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Abstract
Reliability Redundancy Allocation (RRA) is one of the most important
problems facing the managers to improve the systems performance. In most
RRA models, components’ reliability used to be assumed as an exact value
in (0,1) interval, while various factors might affect components’ reliability
and change it over time. Therefore, reliability values should be considered as
uncertain parameters. In this paper, by developing a discrete-continuous
inference system, an optimization-oriented decision support system is
proposed considering the components’ reliability as stochastic variables.
Proposed DSS uses stochastic if-then rules to infer optimum or near
optimum values for decision variables as well as objective function. Finally,
by providing several numerical examples, the efficiency of the proposed
DSS is evaluated.
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تاریخ ارسال1000/05/26 :

امیر یوسفلی



استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه زنجان،

کارشناسی ارشد برق مخابرات ،گروه مهندسی برق ،دانشکده برق و
کامپیوتر ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران

یکی از مهمترین موضوعاتی که مدیران بهمنظور افزایش عملکرد سیستمها با آن روبرو هستند مسئله
تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان ( )RRA1است .در بسیاری از مدلهای  ،RRAمعموالً قابلیت اطمینان
اجزاء عددی در بازه ( )1،1در نظر گرفته میشود ،این در حالی است که پارامترهای مختلفی میتواند بر

تاریخ پذیرش1000/11/02 :

چکیده

قابلیت اطمینان اثر گذاشته و آن را در طول زمان تغییر دهد .بنابراین بهتر است قابلیت اطمینان یک سیستم
نظر گرفتن قابلیت اطمینان اجزاء یک سیستم بهعنوان متغیرهای تصادفی ،یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری
بهینه گرا پیشنهاد شده است که برای استنتاج مقادیر بهینه یا نزدیک به بهینهی متغیرهای تصمیم و تابع هدف
از قواعد اگر -آنگاه تصادفی استفاده مینماید .کارایی سیستم پیشنهادشده با ارائه مثالهای متعدد ارزیابی
شده است.

ISSN: 2251/8029

بهصورت غیرقطعی در نظر گرفتهشده و مدلسازی مسئله در فضای غیرقطعی انجام شود .در این مقاله با در

کلیدواژهها :مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان ،سیستم پشتیبان تصمیمگیری تصادفی،
eISSN: 2476-602X

پایگاه قواعد تصادفی.

 نویسنده مسئولayousefli@znu.ac.ir :
1. Reliability Redundancy Allocation
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مقدمه
حداقل بودن نقص و خرابی و داشتن عملکرد مطلوب در فاصله زمانی مشخص ،یکی از
مهمترین انتظارات مصرفکنندگان و خریداران محصوالت و سیستمهای صنعتی است.
ازاینرو موضوع مهندسی قابلیت اطمینان همواره موردتوجه محققین بوده و مطالعات بسیار
زیادی در این حوزه انجام شده است .به عبارتی ،قابلیت اطمینان سیستم را میتوان یکی از
قسمتهای مهم طراحی محصول معرفی نمود و میتوان آن را با استفاده از مواردی مانند:
 )1بهبود قابلیت اطمینان اجزاء سیستم؛  )2استفاده موازی از قطعات؛  )3ترکیبی از بهبود
قابلیت اطمینان اجزا و استفاده موازی از آنها و  )4تغییر اجزای قابل تعویض ،بهبود بخشید
(کو و پراساد .)2111 ،1در بیشتر مدلهای تخصیص افزونگی ارائهشده در ادبیات ،قابلیت
اطمینان اجزاء یک مقدار ثابت در فاصله ( )1،1در نظر شده است (اردکان و همدانی،
 ،2114اسدقی و همکاران ،2112 ،اردکان و همکاران ،2112 ،کولتورل و همکاران،2
 ،2113لیانگ و اسمیت ،2114 ،3تاوانا و همکاران ،)2112 ،4که در دنیای واقعی این فرض
به دالیل مختلفی مانند شرایط انبار ،تغییرات دما ،شرایط تولید و فاکتورهای انسانی نقض
شده و این عوامل باعث تغییر قابلیت اطمینان در طول زمان میشوند .در ادبیات،
رویکردهای مختلفی مانند برنامهریزی تصادفی ،برنامهریزی فازی و برنامهریزی فاصلهای
برای فرموله کردن مقادیر غیرقطعی قابلیت اطمینان به کار گرفته شده است .در چارچوب
برنامهریزی تصادفی ،قابلیت اطمینان هر جزء از سیستم بهعنوان یک متغیر تصادفی با توزیع
خاص در نظر گرفتهشده و از مدلهای بهینهسازی تصادفی برای مدلسازی مسئله استفاده
شده است .ازجمله مدلهای توسعه دادهشده در فضای احتمالی میتوان به مدل مارسیگرا و
همکارانش )2112( 2اشاره کرد که در آن قابلیت اطمینان اجزاء بهصورت متغیرهای
تصادفی فرض شده و یک مدل بهینهسازی چند هدفه برای حداکثر کردن قابلیت اطمینان
1. Kuo and Prasad
2. Kulturel-Konak et al.
3. Liang and Smith
4. Tavana et al.
5. Marseguerra et al.
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سیستم و حداقل کردن واریانس ارائه شده است .ردی و همکاران )2111( 1یک سیستم
سری -موازی با قابلیت اطمینان تصادفی برای اجزاء را در نظر گرفته و مدلی برای تعیین
تعداد بهینه هر جزء ارائه کردهاند .با توجه به این واقعیت که بسیاری از تصمیمگیرندگان
رفتاری ریسک گریز دارند ،تکینر و کویت )2111( 2الگوریتمهای جدیدی را پیشنهاد
کردند که واریانس قابلیت اطمینان سیستم را به حداقل میرساند .همچنین کویت و
واتاناپانگساکورن )2114( 3مسئله تخصیص قابلیت اطمینان را برای سیستم گریز از خطر در
نظر گرفته و یک مدل چند هدفه را بهمنظور به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان سیستم و به
حداقل رساندن واریانس ارائه دادند .یاداولی و همکاران )2112( 4و چارلز و اودهایاکومار

2

( )2112از مدل برنامهریزی با شانس محدودشده ( )CCP6برای مدلسازی مسئله تخصیص
قابلیت اطمینان در فضای احتمالی استفاده کرده و تابع هدف بیشینهسازی قابلیت اطمینان
سیستم را برای تعیین تعداد بهینه اجزاء در نظر گرفتند .کائو و همکاران )2121(2با در نظر
گرفتن قابلیت اطمینان و هزینه سیستم ،یک مدل چند هدفه ارائه دادند .آنها بهمنظور
دستیابی به یک سیستم با پایداری باال ،آنتروپی سیستم را در قالب یک محدودیت
مدلسازی کرده و از تنوری بازیها برای حل مسئله و دستیابی به جوابهای با کمترین
واریانس و بیشترین قابلیت اطمینان استفاده کردند .مالل و ژیو )2121( 2مسئله تخصیص
افزونگی قابلیت اطمینان را با استراتژی آمادهبهکار سرد 9در نظر گرفته و از الگوریتم
متاهیورستیک فاخته برای حل مسئله استفاده کردند .در پژوهشی دیگر اردکان و رضوانی

11

( )2112به بررسی افزونگی اجزا باهدف به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان سیستمها
پرداختند .آنها در مدل خود استراتژی آمادهبهکار سرد را در نظر گرفته و از چارچوب
1. Reddy et al.
2. Tekiner and Coit
3. Coit and Wattanapongsakorn
4. Yadavalli et al.
5. Charles and Udhayakumar
6. Chance constrained programming
7. Cao et al.
8. Mellal and Zio
9. Cold-standby strategy
10. Ardakan and Rezvani
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مدل زنجیره مارکوف با زمان پیوسته ( )CTMC1استفاده نمودند .آنها درنهایت بهمنظور
رسیدن به جواب بهینه ،یک الگوریتم تکاملی چند هدفه را برای مدل خود توسعه دادند.
پورکریم و همکاران )2119( 2نیز مدلی برای بهینهسازی قابلیت اطمینان در حالت سری-
موازی ارائه دادند .در این مدل نرخ خرابی اجزا وابسته به زمان در نظر گرفتهشده و از
توزیع وایبول برای تخمین آن استفاده شده است .نجمی و همکاران )2121( 3بدون در نظر
گرفتن فرضیات همگون بودن اجزاء سیستم و مشخص بودن استراتژیهای جایگزینی در
هر زیرسیستم ،مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان را در قالب یک مدل بهینهسازی
فرموله کرده و عالوه بر در نظر گرفتن اجزاء ناهمگون ،استراتژی بهینه را برای هر
زیرسیستم (اعم از فعال یا آمادهبهکار) پیشنهاد دادند .در پژوهشی دیگر ،گیالنی و
همکاران ،)2121( 4استراتژیهای افزونگی قابلیت اطمینان را بهعنوان متغیر تصمیم در نظر
گرفته و استراتژی بهینه برای هر زیرسیستم و ساختار سیستم را با استفاده از یک مدل
بهینهسازی مشخص کردهاند .آنها همچنین از زنجیره مارکوف زمان پیوسته برای محاسبه
مقدار دقیق قابلیت اطمینان زیر سیستمهای آمادهبهکار استفاده کردند .چمبری و همکاران

2

( )2121مسئله تخصیص افزونگی در حالت سری -موازی را در نظر گرفته و یک مدل
بهینهسازی دو هدفه بهمنظور بیشینهسازی قابلیت اطمینان سیستم و کمینهسازی هزینهها،
توسعه دادند .آنها با استفاده با ترکیب الگوریتم متاهیورستیک  NSGA-II6و شبیهسازی
یک روش هیبریدی برای حل مدل توسعه دادهشده ارائه کردند.
در رویکرد فازی ،ابراهیمی پور و شیخ علیشاهی )2111( 2در مطالعه خود قابلیت
اطمینان مؤلفهها را بهعنوان اعداد فازی مدنظر قرار دادند و یک مدل چند هدفه را بر اساس
هزینه و قابلیت اطمینان ارائه کردند .آنها از روش ارزش انتظاری برای تبدیل مدل فازی
1. Continuous-Time Markov Chains
2. Pourkarim et al.
3. Najmi et al.
4. Guilani et al.
5. Chambari et al.
6. Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
7. Ebrahimipour and Sheikhalishahi
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به معادل قطعی استفاده کرده و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات چند هدفه را برای حل
مدل قطعی به کار گرفتند .ماهاپاترا و روی )2114( 1در مطالعه خود ،برای فرموله کردن
عدم قطعیت از مجموعههای فازی شهودی 2استفاده کرده و تکنیک بهینهسازی فازی
شهودی را برای یافتن قابلیت اطمینان بهینه در سیستمهای پیچیدهای که محدودیت در
هزینه سیستم دارند به کار بردند .جمیل و رادهی )2114(3نیز مسئله بهینهسازی قابلیت
اطمینانِ افزونگی در محیط فازی را موردبررسی قرار داده که در آن از اعداد فازی برای
بیان قابلیت اطمینان اجزاء سیستم استفاده شده است .کوندو و اسالم )2112( 4یک مدل
بهینهسازی قابلیت اطمینان بر مبنای آنتروپی ارائه دادند و از مدلهای تصمیمگیری چند
هدفه فازی تعاملی برای حل آن استفاده کردند .آل دامسی و همکاران )2114( 2نیز دو مدل
برنامهریزی هندسی فازی برای سیستمهای سری ارائه دادند ،یکی برای بهینهسازی قابلیت
اطمینان سیستم با در نظر گرفتن محدودیتهای هزینهای و دیگری برای به حداقل رساندن
هزینهها با توجه به مقدار قابلیت اطمینان هدف .ساهو )2121( 6با در نظر گرفتن عدم
قطعیت در پارامترهای مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان مانند هزینه ،وزن اجزاء،
قابلیت اطمینان اجزاء و غیره ،مسئله را در قالب یک مدل برنامهریزی ریاضی فازی فرموله
کرده و برای حل مسئله از الگوریتم ژنتیک استفاده کرد .اشرف و همکاران )2121( 2نیز از
مجموعه های فازی نوع دو برای فرموله کردن عدم قطعیت پارامترهای مسئله تخصیص
افزونگی استفاده کرده و قابلیت اطمینان زیر سیستمها را نیز با همین روش تعیین نمودند.
درنهایت آنها برای حل مسئله بهینهسازی فازی توسعه دادهشده ،روش ازدحام ذرات را
بهکاربرده و جوابهای بهینه را محاسبه کردند.
در کنار مدلهای بهینهسازی تصادفی و بهینهسازی فازی ،دستهای دیگر از محققان از
روشهای برنامهریزی فاصلهای برای مدلسازی و حل مسئله قابلیت اطمینان در فضای
1 Mahapatra and Roy
2 Intuitionistic fuzzy sets
3 Jameel and Radhi
4 Kundu and Islam
5 El-Damcese et al.
6 Sahoo
7 Ashraf et al
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فازی استفاده کردند .ژانگ و چن )2116( 1یک مسئله بهینهسازی چند هدفه فاصلهای را
پیشنهاد کردهاند که در آن قابلیت اطمینان هر جزء بهصورت یکفاصله در نظر گرفتهشده
و از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات 2برای حل آن استفاده کردهاند .گوپتا و همکاران

3

( )2119نیز مدل تخصیص قابلیت اطمینانی را ارائه کردند که در آن قابلیت اطمینان اجزاء
بهصورت اعداد بازهای فرض شده و برای حل مسئله از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر تابع
جریمه استفاده کردند .ساهو و همکاران )2111( 4چهار مدل چند هدفه را برای مسئله
بهینهسازی قابلیت اطمینان ارائه دادند که در این مدلها ،قابلیت اطمینان اجزاء سازنده
بهعنوان مقادیر بازهای در نظر گرفتهشده و الگوریتم ژنتیک برای حل و رسیدن به
جوابهای پارتویی مورداستفاده قرار گرفته است .خالصه ادبیات مسئله تخصیص افزونگی
قابلیت اطمینان در جدول  1بهصورت مقایسهای نشان داده شده است.
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته دیده میشود که در بیشتر مطالعات از روشهای
مختلف برنامهریزی ریاضی برای یافتن راهحلهای بهینه استفاده شده است .بهویژه آنکه این
جوابهای بهینه همگی قطعی هستند ،حالآنکه شرایط مسئله کامالً غیرقطعی بوده و این به
معنای کاهش مسئله از فضای غیرقطعی و تبدیل آن به یک مسئله قطعیِ معادل است .در
این رویکرد ،واضح است که جواب بهدستآمده در تمام شرایطی که ممکن است در
آینده برای پارامترهای غیرقطعی اتفاق افتد ،نمیتواند بهینه باشد .بر این اساس ،در این مقاله
بهجای محاسبه مقادیر بهینه قطعی برای متغیرهای تصمیم (تعداد اجزاء زیر سیستمها) و تابع
هدف (مقدار قابلیت اطمینان کل سیستم) ،تابع چگالی احتمال ( )pdf2بهینه آنها تعیینشده
تا کلیه حاالت غیرقطعی که ممکن است برای پارامترهای مسئله اتفاق افتد در نظر
گرفتهشده و توابع چگالی بهدستآمده ،رفتار متغیرهای تصمیم و تابع هدف بهینه را بر
اساس تغییرات پارامترهای غیرقطعی نشان دهند .توابع چگالی بهدستآمده عالوه بر آنکه
مقادیر مختلف ممکن برای متغیرهای تصمیم و تابع هدف را نشان میدهند ،برای ساختن
1. Zhang and Chen
2. Particle Swarm Optimization
3. Gupta et al.
4. Sahoo et al.
5. Probability density function
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یک سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه تصادفی 1نیز به کار گرفته شدهاند .این سیستم
پشتیبان تصمیم به مدیران کمک میکند تا جواب نزدیک به بهینه مسائل قابلیت اطمینان
قطعی را بدون حل مسئله بهینهسازی استنتاج نمایند .بر این اساس سازماندهی این مقاله
بهصورت زیر خواهد بود :در بخش بعد مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان تصادفی
در حالت سری-موازی توسعه دادهشده و در ادامه روشی برای تعیین تابع چگالی احتمال
بهینه متغیرهای تصمیم و تابع هدف ارائه میشود .بخش چهارم شامل توسعه سیستم پشتیبان
تصمیم بهینهگرای قاعده پایه احتمالی میباشد و کارایی این سیستم در بخش پنجم بررسی
میشود .آخرین بخش نیز شامل نتیجهگیری و تعیین مسیرهایی برای تحقیقات آینده خواهد
بود.
جدول  .0مقایسه مدلهای مختلف مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان
نویسنده

حالت عدم

استراتژی

قطعیت

افزونگی
فعال

شکل سیستم

روش حل

شبکه

الگوریتم ژنتیک و مونت کارلو

تصادفی

تکینر و کویت ()2111

سری موازی

جستجوی محلی وLIP

تصادفی

فعال

جمیل و رادهی ()2114

سری -موازی

فازی

فعال

فاصلهای

فعال

سری -موازی

بهینهسازی تصادفی

تصادفی

فعال

گوپتا و همکاران ()2119

سری -موازی

الگوریتم ژنتیک

فاصلهای

فعال

ردی و همکاران ()2111

شبکه

شبیهسازی

تصادفی

فعال

ابراهیمی پور و شیخ

سری -سیستم

علیشاهی ()2111

پل

بهینهسازی ازدحام ذرات چند هدفه

فازی

فعال

ساهو و همکاران ()2111

سری-موازی

الگوریتم ژنتیک چند هدفه

فاصلهای

فعال

شاخه و کران

تصادفی

فعال

بهینهسازی فازی شهودی

فازی

فعال

مارسیگرا و همکاران
()2112

ژانگ و چن ()2116
کویت و واتاناپانگساکورن
()2114

روش نلدر-مید

سری -موازی بهینهسازی ازدحام ذرات چند هدفه

یاداولی و همکاران ( )2112سری -موازی
ماهاتاپرا و روی ()2114

ترکیب الگوریتم عملکرد جریمه

سیستم پیچیده،
سیستم پل

1. Stochastic rule based decision support system
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حالت عدم

استراتژی

قطعیت

افزونگی

تصادفی

فعال

فازی

فعال

فازی

فعال

کائو و همکاران ()2121

سری -موازی

الگوریتم ژنتیک و مونت کارلو

فاصلهای

فعال

مالل و ژیو ()2121

سری -موازی

الگوریتم بهینهسازی فاخته پیشرفته

-

آمادهبهکار

سری -موازی

شبیهسازی

تصادفی

مختلط

 NSGA-IIو شبیهسازی

تصادفی

مختلط

الگوریتم ژنتیک

فازی

فعال

الگوریتم ازدحام ذرات

فازی

فعال

الگوریتم فراکتال تصادفی

تصادفی

-

زنجیره مارکف

تصادفی

-

نویسنده
چارلز و اودهایاکومار
()2112
کوندو و اسالم ()2112
آل دامسی و همکاران
()2114

پورکریم و همکاران
()2119

شکل سیستم

روش حل

سیستم سری

الگوریتم ژنتیک و مونت کارلو

سری -موازی
سری

چمبری و همکاران ( )2121سری -موازی
ساهو ()2121
اشرف و همکاران ()2121
نجمی و همکاران ()2121
گیالنی و همکاران ()2121

تصمیمگیری چند هدفه فازی
تعاملی
برنامهریزی هندسی پارامتریک
فازی

شبکه
سری /موازی/
شبکه
سری /موازی/
شبکه
سری /موازی/
شبکه

مدل تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان تصادفی در حالت سری -موازی
فعال
مدلسازی مسئله تخصیص قابلیت اطمینان تصادفی تحت نمادها و فرضیات زیر انجام شده
است:

نمادها
̃

قابلیت اطمینان احتمالی کل سیستم

تعداد اجزا در زیر سیستم (متغیر تصمیم

(تابع هدف)

عدد صحیح)

تعداد زیر سیستم

هزینه هر جزء در زیر سیستم
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̃

قابلیت اطمینان احتمالی هر جزء در

حداکثر میزان وزن در کل سیستم

زیر سیستم
وزن هر جزء در زیر سیستم

کران باالی تعداد اجزا در زیر سیستم j

مفروضات
 -1نوع اجزا در هر زیر سیستم یکسان است.
 -2کل سیستم بهصورت سری -موازی و مطابق شکل  1میباشد.
 -3قابلیت اطمینان اجزا در هر زیر سیستم غیرقطعی ولی توزیع چگالی احتمال آنها
تابعی از پیش تعیین شده است.

شکل  .0سیستم سری  -موازی

بر اساس پارامترها و مفروضات باال ،مسئله تخصیص افزونگی احتمالی قابلیت اطمینان در
حالت سری-موازی مطابق مدل ( )1فرموله میشود:
)

̃

(∏

̃

()1
∑
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∑

تابع هدف مدل ( ،) 1میزان قابلیت اطمینان احتمالی کل سیستم در شرایطی که تعداد اجزا
انتخابشده برای هر زیر سیستم برابر با باشد را نشان میدهد .بهعبارتدیگر ،این مدل به
دنبال یافتن تعداد اجزا بهینه برای هر زیر سیستم است بهطوریکه قابلیت اطمینان کل
سیستم در محیط تصادفی بیشینه گردد .محدودیت اول در مدل ( )1بیانکننده این موضوع
است که مجموع وزن اجزا انتخابشده برای زیرسیستمها نمیتواند از یک مقدار مشخص
بیشتر گردد .از طرفی میزان هزینه شرکت برای به دست آوردن قابلیت اطمینان باالتر
محدود است و نمیتواند بدون محدودیت در این زمینه هزینه نماید .درنتیجه در محدودیت
دوم مجموع هزینه برای خرید اجزاء در کل سیستم با پارامتر محدود شده است.
درصورتیکه تعداد اجزای یک زیر سیستم برابر صفر باشد ،سیستم کارایی نداشته و قابلیت
اطمینان برای آن بیمعنی است ،به همین منظور حداقل تعداد اجزا در هر زیر سیستم برابر
یک است و همچنین نمیتوان بیش از یک تعداد مشخص از یک جز به هر زیر سیستم
اختصاص داده شود که این مطلب در محدودیت سوم لحاظ گردیده است.
مدل ( )1یک مدل برنامهریزی غیرخطی احتمالی است که میتواند با توجه به
مدلهای برنامهریزی تصادفی مرسوم مانند روش ارزش انتظاری ( )EVP1یا برنامهریزی با
شانس محدودشده ( )CCP2حل شود (لئو و لئو  .)32119این روشها ابتدا مسئله
برنامه ریزی تصادفی را به یک مسئله قطعیِ معادل تبدیل کرده ،سپس یک بردار جواب
بهینه قطعی برای آن ارائه میکنند .این در حالی است که در یک مسئله بهینهسازی،
متغیرهای تصمیم ،متغیرهای وابسته هستند و مقادیر بهینه آنها ممکن است با تغییر
پارامترها ،تغییر کند .بنابراین بردار تصمیم بهینه بهعنوان تابعی از پارامترهای غیرقطعی ،یک
1. Expected Value Problem
2. Chance Constrained Programming
)3. Liu and Liu (2009
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بردار تصادفی خواهد بود (میلر و همکاران ( .))2112این بدان معنی است که بهجای
محاسبه یک بردار قطعی بهعنوان جواب بهینه مسئله ( ،)1باید تابع چگالی بهینه هر یک از
متغیرهای تصمیم محاسبه گردد .این کار باعث میشود کلیه حاالت پارامترهای غیرقطعی
در نظر گرفتهشده و تصمیمات بهینه مرتبط به همراه احتمال وقوع آنها تعیین گردد.
بنابراین در بخشهای بعد  pdfبهینه تابع هدف و متغیرهای تصمیم بر اساس توابع چگالیِ
پارامترهای تصادفی محاسبهشده و از آنها برای طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری
قاعده پایه احتمالی استفاده خواهد شد.

محاسبه توابع چگالی احتمال بهینه متغیرهای تصمیم و تابع هدف
پیش از معرفی الگوریتم استخراج توابع چگالی بهینه ،تعاریف زیر در مورد مجموعه
پشتیبان متغیر تصادفی و حالت مسئله ارائه میشوند:
تعریف  :1فرض کنید
پشتیبان
آنها

یک متغیر تصادفی با توزیع احتمالی

که با ) ( Suppنشان داده میشود یک مجموعه قطعی از

باشد ،مجموعه
هاست که برای

.
تعریف  :2یک حالت از مسئله ( )1یک معادل قطعی از این مسئله است که در آن هرر

پارامتر غیرقطعی̃ با یک عدد از مجموعه پشتیبان خود جایگزین شده است .بهعبارتدیگر
مسرررررررئله بهینرررررررهسرررررررازی غیرخطررررررری برررررررا برررررررردار پارامترهرررررررای قطعررررررری
̃

یک حالت از مسئله غیر قطعی ( )1است.
بر اساس تعاریف ذکرشده ،الگوریتم حل مسئله ( )1بهمنظور استخراج توابع چگالی

احتمال بهینه تابع هدف و متغیرهای تصمیم به شرح زیر توسعه داده شده است:
گام  :1بر اساس تابع چگالی احتمال پارامترهای غیرقطعی و با تولید عدد تصادفی،
یک حالت از مسئله ( )1تولید کنید.
گام  :2مسئله غیرخطی تخصیص افزونگی قطعی حاصلشده از گام  1را حل کنید و
جوابهای بهینه را به دست آورید.
گام  :3گام  1و  2را به تعداد  Mمرتبه (که  Mیک عدد بزرگ است) تکرار کنید و
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مقادیر بهینه تابع هدف و متغیرهای تصمیم در هر تکرار را ذخیره نمایید.
گام  :4بر اساس مقادیر بهینه بهدستآمده برای متغیرهای تصمیم و تابع هدف و با
استفاده از آزمون آماری مناسب ،بهترین تابع چگالی احتمال را برای هر یک از متغیرهای
تصمیم و تابع هدف برازش دهید.
حاصل گام چهارم تابع چگالی احتمال بهینه تابع هدف و متغیرهای تصمیم است که
حاالت مختلف مسئله در آینده را در برمیگیرد .احتماالت پیشامدهای مختلفی که ممکن
است در آینده روی دهد ،بهراحتی با استفاده از  pdfبهینه تابع هدف و متغیرهای تصمیم
قابلاندازهگیری میباشد .بهعنوانمثال تصمیمگیرنده میتواند

̃

را

محاسبه نماید و این موضوع درک عمیقی از شرایط بهینه مسئله در آینده به تصمیمگیرنده
خواهد داد و او را در اتخاذ بهترین تصمیم یاری خواهد کرد .عالوه بر این ،توابع چگالی
بهینه بهدستآمده به دو منظور دیگر میتوانند مورداستفاده قرار گیرند .درصورتیکه
تصمیمگیرنده به دنبالِ داشتن یک مقدار قطعی برای متغیرهای تصمیم باشد ،میتوان از
امید ریاضی متغیرهای تصمیم و تابع هدف استفاده کرد (بدیهی است امید ریاضی توابع
چگالی تابع هدف و متغیرهای تصمیم متفاوت از جوابهای بهدستآمده از حل مسئله ()1
با روش  EVPخواهد بود) .از سوی دیگر میتوان از توابع چگالی بهینه بهدستآمده برای
طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم بهینه گرا ( )ODSS1مطابق آنچه در بخش بعد ذکر
میگردد استفاده کرد ODSS .توسعه دادهشده ،تصمیمگیرنده را کمک میکند تا در
صورت محقق شدن پارامترهای غیرقطعی ،بدون آنکه مسئله برنامهریزی غیرخطی ( )1را
مجدداً حل کند ،جوابهای بهینه یا نزدیک به بهینه را به دست آورد.

سیستم پشتیبان تصمیم بهینهگرای قاعده پایه احتمالی
سیستم های پشتیبان تصمیم قاعده پایه بسیار مشابه با مغز انسان فرآیند استنتاج را انجام
میدهند .به همین علت روند استنتاج و نتایج حاصله معموالً برای تصمیمگیرندگان
قابلپذیرش و درک می باشد .در بسیاری از مطالعات پیشین ،برای طراحی سیستم استنتاج
1. Optimization-based Decision Support System.
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قاعده محور ،از دانش خبرگان استفاده شده است .این در حالی است که این دانش تحت
تأثیر عوامل مختلف مانند دیدگاهها ،تجربیات و جهتگیریهای تخصصی فرد خبره
میتواند دستخوش تغییر شود ،بنابراین  1DSSطراحیشده قابلیت اطمینان باالیی نخواهد
داشت .بر این اساس در اینجا بهمنظور تعیین مقادیر بهینه تابع هدف و متغیرهای تصمیم
مدل ( ) 1یک سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه احتمالی با استفاده از دانش بهینه
بهدستآمده در بخش قبل توسعه خواهد شد .پایگاه قواعد تصادفی ( )SRB2طراحیشده،
از دو بخش مقدم و تالی تشکیل شده است که قسمت مقدمِ قواعد شامل تابع چگالی
پارامترهای تصادفی و قسمت تالی نیز شامل  pdfبهینه متغیرهای تصمیم و تابع هدف
میباشد .گامهای زیر مراحل طراحی این سیستم را تشریح میکنند:

گام اول :قسمت مقدم پایگاه قواعد تصادفی
در طراحی پایگاه قواعد تصادفی برای مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان در حالت
سری-موازی ،قابلیت اطمینان اجزای هر زیر سیستم ( ̃ ) بهعنوان متغیر ورودی و قسمت
مقدم  SRBدر نظر گرفته میشود .درصورتیکه تابع چگالی این متغیرهای تصادفی وجود
نداشته باشد ،میتوان با استفاده از دادههای تاریخی و بهکارگیری روشهای مرسوم
نیکویی برازش تابع چگالی

̃ را مشخص کرد.

گام دوم :قسمت تالی پایگاه قواعد تصادفی
قسمت تالی پایگاه قواعد تصادفی ،متغیرهای تصادفی بهینه ̃ و تابع هدف ̃ است که
تابع چگالی بهینه آنها با استفاده از الگوریتم ارائهشده در بخش قبل تعیین میشوند.

گام سوم :طراحی پایگاه قواعد احتمالی
بر اساس گامهای اول و دوم ،پایگاه قواعد احتمالی برای مسئله تخصیص افزونگی قابلیت
اطمینان بهصورت زیر طراحی میشود:
1. Decision Support System
2. Stochastic Rule Base
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()2

̃

…and

then

̃ and
̃

) (

̃ If
̃

گام چهارم :روش استنتاج
سیستم استنتاج توسعه دادهشده برای پایگاه قواعد تصادفی نمایش دادهشده در رابطه (،)2
̃ ) و تالی

سیستمی مبتنی بر ضریب همبستگی پارامترهای بخش مقدم (

̃ یا ̃ ) است .الگوریتم این روش که متد استنتاج مبتنی بر ضریب

(

همبستگی ( )CCIM1نامیده میشود بهصورت زیر میباشد:

مرحله اول :محاسبه ضریب همبستگی
ضریب همبستگی بین متغیرهای تصادفی قسمت مقدم (قابلیت اطمینان اجزاء) و هر یک از
خروجیهای قسمت تالی بهصورت داده محور و بر اساس دادههای تولیدشده در الگوریتمِ
برآورد توزیع بهینه تابع هدف و متغیرهای تصمیم که در بخش قبل تشریح شد ،محاسبه
میشود .ضریب همبستگی بین قابلیت اطمینان هر جزء در زیرسیستم  jو تابع هدف با
̃ با متغیر تصمیم

ضریب همبستگی بین

̃ با

و

نمایش

داده میشود.

مرحله دوم :تعیین پارامتر ورودی مؤثر
پارامتری که بیشترین قدرمطلق ضریب همبستگی با متغیر خروجی  hام  /تابع هدف را دارد
از رابطه ( )3مشخصشده و با  φنمایش داده میشود φ.پارامتر مؤثر نامیده میشود.
̃

( )3

φ

مرحله سوم :محاسبه احتمال حالت
بر اساس تعریف  ،2یک حالت از مسئله برنامهریزی تصادفی ( ،)1یک معادل قطعی از این
مسئله است که در آن هر پارامتر غیرقطعی̃ با یک عدد از مجموعه پشتیبان خود جایگزین
شده است .نظر به تصادفی بودن فضای تصمیمگیری ،هر حالت از مسئله ،دارای احتمالی
)1. Correlation Coefficient based Implication Method (CCIM
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برای وقوع است .درصورتیکه متغیرهای تصادفی بهصورت گسسته باشند و توزیع احتمال
توأم آنها نیز مشخص باشد ،محاسبه احتمال حالت ( ) بسیار ساده خواهد بود .لیکن در
شرایطی مانند مسئله ( )1که پارامترهای تصادفی ̃ متغیرهای پیوسته بوده و توزیع توأم آنها
نیز مشخص نیست ،باید از روشهای دیگری برای تعیین احتمال حالت استفاده کرد .جدول
 ،2برخی روشهای پیشنهادی برای محاسبه احتمال حالت برای متغیرهای تصادفی پیوسته را
نشان میدهد:
جدول  .1روشهای مختلف محاسبه احتمال حالت
اپراتور

روش محاسبه احتمال حالت

ضرب
مینیمم

̃
}

̃

حداکثر همبستگی مطلق ()MAC2

{
∑
̃

میانگین

میانگین همبسته ()CBA1

∏

̃

|

|

∑

∑
̃

در این مقاله برای محاسبه احتمال حالت ( ) ،از روش  MACاستفاده میشود.

مرحله چهارم :استنتاج
بهمنظور استنتاج مقدار متغیرهای تصمیم /تابع هدف بر اساس مقدار پارامترهای ورودی،
ابتدا ضریب همبستگی ادغامی ) ( با توجه به روش انتخابشده برای محاسبه احتمال
حالت و بر اساس جدول  3محاسبه میشود .با استفاده از مقدار ضریب همبستگی ادغامی و
روشهای استنتاجی که در ادامه تشریح میشود ،میتوان مقادیر نزدیک به بهینه متغیرهای
1. Correlation Based Average
2. Maximum Absolut Correlation
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تصمیم و همچنین تابع هدف را برآورد کرد.
جدول  .3روشهای مختلف محاسبه ضریب همبستگی ادغامی
اپراتور
∑

ضرب
̃

مینیمم

̃
∑

میانگین
1

میانگین همبسته () CBA

∑

| | ρ k |= max | ρi

حداکثر همبستگی مطلق ()MAC2

i =1,2 ,...,n

;

استنتاج متغیرهای تصمیم گسسته
ازآنجاییکه تعداد اجزاء در هر زیر سیستم یک مقدار متناهی است ،بنابراین مقدار
نیز متناهی خواهد بود .اگر تعداد حاالت برای

بهینه

شود ،آنگاه مجموعه مقادیر ممکن برای

با

نشان داده

با

نمایش دادهشده و بهصورت زیر

تعریف میشود:
}

()3

{

بر اساس عالمت ضریب همبستگی ادغامی ( ) ،یکی از دو حالت زیر برای برآورد
مقدار

استفاده خواهد شد.

حالت  :1اگر

باشد آنگاه

به طوریکه:
∑

()4

حالت  :2اگر

باشد آنگاه

به طوریکه:
1. Correlation Based Average
2. Maximum Absolut Correlation
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∑

()2
تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی گسسته

است و تابع توزیع تجمعی آن با

نمایش داده میشود .شکل  2استنتاج متغیرهای تصمیم گسسته را بهصورت
شماتیک نمایش میدهد:

𝑞

𝑞

شکل ( :)2پایگاه قواعد احتمالی و سیستم استنتاج برای به دست آوردن مقدار متغیر تصمیم گسسته

 μنشاندهنده میانگین و

 σنشاندهنده انحراف معیار متغیرهای تصادفی است.

استنتاج تابع هدف پیوسته
همانند الگوریتم استنتاج متغیرهای تصمیم ،برآورد مقدار بهینه تابع هدف نیز بر مبنای
عالمت ضریب همبستگی ادغامی ( ) و بر اساس دو حالت زیر انجام میشود:
حالت  :1اگر

باشد آنگاه:

()6
حالت  :2اگر
()2

باشد آنگاه:
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نشاندهنده تابع توزیع تجمعی تابع هدف است .شکل  3نحوه استنتاج تابع هدف را
بهصورت شماتیک نمایش میدهد:

𝑞

𝑞

شکل ( :)3پایگاه قواعد احتمالی و سیستم استنتاج برای به دست آوردن مقدار

 μنشاندهنده میانگین و

 σنشاندهنده انحراف معیار متغیرهای تصادفی است .در

بخش بعد نحوه استفاده و کارایی سیستم استنتاج بهینهگرای پیشنهادی با یک مثال عددی
تشریح خواهد شد.

مثال عددی
بهمنظور بررسی کارایی مدل و پایگاه قواعد احتمالی توسعه دادهشده برای مسئله تصادفی
تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان ،یک سیستم سری -موازی با پنج زیرسیستم در نظر
گرفته شده است که اطالعات آن در جدول  4نمایش داده شده است .تابع چگالی احتمال
قابلیت اطمینان اجزا هر زیرسیستم در ستون ̃ ارائه شده است.
جدول  .4پارامترهای ورودی مثال عددی
̃

زیر سیستم j

حداکثر هزینه و وزن مورد انتظار سیستم

1

3111

1.2

(N)1.63,1.116

~

W

C

2

1211

2

(N)1.61,1.122

~

211

21111

3

1211

3.2

(N)1.62,1.113

~

4

1311

3.2

(N)1.22,1.111

~

2

1221

3.2

(N)1.61,1.114

~
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و انحراف معیار و همچنین

نشاندهنده تابع توزیع نرمال با میانگین

و

به ترتیب نشاندهنده وزن و هزینه هر یک از اجزای زیر سیستم  jام میباشند W .و  Cنیز به

ترتیب محدودیتهای وزن کل و هزینه کل سیستم را نشان میدهند.
با توجه به پارامترهای ورودی مسئله ،الگوریتم پیشنهادی برای استخراج توابع چگالی
احتمال بهینه تابع هدف و متغیرهای تصمیم بهاندازه  1111مرتبه اجرا شد و توابع چگالی
بهینه مطابق جدول ( )2به دست آمد.
جدول  .6توابع چگالی بهینه متغیرهای تصمیم و تابع هدف
متغیر

̃

تابع چگالی احتمال
4

2

6

2

1.112

1.236

1.192

1.164

2

6

2

2

9

11

1.119

1.412

1.322

1.139

1.12

1.142

4

2

6

2

1.112

1.164

1.912

1.119

4

2

6

2

1.124

1.222

1.163

1.112

2

6

2

2

9

11

1.12

1.229

1.624

1.123

1.113

1.111

(N)1.61,1.114

~

تا این مرحله ،مسئله تخصیص افزونگی در فضای احتمالی ،بهصورت غیرقطعی حلشده و
درصورتیکه تصمیمگیرنده به دنبال جوابهای قطعی باشد ،میتوان میانگین توابع چگالی
بهدستآمده را بهعنوان بردار جواب قطعی به وی ارائه کرد .لیکن همانطور که پیشتر نیز
گفته شد ،میتوان بر اساس توابع چگالی احتمالِ قابلیت اطمینان اجزاءِ زیرسیستمها
(بهعنوان متغیرهای قسمت مقدم قواعد) و همچنین توابع چگالی متغیرهای تصمیم و تابع
هدف (بهعنوان قسمت تالی قواعد) ،یک سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایه بهینه گرا مشابه
آنچه در جدول  6نمایش داده شده است تشکیل داد .هر یک از قواعد ذکرشده در جدول
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 ،6برای استنتاج یک متغیر تصمیم یا تابع هدف بهکاررفته و خروجی کلیه قواعد در کنار
هم بردار تصمیم نزدیک بهینه را ارائه خواهند کرد .با استفاده از این پایگاه قواعد میتوان
مسائل مشابه مدل ( )1را پس از محقق شدن (قطعی شدن) پارامترهای غیرقطعی و بدون نیاز
به حل مجدد مسئله بهینهسازی ،حل کرده و جوابهای نزدیک به بهینه را با کارایی باال
استنتاج نمود.
بهمنظور نشان دادن دقت سیستم پشتیبان تصمیم طراحیشده 1111 ،مسئله تصادفی بر
اساس تابع چگالی احتمال پارامترها (که در جدول  4ارائه شده است) تولیدشده و جواب
نزدیک به بهینه آنها توسط پایگاه قواعد احتمالی نشان دادهشده در جدول  6استنتاج شده
است .این مسائل یکبار نیز توسط نرمافزار  GAMSحلشده و جوابهای بهینه
بهدستآمده با نتایج استنتاج شده از طریق پایگاه قواعد مقایسه شدهاند .جدول  2میانگینِ
انحرافات تابع هدف و متغیرهای تصمیم استنتاج شده از مقادیر بهینه آنها را نشان میدهد.
جدول  .5پایگاه قواعد احتمالی طراحیشده برای انتخاب تعداد اجزاء مسئله قابلیت اطمینان
تصادفی در حالت سری -موازی

then

()1.61,1.114

and

()1.22,1.111

and

()1.62,1.113

and

()1.61,1.122

and

̃
if

()1.63,1.116

if

1
2

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

then

()1.61,1.114

and

()1.22,1.111

and

()1.62,1.113

and

()1.61,1.122

and

()1.63,1.116

̃
̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N
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then

()1.61,1.114

and

()1.22,1.111

and

()1.62,1.113

and

()1.61,1.122

and

()1.63,1.116

if

3

̃
̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

then

()1.61,1.114

and

()1.22,1.111

and

()1.62,1.113

and

()1.61,1.122

and

()1.63,1.116

if

4

̃
̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

then

()1.61,1.114

and

()1.22,1.111

and

()1.62,1.113

and

()1.61,1.122

and

̃
if

()1.63,1.116

if

5
6

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

̃ N

(N)1.922,1.111112

then

()1.61,1.114

and

()1.22,1.111

and

()1.62,1.113

and

()1.61,1.122

and

()1.63,1.116
̃ N

جدول  .7میانگین انحرافات خروجی پایگاه قواعد تصادفی از جواب بهینه در  0111مسئله
انحراف از جوابهای بهینه ()%
میانگین درصد انحراف

2.2194

2.1324

3.1291

2.2261

4.2162

1.3632

بهمنظور بررسی دقیقتر نتایج بهدستآمده ،منحنی تجمعی درصد انحرافات برای تابع در
شکل  4نمایش داده شده است .بر اساس این نمودار ،در حدود  93درصد از مسائل ،میزان
انحراف تابع هدف استنتاج شده با مقدار بهینه آن کمتر از یک درصد بوده است که این
کارایی بسیار باالی سیستم استنتاج بهینهگرای توسعه دادهشده را نشان میدهد.
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)Deviation (%

شکل  .4منحنی نسبت تجمعی درصد انحرافات برای تابع هدف در  0111مسئله تصادفی

نتیجهگیری
در این مقاله ،یک سیستم پشتیبان تصمیم ) (DSSجدید برای مسئله تخصیص افزونگی
قابلیت اطمینان ارائه شد که با استفاده از آن میتوان بدون نیاز به حل مسئله بهینهسازی،
جواب های نزدیک به بهینه را استنتاج کرد .نتایج حاصل از مثال عددی ،نشان از کارایی
بسیار باالی  DSSتوسعه داده شده دارد که میتواند ابزار مناسبی برای تصمیمگیری مدیران
در نظر گرفته شود .همچنین محاسبه تابع چگالی احتمال بهینه بهجای مقادیر بهینه قطعی
برای متغیرهای تصمیم و تابع هدف ،دانش تصمیمگیرنده در مورد مسئله را افزایش داده و
امکان محاسبه احتمال حاالت مختلف که ممکن است در آینده رخ دهند را امکانپذیر
میسازد .بهعنوان تحقیقات آینده برای این مسئله ،استفاده از سایر ابزارهای هوش مصنوعی
بهویژه شبکههای عصبی -فازی تطبیقی ( )ANFISرا میتوان به محققان و پژوهشگران
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پیشنهاد کرد که برای حل این مسئله میتواند عملکرد مناسبی داشته باشد .همچنین توسعه
مدل در سایر فضاهای غیرقطعی مانند فازی ،بازهای و هیبریدی و استفاده از  DSSهای
مشابه برای حل مسئله نیز میتواند مسیر دیگری برای تحقیقات آتی باشد.
https://orcid.org/0000-0003-3250-2403
https://orcid.org/0000-0001-6424-6681
https://orcid.org/0000-0002-7397-3407
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