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 چکیده:     

در شوند.  تقسیم می مرحله محور و سناریو محور دستهبه دو  ای مرحله دو ریزی تصادفی برنامهمبتنی بر تجزیه در های حل  روش      
 ازائه شده است، که اربرای حل مسائل  هایی الگوریتم. در حالت دوم شود میفضای شدنی، برای حل مسئله استفاده  های برشحالت اول از 

در این  .شود میبرای حل مسئله استفاده  رأسیاین الگوریتم از مفهوم نقاط  . دراشاره کردالگوریتم دانتزیگ ولف  به توان می ها آن جمله
سه سطحی استفاده شده است.  تأمینزنجیره  مسئله ای مرحله دوریزی تصادفی  مدل برنامهبرای حل  الگوریتم دانتزیگ ولفاز  ،مقاله

تصمیم مرحله دو، میزان جریان کاال  متغیرهایتصمیم مرحله یک در مدل ارائه شده، بازگشایی یا عدم بازگشایی مراکز توزیع و  متغیرهای
مدل حل  زمان حل الگوریتم دانتزیگ ولف و سه سطحی با تقاضای تصادفی تأمینمسئله زنجیره یک  دراست.  تأمینبین سطوح زنجیره 

. . اند شدهمقایسه  سناریوهامرحله یک، مرحله دو و  متغیرهاییکدیگر تحت مقادیر مختلف تعداد  با ای مرحله دوتصادفی  ریزی برنامه
  نشان داده شده است. VSSو  EVPI های کارایی مدل ارائه شده با استفاده از شاخص

 های تصادفی ، آنالیز جواب، الگوریتم دانتزیگ ولفای مرحله دوریزی تصادفی  رنامهبسه سطحی،  تأمینزنجیره  کلمات کلیدی:
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ریزی تحت شرایط عدم  در حال افزایش است. در برنامه عدم قطعیت  پرداختن به ،های اخیر در سال صورت گرفته در تحقیقات      
برای مدل کردن عدم  گیر تصمیمبودن  گریز ریسکیا  پذیر ریسکو  غیرقطعیای ه های مختلفی بر اساس نوع پارامتر روشقطعیت 
تصادفی برای مدل کردن عدم قطعیت  ریزی برنامه، از مسئلههای تصادفی در این وجه به استفاده از پارامترتارائه شده است. با قطعیت، 
 سناریوهاای از  استفاده از مجموعههای دارای عدم قطعیت، های نمایش پارامتر ریزی تصادفی یکی از روش برنامهدر . است شده   استفاده

تصمیم مرحله  متغیرهای) اول دستهد. در شون تقسیم می های تصمیم مسئله به دو دستهمتغیر ای دومرحلهریزی تصادفی  هدر برنام ست.ا
امید ریاضی  .شود تصمیمات عملیاتی گرفته می ،تصمیم مرحله دوم( متغیرهایدر دسته دوم ). شود می اتخاذتصمیمات استراتژیک  ،اول(

  .شود می کمینه )بیشینه( های تصمیم مرحله دوم در تابع هدفمتغیر (درآمدهای) های هزینه

حله محور و سناریو محور تقسیم به دو نوع مر ای دومرحلهتصادفی  ریزی برنامهبرای حل مسائل  مبتنی بر تجزیه های الگوریتم      
بندرز، ال شکل  های الگوریتم از اند عبارت اند شدهتصادفی پیشنهاد  ریزی برنامهکه در حالت مرحله محور در ادبیات  هایی الگوریتمشوند.  می

 در این حالت .مرحله اول و دوم تجزیه کرد متغیرهایمسئله را به  توان میکه  استساختار مسئله به شکلی که در این حالت، و غیره، 
تجزیه سناریو  های الگوریتمدر . شوند می تعریفمرحله دوم  متغیرهای بر اساسزیر مسائل  مرحله اول و متغیرهایبر اساس اصلی   مسئله
های تجزیه دوگان و دانتزیگ ولف  متوان به الگوریت ها می که از جمله این الگوریتم. دنشو میایجاد  هابر اساس سناریو ،زیر مسائلمحور، 

 اشاره کرد.

تجزیه بندرز  های روشدارای ساختاری هستند که قابل حل با  ای مرحله دوتصادفی  ریزی برنامهمسائل  ،بیان شد تر پیشکه  طور همان      
که با الگوریتم دانتزیگ ولف  است دارای ساختاری مشابه با مسائلی ای دومرحلهتصادفی  ریزی برنامه. دوگان مسئله باشند میو ال شکل 
،  دودوییتصمیم  متغیرهایبه علت وجود  سطحیسه  تأمینمسئله زنجیره  ای دومرحلهتصادفی  ریزی برنامه. در مدل باشند میقابل حل 

 ای دومرحلهتصادفی  ریزی برنامهدل جدیدی برای مسئله در این مقاله م بنابراین. باشد نمی پذیر امکان، شده بیانتشکیل مدل دوگان مسئله 
 . باشد میبا الگوریتم دانتزیگ ولف  حل قابلاست که  شده ارائهسه سطحی  تأمینبرای مسئله زنجیره 

با  .استشده الگوریتم تولید ستون ارائه   نام باتصادفی، الگوریتم دانتزیگ ولف  ریزی برنامهمقاالت ارائه شده در ادبیات برخی از در       
از این الگوریتم برای حل مسائل محققان کمتری الگوریتم استفاده کرد،  این از توان می ها آنکه برای حل  هایی مدلتوجه به ساختار 

الگوریتم دانتزیگ ولف استفاده شده برای حل مدل از  ها آنبرخی از مطالعات که در . اند کردهاستفاده  ای مرحله دو تصادفی ریزی برنامه
اخیر الگوریتم دانتزیگ ولف برای حل  های سال، در شود میمالحظه  1که در جدول  طور همان شده است. نشان داده 1است، در جدول 

الگوریتم دانتزیگ ولف برای  1با توجه به جدول بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین  ای مرحله دوتصادفی  ریزی برنامهمسائل 
استفاده شده است.نیز  ای مرحله چندحل مسائل 

 تصادفی با روش دانتزیگ ولف ریزی برنامه: فراوانی حل مسائل (1)جدول 

 مرحله اول یرهایمتغنوع  تصادفی یزیر برنامهنوع  مسئله نام نویسندگان
 پیوسته عدد صحیح یا مرحله چند یا مرحله دو

Errico et al. [1]  وسایل نقلیه با پنجره زمانی یریابیمسمسئله     
Chen et al. [2]  شهری یوجو جستنجات و     

Costa [3]   یرفسادپذمسئله عرضه پایدار گیاهان سبز     
Schulze et al. [4]    انرژی ینتأمافزایش      

Shiina et al. [5] تصادفی تامین برق تعهد مسئله      

Damodaran et al. [6]  ینتأمطراحی محصول و مدیریت زنجیره      

Villumsen [7] شبکه مخابرات سبز یزیر برنامه      

Singh et al. [8]  ظرفیت یزیر برنامهمسئله      

Tonissen et al. [9]  یپشت کولهمسئله      

Shu et al. [10]  یابی مکانطراحی شبکه موجودی      
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در این  تصادفی در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. ریزی برنامه، تأمینمسئله زنجیره  هایه به عدم قطعیت موجود در پارامتربا توج 
 [11] گویندان و همکاران. است شده  گرفته، در نظر باشد می فروش خردهرکز توزیع و ، مکننده تأمین شاملسه سطحی که  تأمینیک زنجیره  مقاله

که در  طور هماندادند. مورد بررسی قرار را  اند شده ارائه 2015تا  2000 های سالتصادفی که در  پارامترهایبا  تأمینمطالعات در حوزه زنجیره 
 .تصادفی استفاده نشده است پارامترهایسه سطحی با  تأمیناز الگوریتم دانتزیگ ولف برای حل مسئله زنجیره  تاکنون، شود میمالحظه  1شکل 

 ریزی تصادفی برنامه های  برای اعتبار سنجی مدل  ،(VSS) ارزش جواب تصادفیو  (EVPI) متوسط ارزش اطالعات کامل از دو شاخص
هزینه نادیده گرفتن عدم قطعیت  VSSاهمیت پرداختن به عدم قطعیت در پارامترهای مدل و شاخص  EVPI شاخص. [12,13]شود میاستفاده 

همچنین برای نشان دادن است.  ها جهت اعتبارسنجی مدل ارائه شده استفاده  شده در این مقاله نیز از این شاخصدهد.  در پارامترها را نشان می
ریزی تصادفی  قیق مدل برنامهکارایی الگوریتم دانتزیگ ولف برای حل مسئله زنجیره تأمین سه سطحی، زمان حل این الگوریتم با زمان حل د

 ای مقایسه شده است. دومرحله

مدل ریاضی مسئله بیان شده  3سه سطحی با تقاضای تصادفی مطرح شده است و در بخش  تأمینمسئله زنجیره  2در ادامه مقاله، در بخش 
آخر هم  قسمت دربیان شده است.  ال عددیمث 5است. در بخش  شده معرفیاین الگوریتم  های گامالگوریتم دانتزیگ ولف و  4است. در بخش 

 .شده استآتی صحبت  های ایدهو  آمده  دست بهخالصه در مورد نتایج  صورت به

 
 سه سطحی تصادفی تأمینحل مسائل زنجیره  های الگوریتمفراوانی  -(1شکل )

 
 تعریف مسئله: .2

از  تأمیندر این شبکه، زنجیره . شده استپرداخته احتمالی  ضرایب هزینهسه سطحی با  تأمیندر این قسمت به بیان مسئله زنجیره 
به مرکز توزیع  کننده تأمینتشکیل شده است که محصوالت از  فروش خردهچندین مرکز توزیع و چندین ، کننده تأمینچندین  سطحسه 

  داده شده است.نشان   2در شکل  که این شبکه ،شوند یمارسال  فروش خرده. سپس از آن مرکز توزیع محصول برای شوند یموارد 

 

 سه سطحی تأمینشکل کلی زنجیره  -(2)شکل 

 کنندگان تأمینمستقیم بین  صورت بهجریان کاال  یکی از مفروضات مسئله این است که نشان داده شده است 2که در شکل  طور همان
 با توجه بهبرای حل این مدل . است شده  گرفتهتصادفی در نظر  صورت به فروشان خردهتقاضای همچنین  .شود برقرار نمی فروشان خردهو 

 ترین مهم ازجمله ظرفیتدر مسائل واقعی همواره محدودیت . شده استاستفاده  ای دومرحله تصادفی ریزی برنامهتصادفی از  پارامترهای
 .شود میگرفته در نظر  تأمینل زنجیره است که در مسائ هایی محدودیت

 تعریف مدل: .3

SAA Two Stage
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سه سطحی تحت عدم قطعیت تصادفی بیان شده است.  تأمیندر این بخش مدل ریاضی ارائه شده در این مقاله برای مسئله زنجیره 
 شرح داده شده است: ، در این قسمتتصمیم موجود در مدل متغیرهایو  پارامترها، ها مجموعه

 :ها مجموعه

I : کنندگان نیتأممجموعه 
J: مجموعه مراکز توزیع 

K : فروشان خردهمجموعه 

S :هامجموعه سناریو 

 :پارامترها

 :
j

a   ماjمرکز توزیع  بازگشایی نهیهز 

s
p :احتمال وقوع سناریو s 

s

ij
bکننده نیتأماز  : هزینه حمل و نقل جریان کاال iبه مرکز توزیع  امjتحت سناریو  امsام 

s

jk
c حمل و نقل جریان کاال از مرکز توزیع : هزینهjفروش خردهبه  ام kتحت سناریو  امsام 

j
d :مرکز توزیع  تقاضا درjام 
R    :مقدار تقاضای برآورد شده حداقل  

 :متغیرها

j
xاگر مرکز توزیع : jباشد یمی صفر یر این صورت مساوو در غ 1مساوی  شود گشاییباز ام. 

s

ij
y کننده نیتأم: مقدار جریانی که از i به مرکز توزیع امj تحت سناریو امs  شود یمارسال. 

s

jk
zمقدار جریانی که از مرکز توزیع : j فروش خردهبه ام k ریو اتحت سنامs شود یمال سار. 

 مدل ریاضی مسئله:

 :شود یمزیر بیان  صورت به نیتأممدل ریاضی این مسئله با توجه حداقل کردن هزینه جریان کاال بین سطوح مختلف زنجیره       

 (1) 
1 1 1 1 1 1

min

     

 
 
 
 

   
J S I J K n

s s s s

j j s ij ij jk jk

j s i j k j

a x p b y c z 

(2) 
1

  ,



   
K

s

jk j j

k

z    d x j J   s S 

(3) 
1

  ,



   
I

s

ij j j

i

y    d x j J   s S 
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(4) 
1


J

j j

j

d x    R 

(5)  0,1
j

x   
(6) , 0s s

ij jk
y z 

تابع هدف دارای دو قسمت است که در قسمت اول  .باشد می بررسی موردتابع هدف مدل  دهنده نشان( 1) رابطه شده ارائهدر مدل       
کمینه  تأمینسطوح زنجیره ارسال محصوالت بین هزینه و در قسمت دوم امید ریاضی  شود میمراکز توزیع محاسبه  بازگشاییهزینه 

تقاضای حداقل (، 4. محدودیت )زنجیره تأمین برآورده شودکه تقاضای سطوح مختلف  دنکن می( تضمین 3( و )2) های محدودیت. شود می
 .کند برآورده شده توسط مراکز توزیع را تعیین می

 الگوریتم تجزیه دانتزیگ ولف: .4

اما در  .دندار مناسبیکارایی  با سایز کوچک ای مرحله دوتصادفی  ریزی برنامهمسائل حل برای  نرم افزارهای بهینه سازی استفاده از       
که  هایی مدل. ساختار کارایی باالتری دارندتجزیه برای حل این نوع مسائل حل مبتنی بر  های الگوریتم، باشدمسئله بزرگ  حالتی که سایز

و محدودیت مرکزی  ها بلوکاز  ای مجموعهرا به  ها آن توان می، به شکلی است که شود میاز الگوریتم دانتزیگ ولف استفاده  ها آنبرای حل 
 است، ساختار مدلی که در این مقاله ارائه شدهمسئله(، تجزیه کرد.  متغیرهای)با توجه به  شود میمسئله نوشته  های بلوکاساس  که بر

این الگوریتم مسئله را به دو مسئله تقسیم دانتزیگ ولف استفاده شود. تجزیه برای حل آن از الگوریتم  توان میدارای ساختاری است که 
. در شوند میقضیه نمایش( بازنویسی به )با توجه  رأسیمرحله یک با استفاده از نقاط  متغیرهای (مسئله اصلی)اولیه  . در مسئلهکند می

در انتها با توجه به  .دنشو میفرعی ایجاد  مسائلمسئله اصلی،  های محدودیتیر دوگان مقاد ومرحله اول  متغیرهایمرحله بعد با توجه به 
 را محاسبه کرد. بهینه تابع هدفمقدار  توان می آید میمقداری که از حل این مسائل به دست 

 :الگوریتم دانتزیگ ولف مربوط به تصمیم متغیرهایو  پارامترها، ها مجموعه

 .دنشو میتعریف در الگوریتم دانتزیگ ولف  پارامترها و متغیرهای تصمیمدر این قسمت       

w : رأسینشانگر نقطه  

e:  مسئله اصلی دانتزیگ ولف های محدودیتمرحله یک یا به عبارت دیگر تعداد  متغیرهاینشانگر تعداد 

:
jw

q  رأسینقطه w برای متغیر مرحله یک امjام 

jw
μ : رأسیوزن نقطه w برای متغیر مرحله یک امjبرابر یک و در غیر این صورت مساوی صفر خواهد  رأسیدر صورت انتخاب آن نقطه  ام
 بود.

j
π مقدار دوگان مربوط به محدودیت :jام 

 الگوریتم: های گام

 .شود میالگوریتم دانتزیگ ولف شرح داده  های گامدر این بخش       

 :است شده دادهدر ذیل نشان  مدل مسئله اصلی .1گام 

(14) 
1 1

min

 

 
 
 

 
j

wJ

j jw jw

j w

a μ q 
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(15) 
1

1  



  
j

w

jw

w

μ j J  

(16) 
1 1 


 
 
 

 
j

wJ

j jw jw

j w

d μ q    R 

(17)  0,1jwμ 
 .دهد میرا نشان (، قید تحدب 15لف رابطه )ودر الگوریتم دانتزیگ 

تشکیل ، مسائل فرعی مربوط به هر متغیر مرحله یک اصلیمسئله  های محدودیتدوگان به دست آمده از  متغیرهایبا استفاده از  .2گام 
 .شود می

 :ی مرحله یکمتغیرها براساس مسائل فرعی مدل. 3گام 

(18)  

1 1 1

jm ( )

S I K

s s s s

e j j s ij ij jk jk j

s i k

ax SP  = π a x p b y c z π
  

    
 
 
 

    

(19)  

1

K

s

jk j j

k

z    d x s S



    

(20)  

1

  
I

s

ij j j

i

y    d x s S  

(21)  
j j

d x    R  

(22)   0,1
j

x  

(23)  , 0s s

ij jk
y z  

یا مساوی صفر باشد.  تر بزرگ آید میکه کمترین مقداری که از حل مسائل فرعی به دست  دهیم میتا جایی ادامه  را این الگوریتم. 4گام 
 .شود میمسئله در نظر گرفته  بهینهجواب  عنوان بهکمترین مقدار مسائل فرعی  حالتدر این 

 :تصادفی های جوابیز آنالمثال عددی و  .5

در مسئله  پارامترهای مقادیر شود. از مثال عددی استفاده می شده بیانمقایسه الگوریتم  نشان دادن کارایی مدل ارائه شده و برای      
   است. شده دادهنشان  2جدول 

 سه سطحی با الگوریتم دانتزیگ ولف نیتأممسئله برای حل مدل زنجیره  یها یورود(: 2جدول ) 
 مقدار پارامتر

j
a 10 

s

ij
b ( 140،90توزیع یکنواخت صحیح) 

s

jk
c ( 20،10توزیع یکنواخت صحیح) 

j
d 450 

R 400 
 

ای را با توجه تغییرات تعداد متغیرهای مرحله  زمان حل الگوریتم دانتزیگ ولف، برنامه ریزی تصادفی دومرحله 5تا  3های  در شکل
مرحله  متغیرهایتعداد  3در شکل اول، متغیرهای مرحله دوم و سناریوها، با ثابت در نظر گرفتن پارامترهای دیگر، نشان داده شده است.  

 کارایی دریافت که توان میدر نظر گرفته شده است. با توجه به این شکل  100نیز مساوی و برابر  سناریوهاو تعداد  10دو ثابت و مساوی 
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زمان حل این  متغیرها با افزایش تعداد این به عبارت دیگر یابد. کاهش میمرحله یک  متغیرهایبا افزایش تعداد الگوریتم دانتزیگ ولف 
 باشد.  . دلیل این اتفاق تجزیه الگوریتم دانتزیگ ولف با توجه به متغیرهای مرحله اول مییابد میلگوریتم نیز افزایش ا

 
 بررسی اثر تعداد  متغیرهای مرحله اول: (3)شکل 

در نظر گرفته شده است.  این  100نیز مساوی و برابر  سناریوهاو تعداد  10مرحله یک ثابت و مساوی  متغیرهایتعداد  4در شکل 
مرحله دوم ندارند و بسیار نزدیک به هم در  متغیرهایکه زمان حل الگوریتم دقیق و دانتزیگ ولف حساسیت زیادی به  دهد میشکل نشان 

تعداد  5شکل . در زیاد، کمتر استمرحله دو  متغیرهایحال افزایش هستند. ولی در کل زمان حل الگوریتم دانتزیگ ولف برای تعداد 
در نظر گرفته شده است. بر اساس این شکل  10مرحله دو نیز مساوی و برابر  متغیرهایو تعداد  10مرحله یک ثابت و مساوی  متغیرهای

همین شکل قیود عدم ناهماهنگی نسبت به تعداد سناریو بسیار حساس است و زمان حل آن با تعداد سناریو رابطه مستقیم دارد. به 
 حساب بهکه از نقاط قوت این الگوریتم  ،دهد میباال ارائه  سناریوهایدریافت الگوریتم دانتزیگ ولف زمان حل بهتری برای تعداد  توان می
 .آید می

 
 دو مرحله متغیرهای  تعداد اثر : بررسی(4)شکل 

 

 
  سناریوها  تعداد اثر : بررسی(5)شکل 

 .قراردادتصادفی را مورد ارزیابی  ریزی برنامهاز حل مسائل  آمده دست به های جوابتوان  میEVPI و VSS  های شاخص با استفاده از

(24) 
HN WS

EVPI Z Z ,  

5 10 50 100 500 1000

حل
ن 

زما
 

 تعداد متغیر های مرحله یک

 دانتزیگ ولف دقیق

10 20 50 100 500 1000 2000

حل
ن 

زما
 

 تعداد متغیر های مرحله دو

 دانتزیگ ولف دقیق

حل
ن 

زما
 

 تعداد سناریو ها

 دانتزیگ ولف دقیق
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(25) 
EEV HN

VSS Z Z ,  
(، 25( و )24در روابط )       

HN
Z  سناریوها )روش اینجا به ازای تمام  ای دومرحلهتصادفی  ریزی برنامهمقدار به دست آمده از حل مسئله

و اکنون( و 
WS

Z  به  ابع هدفتصادفی برای هر سناریو و در انتها محاسبه میانگین مقادیر تو ریزی برنامهمقدار به دست آمده از حل مسئله
شوند. همچنین برای محاسبه  تعریف می )روش صبر و مشاهده(دست آمده 

EEV
Zکه مقادیر غیرقطعی برابر با  ، ابتدا مسئله هنگامی

برابر با  با ثابت کردن هر متغیر مرحله اول ای دومرحلهتصادفی  ریزی برنامهمدل شود. سپس  شوند، حل می ها در نظر گرفته می میانگین آن
شود و  برای هر سناریو حل می مقدار به دست آمده از مدل قطعی

EEV
Z  میانگین توابع هدف به دست آمده به ازای سناریوهای مختلف

 دهند. را نشان می میزان اهمیت در نظر گرفتن عدم قطعیت در مسئله VSSو  EVPIشود. دو شاخص  تعریف می

 با توجه به افزایش ابعاد مسئله برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای VSS(: مقادیر به دست آمده برای شاخص 3جدول )

مقدار روش اینجا و  ارزش جواب تصادفی
 اکنون

مقدار روش مقدار 
تعداد متغیر های  ها تعداد سناریو متوسط

 مرحله دوم
تعداد متغیر های 

 مرحله اول
4704048 47512 4751560 100 10 10 
4523706 45604 4569310 100 50 25  

 
 

 با توجه به افزایش ابعاد مسئله برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای EVPI(: مقادیر به دست آمده برای شاخص 4جدول )
متوسط ارزش 
 اطالعات کامل

مقدار روش صبر و 
 مشاهده

مقدار روش اینجا و 
تعداد متغیر های  ها سناریوتعداد  اکنون

 مرحله دوم
تعداد متغیر های 

 مرحله اول
1823 45689 47512 100 10 10 
594 45010 45604 100 50 25  

 ترتیب به نیز VSS و EVPI های شاخص مسئله های متغیر تعداد افزایش بامشاهده می شود،  4و  3همان طور که در جداول       
 در این حالت، .باشد زیاد می نیز مسئله در قطعیت عدم گرفتن نظر در اهمیت به زیاد بودن مقدار این دو شاخص با توجه .دنیاب  می کاهش

می تواند راه حل خوبی برای کاهش هزینه استفاده از الگوریتم دانتزیگ ولف  و حل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای کارایی کمی دارد
 های در نظر نگرفتن عدم قطعیت باشد.

 :گیری نتیجه .6

. استفاده شده استبا تقاضای تصادفی  سه سطحی  تأمینکه مسئله زنجیره الگوریتم تجزیه دانتزیگ ولف برای حل از در این مقاله       
سازی مقایسه  با نرم افزارهای بهینه ای دومرحلهتصادفی  ریزی برنامه حل مدلو دانتزیگ ولف زمان حل بین الگوریتم در این مقاله،  در 

هنگامیکه سایز مساله کوچک باشد به عبارت دیگر با دریافت که  توان می در این مقاله انجام شده است. با توجه به مقایساتی که شده است
 ای نخواهد داشت. ابل مالحظهنسب به روش حل دیگر کارایی ق تجزیه های الگوریتممرحله دوم، استفاده از  متغیرهایو  هاسناریوکم تعداد 

 به مقایسه کارایی توان میتحقیقات آتی نیز  عنوان به. کردجزیه استفاده ت های الگوریتمبهتر است از  ،باشد بزرگمسئله سایز  اگراما 
حل مسائل برنامه ریزی برای  کنند رأسی میاستفاده از نقاط که از تجزیه سناریو محور  های الگوریتم با مرحله محورتجزیه  های الگوریتم

 ای پرداخت. تصادفی دو مرحله
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