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اي از رياضيات، مديريت، علوم كامپيوتر و  رشته اي ميان  شاخه1قيق در عملياتتح

گيري با استفاده از رويكردهاي تحليلي  مهندسي صنايع با هدف كمك به تصميم

ويژه در پروفسور ژيلبرت الپورت يكي از پيشتازان اين رشته به . پيشرفته است

يكي از ، هاي گذشتهو در سال ا دستاوردهاي با توجه بهحوزه حمل و نقل است كه

دانشگاهي   بين عضو مركز تحقيقاتيوي. آيدشمار ميبهن برتر اين رشته امحقق

سس مركز مطالعات و ؤ، عضو م2هاي سازماني  و شبكهلجستيك، حمل و نقل

پروفسور الپورت . است 4 و عضو پيوسته انجمن تحقيق در عمليات و علوم مديريت3گيري تحقيقات تصميم

هاي  سازي تركيباتي بيشتر با محوريت حوزه بهينهموضوع  مقاله تحقيقاتي در 350 كتاب و بيش از 15نده نويس

 كه از آن  است ه ايز علمي متعددي دريافت كردجوپروفسور الپورت  . استيابي و زمانبندي  مسيريابي، مكان

و مدال ) يق در عمليات كاناداانجمن تحق (Merit، جايزه )بريتانيا( Pergamonتوان به جايزه  جمله مي

President) بر آن شديم تا ديدگاههاي ايشان را نه تنها به. دكراشاره ) انگلستان انجمن تحقيق در عمليات-

ثيرگذار در جهتگيري تحقيق در عمليات در أسازي در حمل و نقل، بلكه يك فرد ت عنوان يك متخصص بهينه

در بخش نخست :  اين مصاحبه در دو بخش صورت گرفته است. و يك استاد مجرب جويا شويمحالگذشته و 

در پروفسور الپورت   و در بخش دوم اصول و تفكرات شناساييعمليات  موقعيت و چالشهاي حوزه تحقيق در

  .فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي بررسي شده است

 

 رشته باره در شما با اي مصاحبه تا شد داده ما به فرصت اين كه است افتخار مايه بسيار

 هر. باشيم داشته تان پژوهشي و آموزشي فعاليتهاي نوع ،همچنين و عمليات در تحقيق
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 حمل و نقل، حوزه در ويژهبه تاندستاوردهاي و شما رشته با اين نامحقق بيشتر چند

  كنيد؟ ي مير شما خودتان را چگونه تصو، آشنا هستنديع توزيريت و مدلجستيك
 ، هستميالدي م1960 در اواخر دهه يلگ  از دانشگاه مكي كاربردياضيررشته  ي كارشناسدانش آموخته من

 در يقحوزه تحقتوجه من به  ، زمانيندر هم. نداشتم محض ياضي ردر خود اي به ادامه مطالعات عالقهاما 

 به  دورهيندر ا.  ارشد به دانشگاه لنكستر انگلستان رفتمي در كارشناسيل ادامه تحصيو براجلب شد  ياتعمل

 1975  سالدر. مند شدمهعالق...  و 2يه نقليريابي وسايل مس،1گرد مسائل حمل و نقل مثل فروشنده دوره

. وارد شدم مونترال ي بازرگاني مطالعات عالدانشكده خود را از مدرسه اقتصاد لندن گرفتم و به يمدرك دكتر

لجستيك،  دانشگاهي ين بيقاتير مركز تحق ديژهو بهيات در عمليق در حوزه تحقيادي مدت با محققان زيندر ا

 ي زمانبند،3يابي مكان مانند ييگر ديها در حوزه،البته. ام  كردهيكارهم حمل و نقل و شبكه هاي سازماني

 موضوعاتمينه ز در نيز ي سالها مقاالت و كتب متعدديندر طول ا. ام كرده كار نيز...  و 5يبند  بخش،4دروس

 ارشد كارشناسي دانشجوي 50 حدود ،همچنين .گرفته است قرار محققان دسترس در كه ام كرده چاپ يادشده

  . ام كرده را هدايت دكتري دانشجوي 25 و

 

  است؟  را داشته ثيرأت بيشترين  شماهاي مقاله يا هاكتاب كدام كنيد مي فكر

. اند داشته زشيآمو جنبه بيشتر آنها چون ،باشند بوده پژوهشي مهم يرثأ تي دارايم كتابهاكنم نمي فكر

 صدها كه است من يدر درجه اول مقاالت مرور. اند  مورد توجه قرار گرفتهكه دارم ي مقاالت علميول

 ي زدوده شده و دستاوردهايته شده، حواشرفنظرگ  دري موضوعآنهادر . ارجاع به آنها شده است

 ،اند نداشته يپژوهشـ  علمي دستاوردهاي مقاالت گرچه ينا. است شده تشريح يصورت گرفته و آت

 نگاهي پژوهشياگر به مقاالت .  باشندداشته ي آتيقات تحقيده  جهتدر يي بسزايرثأاند ت  توانستهيول

 يتم الگور،]VRP ]1 مسئله ي شاخه و برش برايتمتوان به توسعه الگور مي آنها ينتر از مهم،يندازيمب

ريزي  برنامه حوزه در ]3[ يحعدد صح L-Shaped يتم و الگور]VRP ]2 در ه ممنوعيجووجست

 هشت يا هفت هر يد بلكه شا، داشتيرگذارثأمقاله ت صدها شود ي كه نمبينيد يم. رد كاشاره 6تصادفي

  . داشتمؤثر مقاله بتوان پنج ي عمر كاريان در پاكه طوري به اي داشته باشيد، بار چنين مقاله يكسال 
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1. Traveling Salesman Problem (TSP) 

2. Vehicle Routing Problem (VRP) 

3. Location 

4. Timetabling 

5. Districting 

6. Stochastic Programming (SP) 
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شما هم مورد توجه قرار  يكلجستهاي  مديريت سيستمكتاب   يادشده،مقاالت عالوه بر

   .گرفته است

 هاي سيستم كنترل و ريزي برنامه بر اي مقدمه" عنوان اين كتاب با چاپ اولين . همين طور استبله

 كرد تغيير "لجستيك هاي سيستم مديريت بر اي مقدمه" به آن عنوان دوم چاپ در كهبود  "لجستيك

 آن ي بر روشهامباحث بعدي و در يك لجستيريتي مديها بر جنبهيشتربدر آغاز  كتاب يدكأت. ]4[

 استفاده آموزش به تحقيقات از اطالعات الانتق براي بلكه ،نيست پژوهشي كتاب يك كل در اما. است

 تكميلي تحصيالت دانشجويان بيشتر آن مخاطب ،در نتيجه. شود مي محسوب درسي مرجع يك و

  .عالقه زيادي دارم كاربردي گونه كتابهاي به اينمن. هستند

 

 برخي. اختصاص دهيم عمليات در تحقيق به رشته را الهاؤس اول بخش بدهيد اجازه اگر

 كاربردي چندان عمليات در تحقيق و سازي بهينه صنعتي اعتقاد دارند كه و مديران نمحققا

  چيست؟ باره در اين نظرتان. است نبوده

حمل و  صنعت ، مثالبراي. بينند ي اما مردم آن را نم، همه جا هستOR.  اشتباه استاً قطعيد داين

 ،يطوركل و بهظرفيتها ميزان كاركنان، تيري خطوط، مدينبند زما. يابد ادامه دتوان ي نمOR بدون نقل

در خطوط  مسئله ينا.  بماندپذير رقابت صنعت ين شركت در ايك تا ند شوينه بهيد بااجزا همه

 قرمز در ي چراغهايزير برنامهدر .  وجود داردي شهريك ترافي و حتيراني قطارها، كشتيمايي،هواپ

 استفاده OR از GPS ي در دستگاههاير مسينتروتاه كيافتن و يرسان  نامهيستم سيزير  برنامه،يابانخ

.  شده استبهينه جزء ين تا آخريز سال گذشته همه چ25كانادا در طول  يپست سيستمدر . دشو يم

 ي به فركانس آنتنها و تلفنهاتوان يدر حوزه مخابرات م.  هم وجود دارديگر ديها  روند در حوزهينا

 يعصنا.  اشاره كرديا  هستهي انرژسازي ينه مخازن و بهيريتبه مد توان ي ميدر انرژ. همراه اشاره كرد

 ي كاربردهايك و لجستيات عمليريت مدسازي ينه از آنجا متولد شد و در بهOR كه اصالتاً ينظام

 عمل و خدمه ي اتاقهايبندن عملكرد و زمايش افزاي براسازي ينه هم از بههايمارستانب.  دارديفراوان

 غذايي، صنايع تا كشاورزي در آن توليد يندافر از خوريد ي كه شما مغذايي در يتح. كنند ياستفاده م

ORكنيد ي ميداري شما خر كهافزاري نرمدر هر .  استيرگذارثأ ت، ORوب در يكار رفته است و حت به 

  . كار رفته است بهيات در عمليقجو در آن هم تحقو جستيو روشها
  

كه  در حاليل بسيار پيچيده دارند، ئ تعريف و حل مسا دانشگاهي عالقه زيادي بهانمحقق

آيا . شود  سرانگشتي استفاده مياصطالحبه هاي ساده و شدر بسياري از صنايع اغلب از رو

  بدهد؟تغييري در روش خود بايد جامعه دانشگاهي متأثر از اين مشاهده 
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رد كه تعريف شما از صنعت ال به اين بستگي داؤ حق با شماست، ولي جواب دقيق اين سزيادي حد تا

دنياي واقعي .  كشورهاي دنيا اغلب متشكل از شركتهاي كوچك است ازصنعت در بسياري. چيست

اقتصاد كشورهاي % 90دهنده حدود شامل شركتهاي بزرگ نيست و شركتهاي كوچك تشكيلفقط

استفاده آنها تهاي اي وجود دارند كه مقياس و محدوده فعالي با اين حال، شركتهاي عمده. دنيا هستند

را در نظر شركتهاي هواپيمايي  ،راي مثالب. دكن  را به صرفه ميOR پيچيده روشهاياز مدلها و 

 اير فرانس و ايرالين، امريكنگزارشهاي مالي شركتهاي هواپيمايي بزرگ مانند  اگر به. بگيريد

هاي ميليارد دالري در طول  هانزا مراجعه كنيد، خواهيد ديد كه اين شركتها با بودجه و هزينه لوفت

  OR روشهايكنند، بلكه از  اين شركتها از روشهاي سرانگشتي استفاده نمي. كار دارندوسال سر

اگر  ،هاي بسيار زياد با توجه به هزينه. برندبهره ميتحقيقات جامعه دانشگاهي آخرين دست آمده از هب

. بود خواهدپذير  د، استفاده از آنها توجيهريي كجو  نيم درصد صرفهفقط  بتوانروشهان اي كارگيريبهبا 

 اروپا و شمالي يآمريكا در حمل و نقل شركتهاي براي مثال، ؛ بايد به نوع صنعت دقت كنيد،براينبنا

.  استفاده كنندORدارند و بالطبع بايد از نياز ريزي براي هزاران كاميون و تريلر  به اداره و برنامه

كشتيهاي اين شركتها بيش از صدها ميليون .  مثال خوب ديگري هستندو نقل دريايي حمل شركتهاي

  دادنانجام براي كشتي 51 يا كشتي 50 داشتن ،بنابراين. دارند ارزش دالر هاميليارددالر و شايد 

 محسوب حياتي و مهم بسيار گذاري سرمايهله ئمس يك شركتها اين براي فعاليتها از مشخصي مجموعه

 گيري  تصميمراي بOR گيري از بهرهشود، ميصحبت  از پول بسيار زياد كههنگامي ،بنابراين. شود مي

 و مثالً شما با يك يا باشد پول كمي در باره مقداركه صحبت  هنگامي. تر استمناسب مسائلدر باره 

 . چندان جدي نخواهد بودORكنيد، استفاده از  رساني مي دو كاميون به يك منطقه كوچك خدمت
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.  شركتهاي بزرگ استمخصوص فقط OR  استفاده از نظر شما، اين جمله به اين معنا نيست كه بهآيا

   براي ارائه به شركتهاي كوچك يا متوسط ندارد؟دستاوردي ORپس در اين صورت، آيا 

 

 از شركتهاي بزرگ الزم باشدبه نظر من شايد . از باال به پايين استله ئمس يك OR استفاده از ترويج

 بتوانيد اگر. گذاري كنند  سرمايهORيد كه مايل و قادر هستند براي تحقيقات و كاربرد شروع كن

 اين به ،البته.  استفاده كنند، بسيار خوب خواهد بودORشركتهاي متوسط را هم قانع كنيد كه از 

 يك توليد كننده مواد غذايي ممكن است براي مثال،. تعريف شما از شركت متوسط هم بستگي دارد

 تعيين به است ممكن متوسط شركت يك. باشد كوچك حتي يا متوسط بزرگ، خيليشركت يك 

افزاري مشخص از  باشد و شما بتوانيد به آن با يك بسته نرم مند عالقه 1محصوالت بهينه تركيب

افزار   اين اطالعات را وارد كامپيوتر كنيد و اين نرمفقط «: عه كنيد و به آنها بگوييد مراجOR روشهاي

.  احتماالً اين شركت محصول شما را خواهد خريد.»كند كيب بهينه محصوالت شما را مشخص ميتر

. كند، مشتري محصول شما نخواهد بود ولي اگر شركت مد نظر شما يك عمليات يك نفره را اداره مي

 ORز كه بدانند در حال استفاده اآن بدون ،كنند  استفاده ميGPS طرف ديگر، بسياري اين روزها از از

 ، بهره گرفته شده استدستگاههادر اين  ORاز روش   و داردGPSهر راننده تاكسي در دنيا . هستند

 نكته اساسي اين است ،در پايان. شود ترين مسير در آنها استفاده مي له كوتاهئاز حل مسحداقل چرا كه 

  به نظر يين منطق و ابود نيز بيشتر خواهد ORتر باشد، استفاده از  كه هر چه شركت شما بزرگ

 هزينه بايد  و به دنبال سود بيشتري باشيد،باشد تر  هر چه قدر كسب و كار شما بزرگ. رسدمي

 .بپردازيد OR برايبيشتري نيز 

  

 ... و آموزش متخصص، انساني نيروي  افزار، سخت افزار، نرم در گذاري له سرمايهئمس ،البته

  .بود خواهد مطرح نيز

 OR استفاده مؤثر از ،به هر حال. ها را داريد شد، توانايي پرداخت اين هزينه بزرگ با شما شركتاگر

 OR بعضي مواقع ممكن است استفاده از ،البته. هايي ثابت است  نيست و نيازمند پرداخت هزينهرايگان

 مشخص و محدودافزار كوچك و ورود اطالعاتي   به استفاده از يك نرمفقط چرا كه ،كم هزينه باشد

  طراحي دهيد، آموزش را انساني نيروي يد،ببين آموزش خودتان بايد اوقات، بقيه در. ستا نياز

ديگري نيز انجام دهيد تا به نتيجه بسيار  را تغيير دهيد و كارهاي كاري فرايندهاي و كار محيط

  .دلخواه برسيد
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 سالهاي در حوزه اين در رياضي تئوريهاي و  رايانه فناوريزمينه  در يپيشرفتهاي به توجه با

 آن كاربردهاي و بيست و يكم قرن در عمليات در جايگاه تحقيق از شما تحليل اخير،

  چيست؟

 ي از روشهايشتر و بيشتر كه در عمل هر چه بيم آن را دارييتوانا در درجه اول ما كنم ي فكر ممن

  آنها راتوان ي ميق دقيروشهابا استفاده از  كه يواضح است كه ابعاد مسائل. يم استفاده كنيقدقحل 

 ي مدلهاتوانيد  يشما اكنون م.  استيش اما در حال افزا،يست ني ابتكاري روشهايد به بزرگرحل ك

 و ي جديديتمها از الگوري ناشپيشرفت اين. كنيد حل دقيق طوربه را بزرگ 1ريزي عدد صحيح برنامه

 يداراهمزمان  كه دو عامل استر  از هيبي تركCPLEX افزار نرم ، نمونهبراي.  بهتر استافزارهاي نرم

 ي قدرتمنديار بسيابتكار  و فراي ابتكاري روشهاامروزه،.  استيافزار مناسب  و نرما كاريتمهايالگور

 ،بينم ي مينده كه در آيگريحوزه د. دردر ابعاد بزرگ به سرعت حل ك را  مسائلتوان ي كه موجود دارد

حوزه در )  آننه همهو  (يشتر ب،يم اته انجام داده سال گذش50آنچه در . است ي تصادفسازي ينهبه

 حل ي ول، استي تصادفيا هستند كه دنمتوجه محققان كنم يفكر م.  بوده استي قطعسازي ينهبه

  .تر است  سختيار بسيمسائل تصادف

 حل ي بزرگي خطيدر گذشته، مدلها.  استسازي ينه بزرگ و بهي اطالعاتي ادغام بانكهايگربحث د   

 بيشتري بسيار يها  با دادهتوانيم ي اكنون مي ول. داشتندير متغها و دهيت محدودان كه هزاريمكرد يم

 2رنگدي ب يرمتغ يليونهامبراي  يد شما بابعضي وقتها. هستند متصل وبهاي   سيستمهب كه كنيم كار

  بزرگ ازيس بهينه مدلهاي حل منظوربه داده بزرگ هاي مجموعه ادغام ،بنابراين.  بگيريد تصميم

اره كرد كه در آن با حدود  اش3يماها به كنترل هواپتوان مي ،مثالبراي .  استي چالش بعددرنگيب

 كاركنان به يط شراين و در ايد فرودگاه مواجه هستاي يقه دق15 در حال پرواز در فاصله يمايصد هواپ

   رايماها هواپيهه بتواند كل كيد دارياج احتيشما به مدل. يستند نينه بهگيري يم قادر به تصمييتنها

 يصورت خودكار با استفاده از روشها بهياد داده ز داشتن و با وجودي تصادفيطصورت بهنگام در شرابه

ORوياد با حجم داده زي تصادفهاييط حل مسائل در مح،در مجموع.  كنديريت كنترل و مد   

 . ايم يدهنرس به آنهنوز  ي ول،يمكن ي به سمت آن حركت مي به آرامكه است  هدفيدرنگي ورت بصبه
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1. Integer Programming (IP) 

2. Real-Time 

3. Air Control 
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   بينيد؟ ي مOR ي رويش پيگاه جاين به ايدن رسي را براييچه چالشها

اگر شما . يم حل كنتر يعبزرگ را سر IP  مسائليم بتوانيدما با. وجود دارد روشها توسعه در چالشها

در . يد آن را حل كنحيصح مسائل عددير زيد قادر باشيد با،يد را حل كني مسائل تصادفخواهيد يم

م كه ي قادر باشيدما با. تمام نشده استهنوز كار  ولي ،ايم كرده تالش زمينه ين سال گذشته در هم50

 قدرت، با ابتكاري فرا الگوريتمهاي بتوانيم بايد ،همچنين. كنيم حلرا  تربزرگ هاي اندازه با هايي نمونه

 در مثالً ابتكاري روش جواب نبايد كه معنا بدين ؛دهيم توسعهرا  بيشتر استواري و اطمينان قابليت

 بيشتربتواند  كه داريد احتياج روشي به شما. باشد ضعيف موارد% 20 در و خوب بسيار موارد% 80

  . يم تالش كنيشتر بيد و بانيستيم نقطهاين  درما هنوز . كند ارائه خوبي بسيار جواباوقات 
  

  دهيد؟ توضيح مثال ذكر با و ربيشت جزئيات با  در اين بارهدارد امكان

در نظر  را صحيح عدد ريزي برنامه ،نمونه براي. صحبت كرددقيقاً  ينده آباره درتوان راحتي نميبه

از صد  يشتر مسائل بتوانستيم ي نم،بودم من دانشجو ي است كه وقتاين يم بگوتوانم ي آنچه م.بگيريد

 ي را با روشهاير ده هزار متغي حتيائل با هزار  مسايم كه اكنون قادري در حال،يم را حل كنيرمتغ

 آخرين اگر ،البته. كنيم حل... و  4يمت ق و شاخه و برش،3ستون توليد ،2برشو   شاخه ،1يهتجز

نظر   را دريه نقليل وسايريابي مثل مسيخاص مسئله در ،براي مثال يق دقي روشهاهايدستاورد

 حالت ين در احتي.  استي مشتر120 ها حدودين روشدازه نمونه قابل حل توسط احداكثر ان ،يريدبگ

 و دهيد قرار CPLEX مثل يافزار  را در نرمهاي از مشتريي تا120 اطالعات هر نمونه توانيد يهم نم

 60 يا 50  اندازهبا ييها  نمونه،ينهمچن. يدآنها را حل كن% 30 حدود فقط توانيد يشما م. يدحل كن

اين  ،ينبنابرا. يستيم قادر به حل آنها نيه تجزي روشهايهفاده از كل با استيوجود دارند كه حتمشتري 

 وجود ينان اطميت قابلين اگرد فروشنده دوره مسئله يبراوليكن . نديست نينانقابل اطمروشها هميشه 

 و من آن را در كمتر از يد به من بده5000تر از  كوچكيا را در اندازهله ئمس ين از ايا نمونه. دارد

CONCORDE برنامه يراحت بهتوانيد ي ميحت. كنم ي حل ميهچند ثان
 تلفن همراه خودتان ي را بر رو5

 خصوص در يولاست،  باال حل شده ينان با اطمTSPله ئمس ،ينبنابرا. يد كنيشآزماآن را نصب و 

VRP  يم خواهينده سال آ20 تا 10من معتقدم كه در طول  ،البته. ايم يده نرسيگاهبه آن جاهنوز 

طور به .يم باال حل كنينان اطميت را با قابلVRP مسئله 300 تا 200 در اندازه ييها انست نمونهتو

 ي و محليك ژنتيجووجستاز  يبيتركتري را، كه  قابل اطمينان يابتكار  فرايروشهابايد همزمان 
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1. Decomposition 

2. Branch & Cut 

3. Column Generation 

4. Branch & Cut & Price 

5. www.math.uwaterloo.ca/tsp/concorde/ 
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سعه خواهند  توي ابتكاريروشهادر آينده انواعي از  ،ينهمچن. دهيم توسعه بيشتر ابعاد ي براهستند،

شما . يستند ني پنجره زمانيا چند انباره ،مثالو براي  يژه وهاييت و محدودهاتحال كه مخصوص يافت

 .كندحل ، يدبه آن بدهكه  راله ئمس از ي هر حالتتواند ي داشت كه ميدخواه 1ابتكاري ابر  يك روش

 هايروشبهترين تركيب  كه ا معنين بد،دنده ي ميق تطبمسئله يطخود را با اندازه و شرااين روشها 

  . دنكن ي را انتخاب منمونه  متناسب باي و پارامترهايابتكار  فرايا يابتكار

  ؟ استفاده خواهد شد ORاز  يشتربهايي  چه زمينهدر   يندهدر آبه نظر شما 

 ي نظاميكاربردهادر  ORاستفاده از آغاز  شويم كهمتوجه مي يات در عمليق تحقچهيخ تاربا توجه به

 يها  در حوزهيبترتبه OR ،سپس. اند  اضافه شدهي و صنعتيدي توليبعد از آن كاربردها  و استودهب

  مواردي ازيو بخش انرژ ينترنت اطالعات، ايورادر ادامه فن.  كرديدا و مخابرات رشد پحمل و نقل

عنوان  آن به من ازيزي است كهچ  آن،نهايت درو  شود ي به آنها وارد مOR يشتر و بيشترهستند كه ب

 براي يبهداشت خدمات بيمارستانها،خدمات  شامل خدمات از من منظور. كنم مي يادبخش خدمات 

 ها زمينه اين در. شود مي ... و بشردوستانه فعاليتهاي فقير، دركشورهاي يبهداشت خدمات ،گانسالخورد

ORي سنتهاي ينهازه زماند نه بهي ول است، صورت گرفتهيي تالشها، البته. است كمتر وارد شده 

 ... و سونامي سيل، لرزه،  زمينهاي پديده با كهكشورها از  ي برخ، نمونهيبرا. يات در عمليقتحق

 ،با اين حال. ندريگب نظر در قبل و بعد از واقعه يرسان  كمكي را براي مراكزبايد ،هستند مواجه

 نيست مشخص ها پديده اين وقوع احتمال چند هر. است گرفته صورت ها زمينه اين در كمي مطالعات

 يچ است كه هآنبهتر از  فعاليتها ات واين تحقيقدادن انجام  ي ول، مشكل استياربس تخمين آن و

 ير فقي در كشورهايي غذاي مناسب كمكهايعتوزدر باره  توانيم ي مما ،همچنين. يرد صورت نگيكار

  .يم كنمطالعه يييقاآفركشورهاي  برخي ازمثالً 

داده همواره . است مهم  وجديد ي كاربرديها  از حوزهيكي OR داده و ي بانكهاادغام ،يگر داز طرف    

در  .كرد ادغام OR ي بزرگ را با روشهايها  دادهالزم است   و آمار بوده استهاي يرشاخه از زيكي

مات و  مانند شنود مكاليتي امنياگر به بحثها. وجود نداردامر  دو ين اين بياتصال خوب ،حال حاضر

 ،البته و شود مي صحبت آنها باره در بسيار هم متحده اياالت در اكنون كه[ يالكترونيك پستهايكنترل 

 آنها يل داده و تحلياد حجم زباره كه در شويد ي متوجه م،ندازيدي بي نگاه]هستند هم ناخوشايند

 از داده يميظ حجم عي با گردآور،كنيد ي صحبت مي هواشناسخصوص در ي وقتيا. كنيد يصحبت م

 آنها يب از تركيد كه بايد هستمواجه...  درجه حرارت و يير ابرها، تغيده  فرمهاي يستممربوط به س

 ين ا نيزينگار  لرزهيتهاي در حوزه فعالي روزيدشا. يد استفاده كنبيني يش الگوها و پيل تحليبرا

____________________________________________________________________ 
 

1. Hyper-Heuristics 



  ور ژيلبرت الپورت                                                                                            پروفس
  

���

 يآور  جمعها لرزه ين زمبيني يش پي براييها   دادهينامكان وجود داشته باشد كه بتوان از اعماق زم

 را در اي لرزه ين است كه بتوان زمممكننا يباً و تقردانيم ي نميزي چيچ آنها هباره در اكنونكرد كه 

 يدا داده مواجهيم عظيار با حجم بس،ينبنابرا.  كردبيني يشپقبل  چند ساعت ي حتياكمتر از دو روز 

  .كنيد بهينه استفاده آنها از و يريت آنها را مديدكه با

  

 ابتكاري و دقيق حل مختلف روشهاي وضعيت باره در شما ارزيابي متدولوژيها، باره در

  چيست؟

 يماگر بخواه. اند  شدهيل تبدتر يچيده پيار بسي روشهابه OR در آغاز يه حالت پايك روشها از اين

اكنون .  شده استيموده پي طوالنيلي راه خ،يمكن  يسهمقارا  يالدي م60 امروز و دهه ي ابتكاريروشها

 شما روش ، نمونهبراي. است يافته يش افزايار كه قدرت آنها بسيم داري و ابتكاريق دقيبي تركيروشها

 را حل IP مدل يك يم اگر بخواه،عكسر و بشود ي حل مIP مدل يك كه در درون آن يد داريابتكار

 است كه يا  دو حوزهيب ترك،در واقع. يمنك استفاده ي ابتكاري از روشهادي بايتها موقعي در برخ،يمكن

 ين بودن اي تجاردليلالبته به -  يد توجه كنCPLEXافزار  اگر به نرم. اند  از هم جدا بودهين از ايشپ

 توانم مي كه شناسم يم را ي و همكاراننا محققي ول،ميستمطلع نآنها  از عملكرد يقطور دقافزار به نرم

 كه شما چه دهدتشخيص مي و كند ي متجزيه و تحليلفزار مدل شما را ا  نرميناـ م بگير بازخوردهايي

 مجموعه له افرازئمس يك اين كهدهد تشخيص مي براي مثال،. كنيد حل خواهيد مي را اي لهئمس نوع

 خيلي افزارها نرم ،بنابراين. كند مي اعمال را آن به مربوط برشهاي و بردارد در را شبكه جريان يا

 بگويم آنچه هر چون ،كنم بيني پيش بخواهم كه است سخت بسيار من براي. اند دهش تر هوشمندانه

 اگر ولي! گفتم مي اشتباه من كه بگوييد شما زمان آن در و باشد اشتباه آينده سال 10 در است ممكن

 و OR ين است بممكن گفت كه خواهم ،م كنبرونيابي بخواهم بيني پيش استاندارد روشهاي اساس بر

 ين بيتعامالت مشاهده يلدل بهي ول، چگونه و چرادانم ينم.  وجود داشته باشدي متقابليراتثأ تيزيكف

  .كنم ي مبيني يش رابطه را پين ا،يزيكدانان و فيوترمتخصصان كامپ
 

 

 يان به پاORتحقيقات  در يابتكار  و فراي ابتكاري باورند كه دوره روشهاين بر ابرخي

 . استيدهرس
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 بهتر انجام  كارها راتوانيد يشما همواره م. رسد ي نميان وقت هم به پايچه و  استشده تمام نيز چهيچ

 بهتر يشهام كه ما هم  بوده و اعتقاد داشتهينب  خوشيشهمن هم. يد داشته باشيد جدهاي  يده و ايدده

  .  وجود نداردياني پايچ شد و هيم هم بهتر و بهتر خواهينه زميندر ا. يما و بهتر شده
 

مسئله محدود  روشهاي حل از يخاص مجموعه  استفاده ازبه را خود محققاناز  يبرخ

 هاي حوزه در مسائل حل براي ابتكاري و دقيق مختلف روشهاي از شما كه حالي در ،كنند مي

  است؟  چگونه حل روش انتخاب در شما استراتژي. ايد كرده استفاده مختلف

 دي با،شويد مي روه ب روله ئمس يك با وقتي. است نطقيم روشي چه كه كنيد احساس بايد شما ابتدا 

له ئمس يق كه حل دقباشم باور اين بر اگر من. يدداشته باشاحساسي  آن ي و سختيچيدگي پدر باره

. كنم مي انتخاب آن حل براي را ابتكاري فرا روش يك و كنم نمي تلف را خودم وقت ،است ممكننا

 حال  در روشهاين كه بهتريد بدانيدباشما  ؟است بهتر اريابتك روش كدام كه است آن بعدي الؤس

 و يگي بر همساي مبتنيبي تركي محور، روشهايك ژنتي ابتكاريتمهايالگور.  روشها هستندكدامحاضر 

   مواجهيا لهئ اوقات با مسيبعض. اند جمله  از آنيق دقيتمهايبردارنده الگور  دري ابتكاريروشها

 يدا پيتمي الگور در اين صورتي ول،آيد ي ميشكم پاين شرايط . رددا ي كه ساختار جالبشويدمي

 يتهاي محدودي مسائل دارايبرخ.  باشدداشتهرا له ئمس حل يت كه با توجه به آن ساختار قابلكنيد يم

 ي ستونيد تول  ممكن است روش،ينبنابرا.  دارندي كمموجه ي جوابها،يل دلينهمبه  هستند و ياديز

 با كوچك يار بسي كه پنجره زمانيد دارVRPله ئمسيك  اگر براي مثال، . باشداه آني برايروش خوب
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اگر اما . استله ئمس ين حل اي براي خوبانتخاب ي ستونيد روش تول، داردي كمي خودرودتعدا

 استفاده برش  و  شاخه ي خواهد بود كه از روشهابهتر ، نداردي كوچكموجه ي كه فضايد داريا لهئمس

 و دارد سخت محدوديت نوع صدها حتي و ها ده كه داريد اي پيچيده كاربرديله ئمس اگر. كنيد

 و از يد تلف نكنيق دقي وقتتان را با روشها،است مشكل خطي ايهمدل صورتبه آن بنديفرمول

 شماست يرامون از تجربه گذشته، دانش خود و آنچه در پيد با،ينبنابرا. يد استفاده كني ابتكاريروشها

  . دهم ي كه من انجام مست اي كاراينو  دياستفاده كن
 

 مثل آنها با همواجه مختلف رويكردهاي و قطعيت عدم مختلف هاي گونه باره در شما نظر

  يست؟ چينده در آي فازسازي  بهينه واستوارسازي  بهينه ي، تصادفيزير برنامه

 يق حل دق است كهيناحساس من ا.  صحبت كرديت عدم قطعباره در يت است كه با قطعمشكل

 و حل مسائل بزرگ IP روشهايممكن است با بهبود .  مشكل استيار بسي تصادفيزير  برنامهيمدلها

 اگر شما ،بنابراين. شود حاصل زودي به  اين امركه دارم شك ولي ،شود برداشته گامهايي آن

. يازمنديد ني ابتكاري به روشها،يد را حل كني واقعياي دني تصادفيزير  كه مسائل برنامهخواهيد يم

 از يز نيبرخ.  هستنديدواركننده اميار كه بساست 1گيري  نمونهي بر روشهاي از آنها مبتنيبرخ

 بزرگ يار بسيم تصمي اساساً درختهاي تصادفيزير برنامه. كنند ي استفاده م2ي جزئتصميم يدرختها

. كند يحل م، يفتد اتفاق ب كه ممكن استيا  واقعهيلياردها و مسطح ميلياردها يم، تصميلياردهارا با م

هنوز همه افراد درك درستي از اين روش ندارند و آن را معادل  استوارسازي  بهينه  روشخصوصدر 

 ينبدتربه دنبال  لزوماً استوارسازي  بهينهروش  كه يدر حالدانند، مي حالت ينبدترسازي  بهينهروش 

 ،نوسان كنند است ممكن پارامترها از تعدادي در نظر بگيريد كه  راموقعيتهايي بايد شما. يستحالت ن

 از يا از نظر من ترجمهكه  يم صادقانه بگوي فازسازي ينهبهروش  بارهدر . گونه نيستنداين آنها همه اما

 آن را دوست ي برخي ول، ندارميمن به آن اعتقاد. است  با توابع خوديگر دي به زبانيت عدم قطعينوع

اين  ،البته ؛استفاده شود ي فازسازي ينهبه هايزياد از روش  يندهآدر  نمك ي فكر نم،به هر حال. دارند

  .نيستم حوزه اين متخصص من كه است دليل اين به شايدنظر من 

  

 اولين .رويم مي شما آموزشي و تحقيقاتي هاي جنبه سراغ به مصاحبه، اين دوم بخش در

   برسند؟ مطلوب نتيجه به تا كنيد مي مديريت را خود دانشجويان چگونه  اين است كهالؤس

. كنمرا راهنمايي مي دكتري دانشجوي شش تا پنچ همزمان اوقات گاهي من  بگويم كهدابتدا باي

 بار چندين روز يك در گاهي وقتها ولي ندارم، مالقاتي آنها با ماه يكحتي  يا هفته چند اوقات بعضي
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 كار ها ايده روي بر آنها تا دهم مياي  ايده انش تحقيق  بارهدر آنها به من ابتدا. كنم مي صحبت آنها با

 بعضيمن هم . كنند مي مراجعه من به آن حل براي خورند، مي بر مشكلي به وقت هر نيز آنها. كنند

 توصيه آنها به ،صورت اين در. ندارم حلي راه همگاهي وقتها  و دارم حل راه  آنها مشكل  براي وقتها

 اگر براي مثال،. فرستم  ميانا بخوانند يا اينكه آنها را به سراغ ديگر خاصي رمقاالت يا كتابها كنم مي

افزار داشته باشند، آنها را به تكنسينهاي مربوط در دانشگاه  مشكلي در زمينه كار با كامپيوتر يا نرمآنها 

انم كنم تا بتو  مشورت ميم با همكاران چنانچه ايده خوبي براي حل مشكل نداشته باشم،. دهم ارجاع مي

 . راه حلي مناسب براي دانشجويانم پيدا كنم

  

 ايده ارائه و موضوع رويكرد شما به تعيين  هاي دكتري، له تحقيق رسالهئهنگام تعريف مس

  ؟چيست رساله نوآوري

 را به رسالهموضوع خودم  اين بوده است كه هميشه امعلميزندگي  در طول من شخصي تجربه

خوبي بسيار آيد كه يك دانشجو پيش شما بيايد و موضوع   پيش ميكمتر. امارائه كردهدانشجويانم 

 تان تحقيقاتي زمينه در چيزي چه امروز بدانيد بايد شما  رساله موضوع خوب تعريف براي. داشته باشد

 هميشه بايد شما ديگر، عبارتبه ؛است نشده انجام كاري چه و شده انجام كاري چه است، مهم

 مسيريابي مسائلسازي   يكپارچهدر زمينه من ،در حال حاضر. ديباش لوترج رقبايتان از قدم چندين

 در دنيا من  ولي جديد است، موضوعاين چند هر. كنم  ميكارمحيطي  مباحث زيست با نقليه وسيله

 است كارهايي من نيز در خط مرزي تحقيق وكنم   ميتحقيقاين موضوع در باره نيستم كه تنها كسي 

 و ]5[ايم   اين موضوع را من و همكارم نوشتهدر بارهها  يكي از اولين مقاله. كه انجام شده است

  .حقق رهبر باشيد تا يك محقق پيرو است كه يك مبهتر. كنند ن ديگر كار ما را دنبال ميامحقق

 در و  است نشدهبررسيآنها در باره  كنم كه چندان تحقيقلي ئ مسادر خصوص تا كنمتالش مي   

 شما. داريم را  كه ما شانس انجام دادن كار جديدميبدان بايد ،البته. ل مهمي هستندئ مسا،حال عين

 اگر ولي. دهيد  خود ارائه دانشجوي به موضوعي فكر كنيد و آن را در باره هواي آزاد درتوانيد  مي

 روش حل حسي ازشما بايد . است بزرگي ريسك اين  كرد، حل راله ئمس آن توان مي چگونه ندانيد

 نشده بررسي تا به حال   باشد،جذاباي را پيدا كنيد كه   شما بايد مسئله،ابراينبن. داشته باشيدمسئله 

 داشتن اين حس به ،البته. باشيد داشته نيزحسي از نحوه حل آن  و باشد مرتبط واقعي دنياي با  باشد،

 تحقيق اينشود كه در آن صورت ديگر  چگونه حل ميله ئمسً بدانيد  معناي آن نيست كه دقيقا

از منظري ديگر، اگر شما . باشد راضي  خودتحقيق موضوع از بايد نيز دانشجو  نهايت، در .نيست

 ارائه دهيد به او  را بايد موضوعياست،مند  نويسي عالقه دانشجويي داريد كه به كارهاي فني و برنامه

ن عالقه دانشجويااز  بعضي همچنين،. نويسي بيشتري است كار فني و برنامه انجام دادن كه مستلزم 
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توصيه   راتر كارهاي مفهومياجراي  به اين دانشجويان من.  انجام دهندنظريدارند كه كارهاي 

 شيوه اين.  شما وظيفه داريد كه موضوع تحقيق را با تواناييهاي دانشجو تطبيق دهيد،بنابراين. كنم مي

 جواب نيز مواقع يبعض و داده جواب مواقع بيشتررساله دكتري است كه در له ئمسمن براي تعريف 

  .است نداده

  

 اين دليل. بينيم مي تان دانشجويان با تراكنش حال در  ماًي شما را دا،CIRRELT مؤسسه در

  چيست؟ تراكنش از حجم

 CIRRELT اتاق خود در در عصر 6 صبح تا 7  ساعت روز از حدودهر نباشم،كه در سفر   هنگاميمن

 خود مشكل و بيايند من نزد راحتيبه توانند مي نشجويانمدا و است باز هميشه نيز من اتاق در. هستم

 كه بين كنمتالش مي در هر روز وجود ندارد، ولي دانشجويانمدليلي براي ديدن . كنند مطرح را

 من و كنند مشكل پيدا تحقيق از جايي در آنها است ممكن كه چرا. ديدارهايمان فاصله زيادي نيفتد

 دانمنمي را الهاؤس همه جواب من ،البته. تر پيشرفت كنند  تا سريعكنم كمك آن حل در آنها به بتوانم

 را مقاله اين كه گويم مي آنها بهمثالً . دهم ارجاع خاص جايي به را دانشجويانم مجبورم اوقات بعضي و

 كه نه قطعي است و نه است تحقيق ماهيت اين ،البته. بيندازيد نگاهي هم كتاب آن به و بخوانيد

تحقيق شكست اجراي  كه در كنمميسعي . ي مواقع ممكن است با شكست مواجه شويدبعض. خطي

 و متوجه شويم كه برخورد كنيمبنابراين، اگر در جايي به در بسته .  با دانشجويانمخصوصبهنخورم، 

. نگاه كنيماز زاويه ديگري له ئمس به و  دهيمتغيير مسيرگيريم ميكند، تصميم  مان كار نمي ايده اوليه

 هدف تعريف بارا له ئمس برخورد كرديد، بهتر است تعريف مشكلدر مواجهه با يك مسئله، اگر به 

 در برخي ،البته. دهيم اين كاري است كه ما بعضي اوقات انجام مي. دهيد تغييرتر  اي كمي ساده مسئله

 و تعريف نيمبتوا شود مي باعثكنيم كه   موقعيتهاي جديدي برخورد ميبامواقع نيز هنگام تحقيق 

در چنين شرايطي، به جاي يك فصل در رساله، دو فصل به آن . دهيم گسترش راله ئمس عمق

  .دهيم اختصاص مي
  

اي  هاي آموزشي و انتقال مطالب به دانشجويان خود چه شيوه براي بهبود كيفيت جنبه

  داريد؟

 با. است  شده تقسيم دكتري و كارشناسي هاي دوره بين كه دارم تدريس ساعتمن در هفته چندين 

 بهتوجه به اينكه بخشي از اين تدريس با موضوعهاي تحقيقاتي من مرتبط است، هنگام تدريس 

 كار اين.  كارهاي تحقيقاتي خود را تدريس كنمآخرين از بخشيكنم   ميسعيدانشجويان دكتري 

 داشته علميگي عنوان دومين مرحله زند بهعلميكند تا دانشجويان درك بهتري از تحقيق  كمك مي

 آخرين و ORهاي كاربردي  دانشجويان با زمينهتا شود   ميموجبهمچنين، اين كار . باشند
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 كاربردهاي تحقيق در با عنواندرسي را   دانشجويان كارشناسيبراي.  شوندآشنادستاوردهاي علمي 

Interfaces آن از مقاالت مجله دركنم كه  عمليات ارائه مي
هاي  زمينه معرفي  برايمنبعيعنوان  به1

، كاربرد تحقيق باره در با دانشجويان  درسكالس در  خاص،به صورت . برمبهره مي ORكاربردي 

 براي يتهاي موضوع جذاب آن موضوع و در OR استفاده از نيازهاي پيشكارهاي انجام شده در مقاله، 

 در ، البته وه كارشناسي با دور مشابهيرويكردس دوره دكتري، ودرتدريس  براي. كنم  مي بحثآنها

مد تعداد بيشتري مقاله در زمينه كاربردي  دكتري دوره  به دانشجويان ،بنابراين. سطحي باالتر دارم

دهم از اينكه ظرف ده   مقايسه تطبيقي انجام مييك ، روشهاآخرين بر تدريس عالوه. دهم ميارائه  نظر

 چگونه اين 1960يم حل كنيم و اينكه در دهه ا  توانستهرا نقليه وسيلهل مسيريابي ئسال چگونه مسا

  .  تا حد ممكن تركيب كنمتحقيق كه تدريس را با كنممي سعي ،بنابراين. شده است كار انجام مي

 ، و البتهكنفرانسهاشركت در   هدايت دانشجويان، نوشتن مقاالت،  به تدريس،من وقت ، مجموعدر   

 كنفرانسها برگزاري و داوري مقاالت مقاالت، ارسال نگاري، نامه مانندمقدار زيادي كارهاي اداري 

 و بيشتر اوقات در جلسه يابد مي اختصاص اداري كارهاي به من وقت از زيادي حجم ،كل در. گذرد مي

 تصور مردم عادي از يك استاد دانشگاه اين است كه نيمي از وقت او به تدريس و نيمي ديگر .هستم

  . نيست چنين واقعيتكه  ، در حاليبه تحقيق اختصاص دارد
  

 تحقيقات، آخرين با و به روز خود كاري زمينه در هميشه بايد فعاليتهايتان نوعبه  توجه با

 چگونه اين كار را انجام زيادتانبا توجه به مشغله .  آشنا باشيدنوآوريها و پيشرفتها

  دهيد؟ مي

اي مرتبط  كنم و اگر مقاله نگاه ميام با رشتهط صورت مستمر به مجالت مرتببهمن .  مقاله بخوانيدبايد

خواهم   ميمقالهپس از خواندن . نمخوا نمي كامل را مقاله جزئيات ،البته. خوانم مي آن را  با كارم ديدم،

 با. چيست نتايج آخرين و است بوده چه من كاري حوزه در تحقيقاتي دستاوردهاي آخرينبدانم كه 

 يا شش جپندر  طول سال در من ،چنينهم. خوانم ا دو مقاله مياين روال در طول هفته يك ي

 با پرسش و مباحثه با آنها به آخرين و  كنم مي گوش انمحقق ديگر ارائه به. كنم مي شركتكنفرانس 

ن امحقق ماً ي داما كه من عضو آن هستم، ،CIRRELT مركز تحقيقاتي در. برم دستاوردها پي مي

 شخصي هايعالوه بر صحبت. ست از سراسر دنيادانشجويان و انمحقق، ناادت اسشامل كه داريم مهمان

 آخرين با آشناييكنند كه اين نيز خود راهي براي  آنها در مؤسسه ما سمينار برگزار مي با اين افراد، 

  . است تحوالت
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 بحث با. روم مي دانشگاهها ديگر بهعنوان محقق مهمان  بار به10 بر اينها، من در سال حدود عالوه   

 زيادي چيزهاي  كنند، مي كار موضوعاتي چه در باره دانشجويانشان و آنها اينكه باره در استادان بقيه با

 بلژيككشور  در ليژ دانشگاه به روز دو مدت براي آينده هفته من مثال، براي. گيرم مي ياد آنها از

 ديدار آنها راهنماي انادتاس و دكتري دانشجوي هفت يا شش با  است قرار مدت اين طي در. روم مي

 آنها با بحث هنگام نيز من. دهند توضيح  خودتحقيقاتي زمينهباره  در من براي آنها از يك هر تاكنم 

 شما بايد در برخورد با ،در كل.  زمينه كاريشان بدهمباره در جديدي هاي ايده آنها به كنم مي سعي

  .گرفت نخواهيد ياد چيزي هيچ  باشيد، ودتانخ اتاق در فقط اگر.  باشيدگشاده رون اديگر محقق
  

 فقط و نيستند واقعي دنياي لئمسا و مشكالت پايه بر كه تحقيقاتي لئمسا باره در شما نظر

  چيست؟ شوند، مي تعريف تحقيقاتي هايخأل تحليل اساس بر

 يد و خألخوان شما مقاالت را مي   اوقاتبعضي. دارد وجود تحقيق براي مسئله نوع چندين نظر من به

  برايكنون كسي تاكه را خأل از بخشتوانم اين  من مي«گوييد  به خود مي. كنيد تحقيقاتي را پيدا مي

 يك مقاله در اين زمينه عت به سرتحقيقانجام دادن  پس از ،بنابراين. »كنم پر   نكرده است،فكريآن 

ل مفهومي بسياري ئ مساOR در.  تئوري و مفهومي دارند كامالً ماهيتيل ئ بعضي اوقات مسا.نويسيد مي

له ئمسترين مسير را با اين شرايط يا آن شرايط حل كنيد يا  كوتاهله ئمس براي مثال،. وجود دارد

 كاربرد هيچ اوقات بعضي ،بنابراين.  عدد صحيح را با اين خصوصيات چگونه بايد حل كردريزي مهبرنا

 ممكن است بعدها براي يك كاربرد يا لئ ولي اين مسا،ندارد وجودله ئمس براي مشخصي و واضح

تواند  وجود دارد كه ميله ئمس اوقات يك كاربرد ضعيف براي بعضي. شوند اقعالگوريتم خاص مفيد و

  .له وجود داردئمس نيز يك كاربرد واقعي براي وقتهابعضي . شود اضافه خاص حوزه يك به

له ئمس در باره من  براي مثال،. يدكن واقعي شروع ميله ئمس تحقيق را با يك شماگاهي اوقات    

 براي را در دو منطقه مختلف شهرخواستند كه   ميمسئوالن. ام كرده بررسي شهر ادمونتون بندي بخش

 برآورده مشخصي معيارهايبندي كنند كه   نحوي تقسيمبهگيري در انتخابات شهري  يأ رنظامبهبود 

كار كرده بودم  در اين زمينه چرا كه قبالً نيز ،دندكار با من صحبت كرانجام دادن  براي اين آنها. شود

 نيز انجام جديدي اتهمزمان با اين پروژه، تحقيق. مشهر انجام داد براي ويژه يك كار ن بار، ماين. ]6[

. ]7[  منتشر شدInterfaces و مقاله اين كار نيز در مجله گرفتم اين كار جايزه  انجام دادنبراي. دادم

ل كامالً ئ مسابرگيرنده درشود كه  ل ميئاي از انواع مسا  من شامل محدوده گستردهاتبنابراين، تحقيق

 . آنهاست بين ما لئمسا ،البته ول كامالً كاربردي ئمفهومي تا مسا
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  پسنديد؟ مي بيشتر را لئمسا از نوع كدام چيست؟ شما خود شخصي ترجيح

 حجم زيادي از با شلوغ و ريخته هم برل ئ از مسامن. دهم مي ترجيح را كوچك و جذاب لئمسا

 كه به پسندم مي را تعريفي خوش لئمسا من ، واقعرد. آيد  نميخوشممحدوديتهاي عجيب و غريب 

 در بارهاسپانيا كشور  من در شهر سويل در  براي مثال،. هنددمشكالت واقعي دنياي واقعي پاسخ 

 درخواستند كه بين دو نقطه شهر   شهر مينمسئوال. ]8[كردم   مترو كار ميخط يكطراحي له ئمس

خواستند كه از گذشتن مترو از زير بناهاي   مي،يك منطقه تاريخي خط مترو بكشند و در عين حال

 مستقيم يرمس از انحراف به نياز عين اينكه در ،بنابراين. پذير بودند، خودداري كنند تاريخي كه آسيب

 براي كاهش ،البته.  كه عمالً منطقه را دور بزندشد مي تر بزرگ حدي از نبايد نيز انحراف مقدار بود،

ترين مسير   كوتاهبين ما بايد ،بنابراين. گذشتيممي تاريخي كليساهاي زير از نبايدمقدار انحراف نيز 

واقعي و له ئمساين يك . كرديم مي پيداراهي ) ي تاريخيبراي بناها(ترين مسير  و امن) براي مسافران(

. شود سازي مي  مدلمعياره دو مسير ترين كوتاهله ئمس يك وسيلهبهكاربردي است كه به سادگي 

 يك ،البته و پنج خط قابل نوشتن در كه كوچك مدل رياضي يك كارگيريبه  اين تحقيقحاصل

ريزان   و به برنامهنوشتيم اي صفحه هشت گزارش از اين كار نيز يك ما. بود ساده بسيار الگوريتم

 از جواب دو روي بر گرفتند تصميم ودست آمده بسيار استقبال كردند ه بنتايج از آنها. شهري داديم

 است كه من آن را بودن موجز كاري تركيب زيبايي و چنين. كنند كار جوابهاي پيشنهادي ما بين

  .پسندم بسيار مي
  

 پس بتواند تا بكند بايد كار چه تحصيل حين در دكتري  دورهدانشجوي يك شما عقيده به

 منتشر كردن مقاالت كافي فقط مناسب در صنعت يا دانشگاه بيابد؟ آيا شغلي تحصيل از

  است؟

تواند به كسب موقعيت   ميكنفرانسها در ارائه و تدريس تجربهمقاالت، انتشار  نظر من تركيبي از به

ربه تدريس نبايد اولويت يك دانشجوي دكتري باشد، چون  تج،البته. كمك بكندبسيار دانشگاهي 

 براي را ساده نسبتاً درسي بايد ،بنابراين. زند  مي اش لطمه تدريس بيش از حد به تمركز او بر تحقيق

 كنفرانس و شركت در ،عالوه بر اين. نگيرد را او وقت هفته در روز يك از بيش كه كند انتخابخود 

 و اضطرابامري پر كنفرانس در براي بسياري از دانشجويان اولين ارائه . ست خيلي مهم ا ارائه تحقيق

من هميشه . كار را نبايد به كنفرانسهاي بزرگ فرستاد  نظر من دانشجويان تازهبه.  استآوردلهره

  آشنايي با جودليلتا بهفرستم   ميمونترالدر محلي كنفرانس بار به يك اولين را براي دانشجويانم 

  .كنندگان احساس راحتي بيشتري به آنها دست بدهد نس و شركتكنفرا
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 بوديد كه در Computers & Operations Research براي چندين سال سردبير مجله شما

و اعتبار   طي اين مدت اين مجله رشد بسيار خوبي از نظر سطح علمي، كيفيت مقاالت

  ر چيست؟ در حال حاضORهاي   كيفيت مجلهبارهنظر شما در . داشت

 ،Management Science داريم، مانند OR ما تعدادي مجله كالسيك در زمينه ،دانيد مي كه طور همان

Operations Research، Mathematics of Operations Research، و Mathematical 

Programming .دتواني  كاري ما هستند و شما نميحوزه اول و سطح باالهاي بسيار رده  جلهاينها م 

. ها به شدت رقابتي و سخت است  مقاله در اين مجلهانتشار. ورت مداوم در آنها مقاله چاپ كنيدصبه

 چاپ كنيد، Management Science بتوانيد دو مقاله در  خود  مثال، اگر در عمر كاريبراي

 از پس. تر است  سادهتبه نسب Operations Researchچاپ مقاله در مجله  ولي. ايد شانس بوده خوش

 ،Computers & Operations Researchمتوسط مانند  و مسطح دو مجالت  ،اول سطح جالتم

Journal of Operational Research Society، European Journal of Operational Research،  

Networks و Naval Research Logisticsمنتشر نشريات تحقيقات ما در اين بيشتر.  قرار دارند 

 OR موضوعات مربوط به مجله خوبي در Computers & Operations Researchمجله . وندش مي

 بود كه در طي زمان به Cسطح در كه من سردبير آن شدم، اين مجله هنگامي. شود محسوب مي

Aسطح 
  . رسيد -

 اين.  جديدي هستند كه سعي دارند جايي براي خود پيدا كنندهاي مجلهذكر شده، موارد  بر عالوه   

JCR فهرست در  ها اكثراً مجله
1

ن آنها در مجالتي ا دانشگاهها عالقه دارند محققبيشتر. حضور ندارند 

قرار  JCR فهرست در اي اينكه مجلهبراي.  حضور داشته باشندJCR فهرستمقاله منتشر كنند كه در 

 اگر ،بنابراين.  شودنتشر سال مبه مدت پنج بايد بشناسند، رسميت به را آن دانشگاهها بيشتر تا بگيرد

 ديبپذير را واقعيت اين بايد  كنيد، شرتمن مقاله مجالت گونهاين در بخواهيد استاد يك عنوانبه شما

 بسيارسرانجام، ما تعداد . داشت نخواهند چنداني تأثير شما كاري رزومه در طوالني مدت تا آنها كه

 من. زيمپرداب انتشار مقاله در آنها بايد پول براي داريم كه 2آزاد دسترسي با و آنالين اتينشر زيادي

 هستند كه هر هفته يك مجله يشركتهايدانم چه تعداد مجله به اين سبك وجود دارند، ولي  نمي

 براي كنند قانع را شما تا فرستند مي شما براي هرزنامه ايميلهاي ها مجله اين. كنند  ميمنتشرجديد 

  .نكنيد ارسال  براي چاپاي مقاله ها مجله اين براي وقت يچه نظر من به. بفرستيد مقاله آنها

هاي  اولويت با مجله.  كنيد نتايج تحقيقات خود را هميشه منتشر كنيدسعي  كه من اين استتوصيه

هاي   مقاله در مجله15 تا 10 بتوانيد اگر. پذير نيست امكاناين امر  هميشه ، كه البتهاست اولسطح 

____________________________________________________________________ 
 

1. Journal Citation Reports 

2. Open-Access 
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براي گاه  هيچ،البته .شد خواهيد شناخته خود  حوزه كاريدرتدريج  به،داشته باشيدسطح دو 

  . نكنيدارسالمقاله نيز هاي سطح پايين  مجله
  

 ممكن اگر. اكنون صاحب كرسي تحقيقاتي كانادا در حوزه مديريت توزيع هستيد  همشما

  .هيدبد توضيح آن دستاوردهاي نيز و خود فعاليتهاي و وظايف كرسي، اين باره در است

 كرسي تحقيقاتي 2000 هدف معرفي باكانادا كشور  تحقيقاتي در هاي كرسي برنامه 2000 سال در

هاي تحقيقاتي   حوزهدرمتعددي هاي تحقيقاتي   كرسي،در دنيا مشابهي نداردكه  برنامه اين.  شدآغاز

 شيمي، يك،فيز طبيعي، علوم  پزشكي، حوزه در آنها از بسياري. اند مختلف و متنوعي تعريف شده

 هر تحقيقاتي هاي كرسي اين.  هستند،از جمله كرسي خود من ، در حوزه مديريتتعدادي و ... و نجوم

 انتوانيد دانشجويان جديد و محقق ها شما مي با منابع اين كرسي. شوند مي تمديد بار يك سال هفت

 و بسيار مناسب  كرسي يك منبع مالياين. شركت كنيد كنفرانس درنيد يا ك جذب  را پسادكتري

 بسيار كرسي اين از من. شود دست آوردن كرسي كار سخت و رقابتي محسوب ميه ب،البته. استپايدار 

 گذشته سال 10 طول در را نامحقق از خوبي بسيار تيم تا  استساخته قادر مرا كه چرا هستم، راضي

  .بياورم هم گرد

شما . ندارند صريح و مشخصو الزامات  اهداف ي ازفهرست هيچآنها  است كه آنها   اين كرسيمزيت   

. خواهيد با امكانات كرسي چه كاري انجام دهيد گوييد كه مي  شدن مينامزدهنگام درخواست براي 

بعد از . ديبنويس خود  تحقيق نتايج و فعاليتهاي ازرا  ساالنه ييگزارشها بايد شما كرسي، گرفتن از پس

 درخواست نيز و جديد درخواست. رسي درخواست بدهيدهفت سال شما بايد مجدداً براي كسب ك

 برنامه اين ساختار ،مجموع در. شود مي ارزيابيالمللي   بينبرجسته نامحقق از اي كميته در شما اوليه

  .است معمول اداري هاي بروكراسي و حواشي از دور به و سبك بسيار
  

 خود علمي عمر طي در اشم خود كه است تأثيرگذاري و مهم مقاالت باره در بعدي الؤس

  ؟استترين اين مقاالت كدام  مهم. ايد خواندهآنها را 

 بستگي دارد و هر كسي افرادال به زمينه تحقيقاتي ؤ اين سجواب چون ، بسيار سختي استالؤس

 و پژوهش بسياري در طول دوران تحقيقاتي من بر مقاالت. هاي متفاوتي را نام ببرد ممكن است مقاله

 در خصوص دويگ و لند مقاله مانند اوليه هاي مقاله ،مثال براي. اند ل تأثير گذاشتهئسانگرش من به م

 مقاالت 1960 در دهه  . خيلي مهم هستند]10[ و روش برش گموري ]9[ تحديد و انشعاب روش

 زمينه تحقيقاتي خود براي. رد و فولكرسون مهم هستندبنيادي در نظريه گراف و شبكه متعلق به فو

 ترين گرد مهم فروشنده دورهله ئمس در باره 1954  سالدر جانسون و فولكرسون دنتزيگ،من مقاله 



  ور ژيلبرت الپورت                                                                                            پروفس
  

���

 و همكاران در ليتلهاي   مقاله، دوراني كه دانشجوي دكتري بودمدر. ]11[ است من در زندگي مقاله

 بسيار ]14[ 1973  سال و جانسون درادموندز و ]13[ 1971سال  هلد و كارپ در ،]12[ 1963سال 

 نيز بر من كريستوفايدز از نقليه وسيله مسيريابيله ئمس ها مقاله اولين ،همچنين. گذاشتند تأثير من بر

سايگي جوي همو روش جستخصوص مقاله پسينگر و روپكه در حاضر، حال در. اند شتهداتأثير زيادي 

 روي به را هاييدر آنها روشمقاله بسيار مهمي است، چرا كه من  نظر به ]15[پذير  بزرگ تطبيق

 الگوريتم روش كاربرد در باره پرينز مقاله ،همچنين. است گشوده ابتكاري ايهروش از جديدي مجموعه

 مقاله ،سرانجام.  بر تحقيق من خيلي مؤثر بوده است]16[ نقليه وسيله مسيريابي لئامس در تقليدي

  . بسيار تأثيرگذار استاي مقاله]18, 17[ممنوعه  جويوجست روش خصوص درفرد گلوور 

  

 شود، لتبدي پيشگام و تأثيرگذار اي مقاله به مقاله يك اينكه براي الزم هاي شاخصه

  چيست؟

 كاربرد با و كارا بسيارو  جديد روشي  در آن بايد، و تأثيرگذار باشدپيشگام مقاله براي اينكه يك

 يك سيمپلكس روشدر خصوص  دنتزيگ مقاله بگوييد توانيد مي ،بنابراين. شده باشد ارائه گسترده

 و كرده استيزي خطي را حل ر ل برنامهئ براي اولين بار مسا وي چون،است تأثيرگذار و پيشگام مقاله

جوي ممنوعه فرد گلوور نيز چنين ومقاله جست. هست جا همه در خطي ريزي برنامه كاربرد ،البته

 ،همچنين. اي از كاربردهاست ه با محدوده گستردهدممنوعه يك ايده ساجوي وجست. اي است مقاله

در  ،است شده ارائه  در آنسخت بسيارله ئمس يكراه حل  بار اولين براي كهرا  اي مقاله توانيد مي شما

گونه مقاالت   اين تعدادولي. بناميد پيشگام اند، كرده فكر آن به متمادي سالهاي براي همگان كهحالي

كامل مسئله ، ولي پيشرفت وجود داردتا حدودي له ئمسيك در حل  مقاالت در بيشتر. استبسيار كم 

  .دشو حل نمي

  

  چيست؟ آينده سال نجپ براي شما تحقيقاتي اهداف

. كنم  ميكار نقليه وسيلهل مسيريابي ئل زيست محيطي با مسائ تركيب مسادر باره در حال حاضر من

هاي   منطقهانتخاب مانند نقليه وسيلهل مسيريابي ئهاي استراتژيك مسا  جنبهدر خصوص ،همچنين

 يكي. كنم مي كار نقليهل  وسايهاي مشخصه رفتنگ  نظردر و، تركيب ناوگان حمل و نقل رساني خدمت

 آلودگيميزان  و نقليه وسيله نوع ،مثال براي. است يگرهمد با موضوع دو اين تركيب من اهداف از

 نظر در بعدي موضوع. گذارد مي تأثير نقل و حمل سيستم طراحي با مرتبط هاي تصميم بر چگونه

 كهاست  نقليه وسيلهمسيريابي ل ئ به زمان در انواعي از مساوابسته نقل و حمل هاي هزينه گرفتن

 هنگام ساعات اوج ،براي مثال. است روز در زمان به وابسته شبكه در گره دو بين ما نقل و حمل زمان

 اين با. كند تر حركت مي ترافيك و شلوغي، وسيله نقليه شما با سرعت كمتري نسبت به ساعات خلوت
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محض اينكه شما پارامترهاي تصادفي را وارد  چون به ،بسيار مشكل استله ئمس كار بر روي اين ،حال

 اگر يك مسير بين دو ، مثالبراي. شويد  پيشامدهاي وابسته ميو ريسك دنياي واردكنيد،  ميله ئمس

 كار شرايط اين حل و مدلسازي.  خواهد بودشلوغ زني مقصد گرهگره شلوغ باشد، احتماالً مسير بعد از 

  .داريم لئمسا اين حل براي درتمنديابتكاري ق و ما نياز به روشهاي است سختي بسيار

  

 خاصي  اين مصاحبه، اگر پيام شدن با انجام جناب عالي پايان، ضمن تشكر از موافقتدر

  .بفرماييد داريد،ن جوان ابراي محقق

اي كه خودتان   سمت هيچ كار يا زمينهبه. بريد  آن لذت مي دادنكه از انجام كاري را انجام دهيد

 ش بردن فرد از كارلذت. خواهند، نرويد  از شما مي آن را انجام دهيد ولي ديگرانن را آخواهيد نمي

اي تحقيق كنيد كه دوست  در زمينه. كند  تحقيق نيز صدق ميبارههمين اصل در . بسيار مهم است

 دوست  را تحقيق كاربردياگر. بريد، تحقيق نظري انجام دهيد  از تحقيق نظري لذت مياگر. داريد

. آيد، كارهاي كامپيوتري انجام دهيد اگر از كامپيوتر خوشتان مي. ، تحقيق كاربردي انجام دهيدداريد

 اين. هايي را انتخاب كنيد كه دوست داريد خواهيد چند زمينه را با هم تركيب كنيد، زمينه  هم مياگر

 .است موفقيت رمزهاي از يكي
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  تشكر و قدرداني

 دكتر عليرضا رحيمي واحد، مهندس اليولتون بوئنو، مهندس وحيد از آقايان دكتر جمشيد پرويزيان،

 ،اند  مشاور و ياور ما بودهگفتگواين و تنظيم  دردشتي و مهندس ايمان دياريان كه در تهيه  فاميل

   .شود ميتشكر و قدرداني
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