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بااستفادهازبهینهسازیمبتنیبرشبیهسازی 

زمانبندیچندهدفةاتاقعمل

حمیدرضااسکندری،*1محمدبهرامی
 .1استادیار گروه مهندسی صنایع ،مرکز مطالعات مدیریت و توسعۀ فناوری ،دانشگاه تربیتمدرس
 .2کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه تربیتمدرس
2

(تاریخ دریافت ،94/12/10 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،95/08/29 :تاریخ تصویب)95/10/29 :

چکیده 
نقش اتاقهای عمل در سالمت جامعه و اقتصاد بیمارستانها در سالهای اخیر ،توجه بسیاری از پژوهشگران را به مسئلۀ زمانبندی اتاق عملل
جلب کرده است ،اما برای حل این مسئله ،از قابلیتهای روش بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی ،استفادة چندانی نشده است .تعدادی جلراح بلا
تخصص های گوناگون و هریک با لیست انتظاری از بیماران وجود دارد که جراحیهای آنها باید در روزهای حضور جراحان در یکی از اتاقهای
عمل زمانبندی شود .برای این مسئله ،دو هدف کمینهکردن هزینههای اضافهکاری و خالیماندن اتاقهای عمل ،و کمینهکردن روزهای انتظلار
بیماران برای جراحی درنظر گرفته شد .حل این مسئله ،به دو روش مدلسازی ریاضی و بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی صورت گرفت .مطلاب
نتایج ،برای مسئلۀ زمانبندی اتاق عمل ،راهکار بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی ،نهتنها در مسائل کوچک ،بهلحاظ کیفیت جواب قابلرقابت بلا
مدل ریاضی است ،بلکه این راهکار قابلیت آن را دارد که در مسائل بزرگ ،جوابی مناسب در زمانی معقول پیدا کند.

واژههایکلیدی :اتاق عمل ،بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی ،زمانبندی ،مدلسازی ریاضی.


مقدمه 
اتللاقهللای عمللل ،بیشللترین سلله را در هزینللههللای هللر
بیمارسللتان و از سللوی دیگللر درآمللدهای آن دارنللد [.]1
همچنین اتاق های عمل را می توان موتور بیمارستان قلمداد
کرد [.]2
با وجود تفاوتهایی که در جراحیهای گونلاگون و نلو
بیماران وجود دارد ،فرایند کلی مراجعۀ بیماران بدینترتیب
است :ابتدا بیمار به صورت تصادفی (بیمار اورژانسلی) یلا بلا
وقت قبلی (بیمار انتخابی) برای جراحی پلییرش ملیشلود.
سپس برای جراحی آماده میشود و پس از خالیشدن اتلاق
عمللل تخصلیصیافتلله بلله بیمللار ،او را بلله آن اتللاق منتقللل
میکنند .با پایانیافتن جراحی ،بیملار بله اتلاق ریکلاوری و
سپس به یکی از بخشهای عمومی ،مراقبلتهلای ویلژه یلا
اورژانس انتقال مییابد [.]3
منظور از زمانبندی اتاقهای عمل ،تعیین روز جراحلی،
توالی عملهای جراحی و زمان هریک از آنها در یک روز و
تخصللیص منللابع مللورد نیللاز (ماننللد جراحللان ،متخصصللان
بیهوشی ،تجهیزات و )...با توجه به محدودیتهلای موجلود
است .در این میان ،اهداف گونلاگون و گلاه متناقضلی بایلد
* نویسندة مسئول:

تلفن09124584703 :

تأمین شود که مه ترین آن ها باالرفتن سطح خدمترسانی
بلله بیمللاران و کللاهش هزینللههللای بیمارسللتان اسللت.
احتمالیبودن وقایعی مانند زمان ورود بیماران ،مدت عملل،
دردسترسبودن کارکنان اتلاق عملل و منلابع دیگلر ،زملان
آمادهکردن اتاق عمل و ...موجب پیچیدهترشدن مسئله نیلز
میشود.
ادبیات زمان بندی اتاق عمل ،سابقهای چنددههای دارد.
بللااینحللال ،کللاردئون و همکللارانش ضللمن دسللتهبنللدی
پژوهشهایی کله در ایلن حلوزه انجلاه شلده اسلت ،نشلان
دادهاند که چگونه در سالهای اخیر تعداد مقاالت مربوط به
این موضو افزایش یافته است [ .]4گلرایش بله اسلتفاده از
شبیهسلازی و الگلوریت هلای بهینلهسلازی فراابتکلاری ،در
تحقیقات اخیر قابلمشاهده است.
بسیاری از پژوهشها ،مسائل برنامهریزی و زملانبنلدی
اتاقهای عملل را بله مسلائل مشلهور بهینلهسلازی تشلبیه
کردهاند .تطبی مسئلۀ تخصیص جراحیها با اتاقهای عمل
ب له مسللئلۀ بسللتهبنللدی [ ،]5زمللانبنللدی جراحللیهللا بللا
درنظرگرفتن زمان آمادهسازی به مسئلۀ تخصلیص کلار بله
ماشینهای موازی [ ]6و زمانبندی با رویکرد باز به مسلئلۀ
Email: eskandari@modares.ac.ir
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تقسی مجموعه [ ]7نمونههایی از ایلن تشلبیههلا هسلتند.
عتیقللهچیللان تعللداد بیشللتری از ایللن نللو رویکردهللا را در
تحقیقات آورده است [ .]1بااینهمه از آنجاکه بهطور معمول
این تطبی ها با سادهسازیهایی در مسائل اتاق عمل هملراه
میشود ،کاربردشان محدود است.
برای مسئلۀ زمانبنلدی اتلاقهلای عملل ،توابلع هلدف
مختلفی درنظر گرفته شده است .انتظلار طلوالنی در نوبلت
عمللل ،یکللی از پرتکرارتللرین شللکایتهللای بیمللاران اسللت.
طوالنیشدن صف انتظار برای دریافلت خلدمات درملانی در
بیمارستانها -از جمله برای جراحی -عالوهبر آنکه بهخلاطر
فوریت نیاز به درمان ممکن اسلت بله بیملار آسلیب بزنلد،
احتمال دارد او را از دریافت خدمت منصرف و مشلکل او را
حادتر کند [ .]8به هملین دلیلل ،کمتربلودن زملان انتظلار
بیماران میتواند معیاری برای تشخیص یک زمانبندی بهتر
باشد .همچنین بیمارستان برای تملامی سلاعاتی کله اتلاق
عمل و تی جراحی آماده هستند ،هزینه پرداخت ملیکنلد؛
بنابراین ،اگلر در بخشلی از ایلن سلاعات ایلن منلابع بیکلار
بمانند ،هزینۀ اضافه پرداخت شده است .پس حالت ایلدهآل
آن است که این زمان بیکاری از بین برود .در عملل چنلین
چیزی ممکن نیست ،زیرا از سلویی احتملالیبلودن ماهیلت
وقایع اجازه نمیدهد زمانبندی بدون تغییر باقی بمانلد و از
سوی دیگر ،برنامهریزی تعداد زیاد عملل بلرای یلک روز بلا
هدف ازبینبردن زمانهای بیکاری ،به ناتماهماندن عمللهلا
در ساعات کاری منجر می شود که درنتیجۀ آن ،منابع بایلد
ساعات اضافهتری در بیمارسلتان بماننلد .بلهطلور معملول،
اضافهکاری اتاقهای عمل ،به افزایش هزینههای بیمارسلتان
منجر میشود .هزینههلای ناشلی از هلردو زملان بیکلاری و
اضللافهکللاری ،هزینللههللای سللربار هسللتند .دسللتمزدی کلله
بیمارستان بلرای سلاعات جراحلی بله کارکنلان ملیدهلد،
غیرقابلکاهش است ،اما هزینه های ناشی از بیکارمانلدن یلا
اضافهکاری اتاقهای عمل را میتوان با زملانبنلدی صلحیح
کاهش داد .پس کاهش زملانهلای بیکلاری و اضلافهکلاری
کارکنللان اتللاقهللای عمللل ،معیللار مهمللی در ارزیللابی یللک
زمللانبنللدی اسللت .درنظرگللرفتن احسللاس نزدیکللی میللان
کارکنان اتاق عمل ،معیار دیگری است که پلیش از تحقیل
[ ]9کمتر درنظر گرفته شده است .آنها سعی کلردهانلد بلا
کمیسلازی ایلن قرابلتهلا ،همکارنشلدن کارکنلانی را کله
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نزدیکی کمتری با یکدیگر دارند ،به صورت یلک محلدودیت
در مسئله دربیاورند؛ اگرچه می توان این قرابت را بلهعنلوان
یک تابع هدف نیلز تعریلف کلرد و هلدف را بیشلینهکلردن
نزدیکی اعضای هر تی جراحی به یکدیگر قرار داد.
برای توصیف شکلهلای متنلو از مسلئلۀ زملانبنلدی
اتاقهای عمل ،مدل های ریاضی مختلفی تهیه شلده اسلت؛
بللرای ملللال ،لمیللری و همکللارانش مللدل سللادهای بللرای
تخصیص عملهای جراحی در اف برنامهریزی (برای مللال،
یک هفته) به دوره های مختلف (برای نمونه ،روزهای هفته)
ارائه کردهاند [ .]10آرینقیری و همکارانش مدلی ساده برای
تخصیص ه زمان اتاقهای عمل به جراحان و بیماران آنها
با هدف کلاهش هزینلههلای بیمارسلتان و انتظلار بیملاران
ساختهاند [.]11
مدت عمل و ورود بیماران غیرانتخابی ،دو پدیدة تصادفی
غیرقابلپیشبینی و مؤثر بر عملکرد اتاقهلای عملل هسلتند
که مه ترین راه مقابله با آنها ،استفاده از رویکلردی درسلت
در زمانبندی جراحی است .با آنکه عدهقطعیتهای دیگلری
نیز در سیسلت وجلود دارد (ماننلد احتملال تلأخیر بیملاران
انتخابی یا تی جراحی) ،اما این اتفاقات ،از طرفی با روشهای
دیگری نیز قابلپیشگیریاند و از طرف دیگر ،بهطلور معملول
اثر زیادی بر فرایندها نمیگیارنلد .برخلی از تحقیقلات ،ایلن
عوامل تصادفی را نیز درنظر گرفتهاند؛ برای ملال ،در تحقیقی
دربارة مسئلۀ زمانبندی اتاقهای عمل در حلالتی کله ملدت
عمل احتمالی است ،بدون درنظرگرفتن بیماران غیرانتخابی و
در یک اتاق عمل بحث شده است [.]1
پیچیللدگیهللای مختلللف مسللئله بللهویللژه موضللو
احتمالیبودن وقایع ،سبب رون استفاده از شلبیهسلازی در
مواجهه با آن شده است .پیشلینۀ اسلتفاده از شلبیهسلازی
گسسللته -پیشللامد در ادبیللات بلله دهللۀ  90برم لیگللردد.
شبیهسازی بهعنوان روشی بلرای ملدلکلردن درمانگلاههلا،
بهدلیل پیچیدگی چنین سیست هایی پیشنهاد شلده اسلت
[ .]13-12در سالهای اخیر ،این روش عالوهبلر کلاربرد در
تحلیل سناریوهای مختلف ،به صورت بهینه سازی مبتنلیبلر
شبیهسازی نیز بهکلار رفتله اسلت .در تحقیقلی بلا تطبیل
مسئلۀ تعیین توالی جراحیها در چند اتاق مشابه با مسلئلۀ
ماشینهای موازی بلا اسلتفاده از شلبیهسلازی ،چنلد روش
ابتکاری ساده برای تعیین توالی بلا یکلدیگر مقایسله شلده

زمانبندی چندهدفۀ اتاق عمل با استفاده از بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی
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است [ .]6این تحقی در این مسلئله ،زملان آملاده سلازی

و روشهای حل دقی آن ،روشهای ابتکاری و فراابتکاری و

اتاق های عمل را جدا از مدت عمل ها و وابسته به نو عمل

نیز شبیهسازی ،روشهایی هسلتند کله بلرای حلل مسلئلۀ

قبلی گرفته است .پژوهشی دیگر ،یک ابلزار بهینله سلازی

زمانبندی جراحی استفاده شدهاند .مشلخص اسلت کله بلا

مبتنیبر شبیه سازی با استفاده از روش فراابتکلاری تبریلد

توجه به رویکرد تحقی  ،باید روشی متناسب انتخلاب کلرد؛

شبیه سازی شده ارائله داده اسلت [ .]14در ایلن پلژوهش،

برای نمونه ،استفاده از شلبیه سلازی بلرای تحلیلل سلناریو

مدل شبیه سازی یک مرکز جراحی بیماران سرپایی ساخته

بهطور معمول مناسبتر است .همچنین امکان دارد در یلک

شد و هدف ،کاهش زمان انتظار و انصراف بیماران تعیلین

تحقی  ،از بیش از یک رویکرد یا روش برای مسئله استفاده

شد .سپس سه بهینه ساز ساخته شد که همگلی براسلاس

شود؛ برای ملال ،بهدلیل ماهیت احتمالی و پیچیدگی ملدل

الگوریت تبرید شبیه سازی شده کار می کنند؛ با این تفاوت

ریاضی مسئله ،استفاده از شلبیهسلازی در کنلار روشهلای

که جواب اولیه در دو مورد از آن ها از یلک ملدل ریاضلی

دیگر متداول است.

بهدست می آید .پژوهشی دیگر یک زمان بندی دومرحله ای

با این توضیحات ،تعدادی از مقاالتی را که در سالهلای

را شبیه سازی کرد .ابتدا جراحی ها بله اتلاق هلای یکسلان

اخیر به موضو زمان بنلدی اتلاق هلای عملل پرداختلهانلد،

تخصیص یافتند و سپس توالی این جراحی ها در هلر اتلاق

میتوان بهصورت جدول  1دستهبندی کرد .این دستهبندی،

مشخص شد [ .]15این زمان بندی نه براساس بهینهسازی،

با الهاه از طبقهبنلدی [ ]4انجلاه شلده اسلت .اگرچله ایلن

بلکه بهصورت ابتکاری و متفلاوت در سلناریوهای مختللف

دستهبندی کامل نیست ،تا حدی تفاوت تحقی حاضر را بلا

انجاه گرفت و نت یجلۀ اجلرای ایلن سلناریوها بلا یکلدیگر

سللایر پللژوهشهللا نشللان مللیدهللد .اسللتفاده از روشهللای

مقایسه شد.
با دستهبندی رویکردهای مختلف بهکاررفتله در تحلیلل
مسئلۀ زمانبندی اتاق عمل میتوان دریافت که بهینهسازی
(تللکهدفلله و چندهدفلله) ،تحلیللل سللناریوها و تحلیللل
پیچیدگی مسئله ،مه ترین رویکردها بهشمار میرونلد .در
رویکرد بهینه سازی ،هدف یافتن پاسخی برای مسئله است
که دقیقاً یا تقریباً تابع یا توابع هدف را به بهتلرین مقلدار
برساند .رویکلرد تحلیلل سلناریو ،تنهلا بلهدنبلال مقایسلۀ
عملکرد چند حالت مختلف از سیست است؛ بلرای مللال،
پژوهشی با مطالعۀ یک بیمارستان در سوئد ،تأثیر اجلرای
قانونی جدید را بر هزینه های مربوط به زمان بندی بررسی

مخصللوح حللل مسللائل بهینللهسللازی چنللدمعیاره بللرای
زمان بنلدی اتلاق عملل در سلطحی نسلبت ًا ابتلدایی اسلت.
عالوهبراین ،با آنکله تحقیقلاتی هل زملان از شلبیهسلازی و
الگوریت های فراابتکاری استفاده کرده اند ،بهکلارگیری ایلن
دو روش بهصورت متعامل و در قالب بهینهسازی مبتنلیبلر
شبیه سازی بسیار محدود بلوده اسلت و از میلان تحقیقلات
معرفیشده در جلدول  ،1تنهلا سلارمی و همکلاران از ایلن
رویکرد بهره بردهانلد کله در ایلن مطالعله هل بله مقایسلۀ
عملکرد این رویکرد بلا عملکلرد حلل دقیل ملدل ریاضلی
پرداخته نشده است.

و با حالت پیش از اجرا مقایسه کرد [ .]16رویکرد تحلیلل

بهطور خالصه ،نوآوریهای پژوهش حاضر عبارتانلد از:

پیچیدگی نیز که در تعداد محلدودی از تحقیقلات وجلود

 .1درنظرگرفتن تأثیر مهارت جراحان در مدت جراحلیهلا؛

دارد ،به بررسی میزان پیچیدگی مسائل زمان بنلدی اتلاق

چراکه مهارت جراحان پدیدهای قابلپلیشبینلی در هنگلاه

عمل یا راه حل هلای ارائلهشلده ملیپلردازد؛ بلرای مللال،

زمانبندی است و تفاوتهای زیادی در مدت فرایندها ایجاد

پژوهشی با معرفی و فرمول بندی مسلئله ای بلرای کلاهش

میکند ،اما مطاب بررسیها ،هیچیک از تحقیقات قبلی این

زمان انتظار بیماران اورژانسی نشلان داد کله ایلن مسلئله

موضو را در زمانبندی اتلاق عملل درنظلر نگرفتلهانلد؛ .2

 NP-hardاست [.]17

اسللتفادة هلل زمللان از دو روش مللدلسللازی ریاضللی و

روش حل مسئله ،موضلو دیگلری اسلت کله بایلد در
روششناسی تحقیقات به آن توجه شود .برنامهریزی ریاضی

بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی و مقایسۀ ایلن دو روش بلا
یکدیگر در مسئلۀ زمانبندی اتاق عمل.
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یشده 
دستهبندیبرخیازمقاالتبررس 

جدول.1

] [9

× 2013

][14

× 2013

][15

× 2014

][11

× 2015

×

×

×

بیکاری

سایر

تخصیص اتاق

تعیین روز

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×
×

×

×

بیانمسئله 
همان طورکه اشاره شد ،مسئلۀ زملان بنلدی اتلاق عملل را
میتوان به شکل های مختلفی تعریف کرد .در این پژوهش،
برای ارزشمندترشلدن تحقیل  ،یکلی از بیمارسلتان هلای
دولتی شهر تهران را برای مطالعه انتخاب کردی تا مدل را
براساس یک مسئلۀ واقعی ایجاد کنی  .هریک از  47جراح
این بیمارستان ،در برخی از روزهای هفتله در بیمارسلتان
آمادة جراحی است .آن ها تنها در این روزها جراحی هلایی
را که مدیریت اتاق عمل برای آن ها زمان بنلدی ملی کنلد،
انجاه میدهند .بااین حال ،اتاق خاصی در روز خاح به یک
جراح مشخص تخصیص نیافته است .درحقیقلت ،در هملۀ
روزهای کلاری هفتله 8 ،اتلاق عملل ایلن بیمارسلتان بله
گروه های جراحی -که هریک چند جراح دارند -تخصلیص
یافته است.
پللس از مراجعللۀ بیمللار بلله جللراح و تشللخیص نیللاز بلله
جراحی ،اس بیمار به مدیریت اتاق عمل اعاله میشود .اتاق
عمل هر روز فهرست جراحلیهلای روز بعلد را نهلایی و بله
جراحان اعاله میکند و به جراحیها اتاق و نوبت تخصلیص
می دهد .در هر روز ،جراحیها براسلاس زملانبنلدی انجلاه

تعیین توالی

اضافهکاری

×

×
×

×

×
×

الگوریت فراابتکاری

انتخابی

][17

× 2012

×

×

×

بهینهسازی چندهدفه

اورژانسی

] [7

× 2011

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×
×

×

×

×

شبیهسازی

زمان انتظار بیمار

][16

× 2009

×

×

×

×

×

×

مدل ریاضی

][10

× 2009

×

×

الگوریت ابتکاری

] [5

× 2009

پژوهش حاضر

×

×

×

×

عده قطعیت

مقاله

نو تصمی گیری

واقعیبودن دادهها

نو بیمار
سال

تابع هدف

روش

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

میگیرد و مراحل پس از جراحلی طلی ملیشلود .شلکل 1
نمایی از این فرایند را نشان میدهد.
حال میخواهی زمانبندی مجموعۀ اتاقهلای عملل ایلن
بیمارستان را به نحوی انجاه دهی که نخست هزینههای سربار
ناشی از بیکاری و اضافهکاری کارکنان اتاقهای عملل کلاهش
یابد و دوه اینکه زمان انتظار بیملاران کمتلر شلود .اگلر هملۀ
بیماران برای ما یکسان باشند ،هدف دوه را میتوان معادل این
درنظر گرفت که تعداد جراحیها در روز بیشینه شود .بلا ایلن
توضیحات ،به سراغ تهیۀ مدل ریاضی مسئله میروی .

مدلریاضی 
برای تهیۀ مدل ریاضی این مسلئله ،فلر هلای زیلر را بله
واقعیتهای گفتهشده اضافه میکنی :
 .1مدیر اتاق عمل بلهعنلوان تصلمی گیرنلده حل دارد
دربارة جراحیشلدن یلا نشلدن هملۀ بیملاران در یلک روز
تصمی بگیرد؛
 .2برنامهریزی و زمانبندی انجلاهشلده بله هلیچ وجله
تغییر نمیکند؛ یعنی لغو یا اضافهشدن و تغییلر در اتلاق یلا
ترتیب جراحی نداری ؛

زمانبندی چندهدفۀ اتاق عمل با استفاده از بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی

 .3بیماران و جراحان حتماً از ابتلدای دورة زملانبنلدی
(روز مشخص) در دسترس هستند؛
 .4هر جراحی به فقط یک جراح نیاز دارد کله در کنلار
تی بیهوشی و پرستاران جراحی میکنند؛
 .5بهجز جراح و اتاق عملل ،سلایر منلابع ماننلد تخلت

5

ریکاوری و مراقبتهای ویلژه بله انلدازة کلافی در دسلترس
است و جراحی بهخاطر این منابع به تعوی نمیافتد؛
 .6مدت عمل (بهعالوة فرایندهای مرتبطلی کله قبلل و
پس از آن در اتاق عمل انجاه میشود) و ریکلاوری ،از قبلل
برای هر بیمار مشخص و ثابت است.



شکل.1روندجراحیبیماراندراتاقعمل 

جراحیها 

دادههایمربوطبهمدت
جدول.2نمونة 

تعداد جراح

تخصص

نو عمل

مدت عمل
(دقیقه)

2

گوش ،حل و بینی

پردة گوش

90

3

گوش ،حل و بینی

پردة گوش

160

2

گوش ،حل و بینی

انحراف بینی

45

3

گوش ،حل و بینی

انحراف بینی

53

5

ارتوپدی

شانه

175

6

ارتوپدی

شانه

265

دربارة فر  6باید گفت که مدت هر جراحی ،به میزان
زیادی به مهارت جراح و نو عمل بستگی دارد .جراحلیهلا
از حدود  20دقیقه تا نزدیک به  6ساعت طلول ملیکشلند.
مدت ریکاوری نیز به نو عمل وابسته است .با توجه به آنکه
جراح و نو عمل از قبل مشخص است ،طبیعتلاً ملیتلوانی
ایللن تنللو را از قبللل درنظللر بگیللری ؛ درحللالیکلله تمللامی
تحقیقات مبتنیبر دادههای واقعی بررسلیشلده بلرای ایلن
پژوهش ،این کار را نکردهاند .جدول  2نمونهای از دادههلای
جمعآوریشده برای این تحقی را نشان میدهد.
با این توضیحات ،مدل ریاضلی مسلئله بله صلورت زیلر
است:

اندیسها


o 1,, O
s 1,, S

p 1,, P

 :اتاق عمل؛

 :جراح؛
 :بیمار.

ثابتها

 :T oهزینۀ مضاعف هر ساعت اضافهکاری اتاق o؛
 : I oهزینۀ هر ساعت بیکاری اتاق o؛
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 : A sدردسترسبودن ( )1یا نبودن ( )0جراح s؛
 : Pos poممکن ( )1یا غیرممکنبودن ( )0انجاهشلدن

محدودیتها 

()3

جراحی بیمار  pدر اتاق o؛
 : t pمدت جراحی بیمار p؛

O

x po  As

s  1,, S , p  Pats

o 1

 : rpمدت ریکاوری بیمار p؛

()4
x po  Pos po

 : H oساعات کار عادی اتاق o؛

p  1,, P , o  1,, O

 : H smaxسقف مدت جراحی برای جراح  sدر یک روز؛
 : taromaxسقف مدت اضافهکاری بلرای اتلاق  oدر یلک
روز؛

()5

s  1,, S 

 : Pat sمجموعۀ بیماران جراح .s

max
s

O

t H

po p

 x

pPats o 1

()6

متغیرهایتصمیم



 ss0 p 

O

x

 : taroمدت اضافهکاری اتاق o؛

ss pp

 : idl oمدت بیکاری اتاق o؛
 : x poبیمللار  pدر اتللاق  oجراحللی مللیشللود ( )0یللا

s  1,, S  , p  Pats

نمیشود ()1؛
 : ss p pبیمار  pدر توالی جراحی بالفاصله پس از بیملار
’ pجراحی میشود ( )1یا نمیشود (( )0یعنی هلردو بیملار
مربوط به یک جراح هستند)؛
 : ss p ,P 1 / ss 0 pبیملللار  pدر تلللوالی جلللراح بلللرای

pPats , p p

()7

’ pجراحی میشود ( )1یا نمیشود ()0؛
 : ss p ,P 1,o / ss 0 poبیمار  pدر توالی اتاق  oبله عنلوان

ss pp  ss p , P 1

()8

 ss

 ss0, P 1, s  1 s  1,, S

0p

pPats

()9

 1s  1,, S

p , P 1

 ss

ss0, P 1, s 

pPats

()10
P



srppo

p 0, p p

x po 

p  1,, P , o  1, , O
()11

srppo

توابعهدف 



p1, p  p

O

o 1

po

()12

P

x
p 1 o 1

x po 

p  1,, P , o  1, , O

min  T otaro  I o idl o 
O

()2

po

x
o 1

P 1

()1

O

s  1,, S  , p  Pats

اولین/آخرین جراحی قرار میگیرد ( )1یا نمیگیرد ()0؛
 : ss 0,P 1,oهیچ بیماری در اتلاق  oجراحلی نملیشلود
( )1یا برخی جراحی میشوند ()0؛
 : ct pزمان اتماه جراحی بیمار .p





pPats , p  p

اولین/آخرین جراحی انتخاب میشود ( )1یا نمیشود ()0؛
 : ss 0,P 1,sهللیچکللداه از بیمللاران جللراح  sجراحللی
نمیشوند ( )1یا برخی جراحی میشوند ()0؛
 : srp poبیمار  pدر توالی اتاق  oبالفاصله پس از بیملار

po

o 1

max

 1 o  1,, O

P 1

sr

0 po

p 1

زمانبندی چندهدفۀ اتاق عمل با استفاده از بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی

()13

7

()25

 1 o  1,, O

P

sr

p , P 1,o

s  1,, S  , p  Pats

p 0

()14

ct p  t p  ct p  rp   ss pp  1 M

s  1,, S , p, p  Pats , p  p
()15

ct p  t p  ct p   srppo  1 M o 
1,, O , p, p  1, , P , p  p

()17

ct p  t p   sr0 po  1 M
o  1,, O , p  1,, P

()18

taro  ct p   x po  1 M  H o
p  1,, P , o  1,, O

()19
P

idlo  H o  taro  x pot p
p 1

o  1,, O
()20
()21

o 1,, O

o 1,, O

()22

taro , idlo  0

taro  taromax
x po  0,1

p  1,, P , o  1, , O

()23

ss pp  0,1
s  1,, S , p, p  Pats , p  p

()24

()26
()27

ct p  t p   ss0 ps  1 M
s  1,, S  , p  Pats

()16

s 1,, S , p  Pats

ss p , P 1, s  0,1

ss0 ps 0,1

s 1,, S

ss0, P1, s 0,1

srppo  0,1p  0,, P , p 
1,, P  1 , p  p, o  1,, O

()28

p,1,, P

ct p  0

توابع هدف ( )1و ( )2بهترتیب کمینهکردن هزینههلای
سربار و بیشینهکردن جراحیهای برنامهریزیشلده (معلادل
کمینهکردن زمان انتظار بیملاران) هسلتند .در ایلن ملدل،
زمان انتظار به سادهترین شکل ممکن درنظلر گرفتله شلده
است؛ میان بیماران تفاوتی نیست و فرقی نمی کند که چند
روز از ورود هرکداه به لیست انتظار گیشته است.
دستۀ محدودیت ( )3تضمین می کند هر جراحلی تنهلا
درصورتی برناملهریلزی شلود کله جلراح در آن روز حضلور
داشته باشد .رابطۀ ( )4سبب می شود به هلر جراحلی اتلاق
مناسب تخصیص یابد .دسلتۀ محلدودیت ( )5تجلاوزنکردن
ساعات جراحی برنامهریزیشده بلرای هلر جلراح ،از سلقف
مشخص  H smaxرا تضمین میکند.
محدودیتهای ( )6و ( )7بهترتیب موجب ملیشلوند در
توالی جراحیهای برنامهریزیشده بلرای هلر جلراح حاضلر،
قبل و بعد از هر جراحی ،جراح دیگری مشخص شده باشلد.
محدودیتهای ( )8و ( )9نیلز سلبب ملیشلوند در ابتلدا و
انتهای توالی هر جراح ،یک جراحی قلرار گیلرد؛ مگلر آنکله
هیچ جراحیای زمان بندی نشود .محلدودیتهلای ( )10تلا
( )13عملکرد مشابهی برای توالی جراحلیهلا در اتلاقهلای
عمل دارند.
نامعادلههای ( )14تا ( )17زملان تکمیلل جراحلیهلای
برنامهریزیشده را تعیین می کنند که باید حداقل به انلدازة
مجمو مدت عمل و ریکاوری بعد از بیملار قبللی در تلوالی
جراح و مدت عمل بعد از بیمار قبلی در توالی اتاق باشد .در
این روابط M ،یک عدد بزرگ است .دستۀ محلدودیتهلای
( )18و ( )19برای محاسبۀ زمانهای بیکاری و اضافهکلاری
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است که مجموعۀ جوابهای ناچیره بهدست آید .با توجه به
کمبللود اطالعللات دربللارة ارتبللاط میللان دو تللابع هللدف
تعریفشده (هزینه و انتظار) ،بهنظر ملیرسلد ایلن روشهلا
گزینههای مناسبی برای حل مسئلۀ زملانبنلدی اتلاقهلای
عمل باشند .از سوی دیگر ،با توجه بله ماهیلت فراابتکلاری،
این روشها ملیتواننلد ملا را در دسلتیابی بله جلوابهلای
مناسب در زملانی معقلول کملک کننلد .بلهعلالوه ،امکلان
استفاده از آنها در کنار شبیهسازی میسر است.
 NSGA-IIروشی چندهدفه مبتنیبلر قواعلد الگلوریت
ژنتیک تکهدفله اسلت ،املا نحلوة مرتلبسلازی مجموعلۀ
جواب ها که در حالت تکهدفه بهسلادگی بلا مقایسلۀ یلک
عدد (تابع هدف) مربوط به هر جواب ،با عدد یا تلابع هلدف
متناظر با جواب دیگر قابلانجاه است ،در حاللت چندهدفله
ممکن نیست ،زیرا در اینجا باید رشتۀ توابع هدف با یکدیگر
مقایسه شوند .در  NSGA-IIجوابهلای گونلاگون براسلاس
دو معیللار رتبلله -کلله بللا قاعللدة چیرگللی جللوابهللا تعیللین
می شلود -و فاصللۀ ازدحلامی پاسلخ هلا مرتلب ملیشلوند.
توضیحات بیشتر دربارة این دو معیار ،در مقاللۀ [ ]18آملده
است .روش  FastPGAبهکاررفته در این تحقی ه عملکرد
مشابهی دارد؛ با این تفاوت که تعداد جلوابهلا و همچنلین
تعداد فرزندان ،در هر مرحله با توجه به تعلداد جلوابهلای
ناچیره تعیین میشود [.]19
عنصللر شللبیهسللاز را هل دقیقلاً مطللاب مللدل ریاضللی
معرفیشده طراحی می کنی ؛ با این تفاوت که شبیهسلاز در
اینجا ایلن قابلیلت را دارد کله بلهآسلانی ملدت جراحلی و
ریکاوری بیماران را احتمالی درنظر بگیرد.

نوشته شدهاند .در رابطۀ ( ،)15زمان تکمیل جراحی فرضلی
بیمار  0زمان صفر درنظر گرفته میشود تا اختاللی در سایر
محاسبات صورت نگیرد .با توضیحات قبلی ،محدودیتهلای
( )20تا ( )28برای مشخصشدن نلو متغیرهلای تصلمی ،
بدیهی بهنظر میرسند.

برشبیهسازی 

روشبهینهسازیمبتنی

ارائة
زمانبندی اتاق عمل پیچیدگیهایی دارد که همۀ آنهلا در
مدل ریاضلی ارائلهشلده درنظلر گرفتله نشلدهانلد .یکلی از
مه ترین این پیچیدگیها ،احتملالیبلودن ملدت فراینلدها
(جراحی و ریکاوری) است؛ برای ملال ،در بیمارستان ملورد
مطالعه ،برای جراح  18اه با تخصص زنان« ،برداشتن رحل
از شک » معموالً بین  3تا  5ساعت طول ملیکشلد ،املا در
روش ارائهشده در بخش قبل ،همیشه ملدت جراحلی بلرای
بیماران با این جراح -نلو  4 ،سلاعت درنظلر گرفتله شلده
است .حلال ملیخلواهی بلا اسلتفاده از ابلزار بهینلهسلازی
مبتنیبر شبیهسازی ،این پیچیدگی را نیز درنظر بگیری .
بهینللهسللازی مبتنللیبللر شللبیهسللازی ،دارای دو عنصللر
بهینهساز و شبیهساز است .عنصر بهینهساز که ممکن اسلت
یللک روش فراابتکللاری باشللد ،سللناریوها را یللا جللوابهللای
مختلف ( )xتولید و عنصر شلبیهسلاز توابلع هلدف () )f(xرا
برای هر سناریو محاسبه میکند (شکل  .)2در این مطالعله،
هللردو عنصللر بهینللهسللاز و شللبیهسللاز در نللرهافللزار متلللب
کدنویسی شدهاند تا بلهسلادگی بلا یکلدیگر تعاملل داشلته
باشند .این فرایند رفتوبرگشتی ،تا رسیدن به شرایط توقف
بهینهساز ادامه مییابد.

تطبیقمدلریاضیباشبیهسازی 


شکل.2مفهومبهینهسازیمبتنیبرشبیهسازی

برای عنصر بهینهساز ،از میلان روشهلای بهینلهسلازی
چندهدفلللۀ تکلللاملی ( ،)MOEAاز دو روش  NSGA-IIو
 FastPGAاستفاده شد .در این نو از روشها ،بدون داشتن
اطالعات قبلی دربارة ارتباط میان توابع هدف ،تالش بلر آن



با توضیحاتی که در بخشهلای قبلل داده شلد ،اگلر ملدت
جراحی و ریکاوری بیماران در عنصر شبیه سلاز اتلاق عملل
طراحیشده قطعی درنظر گرفته شود ،شبیهساز بایلد توابلع
هدف را مشابه مدل ریاضی محاسبه کند .برای اطمینلان از
این موضو  ،پنج سناریو مختلف تعریف شد و با اسلتفاده از
مدل ریاضی و شبیه ساز ،محاسلبۀ توابلع هلدف بلرای ایلن
سللناریوها صللورت گرفللت .همللانطورکلله جللدول  3نشللان
میدهد ،در همۀ این سناریوها ،این دو رویکرد ،مقدار توابلع
هدف را یکسان برآورد میکنند.

زمانبندی چندهدفۀ اتاق عمل با استفاده از بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی
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کاررفتهبرایاعتبارسنجیانطباقمدلریاضیوشبیهسازیدرتوصیفسیستم 

جدول.3سناریوهایبه

سناریو

کیفیت توابع هدف

ویژگیهای سناریو
تعداد اتاق

تعداد بیمار

نو جواب

مدل ریاضی

شبیهسازی

1

8

32

بدون جراحی

()32, 330

()32, 330

2

5

36

*

ناموجه

ناموجه

3

3

49

**

ناموجه

ناموجه

4

3

19

جواب بهینۀ مدل ریاضی

()13, 37

()13, 37

5

5

36

موجه

()22, 90

()22, 90

ناموجه
ناموجه

* برنامهریزی برای جراحان خارج از دسترس
** برنامهریزی با نقض محدودیت زمان اضافهکاری

جدول.4مقایسةزمانحلسهروشبرحسبثانیه 

مسئلة نمونه

اگللر بخللواهی دو رویکللرد حللل دقیلل مللدل ریاضللی و
بهینه سازی مبتنیبر شبیه سازی را با یکدیگر مقایسه کنی ،
مشخص اسلت کله ملدل ریاضلی بلا وجلود دقلت بلاال در
پیداکردن جواب بهینه ،سرعت زیادی در حل مسائل بلزرگ
با پیچیدگی زیاد ندارد؛ درحالیکه بهینله سلازی مبتنلیبلر
شبیهسازی ،بلا داشلتن انعطلافپلییری بلاال در اسلتفاده از
ویژگللیهللای الگللوریت هللای فراابتکللاری و شللبیهسللازی،
جوابهایی قابلقبول برای مسلائلی کله هل زملان بلزرگ و
پیچیدهاند ،ارائه میکند .در یک تحقی  ،میلان حلل دقیل
مدل ریاضی و بهینهسازی مبتنلیبلر شلبیهسلازی در حلل
مسئلۀ زمانبنلدی کلار کارگلاهی -کله سلادهتلر از مسلئلۀ
تحقی ماست -مقایسهای صورت گرفته است [ .]20در این
پژوهش ،این موضو در مسئلۀ زمانبندی اتلاقهلای عملل
نشان داده میشود.
همانطورکه در بخش قبل گفته شد ،اگر از احتمالیبودن
مدت جراحی و ریکاوری صرفنظر کنلی  ،عنصلر شلبیهسلاز
تهیهشده ،توصیفی یکسان بلا ملدل ریاضلی از مسلئله ارائله
میکند .بهعالوه ،شبیهسازی با درنظرگرفتن پیچیلدگیهلای
بیشللتری از سیسللت (مللدت احتمللالی فراینللدها) ،توصللیفی
دقی تر از اتاق عمل دارد؛ بنابراین ،اگلر بلا تعلداد تکرارهلای
بهاندازة کافی زیاد ،جوابهای ملدل ریاضلی را بلا شلبیهسلاز
ارزیابی کنی  ،توابع هدف واقعیتر ارزیابی شدهاند.
با استفاده از اطالعات جمعآوریشده از بیمارستان مورد
مطالعه برای این تحقی  12 ،مسئلۀ نمونه مطاب جلدول 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تعداد اتاق

برشبیهسازی 

مبتنی

1

3

5

8

تعداد بیمار

مقایسة عملکردمدلریاضییوبهینیهسیازی

تولید شد .تعداد اتاقهای موجود را در چهار سلطح تعریلف
کردی و در هر سطح از تعداد اتاقها ،با توجه بله نلرو ورود
بیماران برای هلر جلراح -نلو بله لیسلت انتظلار جراحلی،
بهاندازة یک ،دو و سه روز ورود بیملاران بله لیسلت خلالی،
بیمار تولید کردی ؛ بنابراین ،چهار سطح اتلاق و سله سلطح
بیمار در مسائل نمونه داری .

مدل ریاضی

NSGA-II

FastPGA

4
6
7
13
19
49
16
36
68
32
73
113

0/09
0/08
0/09
0/67
0/36
7859
0/26
7313
7200
4
کمبود حافظه
کمبود حافظه

127
69
119
456
357
675
343
614
817
658
796
2047

30
16
30
128
101
351
96
262
470
184
301
900

مدل ریاضی و روش بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی بلا
دو الگللللوریت  NSGA-IIو  FastPGAرا در نللللرهافللللزار
 MATLAB R2014bکدنویسی و با استفاده از رایانلهای بلا

10

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،51شماره  ،1بهار 1396

مشخصلات  CPU: AMD PhenomII x2 3.1GHzو Ram:

در رابطۀ ( rng1 )29بازة تابع هلدف اول و  rng 2بلازة
تابع هدف دوه را در دونقطهای نشان میدهد که از حلل دو
مسئله (یکی با درنظرگرفتن تابع هدف اول و دیگری با تابع
هدف دوه) بهدست آمده است.
پس از حل مسائل نمونه به هر سه روش ،جلواب هلای
هریک را با اسلتفاده از شلبیه سلازی بلا  1000بلار تکلرار
ارزیابی کردی  .زمان حلل و کیفیلت جلواب هلای نلاچیرة
به دست آمده از سه روش بهترتیلب در جلدول هلای  4و 5
مشاهده میشود.

 4GB DDR2آنها را اجرا کردی  .با توجه بله دوهدفلهبلودن
مسئله ،مدل ریاضی را یک بار با تابع هلدف اول و سلپس بلا
تابع هدف دوه حل کردی  .سپس درصورتیکه الگوریت حلل
مدل ریاضی در زمانی کمتر از یک سلاعت بله جلوابی موجله
رسید ،مسئلۀ سومی با استفاده از تابع هدف زیر حل کردی :

()29

O
 1
min 
  T o taro  I o idl o 
 rng 1 o 1
P O

1

 x po 
rng 2 p 1 o 1 

شبیهسازی 
دستآمدهازسهروشبا1000تکرار 

جوابهایپارتو 
به

جدول.5مقایسةکیفیت

مسئلۀ
نمونه

مدل ریاضی

FastPGA

NSGA-II

1

()18, 2

()18, 2

()18, 2

2

()28, 5

()28 , 5

()28, 5

3

()20, 5

()20, 5

()20, 5

4

()48, 4

()48, 4

()48, 4

5

()70, 12

()69, 12

()69, 12

6

()18, 36( )27, 33( )82, 33

7

()162, 9

8

(22
)175,

(22
)110,

(33
)25,

()24, 36( )27, 35( )31, 34( )14, 38( )18, 37( )20, 36( )21, 35( )21, 34
()162, 9
(22
)112,

()98, 25

9

(66
)189,

10

(19
)239,

11

کمبود حافظه

12

کمبود حافظه

(23
)103,

(24
)103,

(25
)101,

()162, 9
(22
)114,

(23
)108,

(24
)103,

()58, 51( )60, 50( )62, 49( )53, 54( )54, 53( )60, 52( )61, 51
(19
)239,
(53
)215,

بللرای ملللال ،در شللکل  3نمللوداری از جللوابهللای
بهدستآمده از سه روش بلرای مسلئلۀ نمونلۀ  8داده شلده
است .محور عمودی در این نمودار ،تعداد بیمارانی را کله در
روز زمانبندی امکان عملل نیافتلهانلد و محلور افقلی تلابع

(54
)208,

(55
)203,

(56
)200,

(57
)195,

(19
)239,
(55
)206,

(56
)200,

(57
)194,

()89, 83( )96, 76( )99, 81( )84, 78( )85, 77( )86, 76

هزینههای سربار را نشان می دهد .با توجه به اینکه جراحان
برخی از بیماران در انتظار در روز زمانبندی حاضر نیستند،
طبیعی است تعداد زیلادی از بیملاران جراحلی نشلوند .بله
همین دلیل ،در بهترین جواب بهدستآملده از جهلت تلابع

زمانبندی چندهدفۀ اتاق عمل با استفاده از بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی

هدف انتظار بیماران 22 ،بیمار جراحی نشدهاند .گیشلته از
این موضو  ،با آنکه ابعاد این مسئله چندان بزرگ نیست (5
اتللاق و  36بیمللار) ،روشهللای بهینللهسللازی مبتنللیبللر
شبیهسازی درمجملو بلرای ایلن مسلئله عملکلرد بهتلری
داشتهاند و توانستهاند جوابهای ناچیرة بیشلتری در زملان
کمتر تولید کنند.
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همانطورکه در جدولهای  4و  5مالحظه میشلود ،در
کل نیز روشهای بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی ،عالوهبلر
آنکه در مسائل کوچک جوابهایی با کیفیت نزدیک به مدل
ریاضی تولید میکنند ،قابلیت آن را دارند که مسائل بلزرگ
را ه در زمانی معقول حل کنند.


دستآمدهبرایمسئلةنمونة 

.وضعیتجوابهای 
به

شکل3

همچنللین در جللدول  ،5یکللی از جللوابهللایی کلله
بهینه سازی مبتنیبر شبیه سلازی بلا اسلتفاده از FastPGA
بهعنوان جواب ناچیره معرفی کرده ،در شبیهسازی با 1000
تکرار بهعنوان جوابی چیره شناخته شده است .این موضلو
به تصادفیبودن شبیهسازی برمیگردد .در این پلژوهش ،بلا
باالبردن تعداد تکرارها ،در ارزیلابی نهلایی جلوابهلا سلعی
کرده ای تأثیر این عامل را کاهش دهی ؛ بنلابراین ،احتملاالً
درحقیقت ه این جواب ناچیره نیست ،اما در بهینلهسلازی
مبتنیبر شبیه سازی با توجه به آنکه زمان ارزیابی جوابهلا
برای ما مه است ،تعداد تکرارها را محدود درنظر گلرفتی ؛
بنابراین ،طبیعی است جوابی چیره بهصورت تصادفی ناچیره
ارزیابی شود.

نتیجهگیری 

پیچیللدگی مسللئلۀ زمللانبنللدی اتللاق عمللل از یللک سللو و
محدودیت زمانی برای حل آن از سوی دیگر ،سبب استفاده
از بهینهسازی مبتنیبر شبیهسازی شد .با توجه بله اهمیلت



کاهش انتظلار بیملاران و هزینلههلای بیمارسلتان ،ایلن دو
به عنوان توابع هدف مسئله درنظر گرفته شدند .سپس برای
شناخت بهتر مسئله در یک بیمارستان واقعلی و همچنلین
ارزیابی کارایی مدلسازی ریاضی ،مدل ریاضی ایلن مسلئله
معرفی شد .پس از آن ،ساخت ابزار بهینه سلازی مبتنلیبلر
شبیهسلازی ،بله دو روش بهینلهسلازی تکلاملی چندهدفلۀ
 NSGA-IIو  FastPGAصورت گرفلت .تنهلا تفلاوت ملدل
ریاضی و بهینه سازی مبتنیبر شبیه سازی در توصیف اتلاق،
مدت فرایندها بود که در بهینهسازی مبتنیبر شلبیهسلازی
بهصورت احتمالی درنظلر گرفتله شلد .پلس از اطمینلان از
عملکرد مشابه ابزارها در شرایطی که مدت فرایندها قطعلی
بود ،مقایسۀ آنهلا انجلاه گرفلت .درنهایلت ،مشلخص شلد
بهینهسازی مبتنیبر شبیهسلازی ،نلهتنهلا در حلل مسلائل
کوچک به اندازة مدل ریاضی کارآمد است ،بلکه در مسلائل
بزرگ ه در زمانی معقول جواب هلایی مناسلب بله دسلت
میدهد.
این نتایج ،در شرایطی بهدست آمد که در این تحقیل ،
تنها یکی از پیچیدگیهای اتاق عمل واقعی نسبت به ملدل

1396  بهار،1  شماره،51  دوره،نشریه تخصصی مهندسی صنایع

 مسلائلی در حلد- که بیمارستان بزرگی نیست- این تحقی
.بزرگترین مسائل آزمایششده برای این پژوهش دارد
افزودن واقعیت های بیشتر به شلبیه سلازی و همچنلین
استفاده از الگوریت های دیگر را بهعنوان بخلش بهینلهسلاز
می توان موضوعات مناسبی برای ادامۀ این پژوهش بهشلمار
.آورد
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ریاضی در شبیه سازی درنظر گرفته شده بلود؛ درحلالیکله
،مللیتللوان بللدون کللاهش قابلللتوجلله در کللارایی ابللزار
پیچیدگی های بیشتری را از اتاق عمل در عنصر شلبیهسلاز
 افزودن این پیچیدگیها به مدل، با وجود این.درنظر گرفت
. بهراحتی و بدون کاهش سرعت امکانپلییر نیسلت،ریاضی
همچنین باید توجه داشت که بیمارستان ملورد مطالعله در
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