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چکیده
در اين پژوهش ،مسئله تخصیص پهلوگاه دينامیک و ترکیبي در بنادر کانتینری ،با لحاظ عدمقطعیت مطالعه شده است .در عمل ،زمان واقعي ورود
شناورها از مقدار مورد انتظار آنها انحراف دارد که اين امر ميتواند برنامه اولیه پهلوگیری را برهم زند و حتي آن را غیرعملي کند .در اين کار ،برنامه زمانبندی
پهلوگیری اولیة دادهشده درنظر گرفته ميشود ،و مسئله در بالدرنگ وقتي که دادههای ورود واقعي معلوم شد ،مجددا ابتدا با استفاده از مدل زمانبندی اولیه و
سپس با استفاده از الگوريتم بازيابي بالدرنگ حل ميشود .برای حل مسئله از الگوريتم ژنتیک با هدف کمینهسازی کل هزينههای تحققيافته زمانبندی
بهروزشده استفاده ميشود .همچنین راهبرد قطعیت که بندر بايد بپذيرد و برای بیشینه کردن درآمدهای خود بهکار گیرد ،بهعنوان محدوديت در الگوريتم
بازيابي ترکیب ،و در مورد آن بحث شد .با بررسي نتايج اولیة مربوط به دو رويکرد زمانبندی مجدد و الگوريتم بازيابي در مقايسه با برنامه اولیة پهلوگاه،
مشاهده ميشود که الگوريتم بازيابي ميتواند بهطور موفق برای حل مسئله در بالدرنگ مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :مسئله تخصیص پهلوگاه ،پايانة کانتینری ،عدمقطعیت ،بازيابي بالدرنگ ،الگوريتم ژنتیک.
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 -1مقدمه
حملونقل دريايي شاخهای از حملونقل است که نقش کلیدی در تجارت جهاني ايفا ميکند .پايانههای کانتینری در بنادر دريايي ،پل اتصال میان
حملونقل دريايي و زمیني کاالها در زنجیره جهاني حملونقل کاال ميباشند .يکي از مهمترين چالشهايي که يک پايانه کانتینری با آن مواجه است،
چگونگي تخصیص اسکله به شناورهای فراخوانده مي باشد تا منابع محدود پهلوگاهي بیشترين کارآيي خود را داشته باشند .از اين رو با استفاده از اطالعاتي از
قبیل زمان ورود شناورها که معموال از پیش تخمین زده شده است ،برنامهای جهت پهلوگیری بهینه آنها تنظیم ميشود .با اين وجود ،به داليل مختلفي مانند
عدم اطمینان شامل نامساعد بودن آب و هوا ،زمان ورود و تخلیه /بارگیری واقعي شناورها اغلب از مقدار مورد تخمین منحرف ميشود که اين امر ميتواند
باعث ايجاد اختالل در برنامه اولیة پهلوگاه شود و حتي در برخي موارد آن را غیرعملي سازد .معموال در اين موارد ،اسکله با استفاده از اطالعات دقیقتر
مجددا با بهکارگیری مدل زمانبندی اولیه به شناورها تخصیص داده ميشود؛ اما درصورتي که در تخصیص مجدد ،برنامه اولیة پهلوگیری مد نظر قرار نگیرد،
با توجه به پیوستگي موجود بین برنامه پهلوگاه با ساير برنامه های عملیاتي بندر ،وجود انحراف میان برنامه تخصیص مجدد و برنامه اولیه ،باعث ايجاد اختالل
و خسارتهايي در ساير برنامههای عملیاتي بندر خواهد شد .در اين پژوهش تالش شده است تا برنامه پهلوگاه پس از مشخص شدن زمان دقیقتر ورود
شناورها ،بهطور بالدرنگ با کمترين انحراف از برنامه اولیه ،بازيابي شود .بندر شهید رجايي واقع در استان هرمزگان بهعنوان بندر مورد مطالعه انتخاب شد و با
استفاده از اطالعات واقعي ،الگوريتم ژنتیک جهت حل مسئله بهکار گرفته شد .پس از بررسي اطالعات موجود مشخص شد بهطور میانگین برای هر شناور
بین زمان ورود واقعي و زمان ورود پیشبیني شده ،بیش از  10ساعت انحراف وجود دارد که مسلما برنامه اولیة پهلوگیری را دچار اختالل خواهد کرد .از اين
رو ،مسئله تخصیص پهلوگاه مجددا يکبار توسط مدل مبنای اولیه و بار ديگر توسط مدل بازيابي بالدرنگ با استفاده از زمان ورود دقیقتر حل شد.

 -1-1مروری بر ادبیات
سه نوع مختلف از مسائل تصمیمگیری در پايانههای کانتینری وجود دارد :مسائل طراحي ،2مسائل برنامهريزی عملیاتي ،3و مسائل کنترل بالدرنگ.4
مسائل طراحي بايد توسط طراحان تسهیالت در نخستین مرحله از برنامه ريزی توسعه تشکیالت پايانه حل شود .بیشترين مسائل به سرمايه گذاری در ساختار
و تسهیالت مربوط ميشوند .از آنجايي که منابع پايانههای کانتینری بسیار محدود و گران هستند ،استفاده از منابع و تأثیرات سیستمهای برنامهريزی عملیاتي
بايد بهدقت به منظور بیشینه کردن عملکرد کلي تشکیالت پايانه ارزيابي گردد .طي عملیات تخلیه/بارگیری واقعي ،تصمیمات روی تطبیق امور تخلیه/بارگیری
با منابع مورد نیاز بايد در بالدرنگ صورت گیرد .اين مطلب بهعنوان مسائل کنترل بالدرنگ اشاره دارد (.)Gunther and K.K.H, 2013
مسئله تخصیص پهلوگاه که مسئله مورد مطالعه در اين پژوهش است ،از مسائل برنامهريزی عملیاتي در پايانههای کانتینری ميباشد؛ اما تعهد واقعي
تخصیص منابع در بالدرنگ انجام شده و از حوادث خاص و يا شرايط ويژه موجب شده است.
مسئله تخصیص پهلوگاه با عدمقطعیت مواجه است؛ عدمقطعیت در زمان ورود کشتي و متغیربودن مقدار محموله .ژن و همکارانZhen, and et al. ( 5

 )2011و ژن و چانگ )Zhen and Chang, 2012( 6دو راهبرد بالدرنگ و واکنشي جهت مقابله با عدمقطعیت در زمان ورود کشتي ارائه دادند .راهبرد
بالدرنگ راهبردی است که با وارد کردن عنصر عدمقطعیت در هنگام آمادهسازی مدل زمانبندی (زمانبندی مبنا) انجام ميشود ،در حالي که راهبرد واکنشي
راهبردی است که با ايجاد تنظیمات در برنامه پايه انجام ميشود.
 )1رويکرد بال درنگ که در آن برنامه زمانبندی مبنا همراه با درجه خاصي از پیشبیني عدمقطعیت و تغییرپذيری در اطالعات و رخدادهای اختالل در
طول اجرای واقعي زمانبندی ،توسعه داده شده است .روشهای مبتنيبر پايداری بالدرنگ ميتواند به دو بخش مجزا تقسیم شود :بهینهسازی تصادفي و
بهینهسازی استوار .هر کدام از اين روشها به صراحت مجموعهای از تمام حالتهای ممکن تحققيافته را ،که توسط مجموعه عدمقطعیت  Uتوصیف
شدهاند ،در نظر ميگیرد .درحاليکه روش بهینهسازی تصادفي ،قصد يافتن راهحلي را دارد که بهطور میانگین در بهترين حالت عمل کند (،)Birge, 2001
روش بهینهسازی استوار بسیار محافظه کارانه است و جهت يافتن راهحلي که بهترين عملکرد را برای بدترين حالت دارد ،جستجو ميکند ( Bertsimas and

.)Melvyn, 2003
2
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 )2رويکرد واکنشي يا مديريت اختالل يا الگوريتم آنالين ،مبتنيبر راهبرد صبر و مشاهده ميباشد و با تعديل زمانبندی در پاسخگويي بالدرنگ به تغییر
داده در طول اجرای زمانبندی مبنا ،بررسي ميشود .عملکرد اين رويکرد به شیوهای که دادهها آشکار ميشود بستگي دارد .يک معیار رايج برای سنجیدن
عملکرد الگوريتم واکنشي نسبت مقايسهای است که از طريق جداسازی مقادير راهحل حاصلشده توسط الگوريتم با راهحل بهینه مسئله قطعي بهدست ميآيد
( .)Albers, 2003بنابراين ،ممکن است گفته شود درحالي که مديريت اختالل و زمانبندی مجدد دو رويکرد واکنشي جهت اصالح يک برنامه زمانبندی
مبنای موجود هستند ،در اهداف اصلي خود اختالف دارند .برای يک زمانبندی مبنای دادهشده ،زمانبندی مجدد به شناسايي يک زمانبندی که از لحاظ تابع
هدف اصلي بهینه است برميگردد .از سوی ديگر مديريت اختالل ،بر کمینه کردن انحراف زمانبندی اصالح شده از برنامه زمانبندی مبنا تمرکز دارد
(.)Bierlaire, 2012

 -2-1بیان مسئله
مسئله اين پژوهش از نیازهای واقعگرايانه بندر شهید رجايي در استان هرمزگان ،ناشي ميشود .مسئله تخصیص دينامیک و ترکیبي پهلوگاه ،در بنادر
کانتینری جهت بررسي اجراييبودن برنامه زمانبندی مبنایداده شده در بالدرنگ مطالعه شده است .زمانبندی مبنا ميتواند هر راهحل عملي برای  BAPباشد
يا ميتواند توسط حل نسخه قطعي مسئله بدون احتساب هرگونه عدماطمینان بهدست آمده باشد .در اين بخش مدل ارائهشده توسط يومانگ به عنوان مدل
مبنای حل نسخة قطعي مسئله تخصیص پهلوگاه ،بدون احتساب هرگونه عدماطمینان معرفي ميشود( .)Umang and et al., 2012فهرستي از
پارامترهای ورودی استفاده شده در مدلسازی مسئله قطعي در جدول ( )1نشان داده شده است.

𝑁
𝑀
𝑖
𝑘
𝑖𝐴
𝑖𝑒
𝑖𝑈
𝑖𝐷
𝑖𝐿
𝑖𝑄
𝑖𝑊
𝑤𝑘ℎ
𝑘𝑑
𝑘𝑙
𝑘𝑏
𝐿
𝐵

جدول ( :)1پارامترهای ورودی در تعیین زمانبندی مبنا
مجموعه شناورها
مجموعه مقاطع
1و...و | 𝑁 | شناورهايي که در بندر پهلو ميگیرند
1و...و | 𝑀 | مقاطع در طول اسکله
زمان ورود مورد انتظار شناور 𝑖
زمان رهسپاری تخمین شده شناور 𝑖
حداکثر آستانه زمان ورود شناور 𝑖
عمق آبخور شناور 𝑖
طول شناور 𝑖
مقدار بار شناور 𝑖 (تخلیه /بارگیری)
مجموعه انواع بار ،بارگیری به يا تخلیه از شناور 𝑖 لیست شده از  w=1تا |w=|Wi
زمان تخلیه /بارگیری برای مقدار واحد از نوع محموله Wبرای شناور پهلو گرفته در مقطع 𝑘
عمق آبخور مقطع 𝑘
طول مقطع 𝑘
مختصات شروع مقطع 𝑘
طول کل اسکله
عدد ثابت بزرگ

فاصله مکاني ايمن بین دو شناور مجاور بهطور ضمني در طول شناور در نظر گرفته شده است .همچنین بهطور مشابه فاصله زماني الزم بین دو شناور
متوالي بهطور ضمني در زمان تخلیه /بارگیری در نظر گرفته شده است.
عالوه بر اين ،ضريب 𝑝𝑘𝑖𝑥 ميتواند با پردازش دادهها تعیین شود؛ به گونهای که اگر شناور 𝑖 پهلو گرفته در نقطه شروع مقطع 𝑘 ،مقطع 𝑝 را نیز اشغال
کند برابر  1و در غیر اين صورت برابر  0خواهد بود .جهت مدل کردن مسئله ،متغیرهای تصمیم در جدول ( )2تعريف شدهاند.

جدول ( :)2متغیرهای تصمیم
𝑖𝑎

≤0

زمان ورود شناور 𝑖

𝑖𝑚

≤0

زمان شروع خدمترساني به شناور 𝑖

𝑖ℎ

≤0

کل زمان خدمترساني به شناور 𝑖

𝑖𝑘𝑠

باينری

در صورتي که مقطع 𝑘 مقطع شروع شناور 𝑖 باشد معادل  1و در غیر اين صورت 0

𝑘𝑖𝑥

باينری

در صورتي که شناور 𝑖 مقطع 𝑘 را اشغال کند معادل  1و در غیر اين صورت 0

𝑗𝑖𝑦

باينری

𝑗𝑖𝑧

باينری

𝑖𝑟

باينری

در صورتي که شناور 𝑖 بدون هیچ همپوشاني فضايي در مجاور شناور 𝑗 پهلو گیرد معادل 1
و در غیر اين صورت 0
در صورتي که خدمترساني شناور 𝑖 قبل از شروع خدمترساني شناور 𝑗 تمام شود معادل 1
و در غیر اين صورت 0
در صورتي که شناور 𝑖 با توجه به زمان ورود ريسک گريز باشد معادل  1و در غیر اين صورت 0

مسئله به صورت زير فرمولبندی شده است:
) 𝑖𝑚𝑖𝑛 ∑𝑖∈𝑁(𝑚𝑖 − 𝑎𝑖 + ℎ

معادله ()1

𝑠. 𝑡. 𝑚𝑖 − 𝑎𝑖 ≥ 0

∀𝑖 ∈ 𝑁,

معادله ()2

) 𝑖𝑟 𝑎𝑖 = 𝐴𝑖 𝑟𝑖 + 𝑈𝑖 (1 −

∀𝑖 ∈ 𝑁,

معادله ()3

𝑖𝐿 ∑𝑘∈𝑀(𝑏𝑘 𝑠𝑘𝑗 ) + 𝐵(1 − 𝑦𝑖𝑗 ) ≥ ∑𝑘∈𝑀(𝑏𝑘 𝑠𝑘𝑗 ) +

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗,

معادله ()4

𝑖𝑚𝑗 + 𝐵(1 − 𝑧𝑖𝑗 ) ≥ 𝑚𝑖 + ℎ

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗,

معادله ()5

𝑦𝑖𝑗 + 𝑦𝑗𝑖 + 𝑧𝑖𝑗 + 𝑧𝑗𝑖 ≥ 1

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗,

معادله ()6

∑𝑘∈𝑀 𝑠𝑘𝑖 = 1

∀𝑖 ∈ 𝑁,

معادله ()7

𝐿 ≤ 𝑖𝐿 ∑𝑘∈𝑀(𝑏𝑘 𝑠𝑘𝑖 ) +

∀𝑖 ∈ 𝑁,

معادله ()8

𝑘𝑖𝑥 = ) 𝑖𝑝𝑠 𝑝𝑘𝑖𝑥(𝑀∈𝑝∑

∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝑀,

معادله ()9

(𝑑𝑘 − 𝐷𝑖 )𝑥𝑖𝑘 ≥ 0

∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝑀,

معادله ()10

𝑖 𝑊 ∈ 𝑤∀ ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝑀,

معادله ()11

}𝑠𝑘𝑖 ∈ {0,1

∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝑀,

معادله ()12

}𝑥𝑖𝑘 ∈ {0,1

∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝑀,

معادله ()13

}𝑦𝑖𝑗 ∈ {0,1

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁,

معادله ()14

}𝑧𝑖𝑗 ∈ {0,1

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁,

معادله ()15

𝑘𝑖𝑥 𝑖𝑄) 𝑖𝐿ℎ𝑖 ≥ ℎ𝑘𝑖𝑤 (𝑙𝑘 /

`

تابع هدف (معادله  )1مجموع زمان خدمتدهي به شناورهای پهلوگرفته را کمینه ميکند .محدوديت ( )2تضمین ميکند که هر شناور فقط بعد از ورود
خدمترساني ميشود .محدوديت ( )3تعیین ميکند که کدام شناورها نسبت به زمان ورود ريسک گريزتر هستند .محدوديتهای ( )4تا ( ،)6محدوديتهای
عدمهمپوشاني برای هر دو شناور پهلوگیرنده در بندر هستند ،تا تضمین کنند هیچ دو شناوری در زمان و فضا همپوشاني ندارند .محدوديت ( )7تضمین
ميکند که هر شناور ميتواند تنها يک مقطع شروع داشته باشد .محدوديت ( )8اطمینان ميدهد که شناور پهلو گرفته از کل طول اسکله تجاوز نکند.
محدوديت ( )9اطمینان ميدهد که هر شناور تنها تعدادی از مقاطع را اشغال ميکند که توسط طول خود و مقطع شروع تعیین شده باشد .محدوديت ()10
اطمینان ميدهد که عمق آبخور شناور از عمق آبخور هیچ يک از مقاطع اشغالشده تجاوز نکند .محدوديت ( )11مجموع زمان تخلیه /بارگیری برای هر کدام
از شناورهای مورد نظر را تعیین ميکند .در نهايت ،محدوديتهای ( )12تا ( )15دامنه متغیرهای تصمیم را تعريف ميکنند.

همانطور که گفته شد ،در عمل زمان واقعي ورود شناورها از مقدار تخمین شده آنها انحراف دارد که اين امر ميتواند بهطور بالقوه زمانبندی مبنا را
مختل کند و منجر به غیرعملي شدن آن شود .در اين تحقیق BAP ،در محاسبه بالدرنگ برای انحراف در زمان ورود شناورها ،با معرفي محدوديتها و
متغیرهای اضافي به مدل موردنظر حل شده است .وقتي که يک زمانبندی پهلوگیری مبنا برای شناورهای ورودی به بندر توسعه داده ميشود ،مقامات بندر
منابع مختلفي مانند نیروی انساني ،تجهیزات تخلیه /بارگیری و در دسترس بودن محموله وابسته به الزامات پهلوگیری بیش از افق برنامهريزی به آن
اختصاص ميدهد .درصورت اختالالت ،اين منابع نیازمند تخصیص مجدد فضا و يا زمان است و اين امر هزينههای افزوني به بندر تحمیل ميکند .ازاينرو،
برای زمانبندی مبنای داده شده ،هدف ما کمینه کردن مجموع کل هزينههای خدمات پهلوگیری شناور در بندر ،و هزينههای متناقض زمانبندی مجدد
درصورت اختالل ميباشد؛ چنانکه توسط مجموع وزني انحراف فضا و زمان زمانبندی بهروزشده از نسخه اصلي آن اندازهگیری شود.

 -2تجریه و تحلیل دادهها
 -1-2توسعة مدل
 -1-1-2مالحظات مربوط به زمان تخلیه/بارگیری
همان طور که معلوم شد ،زمان عملیات يک کشتي از جمله متغیرهای ورودی اصلي و اساسي در مدلهای برنامهريزی رياضي مسئله تخصیص پهلوگاه
ميباشد .کاهش اين زمان که در زمان حضور کشتيها در بندر تأثیر بسزايي دارد ،از اهداف مشترک صاحبان کشتي و متصديان پايانه بهشمار ميرود .با توجه
به روابط بهکار گرفته شده در اين پژوهش و اغلب پژوهش های موجود در ادبیات موضوع ،کل زمان صرف شده از زمان پهلوگیری کشتي تا زمان ترک
پهلوگاه ،بهعنوان زمان تخلیه و بارگیری در نظر گرفته شده است.
عوامل مختلفي در تعیین زمان عملیات يک کشتي در پهلوگاه مؤثر هستند که از جمله مهمترين و اساسيترين آنها يکي میزان حجم عملیات تخلیه و
بارگیری موجود در هر کشتي و ديگری نحوة تخصیص جرثقیلها به کشتي در طول مدت عملیات تخلیه و بارگیری ميباشد .از سوی ديگر تعیین نحوة
تخصیص جرثقیلها به کشتيهای پهلو گرفته در اسکله ،پیش از مشخص شدن برنامه زمانبندی تخصیص پهلوگاه به کشتيها ،کاری بسیار دشوار ميباشد و
با پیچیدگيهايي همراه است که خود به تنهايي مقوله و مبحث گستردهای ميباشد و فراتر از دامنة اين پژوهش است و به مباحثي مانند تخصیص يا توالي
عملیات جرثقیلها ارجاع ميشود .در پژوهش حاضر جهت تخمین میزان زمان عملیات کشتيهای موردمطالعه ،تنها به در نظر گرفتن مقدار بار کشتي بر
حسب واحد کانتینرهای  20فوتي ( )7TEUبسنده شد و زمان تخلیه /بارگیری ثابت و مفروض در نظر گرفته شده است.
در برآورد زمان تخلیه /بارگیری ،مقدار بار کشتي بهعنوان متغیر مستقل و زمان تخلیه /بارگیری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته ميشود .با استفاده
از رگرسیون خطي در حالت خطي با ثابت و بهکارگیری نرمافزار آماری  SPSSرابطة بین اين دو متغیر برآورد شده است.
𝛽 ℎ𝑖 =∝ 𝑄𝑖 +

معادله ()16

در رابطه باال ℎ𝑖 ،زمان تخلیه /بارگیری شناور 𝑖 ∝ ،و 𝛽 مقادير ثابتي هستند که توسط رگرسیون بهدست ميآيند و 𝑖𝑄 بار شناور 𝑖 بر حسب TEU

ميباشد.

 -2-1-2مالحظات مربوط به محدودیتهای عمق آبخور
برای هر مقطع اسکله ،عمق آبخور مقطع 𝑘𝑑 محدود است .عمق آبخور شناور 𝑖𝐷 توسط انتخاب بیشترين مقدار از بین عمق آبخور ورود و عمق آبخور
خروج تعريف ميشود:
)

𝑝𝑒𝑑

𝑖𝐷 𝐷𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐷𝑖𝑎𝑟 ,

معادله ()17

در بیشتر مسائل تخصیص پهلوگاه جهت اجتناب از پیچیدگي مسئله هنگام تخصیص پهلوگاه ،عمق آبخور شناور مورد نظر در طول مدت عملیات
تخلیه/بارگیری ثابت فرض مي شود؛ در حالي که در واقعیت چنین نیست و در بیشتر موارد عمق آبخور لحظه ورود شناور با عمق آبخور لحظه خروج آن
متفاوت است .به عالوه ،در اغلب موارد عمق آبخور مقاطع مختلف در راستای اسکله يکسان فرض ميشود ،در صورتي که ممکن است تعدادی از مقاطع به
داليل مختلفي از جمله ناهمواری های کف دريا و يا عدم اليروبي بموقع ،عمق آبخوری کمتر از ساير مقاطع در راستای اسکله داشته باشند که اين موضوع
ميتواند برنامه زمانبندی را در مرحله اجرا دچار مشکل سازد .مدل ارائهشده در اين پژوهش به گونهای کدنويسي شده است که وجود محدوديت عمق آبخور
 .7مخفف کلمه  Twenty-foot Equivalent Unitبوده و نمايانگر يک کانتینر  20فوتي ميباشد.

در هر طول مشخصي از اسکله به آساني در نظر گرفته شود .شايان ذکر است که محدوديتهای عمق آبخور برای يک مقطع مشخص ،تخصیص مقاطع
ديگر در راستای اسکله را تحت تأثیر قرار ميدهد .اين مسئله در شکل ( )1نشان داده شده است:

شکل ( :)1موقعیت مجاز پهلوگیری برای شناوری که نیازمند  5مقطع طولی میباشد.
در اینجا مقاطع  7و  8محدودیت عمق آبخور دارند

شکل باال به وضوح نشان ميدهد که پهلوگیری در مقاطع  7و  8به داليل ناهمواری کف دريا محدود شده است؛ اين محدوديتها به ساير موقعیتهای
پهلوگیری وابسته به طول شناور اعمال نبر ميشوند (موقعیتهای  3تا  6در شکل (.))1

 -3-1-2اعمال تابع جریمه برای شناورهای تأخیری
عالوه بر محدوديتهای ذکر شده ،در اين مدل برخي توافقات قراردادی مشخص بین مديران پايانه و شرکتهای کشتیراني به صراحت در نظر گرفته
شده اند .در عمل ،در پايانه کانتینری مقامات بندر و خطوط کشتیراني يک موافقتنامه دارند که بیشترين آستانه زمان فرآيند و زمان رهسپاری برای هر شناور
ورودی را درصورتي که ورود آن در داخل يک پنجره زماني مشخص باشد ،تضمین ميکند ( .)Hendriks and et al., 2010به عبارت ديگر ،هرگاه زمان
پردازش شناور زير مقدار اسمي معین است ،درصورتي که زمان ورود واقعي 𝑖𝑎 شناور 𝑖 در پنجره زمان ورود [ 𝑖𝑈  ]𝐴𝑖 − 𝑈𝑖 , 𝐴𝑖 +قرار گیرد ،ممکن است
توافقات مشابهي اجرا شود .مقدار زمان تخلیه/بارگیری اسمي هر شناور ميتواند بهعنوان يک فاکتور  برابر بزرگتر از زمان تخلیه/بارگیری شناور در برنامه
زمانبندی مبنا يا کمترين زمان تخلیه/بارگیری 𝑛𝑖𝑚𝑖 ℎشناور 𝑖 برای ارجحترين مکان پهلوگیری شناور در امتداد اسکله در نظر گرفته شود .درصورتي که ورود
شناور خارج از پنجره ورود باشد ،چنانچه توسط کم اهمیتترين ترجیح مکان پهلوگیری شناور در امتداد اسکله داده شده باشد ،زمان پردازش توسط بیشترين
مقدار زمان تخلیه/بارگیری محدود شده است .شکل ( )2بیشترين آستانه پوشش زمان تخلیه/بارگیری را برای مقادير مختلف زمان ورود واقعي نشان ميدهد.

شکل ( :)2پوشش زمان تخلیه/بارگیری برای تغییرات مقادیر زمان ورود

جهت مدل کردن رياضي اين مسئله ،يک متغیر تصمیم دودويي کمکي اضافي )𝑡( 𝑖𝜃 تعريف ميکنیم ،تا در صورتي که زمان  tدر داخل پنجره زمان
ورود شناور 𝑖 قرار گیرد برابر  ،1و در غیر اين صورت برابر  0است .اين نتايج در زير آمده است:
))𝑡( 𝑖𝜃 ℎ𝑖 ≤ 𝜂ℎ𝑖𝑚𝑖𝑛 + 𝑀(1 −

معادله ()18

𝑖𝑈 𝑎𝑖 + 𝑀(1 − 𝜃𝑖 (𝑡)) ≥ 𝐴𝑖 −

معادله ()19

))𝑡( 𝑖𝜃 𝑎𝑖 ≤ 𝐴𝑖 + 𝑈𝑖 + 𝑀(1 −

معادله ()20

𝑖
𝑖
𝐴=𝑡∑
𝜃 (𝑡) = 2𝑈𝑖 + 1
𝑖 𝑖𝑈𝑖 −

معادله ()21

𝑈𝐴 +

يک آنالیز از کل هزينه متحمل شده بندر تحت حالتهای اختالل متفاوت برای يک زمانبندی مبنای داده شده ،بايد ما را به يافتن راهبرد قیمتگذاری
مناسبي قادر سازد که بندر ميتواند جهت کسب درآمد از شناورهايي که دير ميرسند اتخاذ کند .برای مثال ،ميتواند توافقات قراردادی میان مديران بندر و
خطوط کشتیراني باشد که مطابق آن درصورتي که زمان ورود واقعي کشتي آنسوی انتهای سمت راست پنجره زماني ورود خود که توسط 𝑖𝑈  𝐴𝑖 +معلوم
شده باشد ،ممکن است بندر هزينههای زيادی را به متصديان شناور وارد کند .اين امر در مطالعه سبک سنگین کردن بین درآمد بهدست آمده توسط بندر از
شناورهای دير کرده در ورود و هزينههای متحمل شده توسط بندر به دلیل زمانبندی مجدد درصورت اختالل ،جالب خواهد بود .هزينه جريمه 𝑖𝑃 تحمیل
شده بر شناور 𝑖 ميتواند هر تابع پیچیده تأخیر 𝑖𝑔 آنسوی انتهای سمت راست پنجره ورود باشد .اين امر بهصورت گرافیکي در شکل  3توضیح داده شده
است که در آن جهت سادگي برای مقدار واحد بار يک رابطه خطي فرض شده است .برای رابطه خطي داريم:
)𝑔𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚(𝑎𝑖 − (𝐴𝑖 + 𝑈𝑖 ), 0

معادله ()22

𝑖𝑔 𝑃𝑖 = 𝑐3

معادله ()23

شکل ( :)3هزینه جریمه برای تغییرات مقادیر زمان ورود

در اينجا 𝑐3 ،پارامتری است که ميتواند از مطالعه عمیق نتايج بازيابي  BAPدر بالدرنگ تعیین شود که اين بحث خارج از حوزة مطالعه اين پژوهش
ميباشد.
اولويت خدمات مختلف 𝑖 برای پهلوگیری شناورهای وارده به بندر در نظر گرفته ميشود .در عمل ،اگر يک شناور با اولويت باالتر دير برسد ،هنوز هم
ميتواند به شناوری با اولويت خدمت کمتر ترجیح داده شود .ازاينرو ،به صراحت اولويتهای خدمت شناورها در نظر گرفته ميشود .بنابراين در هر لحظه از
زمان داده شده در افق برنامهريزی ،تابع هدف به کمینه رساندن مجموع کل هزينه خدمت زمانبندی تحقق يافته و هزينه زمانبندی مجدد داده شده از طريق
مجموع وزني انحراف تأخیر رهسپاری و انحراف مکان پهلوگیری از برنامه زمانبندی مبنای اصلي ،برای تمام شناورهای اختصاص داده نشده در همان لحظه
از زمان ميباشد .فرض کنید )  𝑏𝑖 (𝑘 ′نشاندهنده شروع مکان پهلوگیری شناور 𝑖 و  𝑒𝑖′نشاندهنده زمان رهسپاری شناور 𝑖 در زمانبندی مبنا باشد.
در نهايت هزينه تابع هدف از طريق زير بهدست ميآيد:
)| 𝑖𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑍 = ∑𝑖∈ 𝑁𝑢(𝑚𝑖 − 𝐴𝑖 + ℎ𝑖 ) + ∑𝑖∈𝑁(𝑐1 | 𝑏𝑖 (𝑘 ′ ) − 𝑏𝑖 (𝑘)| + 𝑐2 𝑖 |𝑒𝑖′ −

معادله ()24

به شرط محدوديتهای مربوط به مسئله تخصیص پهلوگاه قطعي و محدوديتهای ( .)23(-)18در اينجا 𝑐1 ،و  𝑐2به ترتیب پارامترهای وزندهي برای
انحراف فضا و زمان هستند.

 -2-2فرضهای پژوهش
فرضهای اصلي اين الگوريتم بازيابي برای مسئله تخصیص پهلوگاه ميتواند بهصورت زير خالصه شود:

)1

همانطور که بحث شد ،عملکرد هر الگوريتم بالدرنگ وابستگي زيادی به شیوه معلوم شدن دادهها دارد .در اين الگوريتم ،فرض شد که هر شناور وارده
زمان دقیق ورود خود را در يک مدت زمان ثابت مشخص قبل از زمان ورود واقعي بهروزرساني ميکند .همچنین فرض شد يکبار که زمان ورود شناور
بهروز ميشود مجدداً تغییر نکند.

)2

هنگامي که اطالعات تأخیر ورود در بالدرنگ تنها  ساعت قبل از ورود واقعي منتشر شود ،زمانبندی پهلوگیری هربار که زمان ورود هر شناوری بهروز
شده و از مقدار مورد انتظار آن انحراف داشته باشد ،مجدداً بهینه ميشود .يکبار که زمان ورود شناور بهروز شد ،تخصیص پهلوگیری آن توسط
بهینهسازی مجدد کل شناورهای اختصاص داده نشده در زمانبندی با تابع هدف ( )24مشخص ميشود و تخصیص شناورهای مذکور از آن به بعد بدون
تغییر باقي ميماند .ازاين رو ،در هر لحظه داده شده در افق برنامهريزی  ،Hزمانبندی پهلوگیری همه شناورها که زمان ورود دقیق آنها بهروز شده است
ثابت و غیرقابل تغییر در نظر گرفته شده است.

)3

در فرآيند بهینهسازی ،تنها شناورهای اختصاص داده نشده در آن لحظه از زمان ،در نظر گرفته شدهاند .زمان ورود هر شناور اختصاص داده نشده که به
آن لحظه بهروز نشده است ،درصورتي که زمان فعلي  tکمتر از 𝜏  𝐴𝑖 −باشد ،معادل با مقدار مورد انتظار آن و يا در غیر اين صورت معادل با 𝜏 𝑡 +

فرض شده است .محدوديتهای زمان تخلیه/بارگیری بر همین روال اعمال شدهاند.
)4

در محاسبه مقدار انحراف میان زمانبندی اولیه و زمانبندی اصالح شده ،فاصله بین دو پايانه کانتینری  1و  2در بندر شهید رجايي ،بهطور میانگین
 2500متر فرض شده است.

)5

در محاسبه ضريب تخلیه/بارگیری ،بار کشتي به عنوان تنها عامل تأثیرگذار مورد استفاده قرار گرفت ،در حالي که در واقعیت اين ضريب ميتواند تابع
عوامل مختلفي از جمله ظرفیت جرثقیلهای اسکله ،طول شناور ،ظرفیت محوطه انبار و ظرفیت ساير تجهیزات مورد استفاده باشد.

)6

در تابع هدف ( )24-3پارامتر  𝑐1 = 0.002و پارامتر  𝑐2 = 1انتخاب شدهاند ،که نشان ميدهد جابجايي نزديک به  500متر در مکان پهلوگیری
شناور ،معادل با  1ساعت تأخیر اضافي در نظر گرفته شده است .پنجره ورود جهت اعمال محدوديتهای زمان تخلیه/بارگیری 𝑈𝑖 ،برای همه شناورها
برابر  8ساعت انتخاب شده است ،پارامتر  مربوط به انتشار اطالعات ورود برابر  5ساعت ،و پارامتر  ηمعادل  1.2فرض شده است ،مگر اينکه به طريق
ديگری مشخص شده باشند .اولويت شناور 𝑖 برای همه شناورهای ورودی دقیقاً معادل  1انتخاب شده است.

)7

در لحظه ابتدای افق برنامهريزی ،هیچ شناوری در اسکله پهلو نگرفته و اسکله خالي ميباشد.

 -3-2علت انتخاب روش
مدلهای ارائه شده را نميتوان با نرمافزارهای رايج حل مسائل برنامهريزی رياضي ،نظیر گمز ،يا لینگو حل نمود؛ زيرا پايه و اساس برنامهريزی پهلوگاه
از ايده «مسئله برش »8گرفته شده است .زمان حل اينگونه مسائل با افزايش ابعاد مسئله بهشدت افزايش مييابد .در واقع اين قبیل مسائل جزء دستهبندی
مسائل با زمان حل نمايي مي باشند .در نتیجه برای اينکه بتوان در زمان معقول به يک جواب بهینه کلي و يا نزديک آن رسید ،بايد از روشهای فراابتکاری
استفاده شود .در اين پژوهش برای حل مدل برنامهريزی رياضي پیشنهادی از الگوريتم ژنتیک 9استفاده ميشود.
در اين پژوهش ،روش ابتکاری الگوريتم ژنتیک برای حل مسئله تخصیص پهلوگاه پیوسته و دينامیک بر روی نرمافزار متلب کدنويسي شده و در موارد
متعددی مورد آزمون قرار گرفته است.

 -4-2الگوریتم ژنتیک
در الگوريتمهای ژنتیک ابتدا بهطور تصادفي يا الگوريتمیک ،چند جواب برای مسئله تولید ميگرددکه اين مجموعه جواب جمعیت اولیه نامیده ميشود.
هر جواب يک کروموزوم نامیده ميشود .سپس با استفاده از عملگرهای الگوريتم ژنتیک پس از انتخاب کروموزومهای بهتر ،کروموزومها با هم ترکیب ،و
جهشي در آنها ايجاد ميشود .در نهايت نیز جمعیت فعلي با جمعیت جديدی که از ترکیب و جهش در کروموزومها حاصل شده است ،ترکیب ميشوند .شکل
( )4فرآيند يک الگوريتم ژنتیک را جهت حل يک مدل به تصوير ميکشد.

)Cutting Stock Problem (CSP
Genetic Algorithm

8
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شکل ( :)4فرآیند الگوریتم

در مسئله مورد نظر اين پژوهش يک کروموزوم که شامل متغیرهای تصمیم مسئله ميباشد ،جهت نمايش يک راهحل منحصربهفرد استفاده شده است.
نمايش تصويری کروموزوم بهطور معمول ذره رشتههايي با طول ثابت هستند .هر موقعیت در کروموزوم ،که ژن هم نامیده ميشود ،نشاندهندة قسمتي از
راهحل است .مقدار يک ژن نشاندهندة تصمیمي برای يک قسمت از راهحل ميباشد .برای هر راهحل ،تصمیمگیری در رابطه با مقدار متغیرهای تصمیم مهم
است .در صورت معلوم شدن اين مقادير ،زمان انتظار و تخلیه/بارگیری همه شناورهای آن راهحل محاسبه ميشود .جهت محاسبه با کدنويسي ،الزم است
زمان آماده به خدمت پهلوگاه ،زمان ورود شناورها ،همچنین زمان تخلیه/بارگیری شناورها در پهلوگاههای مختلف ،در نظر گرفته شوند.
در اين مسئله هر کروموزوم يک رديف درايه دارد که از نظر طولي تعداد درايههای آن با تعداد شناورهای موجود در مسئله برابر است .مقدار هر درايه در
طول کروموزوم ،نشاندهندة عددی برای تصمیمگیری است که با استفاده از آن ترتیب خدمتدهي به شناورهای متناظر مطابق با راهحل مورد نظر مشخص
خواهد شد .در اين پژوهش ،مقادير درايههای کروموزوم نشاندهندة مقادير واقعي جهت خدمتدهي نیستند و تنها برای مقايسه جهت تصمیمگیری ترتیب
خدمتدهي در پهلوگاه ،استفاده ميشوند.
برای مثال اگر مسئلهای از دو مقطع و ده شناور داشته باشیم ،کروموزومي با طولي از  10ژن خواهیم داشت .در زير مثالي از نمايش يک کروموزوم جهت
به تصوير کشیدن يک راهحل مسئله آمده است:
جدول ( :)3نمونه کروموزوم
𝟎𝟏𝑽

𝟗𝑽

𝟖𝑽

𝟕𝑽

𝟔𝑽

𝟓𝑽

𝟒𝑽

𝟑𝑽

𝟐𝑽

𝟏𝑽

0/32

0/14

0/1

0/23

0/77

0/31

0/56

0/34

0/12

0/2

همانطور که مشاهده ميشود ،نمايش جواب به صورت پیوسته ميباشد .در کروموزوم نمايش داده شده ،الزم است ابتدا درايهها با توجه به مقدار آنها
مرتب شوند که در نهايت همین ترتیب نتیجه شده نشان دهنده ترتیب ورود شناورها ميباشد .در مثال باال مشاهده ميشود که در میان درايههای کروموزوم
راهحل ،بیشترين مقدار مربوط به درايه متناظر با شناور ششم ميباشد ()0/77؛ بنابراين شناور ششم بهعنوان اولین شناور ورودی در اسکله خدمتدهي خواهد
شد .به همین صورت با مقايسه ساير درايه ها ،قابل مشاهده است که بعد از درايه متناظر با شناور ششم ،درايه متناظر با شناور چهارم بیشترين مقدار را دارد.
در نتیجه بعد از شناور ششم شناور چهارم بهعنوان شناور دوم در اسکله خدمتدهي خواهد شد و به همین صورت ترتیب خدمتدهي ساير شناورها نیز
مشخص ميشود .بنابراين جواب به صورت زير خواهد بود:
10
𝟖𝑽

0/1

جدول ( :)4ترتیب خدمتدهی مشخص شده توسط نمونه کروموزوم
ترتیب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
شناور
𝟔𝑽
𝟒𝑽
𝟑𝑽
𝟎𝟏𝑽
𝟓𝑽
𝟕𝑽
𝟏𝑽
𝟗𝑽
𝟐𝑽
 0/77 0/56 0/34 0/32 0/31 0/23 0/2 0/14 0/12جواب

در ادامه بعد از انجام ساير مراحل الگوريتم (انتخاب ،10تقاطع ،11جهش 12و …) ،جمعیت جديد آماده وارد کردن به نسل بعدی ميشود .انتظار ميرود هر
چقدر نسلهای بیشتری تولید شوند ،متوسط مقدار برازش افراد در هر نسل باالتر رود .اين انتظار به علت اين حقیقت است که نامناسبترين افراد به احتمال
زياد در نسلهای جديدتر ناپديد ميشوند ،در حالي که مناسبترين آنها به احتمال زياد زنده مانده و دوباره به تولید افراد بیشتر نوع مشابه در نسلهای بعدی
ادامه ميدهند .همین مراحل تا آنجايي تکرار ميشود که به نسل مطلوب مسئله برسد و الگوريتم پايان يابد.

 -3نتیجهگیری
در اين بخش ،برخي از نتايج اولیه حل مسئله تخصیص پهلوگاه ارائه ميشود .همه آزمايشها برای يک نمونه از اندازه  |N|=101شناور و  |M|= 2مقطع
برای يک حالت ورود انباشته در مدت يک ماه انجام شده که نتايج هر هفته به صورت جداگانه ارائه شده است .زمانبندی مبنا از راهحل  BAPقطعي برای
ورودهای دينامیک شناور و آرايش ترکیبي پهلوگاه ،توسعهيافته در چارچوب بنادر فله بهدست آمده است .الزم به ذکر است که زمانهای ارائهشده در جدول
( ،)2بر حسب ساعت و موقعیت مکاني بر حسب متر ميباشند.
جدول ( :)5مقایسه نتایج یک شناور بهطور میانگین در هر سه زمانبندی
انحراف مکانی
زمان انتظار

انحراف زمانی

با

با

زمانبندی اولیه

زمانبندی اولیه

𝒗𝑫

تخصیص اولیه

15/82

-

-

-

تخصیص مجدد

5/51

770/91

14/14

15/68

تخصیص بازیابی شده

5/73

394/04

14/50

15/29

با استفاده از نتايج ارائهشده در جدول ( ،)2مشاهده ميشود که در برنامه پهلوگاه بازيابيشده نسبت به برنامه تخصیص مجدد ،با وجود تغییر نامحسوس
در مقادير مربوط به زمان پهلوگیری ،انحراف موقعیت پهلوگیری از برنامه تخصیص اولیه به اندازه  48/89درصد کاهش داشته است .پارامتر 𝑣𝐷 نیز به مقدار
 2/49درصد کاهش داشته است.
همچنین عالوه بر موارد ذکر شده ،طبق پنجره زماني پیشنهادی ،تعداد  10شناور از  101شناور موردبررسي ،با بیش از  8ساعت تأخیر رسیدهاند که بندر
ميتواند با جريمه شناورهای مذکور طبق تابع جريمه در نظر گرفته شده ،در جهت جبران خسارت ناشي از عدم قطعیت و کسب درآمد ،اقدام کند.
بهطور خالصه ،در اين پژوهش ،مسئله بازيابي زمانبندی مبنای پهلوگیری در بالدرنگ هنگامي که اختالل رخ دهد حل شده است .مدل مورد نظر ،مدل
تخصیص پهلوگاه دينامیک ترکیبي توسعهيافته با در نظر گرفتن محدوديتهای عمق آبخور و برخي توافقات قراردادی مشخص میان متصديان پايانه و
شناورها ميباشد .تا جايي که دانش ما ميرسد ،محققان بسیار کمي جهت مطالعه مسئله بازيابي بالدرنگ با استفاده از رويکرد مبتنيبر بهینهسازی در
عملکرد بندر تالش کردهاند .در اين پژوهش يک رويکرد بازيابي مبتنيبر بهینهسازی با بهکارگیری الگوريتم ژنتیک جهت حل  BAPدر بالدرنگ برای
زمانبندی مبنای داده شده ارائه شد .نتايج اولیه نشاندهنده اين است که الگوريتم ارائهشده ميتواند بهطور موفق جهت کمینه کردن اثر اختالالت در
بالدرنگ بهکار گرفته شود.
پیشنهادات:
تحلیل عمیقتر براساس آزمايشهای عددی گسترده نیازمند يافتن مقادير مناسب پارامترهای ورودی متفاوت  𝑐1و  𝑐2به ترتیب مربوط به هزينه
جابهجايي شناور در طول اسکله و تأخیر رهسپاری شناور با توجه به زمانبندی مبنا ،و پارامترهای مربوط به توابع هزينه و محدوديتهای زمان تخلیه/بارگیری
ميباشد که ميتواند درآمدهای بهدست آمده بندر را بیشینه کند.

Selection
Crossover
Mutation
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 الگوريتم بازيابي.توسعه فرمولبندی استوار برای مسئله تخصیص پهلوگاه با درجه مشخص از پیشبیني تأخیرها و تغییرپذيری در اطالعات است
ميتواند در هر دو مورد فرمولبندی قطعي و استوار به کار گرفته شود و عملکرد از لحاظ از دست دادن درآمد در مرحله برنامهريزی و صرفجويي بازيابي
. مورد مقايسه قرار گیرد،درصورت اختالالت
عدم قطعیت در زمان ورود کشتي سبب کمبود و يا بياستفاده ماندن امکانات ميشود؛ از اين رو به احتمال زياد در يک زمان مشخص پايانهای منابعي
 ارائه راهکاری در جهت هماهنگي و همکاری بیشتر بین پايانههای.دارد که بياستفاده مانده اند در حالي که پايانه ديگر با کمبود منابع مواجه شده است
. ميتواند در بهرهبرداری بهینهتر از منابع پايانهای مؤثر باشد،مجاور
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