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Abstract 

The use of revenue management models has been increased in various industries. The cause of such increasing is as a result 

of performance and profitability of these models in businesses. Hoteling industry is considered as an important business in 

the field of revenue management that has a reservation process and stochastic variables due to it. Classic overbooking model 

is considered as a common model in revenue management that causes to make a trade-off between the number of present 

customers and no-show customers. This model makes a situation for studying the functions which describe costumers’ 

presence distribution in probable form and then we can add some customers to system for increasing revenue due to no-

shows. In this research, the binomial probability distribution using in overbooking model has been improved and estimated 

its probable parameter more accurately using artificial neural network as a tool in no-show estimation. This estimation is 

caused by fitting to effective indexes in show-up or no-show process using one-layer or multi-layer perceptron neural 

network. Therefore, a dynamic model for each sale and customers’ reservation is represented that it can estimate the 

probability parameter of customers’ show-up or no-show considering effective indexes. 
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 چکیده

 یشهکارها روها در کسب مدل ینا یدر بهبود عملکرد و سودآور یشافزا یناست. ا یشمختلف رو به افزا یعدرآمد در صنا یریتمد یها از مدل یریگ بهره

 یک. مدل کالساست آن از ناشی تصادفی متغیرهای و رزرو فرایند دارای که است هتلداری صنعت حوزه، این در پراهمیت کارهایوکسباز  یکیدارد. 

 غایب یانمورد نظر و تعداد مشتر یسحاضر در سرو یانتعداد مشتر ینب کند یکه تالش م شود یم یتلق درآمد مدیریت در مرسوم مدل یک ،رزرو مازاد

(No-Showتعادل ا )کنند، یم یانب یرا به صورت احتمال یانحضور مشتر یعکه توز یتوابع ةخواهد کرد تا بتوان با مطالع یجادا یمدل فرصت ینکند. ا یجاد 

 اب یمصنوع یعصب ةپژوهش، با به کار بستن شبک ین. در اکنند کسب درآمد یزن یبغا یانمشتر نبودو عمالً از  رداضافه ک یستممازاد را به س یمشتر یتعداد

طور  بهآن  یو پارامتر احتمال شده دادهبهبود  ،که در مدل رزرو مازاد به کار رفته یا تابع احتمال دوجمله یب،غا یانتعداد مشتر یندر تخم یعنوان ابزار

نشدن  یامؤثر در حاضرشدن  یها شاخص زمینة در یهچندال یا یک رسپترونپ یعصب ةاست که شبک یاز برازش یناش امر ین. ااست شدهبرآورد  تری یقدق

که پارامتر احتمال  یمکن یجادبنگاه ا در یانهر بار فروش و رزرو مشتر یرا برا یاپو یکه مدل شد خواهد ایجاد توانایی این ابراین،بن. کردخواهد یجادا یانمشتر

 برآورده شود. ثیرگذارتأ یها با در نظر گرفتن شاخص یانمشتر غیبت یاحضور 

 درآمد یریتمد ،مدل رزرو مازاد ی،هتلدار صنعت ی،مصنوع یعصب های شبکه :یدیکل های واژه
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  مقدمه

 است این دربارة گیری یمدرآمد عمالً تصم مدیریت

 یتد با مشتتریانی  چه به و قیمتی چه با را محصولی چه که

وجتود داشتته باشتد     یتت ظرف های یتفروخت تا محدود

 درآمد، مدیریت مفهوم(. 6165 ،و همکاران 1یراگ)س

 تثبیتت  از زدایتی  مقتررات  بتا  6387 ستال  در بارنخستین

 گرفتت  شتک   متحتده  ایتاالت  در هواپیماهتا  بلیتت  نرخ

 بتترای هنتتری دانتتش، ایتتن(. 6165 ،2یبتترمنو ل یلیتتر)ه

 بتته دسترستتی و مشتتتریان تقاضتتای بتترآورد و بینتتی پتتیش

 هدف ،درآمد کردن ینهکه به یا به گونه است؛ محصول

 یریتمد یها (. مدل6112 ،3هلس  و)کولن  شود تلقی

 یکنترل موجود یها از مدل یا حوزه توان یدرآمد را م

 محصتتوالتآن را  تتتوان یذاتتتاً متت زیتترا ؛کتترد یتلقتت یتتزن

 یآن راهتت یتت تحل ینگرفتتت. بنتتابرا نظتتر در فاسدشتتدنی

 کتاربردی  ای ناحیته  زیتاد  موفقیت و بیشتر گسترش برای

 کنتتترل نظریتتاتاستتت کتته در   عملیتتات در تحقیتتق از

 شتود  یمت  یتده درآمتد نام  یریتمعموالً متد  یزن یموجود

 (.  6165 یبرمن،و ل یلیر)ه

در صتنعت   نخستت درآمتد   یریتمفهوم متد  اگرچه

 بته  آن ایدةمطرح شد، اما  یو خطوط مسافرت یماییهواپ

 الگتویی  کته  صنایعی سایر به و نشده محدود صنعت این

 نجفتی،  و)متدر    یافتت  گستترش  نیز دارند، آن مشابه

درآمتد در آنهتا    یریتکه متد  یعی(. از جمله صنا6977

مؤسستتات  ری،هتلتتدا صتتنعتاستتت،  یافتتتهتوستتعه  یتتزن

 ی،مراکتز ورزشت   ی،تئاترها و مراکز فرهنگ ی،گردشگر

آهتتن و  خطتتوط راه ختتودرو، دهنتتدة کرایتتهمؤسستتات 

(. 6165 یبترمن، و ل یلیتر )ه برد نام را یمسافرت یقطارها

درآمتتد  یریت( متتد6111) 4کیمتتز پتتژوهش استتا  بتتر

کته   یطیمختلف را در شترا  یعدر صنا سازی یادهپ یتقابل

                                                           
1. Sieraga 

2. Hillier and Lieberman 

3. Cullen and Helsel 

4. Kimes 

و  5یکس)گتتواد داردمحقتتق باشتتد   یتترز ویژگتتی پتتن 

 (:6161همکاران، 

 درآمتتد متتدیریت هتتدف. ظرفیتتت محتتدودیت. 6

. شتود  یمت  یتین قابت  اراهته تع   یتظرف یتمحدود براسا 

 ظرفیتت  بتا  کوتاهی زمانی دورةدر  یموجود یواحدها

 . رود می فروش به محدودیتی

 بنتدی  تقستیم  از خدماتی صنایع. بازار بندی بخش. 6

 استتفاده  مختلتف  مشتریان میان از انتخاب منظور به بازار

 گتذاری  قیمتت  از کته  نیستتند  مجتاز  صنایع این. کنند می

 یهتا  مشخصته  یتد ختدمات با  یترا ز کننتد؛  استفاده مطلق

داشتتته باشتتند تتتا بتتتوان بتتا استتتفاده از     ای یزکننتتدهمتما

را  یمختلفت  یارخدمات بس یت،از ظرف یمشابه یواحدها

 . کردعرضه 

درآمتد   یریت. متد آینده قاضایت در قطعیت عدم. 9

داشته باشد تتا از   را آینده یتقاضا بینی یشپ ییتوانا یدبا

 بستیار کته حجتم تقاضتا     ییهتا  بتتوان در دوره  یقطر ینا

 تقاضتا  کته  هتایی  دوره در و داد افتزایش  را قیمت است،

 .داد کاهش را قیمت است، کمتر

 موجتودی . یدر موجتود  6فاسدشتدنی  واحدهای. 4

 تفتاوت  صتنعتی  های شرکت و خدماتی های شرکت بین

 زمتان  از پتس  که موجودی از واحدهایی. کند می ایجاد

 بته  بماننتد،  بتاقی  نرفتته  فروش خدماتی صنایع در خاصی

 یتره ذخ تتوان  یچراکه خدمات را نم رفت؛ خواهند هدر

 فروش که شود می باعث خاص ویژگی این. کردانبار  یا

 .شود انجام موعد این از پیش خدمات

. گتتذاری قیمتتت و هزینتته بتترای مناستتب ستتاختار. 5

 هزینتة در  ثتابتی  هزینتة  یختدمات  یها از شرکت یاریبس

 یتق بتا آن تطب  یعستر  یلتی که نتتوان خ  ییو تقاضا ظرفیت

 یمشتتر  یتک افزودن  یگر،کرد، دارند. به عبارت د یداپ

                                                           
5. Guadix 

6. Perishable 
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 خواهتتد بستتیارکمی هزینتتةموجتتود  یتتتبتته ظرف جدیتتد

 .داشت

 مدیریت های مدل کاربرد از وسیعی گسترةوجود  با

 در متدل  ایتن  ستازی  پیتاده  گونتاگون،  صتنایع  در درآمد

 توجته  با هتلداری و هواپیمایی صنایع به مربوط مطالعات

(. 6165و همکاران،  یراگ)س است بوده همراه بیشتری

 یریتمتد  یتای مزا 6371از اواخر دهه  داریصنعت هتل

شترکت   یزمان تعداد یندرآمد را درک کرده و در هم

و  یصنعت تمرکز کردند )کتاب ینبه وجود آمده که بر ا

استتا   یتت بتته دل یتتزموضتتون ن یتتن(. ا6939همکتتاران، 

 یهتا  متدل  یاستت کته بتا پتن  ویژگت      هتلتداری صنعت 

 یبنتد  بختش  یتت، ظرف یتمحدود یعنیدرآمد  یریتمد

 یواحتتدها ینتتده،آ یدر تقاضتتا یتتتبتتازار، عتتدم قطع 

ختار مناستب  و ستا  یموجتود  یشتدن  تمتام  یا یفاسدشدن

و  یکسانطبتا  دارد )گتواد   گتذاری  یمتو ق ینههز یبرا

 (.6161همکاران، 

 اراهتتةو  گتتذاری یمتتتق یاصتتل یهتتا از چتتالش یکتتی

 و تقاضتا  در قطعیتت  عتدم  درآمتد،  متدیریت  هتای  متدل 

 1غایتب  مشتتریان  گترفتن  نظر در با. است مشتریان رفتار

تقاضا بته صتورت بتالقوه در     یتعدم قطع یطکه در شرا

 رویکتترد بتتا ستتازی بهینتته کشتتند،متتی انتظتتار یستتتمس

 ی مهتم تبتد   مستئلة  یتک  بته  بنگتاه  درآمتد  ستازی  بیشینه

 چنتتین در(. 6164 ،2و تانتت  یتتاد )جورج شتتود یمتت

 یابتد متی  یتاولو 3مازاد رزرو های مدل به رجون مساهلی

را  یستتم در س یانمشتتر  حضتورنیافتن از  یناش یراتتأث تا

 (.  6165و همکاران،  4)الشارو دهد کاهش

 یریتمتتد مستتئلة ستتازی بهینتته بتته پتترداختن از پتتیش

در متدل رزرو متازاد، بترآورد     یتب غا یاندرآمد با مشتر

                                                           
1. No-Show 

2. Georgiadis and Tang 

3. Overbooking 

4. El-Sharo 

محت    یانمشتتر  یتقاضتا  یاحتمتال  یپارامترها یاپارامتر 

 مطالعتتات استتا کتته بر یبحتتث خواهتتد بتتود. در متتدل 

( اراهته شتده استت، متدل     6114) 5رایتزین  ون و تالوری

تتتابع احتمتتال  یتتک براستتا  متتازاد رزرو ییتتزر برنامتته

 (.  6165 یبرمن،و ل یلیر)ه شودمی بررسی یا دوجمله

 استفادةبا  یا رزرو مازاد با تابع احتمال دوجمله مدل

آن بتا   ینتخمت  یا ای دوجمله احتمال تابع خود از مستقیم

)آمتتاروچکول و  استتت شتتدنیحتت نرمتتال  یتتعتتتابع توز

بحتث را   یتن ا یتد از آن با تتر  یشاما پت  ؛(6166 ،6یلیمسا

در  یمشتتر  نیافتنانجام داد کته پتارامتر احتمتال حضتور    

 شتود، متی  حساب ای دوجمله تابع پارامترموعد مقرر که 

 یتتعتوز یک،. در متتدل کالستتشتتود یمتت یتتینچگونتته تع

 تغییتر  دیگتر  دورةو پتارامتر آن از هتر دوره بته     یاحتمال

و  7)لتتتو استتتت مستتتتق  زمتتتانی هتتتای دوره از و نیافتتتته

 یوابستتتتگ یتتتنا یتتتت(؛ امتتتا در واقع6113همکتتتاران، 

وجود خواهد  یزمان یو روندها یطیمح یطشرا براسا 

در  یکستان  یاحتمتال  یعپارامتر توز ینکها ینداشت. بنابرا

 نشتتتود، یآن تالشتتت ینگرفتتتته شتتتده و در تخمتتت نظتتتر

. پتژوهش  بتود  خواهتد  مسئله سازی مدل در انگاری ساده

کته بتا    کوشتد متی وضون، م ینحاضر با در نظر گرفتن ا

 یتین تع ،بترازش  یتت بتا محور  یکتاو  داده یکترد ادغام رو

 یترا با دقت و حساست  یا احتمال دوجمله یعپارامتر توز

 شتبکة استتفاده از   یتز، راستتا ن  یتن رقم بزنتد. در ا  یشتریب

 بترازش  حتوزة ابتزار کارآمتد در    یتک  یمصنوع عصبی

. بته عبتارت   است شده تشریح آن جزهیات وبوده  مدنظر

 عصتبی  شتبکة  یریکتارگ  پژوهش بتر بته   نوآوری یگر،د

احتمتال متدل    یتع پتارامتر توز  تخمتین هدف  با یمصنوع

 یدرستتت پتتارامتر بتته یتتنا اگتتررزرو متتازاد استتتوار استتت. 

 پایةدرآمد بر  یریتزده شود، اسا  کارکرد مد ینتخم

                                                           
5  .  Talluri, and Van Ryzin 

6. Amaruchkul and Sae-Lim 

7. Luo 
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آن  ستتازی یتتادهو منطتتق پ شتتدهتتتأمین متتازاد رزرو متتدل

 مستحکم خواهد بود. 

 یتک  مستئله،  ابزارهتای  طترح  و شناسی وشر از پس

-اراهته متدل   ستازی  پیاده و یشترب یمتفه برای یمثال عدد

 یککالست  یکترد بتا رو  آن مقایسة که شود می یانب شده،

 . شود یم یحمدل تشر یایشده و مزا یانب یزن

 

 نظری مبانی

 مازاد رزرو مدل

 از بیشاست که در آن تعداد  یکردیمازاد رو رزرو

 یرشپتذ  یستتم س یتت نسبت بته ظرف  مشتری ایاندازه حد

لغتو حضتور    یتا  یتب غا یانمشتتر  حضتورنیافتن شده تا با 

درآمتتد  یبتتتوان بتتا هتتدف حداکثرستتاز  آنهتتا یتتاریاخت

بهتره گرفتت )الشتتارو و    یختال  هتای  یتت از ظرف یستتم، س

 یریتمتد  یکردبا رو بنگاه، هر(. انتظار 6165همکاران، 

 ایتب غ یای مشتتر  ایتن استت کته تعتداد عمتده      ،درآمد

رزرو  یکترد رو بتا توانتد   وجود داشته باشد؛ این امتر متی  

 در موجتتودی از بیشتتتر رزروهتتای فتتروش بتتا ،متتازاد

دقتت   یدحال، با یندرآمد را افزایش  دهد. با ا دستر ،

 د؛شتو متی کمبتود   باعتث کرد که رزرو بیش از حد نیز  

موقع اما بعتد  به قبلی، رزرو باهربار که یک مشتری  زیرا

رخ خواهد  1کمبود هزینةشدن موجودی برسد، یاز خال

 (.6165 یبرمن،و ل یلیرداد )ه

و  یستتا ا یهتا  رزرو مازاد در دو گروه مدل های مدل

 یستتا، ا یهتا  . در متدل شتوند  یم یبند دسته یاپو یها مدل

شتده و از لغتتو   یتلقت  یضترور  مشتتریان جانتب   ازرزرو 

 صترف  مشتتریان  یستو  از یرزرو و درخواست موجود

 آثتار  ایتن  پویتا،  هتای  مدل در که حالی در شود؛ می نظر

)آمتاروچکول و   شتوند  متی  گرفته نظر در صریحاً موقتی

کته شتباهت    ایستا مدل پژوهش این در(. 6166 یلیم،سا

درآمتد دارد، بته    یریتمتد  یتجار های یستمبه س یادیز

                                                           
1. shortage cost 

استتفاده از آن   یگتر د یت  اگرچته دل  شتود؛  یکار بترده مت  

 .است ئلهمس ییابتدا یساز سهولت در مدل

 فتتر  کالستتیک، ایستتتای متتازاد رزرو متتدل در

در متدل از   یانمشتتر  2حضتوریافتن  تقاضای که شود می

 ی)تتالور  کند یم یرویپ 3یا دوجمله یاحتمال یعتابع توز

بتر ستطح    یافتنحضتور  ی(. فرم تابع6114 یزین،را و ون

 یلیم،استتت )آمتتاروچکول و ستتا یرگتتذاررزرو متتازاد تأث

متدل   یبرآورد هرچه بهتر پارامترهتا  رو،این از(. 6166

 یرتتتأث نهتتایی نتیجتتةبتتر  توانتتد یرزرو متتازاد متت یاحتمتتال

ال ؤدرآمد حاص  را افتزون کنتد؛ چراکته ست     و بگذارد

استت کته چقتدر رزرو متازاد      آن ها مدل یناساسی در ا

 حتداکثر  بته  بنگاه شدهبینیپیشباید انجام پذیرد تا سود 

 (.6165 یبرمن،و ل یلیر)ه برسد

 یدارا یکبتته طتتور کالستت  یستتتارزرو متتازاد ا دلمتت

 (:6165 یبرمن،و ل یلیراست )ه یرز یها فر 

مشتریان به طور مستتق ، رزرو ختود را بترای هتر      -

بتته  یدنرستت یو بتترا دهنتتد یواحتتد موجتتودی انجتتام متت 

 یشده، از احتمتال ثابتت مشتابه   یینواحدشان در زمان تع

 برخوردارند.  

بتترای هتتر رزرو       یّنتتیدرآمتتد ختتالص ثابتتت و مع  -

 وجود دارد.   شدهانجام

در هربتار کته یتتک    یّنتی کمبتود ثابتت و مع   ةهزینت  -

امتتا  یابتتداش حضتتور  رزرو شتتده یگتتاهجا درمشتتتری 

 .آمد خواهدوجود  بهموجودی تهی باشد، 

متتتدل رزرو متتتازاد فتتتو ،  یهتتتا فتتتر  براستتتا 

 زیتر  شترح  بته  ای دوجمله توزیع پایةمدل بر  یپارامترها

 :وندش می تعیین

 یگتتتتاهمشتتتتتری در جا حضتتتتوریافتن: احتمتتتتال   

 یشخو شدةرزرو

 آمده از هر رزرودست: درآمد به  
                                                           
2. show-up    حضور یافتن در مقابل غایب شدن تلقی(

شود.( می  

3. binomial distribution 
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 نشدهتأمین تقاضای از واحد هر کمبود هزینة:   

 در دستر    ی: ک  موجود  

 ،متدل  در را  متغیتر تصتمیم    استا ، براین همچنین

از  واحتد  یتک  رزرو تتوان  متی  که مشتریانی تعدادهمان 

 بنتابراین  و کنتیم  متی  تعریتف  داد، هتا  را به آن یموجود

 بتا  .دهتد  یمت  یشمقدار رزرو مازاد را نما    عبارت 

است که چه تعداد از  ینا یتقطع عدم،  توجه به مقدار 

انتد، بترای دریافتت آن     داده انجامکه رزرو  انیمشتری  

 یگتر بته عبتارت د   ؛کننتد اقدام متی  معی ِّندر زمان  موقعبه

 یتصتادف  یتر . متغاستت چقدر  یافتهحضور یانتعداد مشتر

 خواهد بود. ( ) تقاضا  یزانم

 بیتتنم توزیتتع یتتک ( )  فتتر ، طبتتق کتته آنجتتا از

 رایتتزین، ون و تتتالوری) دارد  ( بتتا پتتارامتر ای)دوجملتته

 :است توزیع این مبیّن( 6) رابطة(، 6114

(6 ) 
 { ( )   }  (

 

 
)   (   )    

 
  

  (   ) 
  (   )    

با  برابر یو واریانس   برابر با  میانگینی ،( ) که 

  دارد. (   )  

 متدل  ایتن تحلیت    در کته  وابسته تصادفی متغیر یک

نشتده استت کته در    ، تقاضای تأمینبود خواهد پراهمیت

 رزرو نشان داده شده است.  ( با فر  تعداد 6) رابطة

(6 ) 
 ( ) تقاضای تأمین نشده 

 {
                   ( )   
 ( )      ( )   

 

( قاب  محاسبه 9) رابطة براسا  آن ریاضی امید که

 است.

(9 ) 
 [ ( )]   

∑ (   ) { ( )   }

 

     

 

مقتدار   یتین تع بترای  1ای حاشتیه استتفاده از تحلیت     با

اثر افتزایش   توان یم کند، می حداکثر را سود که  بهینه 

                                                           
1. marginal analysis 

 تحلیتت  [( ) ]  رویواحتتد را  6 انتتدازة بتته  مقتتدار 

رزرو، اثتر افتزایش یتک رزرو بیشتتر       کرد. بتا شترون   

 ،نشتده واحد به تقاضای تتأمین  یکبرابر است با افزودن 

یک اتفتا  ضتروری    ؛رخ دهد اتفا در صورتی که دو 

 کتت  شتتدنتهتتی باعتتث یاصتتل رزرو  ایتتن استتت کتته 

( ) یعنی  شود؛ موجودی  اتفتا   و باشتد  برقترار    

 اند،گرفتهمازادی  رزروکه  مشتریانی که است این گردی

برای دریافت واحتد ختود اقتدام     معیّندر عم  در زمان 

هیچ اثری بتر تقاضتای تتأمین    ،در غیر این صورت کند؛

 یتک  بیتانگر ( 4) رابطتة  د. در نتیجته شتو  نمتی  واردنشده 

 .است نشدهتأمین تقاضای متوسط در افزایش واحد

(4) 
  [ ( )]   
 [ (   )]   [ ( )]   
   { ( )   } 

  مقتتدار  بتته [( ) ]  مقتتدار( 4) رابطتتة براستتا 

 یعنتی  یموجتود  شتدن تهتی  احتمتال  زیترا  دارد، بستگی

( ) }  عبتتارت  وابستتته( رزروهتتا)تعتتداد   بتته  {  

      یبترا  نشدهتأمین تقاضای متوسط در تغیر. است

افزایش  با [( ) ]  که  آنجاییبرابر با صفر است. از 

شتدن موجتودی بته    پس احتمال تهی ،یابدافزایش می  

 .یابدمیمیزان افزایش تعداد رزروها، افزایش 

 م،ینشتتان دهتت ( ) ستتود را بتا   یتصتادف  یتترمتغ اگتر 

کته در آن   شتود یم هیتوج( 5) رابطة قیمقدار آن از طر

 از تیت ظرف بر مازاد یتقاضاها یبرا کمبود نةیهزتفاض  

 .است شده محسوب فروش ک  یدیعا

(5)  ( )         ( ) 
(، متوسط ستود بتا در نظتر گترفتن     5) رابطة براسا 

( 2) رابطتة . شتد  خواهتد  محاستبه  رابطة ینا یاضیر یدام

 .دهد یرا نشان م ( )  یارزش انتظار

(2) 

 [ ( )]         [ ( )] 
   [ ( )] 
  [ (   )]   [ ( )] 
       [ ( )] 
        { ( )   } 
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افتزایش    افتزایش   بتا  [( ) ]  توجه به اینکته   با

[( ) ]  عبارت  بنابراین یابد؛می مقتادیر   بترای    

باشتد،        و با فر  اینکه  بود خواهد  کوچک 

بتته عبتتارت    بتتزرگ  کتتافی انتتدازةمقتتادیر بتته  بتترای

  [ ( )] )کته      ترتیتب  ایتن  به. یابد می تغییر   

( 7) و( 8) رابطتة است( در دو  سود کنندةمقدار حداکثر

 .کند یم صد  همزمان صورت به ریز

(8)   [ (    )]    
(7)   [ (  )]    

 فتتو  رابطتتةدو  یّنمبتت یتتز( ن61( و )3روابتتط ) کتته

 .هستند مسئله پارامترهای براسا 

(3)        { (    )   } 
(61)        { (  )   } 

دارد و  یا دوجملتتته توزیتتع  ( ) از آنجتتایی کتته   

بتته طتتور مستتتقیم از    گسستتته استتت، مقتتدار  یمقتتدار

 خواهد دست به( 61) و( 3) رابطةصد  همزمان در دو 

 .آمد

  فتو ، پتارامتر    یکدر مدل کالست  ینکهتوجه به ا با

هتا   دوره یگرفته شتده، در تمتام   نظردر  یستابه صورت ا

 یتن ا استتقالل  یموضتون بته معنتا    یتن ثابت خواهد بود. ا

 استت  ئلهمس یطیو مح یزمان یطها و شرا پارامتر از دوره

 عتدم  بته  توجته  بتا  متورد  ایتن (. 6113 همکتاران،  و)لو 

. نیست باورپذیر چندان واقعی دنیای در گسترده قطعیت

 یتین تع یاستازی پو بترای  یپژوهش مدل یندر ا رو،این از

شتتده کتته در  یمختلتتف طراحتت یهتتا در دوره  پتتارامتر 

 .است شده یانب تفصی بهپژوهش  یشناس روش

 

 مصنوعی عصبی شبکةبا  برازش

در  یتتادینبن یکردهتتایاز رو یکتتی 1هتتا داده بتترازش

 و بهتترین  کته  کوشتد متی  یکردرو یناست. ا یکاو داده

 تحتت  هتای  داده تمتامی  قبتال  در را انطبا  ترین نزدیک

                                                           
1. data fitting 

هتا   که بترازش داده  گفت باید. کند کسب خود آموزش

هتا   داده یتمتام  یرو یمنحنت  یتک برازش  یصرفاً به معن

 یتین تع یکترد، رو یتن ا یتت بتا اهم  یخروجت  بلکته  یست؛ن

خطتا و   ینکمتتر  براسا  منحنی پارامترهای بهینةمقدار 

 (.  6162 ،2ورما و لیانطبا  خواهد بود ) یشترینب

 یعصتتتب یهتتتا مهتتتم شتتتبکه یاز کاربردهتتتا یکتتتی

 ینبهتتر  یتافتن  یو تتالش بترا   هتا  داده بترازش  ی،مصنوع

استت   هشتبک  یدر پارامترهتا  ییتر برازش بتا استتفاده از تغ  

 تتوان  یمت  ی(. به طتور کلت  6973 اسماعیلی،و  ی)رحمان

 ی تشتک  ینرونت  هتای  یته از ال یعصب یها گفت که شبکه

 یتتقهتتا از طر نتترون یتتنکتته ا یشتتده استتت؛ بتته طتتور  

در ارتبتاط هستتند و از    یخود با جهان واقع های یورود

 ستازند  یرا مت  یاقعت جهتان و  یشخو های یخروج یقطر

 شتبکة  یتک  ی( ستاختار کلت  6) شک (. 6113 ،3ی)تسا

 را هتا  نترون  و هتا  الیته  گترفتن  نظر در با مصنوعی عصبی

 (.6165 ،4یکاری)اده دهد می نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2. Li and Verma 

3. Tsai 

4. Adhikari 
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 مصنوعی عصبی شبکةاز ساختار  یکل ی(. نما1) شکل

 

 یتاز و آموزش آن ن یعصب ةشبک یمعمار یینتع برای

نظر متد توابتع   یتین اجتزا و تع  یتین نون شتبکه، تع  یینبه تع

پرسپترون از سته نتون    یه)چند( ال یکشبکه  یکاست. 

نتد  اشدن عبارتواقع یبساخته شده است که به ترت یهال

. یخروجت  هتای  یته ( پنهان و الی)ها یهال ی،ورود یةاز ال

بتتا  یکتتردن اطالعتتات ورودیرنقتتش درگ یورود یتتةال

کننتده اطالعتات بته     پتردازش  نهتان پ یةشبکه را دارد، ال

را  یینهتا  ی نتتا  یخروجت  یةاست و ال یرخطیصورت غ

پرستپترون   یعصتب  یها مهم شبکه ی. ویژگکند یم یدتول

 هتا  یو ویژگ یشینبه اطالعات پ یخاص یازآن است که ن

 یو خروجت  یورود یهتا  و شاخص یرهامتغ ینو روابط ب

 شو آمتوز  یتت روابتط براستا  فعال   ینندارد و کشف ا

 (.6333و همکاران،  1یم)ک شود یخود شبکه انجام م

 

                                                           
1. Kim 

 پژوهش پیشینة

در  6381 دهتة  یدرآمد طت  یریتمفهوم مد یجادا با

و  یلیتر )ه ییهتوا  یو خطتوط مستافرت   یمتایی هواپ یعصنا

دانتش بته صتنعت     ینا 6371 دهة ی(، ط6165 یبرمن،ل

 بتتتودنو بتتا توجتتته بتتته دارا  یافتتتتهگستتتترش  هتلتتداری 

 صتنعت  ایتن  در درآمتد،  مدیریت های مدل های ویژگی

مقالته در   ین(. اولت 6939و همکتاران،   ی)کتتاب  شد فعال

خطتوط   یتت بتا محور  راستتین  رادرآمتد   مدیریت زمینة

بعتد   چندستال  و( ۱۷۹۱ ،2ین)راستت  ساختمنتشر  ییهوا

 یمتعمت  یاقتامت  یعرا به هت  و صتنا  موضون این وی خود

که موجب گسترش  یمهم ی(. ویژگ۱۷۹۱ ین،)راست داد

 یتشتده استت، محتدود    هتلداریها به صنعت  مدل ینا

 یهتا  تعداد اتا  یتمحدود ی هت  به دل یرشپذ یتظرف

 یرا بتاز  یرپتذ  زوال های یها نقش موجود آن است. اتا 

                                                           
2. Rothstein 
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د، درآمد اشغال نشون یخاص یختار یکه اگر ط کنند یم

 یتتا کردنحاصتت  نشتتده و انبتتار  یخمربتتوط بتته آن تتتار 

 یگتتر،د ی. ویژگتتیستتتممکتتن ن ینگهداشتتت موجتتود

 یهتا  هت  در قالتب اتتا    خدمات عرضة یرییپذ انعطاف

 تتوان  متی  کته  معنا بدین است؛ مختلف مشتریان به متنون

. کترد  یبنتد  تنون خدمات بختش  براسا  را هدف بازار

 چتون  دیگتری  ویژگتی  قالتب  در همچنتین  موضون این

مختلتتف  یهتتا گتتروه در آینتتده یتقاضتتا بتتودناحتمتتالی

در  یتت عدم قطع یندارد. عالوه بر آن، ا یتاهم یانمشتر

 یان،مشتتر  غیبتت  یتا حضتور   یتر نظ یمختلفت  یها شاخصه

بته استتفاده از    یانمشتتر  ی هر بخش، تما یانتعداد مشتر

و  یکس)گتتواد یابتتد یمتت یتتانختتدمات مختلتتف و ... جر

 ای حوزه هتلداریصنعت  رو،این از(؛ 6161همکاران، 

 یهتتا متتدل ستتازی یتتادهپ یاصتتل یهتتا شاخصتته کتته استتت

 بتوده  توجته  کتانون درآمد در آن وجود دارد،  مدیریت

 (.6977 ی،است )مدر  و نجف

درآمتتد در صتتنعت  یریترونتتد متتد روی مطالعتتات

 پرشتتاب  توستعة  گتر  یتان نما یرسال اخ 65 یط هتلداری

( اثترات بته   6119و همکتاران )  1ویرتز. است حوزه این

 یبررست  یمشتر یتدرآمد را بر رضا یریتمد یریکارگ

 بروزیافتتة  تضتادهای  و هتا  اختالل بررسی با آنها. اندکره

را  هتلتتداری یهتتا و بنگتتاه صتتنعت آینتتدةکتته  یانمشتتتر

 و ستتازمانی مختلتتف هتتای استتتراتژی کننتتد، یمتت یتتدتهد

 تأثیرگتذار  اختتالالت  این مدیریترا با هدف  بازاریابی

در  دیگتر،  ستوی  از. اندهکرد یبررس مشتری رضایت بر

و همکتاران در   2یمکستیز اثترات، ا  یحتوزه بررست   ینهم

و  یدرآمد را بر عملکرد مال یریتاثرات مد 6115سال 

 یهتا  و نشان دادند که استفاده از متدل  یدندکاو یاتیعمل

 یدر عملکردهتا  چشتمگیری درآمد بته مقتدار    یریتمد

در  متذکور  مطالعتة . انجامتد  یبه بهبود م اتییو عمل یمال

                                                           
1. Wirtz 

2. Emeksiz 

 ستتاره پتن   یهتا  و در گروه هتت   یهترک هتلداریصنعت 

 انجام شد. 

متتتدل  یتتتک( 6115) 3انتتت  و الی پتتتژوهش در

 یکو  زمانی دورة یک برگیری دربا  یخط یزیر برنامه

 دورة یتتتککتتته در آن تنهتتتا  شتتتده اراهتتته رزرو دورة

 یتتت وجتتتود دارد. پتتتژوهش فتتتو ، بتتته دل رزرواستتتیون

 فراینتتد مفروضتتش تقاضتتای ستتاختار بتتودناحتمتتالی

 ایجتتاد و استتتوار ستتازی بهینتته طریتتق از ستتازی بهینتته

استت   یدر حتال  ایتن  ؛را دنبال کترد  مختلف سناریوهای

را  یخطت  یتزی ر ( مدل برنامته 6117و همکاران ) یوکه ل

 متفتاوت  رزرواسیون های دوره و خاص دورة یک یبرا

 یتقاضتا حالتت احتمتال    یتر مقالته ن  یتن . در اندکرده اراهه

آن  یبترا  پاستخ  اراهتة  برایاستوار  سازی ینهداشته و از به

 یهتا  راستتا، پتژوهش   ینبهره گرفته شتده استت. در همت   

 انجتام ( 6939و همکاران ) یپژوهش کتاب یرنظ یگرید

اوالً بتتا در نظتتر  شتتدهاراهتته متتدل آن در کتته استتتشتتده 

در نظتر   یمشتتر  حضتورنیافتن استت و  لغو درخو گرفتن

و  یآن بتته صتتورت قطعتت  یتقاضتتا یتتاًگرفتتته شتتده و ثان

 شده است.   یبررس یرقطعیغ

 متدیریت  ،( در پژوهش خود6115) 4ایشی و کوید

. انتد کترده  بررستی  را یمتیدرآمد در هت  با دو کال  ق

 مشتری سوی از رزرو لغو و مازاد رزرو پژوهش، این در

مختلتف   هتای  یاست( س6112) 5هاروود. است مفرو 

کتارلو   مونتت  سازی یهدرآمد را با استفاده از شب یریتمد

و  ستازی  یهکرده و عمالً از دانتش شتب   یسهمقا یکدیگربا 

 متدیریت  مطلوب سناریوی تعیین در احتمالی فرایندهای

 را قیاستی  وی. استت  برده بهره مجموعه یک در درآمد

 همچنتین  و سترویس  اولین ت ورود اولین سیاست دو بین

اراهتته کتترده استتت.  یتتهپا یمتتتق براستتا  دهتتی ختتدمت

                                                           
3. Lai and Ng 

4. Koide and Ishii 

5. Harewood 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 39/  مازاد رزرو مدل یک احتمالی پارامتر تعیین در مصنوعی عصبی شبکة از گیری بهره با هتلداری صنعت در درآمد مدیریت بهبود

 

 مختلتتف رویکردهتتای ی( در پژوهشتت6118) 1ژانتت 

 رادر هتت    هتا  ینته جتو بتازار و هز   براسا  گذاری قیمت

( اثتتر 6113) 2متتاتیال و نتتون وکتترده استتت   یبررستت

 یانمشتتر  یترا بر مطلوب یرترکیبیو غ یبیترک های یمتق

و  گتوادیکس  .انتد یدهدرآمتد ستنج   یریتمتد  یستمدر س

 یستتتمس یتتک اراهتتةبتته  ی( در پژوهشتت6161همکتتاران )

 کننتدة  بیشتینه  یها شاخص یمتنظ هدف با یمتصم یبانپشت

 متذکور  مقالة. در اندتهپرداخ هتلداریدر صنعت  درآمد

 ینتتأم  هتدف  بتا  یاضتی ر یتزی ر برنامته  متدل  اراهةضمن 

 یهتتا از روش یا درآمتتد، از مجموعتته یریتهتتدف متتد

 ورودی کننتدة  پتایش  بترای  یانمشتتر  یتقاضتا  بینی یشپ

 ستتال در دیگتتر ستتوی از. استتت شتتده استتتفاده سیستتتم

 ستتتودآوری ی،در پژوهشتتت 3ستتتوری و لینگتتتار، 6166

 ستازی  ینته در به یشتتاز پ یکتردی را بته عنتوان رو   مشتتری 

 ایتن  در آنهتا . انتد کترده  یت  و تحل یته ها تجز درآمد هت 

 یحستابدار  براستا   نگر گذشته رویکرد یک پژوهش،

ارزش طتول   یبر مبنا نگر یندهآ یکردرو یکو  یریتمد

در  یانمشتتتر یبتترآورد ستتودآور بتترایرا  یعمتتر مشتتتر

 و بلستتترو. انتتدهاراهتته داد هتلتتداری کتتاروکستتب یطمحتت

 ارزیتابی  دربتارة خود  تجربی مطالعة( در 6166) 4سرانو

بتا استتفاده    یا،اسپان یها درآمد در هت  یریتمد یتوضع

 . اند یافتهدست  یمدل کاربرد یکبه  یلفاز روش د

 متدیریت  ی( در پژوهش6165و همکاران ) سیراگ

 لغو فر  با مشتریان گر انتخاب رفتار براسا را  درآمد

 ایتن  در. اندکرد مطالعهرزرو مازاد  مجازبودن و رزروها

 و( 6114) رایتزین  ون و تالوری مدل براسا  پژوهش،

 رزروهتتای از متتازاد رزروهتتای تأثیرپتتذیری فتتر  بتتا

 فراینتد  یکمدل  ین. ااست شده اراهه مدل یک لغوشده

                                                           
1. Zhang 

2. Noone and Mattila 

3. Iyengar and Suri  

4. Ballestero and Serrano 

مارکوف در نظر گرفته شده و سه متدل حت  بتا     یمتصم

استت.   شتده  داده دستت  بته آن  یبترا  یتا پو یتزی ر برنامه

همتراه   یطکه در شترا  دهند یو همکاران نشان م یراگس

ستاده   یهتا  روش استا  متدل بته دقتت بر    ینا یتبا قطع

 هتای  روش صتورت،  ایتن  غیتر  در امتا ح  داشته  یتقابل

 ابعتتاد شتتدتبتتهچراکتته متتدل  شتتود؛ یاراهتته متت ابتکتتاری

 عتددی  هتای  روش شترایط  ایتن  در. یابتد  متی  ای پیچیده

 مستئله  حت   بته  تواننتد  متی  دقیق های روش پای هم تقریباً

 .برسانند یاری

 مستاه   در مصتنوعی  عصتبی  هتای  شبکه کارگیری به

 و ۱۷۹۱ دهتة اواختر    بته  ،و رزرو مازاد درآمد مدیریت

 5یچمنو گتتر یتتزلمن. فرگتتردد بتتازمی ۱۷۷۱ دهتتة یتت اوا

  یتتبترک یتتناز ا یمنتتد بهتتره بتترای راهتتا  تتتالش نخستتتین

متدل رزرو   ی،پژوهشت  ی. آنهتا طت  اندداده انجام( ۱۷۷۱)

 عصتبی  شتبکة بتا کمتک    ییخطتوط هتوا   یمازاد را بترا 

 یبترا  یعصتب  شتبکة پتژوهش، از   یتن . در اکردند یجادا

شتتبکه( بتتا  ی)خروجتت یتتبمستتافران غا تعتتداد بینتتی یشپتت

 یهتا  رزروشتده در دوره  هتای  یاستفاده از تعتداد صتندل  

 عصتبی  شبکةشبکه( استفاده شده است.  ی)ورود یشینپ

 هتای  یبا استتفاده از تعتداد صتندل     مذکور دیدة آموزش

را  یتب تعتداد مستافران غا   یآتت  یرزروشده در پروازهتا 

 هتتای پتتژوهش ازمطالعتته  یتتنا اگرچتته زنتتد؛متتی تخمتتین

امتا در نظتر نگترفتن     ،بوده است یو شرون خوب آغازین

 غیبتتتبتتر  یاثرگتتذار یهتتا شتتاخص نظیتترعوامتت   یرستتا

 یگتری . در پتژوهش د شودمی ینقص تلق یک مشتریان،

و  6ستتان هتتوایی، خطتتوط واقعتتی هتتای داده استتا بر

 عصتبی  هتای  شتبکه  کته  انتد  داده نشان( ۱۷۷۱همکاران )

 ستنتی  بینتی  پیش های روش برای مناسبی جایگزین اتنه نه

را در دقتتت حاصتت    چشتتمگیریبلکتته بهبتتود   استتت؛

و ستهولت استتفاده از    یریپذ انعطاف ین،. همچنکنند یم
                                                           
5. Freisleben, B. and Gleichmann 

6. Sun 
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پتژوهش نشتان داده    یناست که در ا یگرید یتآنها مز

 کیمتتز و و درفتتورد را موضتتون ایتتن مشتتابهشتتده استتت. 

در  یعصتب  یها با شبکه بینی یشپ یابیدر ارز یز( ن۳۱۱۱)

 یتره متحرک و غ یانگینم یرنظ یسنت یها با روش یسهمقا

و  کترده  بررستی  هتلتداری درآمتد صتنعت    یریتدر مد

 یشتین پ یککالست  یهتا  را نستبت بته روش   عصبی شبکة

 مطالعتة ( در ۳۱13و همکتاران )  تستای . انتد دانستته  برتر

 یتقاضتا  بینتی  پیش برایرا  یدجد عصبی شبکةدو  خود

درآمتتد  یریتدر متتدل متتد یلتتیمتتدت خطتتوط ر کوتتتاه

اطالعتات   یشپژوهش براسا  پا این ایدةتوسعه دادند. 

 بتوده  مناستب  مکان در عصبی شبکةبه  اطالعات اراهةو 

شتبکه   بته  یکدفعته  عتات آنکته تمتام اطال   یبه جا است؛

 .شوداراهه 

 پژوهش شناسی روش

و  یکپتتژوهش، متتدل کالستت ینظتتر یمبتتان براستتا 

استقالل پتارامتر   فر  پایةبر  مازاد رزرو حوزةدر  یستاا

منظتر،   یتن . از ااستت  شده بنا یا دوجمله یعتوز یاحتمال

 تعیین برای یافته سازمان مدلی اراهةفر  و  ینبا حذف ا

گذشتته و منطتق    یها داده براسا  احتمال توزیع پارامتر

 یتت را بته واقع  یکمتدل کالست   تتوان  یحاکم بر آنهتا مت  

 یتای دن هتای  داده. برازش کرد نزدیکا ه موجود در داده

 غیبتت  یاکه بتوان احتمال حضور  شود یموجب م یواقع

. شتک   کترد  یینتع و برآورد یشتریرا با اتقان ب مشتریان

 جتاری  منطتق  و حاضر پژوهشاز مراح   یری( تصو6)

 .دهد می نشان را آن در

 

 
 

 در مدل رزرو مازاد یپارامتر احتمال ینتخم برایپژوهش  ی(. مدل کل2) شکل

 

 یتین و تع یبته بررست   یتق، از مراحت  تحق  نخست گام

اختصتاص   یانبتر حضتور مشتتر    یرگتذار تأث یها شاخص

 بته  دستتیابی متدل،   یتن ا ییدارد. از آنجا کته هتدف نهتا   

 غیبتت  یتا احتمتال حضتور    یعنتی متدل   یپتارامتر احتمتال  

در نظتر گرفتته    ییهتا  شتاخص  یتد است، پس با یانمشتر

 از پسمؤثر باشند.  یانمشتر غیبت یاشوند که بر حضور 

 هتای  دوره بته  مربتوط  هتای  داده هتا،  شتاخص  ایتن  تعیین

هتا بته    شاخص ینا قراردادن با و شده آوری جمع گذشته

 استفاده از خروجی مدل به عنوان پارامتر احتمالی مدل رزرو مازاد

 انتخاب بهترین ساختار بر اساس معیارهای خطا

 اجرای مدل برازش با شبکة عصبی مصنوعی

 ساخت مدل برازش با شاخص های ورودی و پارامتر احتمال خروجی

 جمع آوری و تجمیع داده های پیشین بر اساس حضور مشتریان

 تعیین شاخص های اثرگذار بر حضور مشتریان
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 ینمتتدل بتترازش و همچنتت یورود یهتتا عنتتوان شتتاخص

 یتزان مدل بترازش بته عنتوان م    یشاخص خروج یفتعر

و  یستاز  متناظر هتر دوره، متدل   غیبت یااحتمال حضور 

ستاختار متدل    یجاداز ا پس. شودمی انجامها  داده یعتجم

 عصبی شبکة توان یها م داده پردازش یشقاب  برازش و پ

 تتا  کردمتناسب اجرا  یماترا با پارامترها و تنظ یمصنوع

بتا استتتفاده از   ستتپس شتود؛  یتت آمتوزش آن تکم  فراینتد 

خطا  کمترینساختار شبکه که  ینخطا بهتر یها شاخص

 کنتد،  یمت  یجتاد موجود ا یها داده رویبرازش  ینو بهتر

 غیبتت  یتا بترآورد احتمتال حضتور     برای و شودانتخاب 

 .شود استفاده بعدی های یندر تخم مشتریان

و  یمتدل و اعتبارستنج   یتن ا بیشتتر هرچته  یمتفه برای

 ایتن . استت  شده استفاده ددیمثال ع یکآزمون آن، از 

درآورده و  یشابعتتاد متتدل را بتته نمتتا     یعتتدد  مثتتال

 .کندمی یینحاص  از آن را تب طلوبیتم

 

 عددی مثال

متوستتط  یهتتا نتترخ یتتکمختلتتف هر هتتای پتتژوهش

 یعدر صتتنا یانمشتتتر حضتتورنیافتن یرا بتترا یگونتتاگون

احتمتال   هتلتداری انتد. در صتنعت    ذکتر کترده   یخدمات

و تانت ،   یاد درصد )جورج 65تا  5 از مشتری غیبت

 نمتتایش را ای گستتترده بتتازة( ذکتتر شتتده کتته   6164

 .دهد می

 اتتا   نون یک قیمت که شود می فر  مثال، این در

 111,911نتوروز   یتام در ا اقامت شب هر برای هت  در

واحتد   611اتتا ،   یتن ا یهتت  بترا   یتتومان است. ظرف

در  ضتافی ا تقاضتای  هر نشدنتأمیناست که در صورت 

 یجتتا مهیتتاکردن ینتتةهز استتا رزرو متتازاد، بر یطشتترا

و  ینتده اقامت آ یبرا ینتضم یجاداقامت، ا یبرا یگرید

 یانیاز مشتتر  یرفتتن بخشت   یناز بت  یادِنامشهود و ز ینةهز

 هزینتة  ،(6165 یبرمن،و ل یلیراند )ه شده گردان یکه رو

 شده گرفته نظر در تومان 111,511,6 با برابر کمبودی

کته   ییخاص، رزروهتا  یاما این ازدحام. با توجه به است

 یاسترداد مبلغماه مانده به نوروز لغو شوند،  یکپس از 

 و ک  مبلغ رزرو را متضرر خواهند شد.  ندارد

 از ناشتی  تأخیرهتای مثتال،   یتن مفروضتات ا  براسا 

مستافرت  بتر احتمتال     زمانی بازة ینحم  و نق  و همچن

 رو،ایتن  از. گذاردمی یرتأث یبا رزرو قبل یانحضور مشتر

حجتم   ی،ا جتاده  یکاستفاده از سه شاخص حجم تراف با

 یرپتتذیریهتتوا بتتا هتتدف مطالعتته تأث یفیتتتو ک یبارنتتدگ

 زمتانی  بازة یناز آن و همچن ییو هوا ینیحم  و نق  زم

نتوروز   تعطیالت روزة چهار بازةچهار  براسا  مسافرت

 تخمتتتین( ینفتتترورد 69استتتفند تتتتا   67 یتتتا 68)از 

 .  شودمیاراهه  یتر مستدل

چهتار   یسال طت  61مثال اطالعات مربوط به  ینا در

( بتتتا احتستتتاب دوره 41 یعنتتتینتتتوروز ) زمتتتانی بتتتازة

الذکر در نظر گرفتته شتده    حم  و نق  فو  یها شاخص

کته در هتر دوره حاضتر     یانینسبت مشتر همچنیناست. 

 ،  شتدن حاضر میتزان آن دوره،  یاناند به ک  مشتر شده

 .دهد می تشکی  رامدل برازش  یخروج شاخص

 تصتادفی  هتای  داده و فو  مثال های فر  به توجه با

 عصتتبی شتتبکةآمتتوزش  فراینتتدآن،  یبتترا شتتدهتعریتتف

 الگتوریتم  براستا   مختلتف  هتای  جایگشتت  با خور پس

 ی. اجترا استت  شده انجام ها نرون و الیه تعداد آموزش،

ده و انجام ش MATLAB 2015aافزار  شبکه در نرم ینا

 یبهر ترک اسا را بر RMSE ی( مقدار خطا6جدول )

. الزم به ذکتر  دهد یمختلف شبکه نشان م یاز پارامترها

و  پنهتان  الیتة اجراها، تابع محرک  یناست که در تمام ا

 تتابع  و هیپربولیتک  تانژانت توابع ترتیب به خروجی الیة

 .است نشده ایجاد آنها در تغییری و بوده خطی
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 نوین بازاریابی تحقیقات پژوهشی -علمی فصلنامه

 6932 پاییز( 62) پیاپی شماره وم،س شماره هفتم، سال

 63/2/32: پذیرش تاریخ                     66/6/35: دریافت تاریخ

 78-612: صص

 نویسنده مسؤول *

 

 

 مثال برازش درمختلف  یبا ساختارها مصنوعی عصبی شبکةعملکرد  یج(. نتا1) جدول

 RMSE شاخص ها نرون معماری الیه تعداد آموزش الگوریتم

Levenberg-Marquardt backpropagation 6 [5] 3164/6 

Bayesian regulation backpropagation 6 [5] 3996/6 

Scaled conjugate gradient backpropagation 6 [5] 2896/6 

Levenberg-Marquardt backpropagation 6 [61] 6333/6 

Bayesian regulation backpropagation 6 [61] 8268/6 

Scaled conjugate gradient backpropagation 6 [61] 9361/6 

Levenberg-Marquardt backpropagation 6 [65] 5599/6 

Bayesian regulation backpropagation 6 [65] 2266/6 

Scaled conjugate gradient backpropagation 6 [65] 3627/6 

Levenberg-Marquardt backpropagation 6 [61 5] 6772/6 

Bayesian regulation backpropagation 6 [61 5] 6669/6 

Scaled conjugate gradient backpropagation 6 [61 5] 7444/6 

Levenberg-Marquardt backpropagation 6 [61 61] 8936/1 

Bayesian regulation backpropagation 6 [61 61] 6489/6 

Levenberg-Marquardt backpropagation 6 [61 61] 6227/6 

Bayesian regulation backpropagation 6 [65 61] 2226/6 

Scaled conjugate gradient backpropagation 6 [65 61] 9326/6 

Levenberg-Marquardt backpropagation 6 [65 61] 2477/6 

 

 یهتا  شتبکه  یاجترا  از بتاال  هتای  یتوجه به خروجت  با

 شتبکة ستاختار   بته  مربوط RMSEمقدار  ینبهتر ی،عصب

از  یتک هر درنترون   61)با  چندالیهخور  پس پرسپترون

انتشتتار  آمتتوزش تتتابع پتتس یتم( بتتا الگتتورپنهتتان الیتتةدو 

 یپربولیتک با تابع محترک تانژانتت ه   مارکوات لونبرگ

 ایتن  شتماتیک  نمتای  .استت  شده گزارش پنهان الیةدر 

 است.  یان( نما9) شک  در ساختار
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 برگزیده ساختار شماتیک نمای(. 3) شکل

 

 ساختار با عصبی شبکةخطا در آموزش  ییراتتغ روند

طور  نشان داده شده است. همان 4 شک  در برگزیده،

 ییراتشک  مشخص است، روند تغ ینکه در ا

 اعتبارسنجی آموزش، دادةهر سه دسته  برای لگاریتمی

 شده است.  یمترس MSE شاخص براسا  آزمون و

 

 
 آموزش دورة یط MSE (. عملکرد شبکه بر اساس شاخص 4) شکل

 

 یهتا  آزمتون  یدنرست  ی آموزش شبکه، به دل توقف

 یتتناستتت کتته ا بتتار 4آن  معتتیّنبتته ستتقف  یاعتبارستتنج

 شتبکه  آمتوزش . استت  روشن بیشتر 5موضون در شک  

 از بعتد  تکرار شش در زیرا شده؛ متوقف هفتم تکرار در

  شتده  متردود  اعتبارستنجی  های آزمون مکرر طور به آن

 بتا  و اعتبارستنجی  هتای  داده رویهتا   آزمتون  یتن . ااست

 انجام شده است. MSEشاخص  کمترشدن معیار
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 آن های تأییدهو  ی(. اعتبارسنج5) شکل

 

در  یمصتنوع  عصتبی  شبکة یحاص  از اجرا برازش

شتک ،   یندر آمده است. در ا یشبه نما 2نمودار شک  

آن  یبرآورد شده و مقتدار واقعت   مقدار همبستگی میزان

 گتر  یتان نما R شتاخص اراهه شده کته   ها نمونه تمام یبرا

 آن است.

 

 
 واقعی مقادیر و شده برازش مقادیر همسبتگی از حاصل رگرسیون(. 6) شکل

 

 یعصتب  شبکة با ایجادشده برازش منطق از استفاده با

 را بعتدی مربتوط بته دوره    یرمقاد توان یم باال، یمصنوع

احتمتال حضتور    ینبته آن داده و تخمت   یبه عنوان ورود

 ستته منظتتور همتتین بتته. کتترد یافتتترا از آن در یانمشتتتر

 گرفتتتهمتتدل در نظتتر  یتتابیارز یبتترا تصتتادفی پیشتتامد

 یتصتادف  مقتادیر  یدارا هریتک  پیشامد سه این. شود می

 بته  مقتادیر  ایتن  اراهةهستند که با  مدنظر های شاخص در

 حضتور  احتمتال  بترازش،  از حاصت   مدل ورودی عنوان

 اراهه 6در جدول  یرمقاد ینکه ا شود می حاص  مشتری

 یتین تع کالستیک  رویکترد  بتا  دیگر سوی از. است شده

افتتزار  بتتا استتتفاده از نتترم   ای، دوجملتته یتتعپتتارامتر توز

EasyFit 5.5 یانحضور مشتر یشامدهایپ روی یبرازش 

 8. شتتک  استتت شتتده انجتتامنظتتر  متتورد دورةدر چهتت  

گتزارش   اسا و بر دهد یبرازش را نشان م ینا یخروج

برابتر بتتا   یتع توز یتن در ا  افتزار مقتدار پتتارامتر    نترم  یتن ا

 زده شده است.  ینتخم 3447/1
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 هتل یانمربوط به حضور مشتر یها داده یرو ای دوجمله توزیع از حاصل برازش(. 7) شکل

 
 

 

 

 عصتبی  شتبکة مربتوط بته بترآورد     یرمقتاد  6 جدول

 یتزان م بتا  مقایسته  در را بعتدی  یتصتادف  یشامدسه پ یبرا

 .دهد می نشان یانمشتر یحضور ثابت برا

 

 کالسیک رویکرد و عصبی شبکةحاصل از   پارامتر  یر(. مقاد2) جدول

 
  

 کالسیک رویکردبا  تعیین یمصنوع عصبی شبکه با تخمین

 3447/1 3573/1 6 پیشامد

 3447/1 3289/1 6 پیشامد

 3447/1 3754/1 9 پیشامد

 

( و بتا  61( و )3) هتای  توأمان از رابطته  گیری بهره با

توزیتع   یتک  ( )  تقاضا تصادفی مقدار اینکه بر أکیدت

 یتتزین،را و ون تتتالوری) دارد  بتتا پتتارامتر   یا دوجملتته

 یکترد هتر رو  براستا   را بهینه سیاست توان می(، 6114

 4و  9 جتدول . کترد  یبررست  6جتدول   یشامدسه پ یبرا

از سته   کیهر اسا را بر   مربوط به محاسبات  مقادیر

 و یعصتب  شتبکة با  نیتخم یبرا بیمذکور به ترت شامدیپ

 .دهد یم نشان کیکالس کردیرو با نییتع

 

 عصبی شبکة یکردبر اساس رو   (. محاسبه 3) جدول

    { (  )   }    { (  )   }   { (  )   } 

 ۱۱۱۱/1 ۷۹۸۹/1 696 6 شامدیپ

 692 ۷۳۸۹/1 ۱۹۱۱/1 

  3573/1  699 ۹۱۱۳/1 ۱۷۷۹/1 

 

  
 6172/1  401 ۹۳۱۱/1 ۱۹۹۷/1 

 
699 ۱۱۱۹/1 ۸۹۹۳/1 

 ۱۱۱۹/1 ۷۹۸۳/1 696 2 شامدیپ
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 692 ۹۸۱۳/1 ۱۱۷۹/1 

  3289/1  401 ۹۸۹۸/1 ۱۱۱۸/1 

 

  
 6127/1  699 ۱۱۱۱/1 ۸۸۹۹/1 

 
699 ۳۹۱۱/1 ۹۱۷۹/1 

 ۳۳۹۱/1 ۹۹۱۹/1 404 9 شامدیپ

 692 ۱۱۷۹/1 ۸۹۱۳/1 

  3754/1  699 ۱۷۱۳/1 ۹۱۹۹/1 

 

  
 6191/1  699 ۱۹۹۹/1 ۷۱۱۱/1 

 
699 ۱۱۷۱/1 ۷۹۱۹/1 

 

 

 

 کالسیک تعیین رویکرد اساسبر   (. محاسبه 4) جدول

    { (  )   }    { (  )   } 

 1196/1 ۷327/1 696 9و2و6 یشامدهایپ

 692 ۷877/1 ۱666/1 

  3447/1  699 3671/1 1861/1 

 

  
 6668/1  699 7963/1 ۱276/1 

 
401 2341/1 9121/1 

 696 5946/1 4253/1 

 

 اسا را بر   مربوط به محاسبات  یرمقاد 4 و 9 جدول

با  تخمین یبرا یبمذکور به ترت یشامدپ سه از یکهر

 .دهد می نشان کالسیک رویکرد با تعیین و عصبی شبکة

   مشتخص استت،    مذکور جداولکه از  طور همان

کتتتته در آن  شتتتتود یمتتتت یتتتتینتع مقتتتتداری استتتتا بر

 { (  )  یشتامد متنتاظر آن پ   از  باریناول یبرا {  

 اولتین  9در جتدول   6 پیشامدمثال، در  یشود. برا یشترب

(  ) } آن  براستا   که مقداری  3573/1از  {  

 614مربتوط بته    کته  بوده ۱۹۹۷/1 شود، یم یشترب   

 اتتا   611 بترای  رزروشتدنی  تعداد ینبنابرا است؛   

 عصتبی  شبکةبرازش  یکردو رو یشامدپ ینا براسا  هت 

 متازاد  رزرو آن واحتد  4 کته  شتود  می یواحد تلق 614

روشتن استت کته     ،4 جتدول  نتای  اسا . بربود خواهد

 کالستیک  رویکترد  براستا   متازاد  رزرو تعداد محاسبة

چراکته فقتط از    نتدارد؛  بستتگی  مختلتف  پیشتامدهای  هب

 کنتد  متی  استتفاده  مشتریان برای ثابت حضور میزان یک

رزرو  611عتالوه بتر    را متازاد  رزرو 5 ،باال مثال در که

 .  دهد یم نتیجهمعمول 

 

 گیری نتیجه

رزرو متتتازاد در صتتتنعت  یکتتترداز رو گیتتتری بهتتتره

 دارد ییبستزا  یرتتأث  یستودآور  ستازی  ینهبه در هتلداری

محقتتق  یمهتتم زمتتان  یتتن(. ا6977 نجفتتی، و)متتدر  

متدل   ستازی  ینته و به یستاز  متدل  فراینتد خواهد شد کته  

 انجتام  درستتی بته  متازاد  رزرو استا  درآمتد بر  یریتمد

 .  شود

پژوهش، مدل رزرو مازاد بتا در نظتر گترفتن     ینا در

آن بتته  یو پتتارامتر احتمتتال شتتد بررستتی غایتتب نیامشتتتر

 آن بر تأثیرگذار رخدادهای و روندها از مستق صورت 

 هتای  پژوهش از بسیاری در که امری. نشد گرفته نظر در
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 میتزان ( و 6113)لو و همکتاران،   پذیرد می انجام دیگر

 را رزروشتان  مقترر  موعتد در  یانمشتتر  غیبتت  یا حضور

 یاحتمتتال یتتعتتتابع توز یتتکبتترازش  براستتا  صتترفاً

 یتن . اکنتد  یمت  یتین آنهتا تع  حضتور  پیشینةبر  یا دوجمله

را  یپاستخ مطلتوب   توانتد  یاگرچته مت   یککالس یکردرو

امتا بتا توجته بته وجتود احتمتال کمبتود در         کنتد،  ایجاد

در متدل رزرو متازاد(    یذات یتمحدود ی )به دل یتظرف

کمبتتتود و  هتتای  ینتته هز یتتت از جتتنس تحم  مختتاطراتی 

 رو،ایتن  ازرا به دنبال خواهد داشتت.   یانمشتر یتینارضا

صتحت   و بیشتتر که بتوان بتا دقتت    یاز روش یریگ بهره

 ضتروری  نیاز کرد، برآورد را مدنظر پارامترهای یشتریب

 یتن ا در دلیت ،  همتین  به. است درآمد مدیریت های مدل

 یمناستب  زن ینعنوان تخم به یعصب یها پژوهش از شبکه

 یراتتتا تتأث   شتود متی  بترده  کار به یپارامتر احتمال یبرا

 ایتن شاخص لحاظ کنتد.   ینا یرو یزرا ن یرهو غ یطیمح

 بتته پتتیش بختتش در شتتدهذکر یدر مثتتال عتتدد موضتتون

 یشتامدهای از پ یتک کته هر  یصورت در. خورد می چشم

مربتتوط بتته   یردر آن مثتتال رخ دهنتتد و مقتتاد  9و  6، 6

از  یحیصتح  یبه عنتوان برآوردهتا   عصبی شبکة ینتخم

 رویکترد  همتان  از اگتر  شود، یتلق یاننرخ حضور مشتر

 سیستتم  بته  احتمتالی  هتای  هزینته  بگیریم، بهره کالسیک

 حضور میزانها،  در همه حالت چراکه شد؛ خواهد وارد

 شتده تعیین حضور میزاناز  عصبی شبکة با شدهبینی پیش

موضتون در عمت     ایتن  واستت   یشترب یکبا روش کالس

 حاضرشده مشتری هر ازای به(  ) کمبود هزینة یجادبه ا

 یتن ها، منجر خواهد شتد. ا  اتا  یتمام پربودن شرایط در

 گزارش شده است.  5در جدول  ها ینههز

 

 کالسیک رویکرد از حاصل احتمالی های هزینه(. 5) جدول

 
 تعداد تفاوت  

 مازاد رزروهای

 از ناشی احتمالی هزینه

 کالسیک بینی پیش عصبی شبکه بینی پیش کمبود

 تومان 111,511,6 6 3447/1 3573/1 6 پیشامد

 تومان 111,111,9 6 3447/1 3289/1 6 پیشامد

 تومان 111,511,4 4 3447/1 3754/1 9 پیشامد

 

 یارهتا بست   از متدل  یاریدر بست  کمبتود  هزینتة آنجا  از

 میتزان و  شتود  یگرفته مت  نظر در درآمدی هزینةاز  یشترب

بترآورد   ،(6165 یبترمن، و ل یلیتر )ه دارد زیتادی  جریمة

در  یتادی ز یاربست  یتت اهم یانحضتور مشتتر   یحنرخ صح

در  یت ، دل ین. بته همت  کنتد  یمت  یتدا پ ینته هز یتن ا یریتمد

بترازش در بستتر    یکردرو یریپژوهش حاضر با به کارگ

 از پتس تتا   تیافت توستعه   یمتدل  یمصتنوع  عصبی شبکة

بتتتر  یرگتتذار تأث معیارهتتای  مطالعتتتةو  یستتنج  شتتاخص 

 یتا حضتور   یبتواند پارامتر احتمتال  یانمشتر حضورنیافتن

 را برآورد سازد.  یا دوجمله یعدر توز غیبت

 

 پیشنهادها

 یکترد دو رو تتوان  یپتژوهش مت   ایتن  توسعة هدف با

بترازش   یکردرو از صرفاً جاری. در پژوهش داد پیشنهاد

 شتده  استتفاده مدل رزرو مازاد  یپارامتر احتمال ییندر تع

 دیگتر  رویکردهتای آن را بتا   تتوان  یم که درحالی است؛

 جملته  از. شتود  حاص  ینتخم ینتا بهتر کرد یسهمقا یزن

 یتت قابل کته  هتا  داده بنتدی  طبقته  و بنتدی  خوشته  رویکرد

 یانحضتور انتوان مشتتر    یهتا  نرخ یبند در گروه ای یژهو

 یهتا  طبقته  یین. با تعدهدمیمختلف بروز  یها در کال 
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هتتر  حضتتورنیافتن میتتزان یتتینبتتا تع یاناز مشتتتر یمتفتتاوت

ستتطح  ینمتتدل رزرو متتازاد را در چنتتد تتتوان یگتتروه متت

بتا   یتجتار  طبقتات  همتة تتا   کرد بررسیطور جداگانه  به

از  تتوان  یمت  ین. همچننگیرند قرار تأثیر تحت میزان یک

 بهتره  یرونتد آتت   بینی یشپ برای یزمان های یسر ی تحل

 نگتاهی  بتا  بتتوان  غیرخطتی  رویکترد  یتک  بتا  تتا  گرفت

 کرد برآورد را آنها روند پیشین، های داده به نگر گذشته

 یا . اگتر بتتوان مجموعته   زد تخمین را بعدی یها و داده

 یرفتراهم کترد، استتفاده از ستا     یشتین پ یهتا  از داده یغنت 

 یتن ا یتابی بته پارامتر  یزمتان  هتای  یسر ی تحل یها روش

 .کندمی یانیپژوهش کمک شا

 هتای  زیرستاخت  مهیتانبودن  دلیت   بته  یگر،د یسو از

 ،کشتور  هتلتداری درآمد در صنعت  مدیریت محور داده

مدل در  ایاجر یبرا تأثیرگذاریو  غنی دادة های یگاهپا

 یدر مطالعتات داخلت   یوجتود نتدارد؛ حتت    یواقع یفضا

 مطالعتتة یتتا( ۱۱۷۱و همکتتاران ) یپتتژوهش کتتتاب یتترنظ

استتفاده شتده    ی( از مثتال عتدد  ۱۱۹۹) یو نجفت  مدر 

حتتوزه حتتس  یتتندر ا یمطالعتتات متتورد نبتتوداستتت و 

استت کته در بختش حمت  و نقت        یدرحال ین. اشود یم

و  یدآقاییپتژوهش پورست   یتر نظ یمطالعات مورد یداخل

 پتتژوهش یتتا ریلتتی ونقتت  حمتت ( در ۱۱۹۹همکتتاران )

م چشتت بتته هتتوایی خطتتوط در( ۱۱۷۱) آقتتایی و اعتبتتاری

بتر   یمبتنت  یها و بخش هتلداریاما در صنعت  خورد؛ یم

. از    شتود  متی  حتس  حقیقتی  مطالعتاتی  نبتود آن همچنتان  

 یتک مربوط بته   یها و ثبت داده یشبا پا توان یم رو،این

 یکترد تتا در فضتا    بترآورد  را مهتم  این خاص مجموعة

    ی. بتترایمکنتت یتتدافتتو  دستتت پ ستتازی ینتتهبتته به یواقعتت

استت کته پتس از     یضترور  یشتنهاد پ یتن ا کردناجرایی

 بته  یان،حضور مشتتر  ی مربوط به تحل یها شاخص یینتع

ختاص   زمتانی  بازة یکمربوطه در  یها داده یآور جمع

 در بتتوان  تتا  شتود اقتدام   اقامتی مجموعةچند  یا یکدر 

 .کرد تحلی  راها  داده این بعدی، فاز
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