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© نشريه صنعت حملونقل دريايي  ،1395تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حملونقل دريايي است.

چکیده
حملونقل دريايي کانتینري به دلیل مزايا و اهمیت استراتژيک آن به عنوان يکي از مهمترين شیوه هاي حملونقل کاال محسوب مي شود ،که
امروزه با رشد چشمگیري در مقايسه با شیوه هاي ديگر حملونقل مواجه شده است .با وجود مزاياي زياد اين روش حمل ،به دلیل حجم انبوه
اطالعات در برنامهريزي و مديريت شرکتهاي کشتیراني مسائل و مشکالتي ايجاد شده است که ميتواند در بهرهوري شرکتها تاثیر منفي داشته
باشد .مديريت درست بهکارگیري کشتيها و تعیین مسیر بهینه تردد براي آنها ،ميتواند موجب کاهش حجم عملیات و زمان جابهجايي کاال در بنادر
و در نتیجه کاهش هزينهها و افزايش بهروري شود .در اين پژوهش يک مدل لجستیکي مناسب براي مديريت سفر ناوگاني از دو يا چند کشتي
کانتینربر واسطهاي بهمنظور کاهش هزينه حملونقل ارائه شده است .با استفاده از اين مدل مشخص ميشود که براي حمل تعداد مشخصي کانتینر از
يک بندر هاب به بنادر واسطهاي بايد چند کشتي و با چه ظرفیتي بهکار گرفته شود ،هر کشتي به چه بنادري و با چه ترتیبي برود و چه کانتینرهايي را
تخلیه يا بارگیري کند .در اين پژوهش مواردي همچون ظرفیت کشتي و اولويتهاي زماني براي حمل کاال در نظر گرفته شده است .با در دست
داشتن يک سناريو که شامل اطالعات مختلفي همچون بنادر،کشتيها و کانتینرها است و با استفاده از اين روش ،مسئله به کمک الگوريتم ژنتیک در
برنامه متلب پیادهسازي شد .نتايج نشان داد که راندمان ناوگان با استفاده از اين روش باال ميرود.
واژههای کلیدی :الگوريتم ژنتیک،کشتي هاي کانتینربر ،مدل لجستیکي ،مسیريابي وسیله حمل،

 .1سازمان بنادر و دريانوردي ،بندر امام خمیني (ره)Email:dadkhah29@Yahoo.Com ،

 -1مقدمه
امروزه صنعت حملونقل از اهمیت بااليي برخوردار ميباشد ،چرا که رشد اقتصادي و ادامه حیات اقتصادي کشورها به صنعت حملونقل وابسته
است .بر اساس آمار سازمان تجارت جهاني ( ،)2014در سال  2013حجم تجارت جهاني به  12900میلیارد دالر رسید .سهم حملونقل دريايي در
جابهجايي کاالها در تجارت بینالمللي حدودا  %90کل آن را تشکیل ميداد .همچنین طبق همین آمار  %13/3از تناژ کشتيهاي موجود مربوط به
کشتيهاي کانتینربر بود .میزان استفاده از کانتینر در حملونقل دريايي رو به افزايش است .به طوري که تعداد کانتینرهاي حمل شده در جهان از 55
میلیون  TEUدر سال  2009به  125میلیون  TEUدر سال  2013رسیده است ( .)UNCTAD, 2014همچنین طبق آمار سازمان بنادر و
دريانوردي تعداد  TEU 2204183کانتینر در سال  1393در بنادر جنوبي ايران تخلیه و بارگیري شده است .با توجه درصد باالي جابهجايي کانتینري
کاال در تجارت جهاني و ايران ،اهمیت حملونقل کانتینري دريايي در تجارت بهعنوان دو عنصر جدانشدني غیرقابل انکار است .بنابراين ارائه خدمات
کارآمد در حملونقل دريايي از پارامتر هاي الزم و تاثیرگذار در تجارت بین المللي است.

در دنیاي امروز زمان و هزينه از عوامل مهم رقابت بهحساب ميآيند .به بیان ديگر ،شرکتهايي موفقاند که بتوانند کاالي خود را به موقع و با
هزينه کمتر به دست مشتري برسانند ( .)Pearson,1980بهینهسازي و مديريت صحیح کشتيهاي کانتینربر ميتواند ضمن کاهش زمان و
هزينههاي حملونقل ،ارائه خدمات سريعتري را فراهم آورد .در اين پژوهش چند کشتي کانتینربر براي حمل کانتینر مديريت ميشوند .بهطوري که با
بهکارگیري بهینه کشتيها ،هزينه و مدت زمان جابهجايي کانتینر کمینه ميشود .کانتینرها از يک بندر هاب به چهار بندر واسطهاي با در نظر گرفتن
محدوديتهاي زماني جابهجا ميشوند .هر بندر در موقعیت جغرافیايي مشخص و با فاصله کمتر از  600مايل دريايي قرار دارد .براي هر بندر
تعرفههاي بندري و تعداد کانتینرهايي که بايد جابهجا شود مشخص است .اطالعات مربوط به کانتینرها شامل وزن ،بندر مبداء  ،بندر مقصد و مهلت
تحويل آن در مقصد مشخص است.

 -1-1پیشینة پژوهش
مسیريابي خطوط حملونقل کانتینري در سراسر جهان تبديل به يک موضوع محبوب تحقیقات دانشگاهي شده است .از اين رو مقاالت زيادي با
تمرکز بر جنبههاي مختلف آن منتشر شده است .رونن ( ،)1993کريستیانسن و همکاران ( 2004و  ،)2013کجلدس ،)2011( 2در زمینه مسیريابي و
برنامهريزي کشتي ،هوف و همکاران ( ،)2010در موضوع ترکیب ناوگان و مسیريابي ،و يانگ و همکاران ( ،)2012در زمینه طراحي شبکه خطوط
حملونقل منظم تحقیقاتي را انجام دادهاند .برانچ 3و همکاران ( ،)2008روشي براي بهینهسازي تخلیه و بارگیري کانتینر در چند مرحله با استفاده از
الگوريتمهاي ابتکاري ارائه دادند .در اين تحقیق يک کشتي بايد کانتینرهايي را از يک بندر هاب به چند بندر ديگر برساند و در باز گشت کانتینرها را
از بنادرفرعي به هاب بازگرداند .نالوسامي 4و همکاران ( ،)2009روشي براي مسیريابي بهینه براي مجموعهاي از چند کشتي ارائه دادند .در اين
پژوهش نیز از روشهاي فرا ابتکاري استفاده شده بود.

 -2-1هدف تحقیق
هدف اصلي اين تحقیق ارائه يک برنامه سفر براي ناوگاني از چند کشتي کانتینري واسطهاي براي حمل کانتینر از يک بندر هاب به بنادر
واسطهاي و برعکس ميباشد ،بهطوري که با در نظر گرفتن محدوديتهاي زماني براي حمل و ظرفیت کشتيها ،هزينههاي حملونقل کانتینرها
کاهش يابد .براي اين منظور بايد به دو سوال پاسخ داده شود )1( :از چه تعداد کشتي و کدامیک استفاده کنیم؟ و ( )2چه مسیري را براي کشتيها
انتخاب کنیم در واقع ترتیب ورود کشتيها به هر بندر چگونه باشد؟

2. Kjeldse
3. Branch
4. R Nallusami

 -2روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،از آن جهت که نتايج آن ميتواند براي بهبود مديريت سفرهاي کشتيهاي کانتینربر مفید واقع شود تحقیقي
کاربردي محسوب ميشود .روش گردآوري دادهها در اين پژوهش ،مطالعه کتابخانهاي و میداني است .مراحل انجام اين تحقیق به اين ترتیب است
که ابتدا يک مدل لجستیکي به صورت رياضي ،براي مديريت کشتيها تعريف ميشود .اين مدل رياضي که يک مسئله بهینهسازي است شامل تابع
هدف و قیود مسئله ميباشد .در اين مدل محدوديتهاي ظرفیت وسیله حمل و محدوديت زماني در نظر گرفته شده است .سپس ،مسئله بهینهسازي
با در دست داشتن يک سناريو با اطالعات واقعبینانه و استفاده از يک الگوريتم فرا ابتکاري حل ميشود .در اين تحقیق جهت پیادهسازي الگوريتم از
نرم افزار متلب استفاده شده است.

 -3تجزيه و تحلیل دادهها
 -1-3رابطة رياضی مسئله
رابطة رياضي مسئله که براي بهینهسازي است ،با توجه به هدف پژوهش که کمینه کردن مجموع هزينههاي متغیر حمل ،شامل هزينه سفر
(سوخت  +پرسنل) و هزينه عوارض و تعرفههاي بندري ،و نیز با عنايت به محدوديتهاي زمان حمل و ظرفیت کشتي ،به اين صورت ميباشد:
متغیرهاي ورودي
يک گراف جهتدار

)G(P,A
}P={1,…,p

مجموعه گرههاي گراف  ،Gگره  1تا گره  pنماينده بنادر ميباشند
مجموعه يالهاي گراف  Gکه گره  iرا به گره  jوصل ميکند و نشاندهنده سفر انجامشده کشتي از گره  iبه  jاست.

}A={(i,j):i,j∈P,i≠j

مجموعه کشتيها ( )kکه ممکن است استفاده شود.

}V={1,…kmax

مجموعه کانتینرهايي که بايد حمل شود.

}C={1,…αmax

مجموعه سفرهاي ( )ϕبراي هر کشتي نشاندهنده تعداد کمانهاي ( )i, jاست که توسط کشتي در يک مسیر طي شده است.
} 𝑥𝑎𝑚𝜙 Φ = {1, … ,
حال به ازاي هر  α ∈ Cو  𝜙 ∈ Φو 𝑉 ∈ 𝑘 و 𝑗 ≠ 𝑖  𝑖, 𝑗 ∈ 𝑃:داريم:
طول يال ( )i, jمتناظر با فاصله بندر iتا  jبه مايل دريايي

dij

سرعت کشتي به گره دريايي

velk

ظرفیت کشتي k

Qk

زمان تحويل کانتینر α

aα

بنادر مبدا و مقصد کانتینر α

oα;eα

تعرفههاي بندر  iبراي کشتي k

fik

مدت زمان تخلیه يا بارگیري هر کانتینر در بندر i

bi

هزينه سفر براي کشتي  kبه ازاي هر مايل دريايي

Ck

زماني که کشتي  kدر سفر ϕبه بندر  iوارد ميشود

Sikϕ

متغیرهاي تصمیم گیري:
برابر با  1است اگر کشتي  kدر سفر ϕام از بندر  iبه بندر  jسفر کند .و در غیر اين صورت صفر است xijkϕ
برابر با  1است اگر کشتي  kپس از ترک بندر  iدر سفر ϕام کانتینر  αرا بار گیري کرده باشد 𝛾ikϕα

تابع هدف:
تابع هدف که مجموع هزينه سفر و تعرفههاي بندري را کمینه ميکند به اين صورت بیان ميشود:
𝑥𝑎𝑚𝜙 𝑣

𝑝

𝑝

) 𝑘𝑖𝑓 𝜙𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡 = min ∑ ∑ ∑ ∑ (𝑑𝑖𝑗 𝑐𝑘 𝑥𝑖𝑗𝑘𝜙 +
𝑖=1 𝑗=1∧𝑗≠𝑖 𝑘=1 𝜙=1

محدوديتهاي مسئله:
p

𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑙 , ∀𝑘 ∈ 𝑉 , ∀𝜙 ∈ Φ

p−1

∑ xilkϕ − ∑ xljkϕ = 0 ,
j=2

∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑃 ∧ 𝑖 ≠ 𝑗 , ∀𝑘 ∈ 𝑉, ∀𝜙 ∈ Φ

)(1

i=1

𝑠𝑖𝑘𝜙 + 𝑡𝑖𝑘𝜙 + 𝑑𝑖𝑗 × 𝑣𝑒𝑙𝑘 − 𝑠𝑗𝑘𝜙 ≤ 𝑀1 (1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘𝜙 ),

)(2

𝑠𝑖𝑘𝜙 𝛾(i−1)kϕα
𝑥𝑎𝑚𝛼

)(3

∑ 𝑞𝛼 𝛾𝑖𝑘𝜙𝛼 ≤ 𝑄𝑘 , ∀𝑘 ∈ V, ∀𝜙 ∈ Φ, ∀𝑖 ∈ P

)(4

≤ 𝑎𝛼 , ∀ 𝑖 ∈ 𝑃, ∀𝑘 ∈ 𝑉, ∀𝜙 ∈ Φ, ∀𝛼 ∈ C

𝛼
kmax

∃1 i ∈ P , ∃1 ϕ ∈ Φ , ∀α ∈ C

∑ γikϕα = 1 ,

)(5

𝑘=1
𝑝

𝑗 = 𝑒𝛼 , ∀𝑘 ∈ V, ∀𝜙 ∈ Φ, ∀𝛼 ∈ C

∑ 𝛾𝑖𝑘𝜙𝛼 𝑥𝑖𝑗𝑘𝜙 ≥ 1 ,

)(6

𝑖=1

محدوديت اول تضمین ميکند کشتي به هر بندري وارد شود از آن خارج شود و به بندر ديگر رود  .اين محدوديت در مسايل  VRPباز در نظر
گرفته نميشود و تنها زماني استفاده ميشود که بخواهیم کشتي به بندري که از آن سفر خود را آغاز کرده باز گردد .محدوديت دوم باعث ميشود
عملیات بندري قبل از رسیدن کشتي به آن بندر آغاز نشود .نماد  ،M1يک عدد ثابت بزرگ است .زمان سرويسدهي به زمان و فاصله طيشده
توسط کشتي و مجموع زمان سرويسدهي به آن کشتي در بندر قبلي بستگي دارد .محدوديت سوم تضمین ميکند ضربالعجل تحويل کانتینر از
زمان تعیینشده تجاوز نکند .محدوديت چهارم تضمین ميکند وزن مجموع کانتینرهاي بارگیريشده در کشتي از ظرفیت آن تجاوز نکند .محدوديت
پنجم تضمین ميکند هر کانتینر با يک و تنها با يک کشتي بین بنادر حمل شود .محدوديت ششم مسئله مسیريابي براي کشتي و مسئله بارگیري
کانتینرها را با يکديگر تلفیق مي کند .براي مثال اگر يک کانتینر در يک کشتي بارگیري شود آنگاه آن کشتي بايد حتماً به بندري که مقصد کانتینر
است سفر کند.

 -2-3پیاده سازی و حل مسئله
با بررسي پیشینة تحقیق مشخص شد که با توجه به محدوديتهاي بسیار زياد و فضاي راهحل بزرگ در مسئله ،استفاده از الگوريتم ژنتیک نتايج
بهتري نسبت به ديگر روشها دارد .بنابراين براي حل اين مسئله از الگوريتم ژنتیک که يک الگوريتم فرا ابتکاري است استفاده شد .الگوريتم ژنتیک
( )GAتکنیکي براي يافتن راهحل تقريبي براي مسائل بهینهسازي است .الگوريتم ژنتیک نوع خاصي از الگوريتمهاي تکامل است که از تکنیکهاي
زيستشناسي فرگشتي مانند وراثت و جهش استفاده ميکند .اين الگوريتم براي اولین بار توسط جان هلند در سال  1970معرفي شد .روند استفاده از
الگوريتمهاي ژنتیک براي حل يک مسئله به صورت شکل ( )1مي باشد.

شکل (  : ) 1فلوچارت الگوریتم ژنتیک

مراحل مختلف الگوريتم و روش انجام آن براي حل مسئله به اين صورت است )1( :معرفي جوابهاي مسئله به عنوان کروموزوم (کدگذاري)،
( )2معرفي تابع تناسب و ارزيابي )3( ،جمعآوري اولین جمعیت )4( ،معرفي عملگرهاي انتخاب )5( ،معرفي عملگرهاي تلفیق و جهش.
کد گذاري :5براي کد کردن يک جواب بالقوه ،مسیر طيشده بهوسیله کشتيها را که شامل ترتیب ورود هر کشتي به بنادر است در يک رشته از
اعداد قرار ميدهیم .براي مثال دو جواب زير را در نظر بگیريد:
مسیر اول:

4152*5431

مسیر دوم:

4523*5431

اين روش کدينگ ،يک روش کدينگ تک قسمتي ناپیوسته است .و کروموزوم اول به معني اين است که کشتي اول مسیر خود را از بندر1
شروع و به ترتیب به بنادر  4 ،3و  5سفر ميکند و کشتي دوم از بندر 2سفر خود را آغاز و به ترتیب به بنادر  1 ،5و  4سفر ميکند.
عالمتهاي * مسیرهاي کشتيها را از يکديگر جدا ميکند که به آنها حائل 6گفته ميشود .تعداد حائلها به تعداد کشتيها منهاي يک است.
که ميتوانیم حائلها را با اعداد ديگري جايگزين کنیم .در اين رشتهها تعداد کشتيها  2فروند هستند و بنابراين تعداد حائلها  1است که با عدد 6
نشان ميدهیم.
مسیر اول:

415265431

مسیر دوم:

452365431

بنابراين کد متناظر با يک مسیر ،يک رشته از اعداد صحیح است که طول آن برابر با تعداد بنادر به اضافه تعداد کشتيها منهاي يک است.

Encoding
Delimiter

5
6

ارزيابي:7
اين مرحله نیز نقش بسیار مهمي در حل مساله به روش الگوريتم ژنتیک ايفا ميکند .در اين مرحله با معرفي يک معیار و اندازه ،بهتر بودن يا
نبودن هر جواب ممکن از جمعیت اولیه به دست ميآيد .يعني اينکه اين معیار به ما ميگويد که مثال جواب  xواقع در جمعیت اولیه چقدر خوب است.
مثال اگر داشته باشیم  f(a)=3و  ،f(b)=5به اين معنا است که عضو  bدر جمعیت اولیه بهتر از  aاست يا مقدار تناسب 8باالتري نسبت به  aدارد.
براي ساختن تابع تناسب ميتوانیم از رابطة رياضي مسئله استفاده کنیم .همانطور که گفته شد در رابطة رياضي مسئله يک تابع هدف و چند
محدوديت وجود دارد ،که شکل کلي آن با توجه به مسئله بهینهسازي مقید به اين صورت است:
)𝑥(𝑓 = 𝑡𝑠𝑜𝐶 min
𝑠𝑡.
Time windows
Capacity
Tour lengh
.

براي اينکه تابع تناسب همه موارد موجود در مسئله را در برگیرد آن را به صورت تابع نامقید تغییر ميدهیم .در اين حالت قیود مسئله با دادن
وزن به تابع اضافه مي شود.
تابع نامقید

)𝑥( 𝑦𝑡𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝐶𝑝 min 𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝑓(𝑥) + 𝛼. 𝑝𝑇𝑖𝑚𝑒𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 (𝑥) + 𝛽.

در اين رابطه قیود مسئله به عنوان تابع جريمه به تابع هزينه اضافه شدهاند .و چنانچه در يک جواب از محدوديتهاي زمان و يا ظرفیت تخطي
صورت گیرد ،مقدار اين توابع جريمه عددي مثبت ميشود که مقدار آن نشاندهنده میزان تخطي است .ضرايب ثابت 𝛼 و 𝛽 میزان اهمیت هر قید را
مشخص ميکند و هر چقدر بزرگتر فرض شوند محدوديتها سختتر ميشوند.

انتخاب والدين:
پس از ارزيابي کروموزومها تعدادي از آنها براي تولید نسل جديد انتخاب ميشوند .همانطور که اشاره شد عمل انتخاب به اين صورت انجام
ميشود که همه جوابها براي والدشدن همشانس نیستند .به عبارت ديگر جوابهايي احتمال زياد و باالتري براي والدشدن دارند که مقدار تناسب
آنها باالتر باشد .ما ميتوانیم براي هر جواب يک عدد به عنوان تناسب ،نظیر قرار دهیم ،مثال براي  x= 2عدد  4و براي  x= 0عدد  2را قرار دهیم.
در اين صورت مشخص است که  x= 2جواب بهتري نسبت به  x= 0است يعني تناسب باالتري دارد .حال ميتوانیم تابع احتمال انتخاب را به اين
صورت تعريف کنیم:
𝑖𝑞
𝑗𝑞 ∑𝑝𝑗=1

= 𝑖𝑓

( pجمعیت و  qاعداد نظیر شده است)
اين نوع انتخاب که در نمودار ( )2نشان داده شده است ،با عنوان  Roulette Wheel Selectionبیان ميشود.

7Evaluaton

Fitness

8

نمودار (  :) 2روش انتخاب Roulette Wheel

تلفیق:
عملگر تلفیق روي جوابهاي انتخابشده براي تغییر به اينگونه عمل ميکند که يک نقطه به صورت تصادفي روي رشته کروموزومي انتخاب
ميکند سپس ناحیههاي چپ يا راست آن نقطه در رشته کروموزومي جابهجا ميشود .همچنین براي تلفیق ميتوانیم دو نقطه انتخاب کنیم و
ناحیههاي بین دو نقطه را جابهجا کنیم .در شکل ( )2تلفیق با يک ،دو و چند نقطه انتخابي را مشاهده

ميکنید9.

شکل (  : ) 2عملگر هاي تلفیق

جهش:
جهش نیز عملگري است که جوابهاي ديگري را به دست ميدهد .نحوه عملکرد آن به اينگونه است که به صورت تصادفي روي کروموزوم
انتخابي ،نقطهاي را انتخاب ميکند و فرم آن را تغییر ميدهد .عملگر جهش انواع مختلفي دارد:
عملگر دو گزينهاي ( :)2-optدو يال ) (a , bو ) (c , dرا از دورمان انتخاب ميکنیم و بررسي ميکنیم که آيا ميتوانیم اين  4رأس را با يک
روش متفاوت به هم وصل کنیم تا کمترين وزن را به ما بدهد يا خیر .براي انجام اين کار اگر  Cab + Ccd > Cac + Cdbباشد الزم است
يالهاي ) (a , bو ) (c , dرا بايالهاي ) (a , cو ) (d , bعوض کنیم.
عملگر سه گزينهاي ( :)3-optسه يال تصادفي را براي يالهاي ) (a , bو ) (c , dو ) (e , fبررسي ميکنیم اگر > Cab + Ccd + Cef

 Cac + Cbe + Cdfباشد ،يالهاي ) (c , d) ، (a , bو) (e , fرا با يالهاي ) (a , cو ) (b , eو ) (d , fعوض کنیم.

) 9. Davidstranz(https://www.abrf.org/JBT/Articles/JBT0004/JBT0004.html

رمز گشايي:10
رمزگشايي در مقابل کدگذاري است .در اين مرحله بعد از اينکه الگوريتم بهترين جواب را براي مساله به دست داد ،بايد بر عکس کدگذاري،
جوابها رمزگشايي شود تا بتوانیم نسخه واقعي جواب را به وضوح به دست آوريم.

 -3-3پیادهسازی مدل
در اين پژوهش ،مدل براي يک سناريوي با اطالعات واقعي شامل پنج بندر (امام خمیني ،بوشهر ،عباس ،عسلويه و جبلعلي) و  3کشتي
کانتینربر (کشتیراني والفجر) و تعداد  5000کانتینر پیادهسازي و نتايج بررسي شد.
جدول (  :) 1داده های مربوط کشتی ها ی مختلف
کشتی

سرعت

ظرفیت

تناژ

مصرف سوخت

آبتین
آرزو
شاهد

13
11
7

 1100تي اي يو
 1000تي اي يو
 300تي اي يو

9957
15670
2990

 25تن در روز
 22تن در روز
 6تن در روز

جدول (  : ) 2فواصل بنادر
بوشهر

عسلویه

بندرعباس

جبلعلی

بندرامامخمینی
0

164

300

544

492

بوشهر

164

0

155

400

355

عسلویه

300

155

0

274

220

بندرعباس

544

400

274

0

155

جبل علی

492

355

220

155

0

بندرامامخمینی

تعرفههاي بندري در همه بنادر ثابت و براساس تناژ کشتيها است .جدول ( )3اطالعات کانتینرها را به لحاظ مبدأ ،مقصد ،مهلت تحويل و وزن
نشان ميدهد.
جدول ( :)3اطالعات کانتنرها
کانتینر

مبدا

مقصد

مهلت تحویل

وزن

1

5

2

10

20

2

3

1

5

25

3

1

4

15

7

....

....

...

...

...

جدول( )4نتايج پیادهسازي و ترتیب تردد هر کشتي به بنادر را نشان مي دهد.

Decoding

10

جدول ( :)4نتایج پیادهسازی ،مسیرهای بهینهشده
مسیر هاي از
قبل تعريف
شده
مسیر
بهینه شده

هاي

1-2-3-4-5-1-2-3

1890

225

آبتین
آرزو

3-4-5-1-2-3-4-5

2230

282

شاهد

5-1-2-3-4

1450

250

آبتین
آرزو
شاهد

1-2-5-4-5-3-2-1

1810
2019
750

212
233
147

3-5-4-2-1-3-5
5-4-2-3

8

17

2630

2183

در نمودار ( )1با مقايسه جوابهاي ارايه شده در بارستهاي مختلف الگوريتم ميتوان مشاهده نمود که با تغییر تعداد و نوع کشتيهايي که
جهت حمل کانتینرهاي موجود استفاده ميشود و ترتیب تردد کشتيها به بنادر و همچنین کانتینرهايي که به هر کشتي براي حمل تخصیص مييابد،
هزينه کل تغییر ميکند .هر چقدر تعداد بارستهاي الگوريتم افزايش مييابد تعداد ،نوع کشتي و مسیر اختصاصيافته به آن بهینه ميشود و نتیجتاً
هزينه نهايي کاهش مييابد.

نمودار ( :)1ارتباط هزینه کل با ترتیب تردد و نوع کشتیها

عالوه بر آن جوابهاي اولیه که به دلیل تخطي از محدوديتها (ظرفیت کشتي ،زمان حمل) ناشدنياند اما با افزايش تعداد بارستها به جواب
شدني تبديل مي شوند .بايد در نظر داشت از آنجا که محدوديتها را ميتوان بصورت نرم در نظر گرفت چنانچه مقدار جريمه در نظر گرفتهشده براي
تخطي از هر محدوديت عدد کوچکي باشد ممکن است جواب بهدست آمده نهايي بهینه اما ناشدني باشد.

 -4نتیجهگیری
روش ارائهشده در اين پژوهش براي حل يک مسئله با سناريوي مربوط به اطالعات يک شرکت کشتیراني واسطهاي ميباشد .نتايج نشان داد
که در صورت استفاده از اين روش ،هزينهها ميتواند تا  %17کاهش يابد .هرچند نتايج نشان ميدهد که برخي از محدوديتها برآورده نشدهاند ،اما
اين امر به دلیل در نظر گرفتن محدوديتها بهصورت محدوديت نرم بوده است ،که با افزايش میزان جريمه از تخطي به يک مقدار بزرگ ،تعداد
تخطي به صفر کاهش يافت و میزان کاهش هزينه  %5شد.
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