مدیریت تولید و عملیات دوره چهارم ،پیاپي( ،)7شماره ( ،)2پاییز و زمستان 2932
دریافت2933/3/93 :

پذیرش2932/23/27 :

حل يک مدل رياضي جديد برای زمانبندی در شبکههای توزيع با
بهينهسازی ذرات انبوه چند هدفه

رحمت عرب ،1رضا توکلي مقدم ،*،1محسن فرقاني

3

 - 2دانشجوی دکتری مهندسي صنایع ،پردیس دانشکدهﻫای فني ،دانشگاه تهران
 - 2استاد دانشکده مهندسي صنایع ،پردیس دانشکدهﻫای فني ،دانشگاه تهران
 - 9دانشجوی دکتری مهندسي صنایع ،دانشگاه یزد.

چکيده
در این مقاله ،یک مدل ریاضي جدید دو ﻫدفه و آمیخته با اعداد صحیح برای مسایل شبکهﻫای توزیع
ارایه ميشود .یک تابع ﻫدف ﻫزینهﻫای خرید ،حمل و نقل و نگهداری کاالﻫا را حداقل ميکند و تابع
ﻫدف دیگر با عنوان توزیع بهنگام ،مجموع مقادیر دیرکرد یا زودکرد تحویل کاالﻫا را با توجه به اختالف
زمان تحویل و زمان مقرر کمینه ميکند .این مدل برای شبکه توزیع سه سطحي شامل تأمینکنندگان،
عمدهفروشان و خردهفروشان طراحي ميشود که چندین محصول با مقادیر تقاضای قطعي را در یک افق
چند دورهای از طریق دو کانال مستقیم و غیر مستقیم توزیع ميکند .از آنجا که مدل دو ﻫدفه ارایه شده
در ابعاد واقعي از نظر زماني قابل حل با روشﻫای دقیق نیست ،یک الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه
چند ﻫدفه برای حل مسأله طراحي ميشود که کیفیت آن در مسایل کوچکتر که از روشﻫای دقیق نیز
قابل حل ﻫستند ،با جوابﻫای حاصل از یک نرم افزار بهینهساز مقایسه ميشود .در ادامه مقاله ،نشان
داده ميشود که الگوریتم پیشنهادی در زمان کوتاﻫتری نسبت به روش دقیق مربوط به نرم افزار لینگو به
جوابﻫای خوبي از لحاظ کیفیت دست ميیابد و در ابعاد بزرگ نیز در مدت زمان قابل قبولي به جواب
ميرسد.
واژههای کليدی :مدیریت زنجیره تأمین ،شبکهﻫای توزیع ،بهینه سازی چند ﻫدفه ،بهینهسازی ذرات
انبوه.
* نویسنده مسؤول:

tavakoli@ut.ac.ir
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 -1مقدمه

زنجیره تأمیني با چنذد عمذده فذروش و چنذد خذرده

 -1-1بيان مسأله

فروش خواﻫیم داشت که چندین قلم کاالی مورد نیاز

مدیریت زنجیره تأمین از فلسفهﻫایي است که در چند

مشتریان را تأمین ميکنند .کاالﻫا از چند تأمین کننذده

دﻫه اخیر به علت افزایش روزافزون رقابتپذذیری و
حاصذذل در تکنولذذو ی اطالعذذات و نزدیذذک شذذدن
ارتباطات مورد توجه سازمانﻫا قرار گرفته است .رمز
بقای سازمانﻫا در ارضای نیازﻫای مشذتریان اسذت و
نگذذرش مذذدیریت زنجی ذره تذذامین (SCM) 2نذذه فق ذ

مستقیم (ارسال مستقیم از تأمینکننذدگان بذه خذرده-
فروشان) و غیر مستقیم (ارسال از تذأمینکننذدگان بذه
عمذذدهفروشذذان و سذذپس بذذه خذذردهفروشذذان) توزیذذع
مي شود .در ضمن ،ﻫر تأمینکننده مذيتوانذد بذیش از

موجودیت نهایي در ارتباط با مشذتری کذه محصذول

یک نوع قلم را تأمین کند .تقاضذای کاالﻫذا در محذل

نهذذایي را تحویذذل مذذيدﻫذذد ،بلکذذه یذذک تذذوالي از

خرده فروشيﻫذا قطعذي و پویذا اسذت .مذدت زمذان

تذذأمینکننذذدگان را در ایذذن راسذذتا مذذؤ ر م ذيدانذذد و

تحویل کاالﻫا توس تأمین کنندگان به خرده فروشان

”یکپارچذذذهسذذذازی “2سذذذازمانﻫذذذای درگیذذذر و

یا انبارﻫای عمدهفروشان پس از دریافذت سذفارش از

”ﻫماﻫنگسازی “9جریانﻫای مواد ،اطالعات و مالي
را برای بهبود رقابت پذذیری زنجیذره تذأمین بررسذي
ميکند .،در بحث مدیریت زنجیره تأمین در سالﻫذای
اخیر ،توزیع کاال بذه مشذتریان از طریذق شذبکهﻫذای
توزیع مورد توجه بسیاری از محققان بوده اسذت .در
ﻫنگام تکمیل سفارش ﻫای کاالﻫا دو فذاکتور اساسذي،
ﻫزینه و تحویل ﻫستند.
یکي از بحثﻫای مطرح در زمینذه توزیذع کارآمذد
کاالﻫا ،تحویل بموقع در شبکهﻫذای توزیذع اسذت .از
یک طرف ،از آنجا که ﻫزینذهﻫذای لجسذتیکي بخذش
عمدهای از ﻫزینهﻫای یک زنجیذره تذأمین را تشذکیل
ميدﻫند ،ﻫماﻫنگ سازی برنامهریزی توزیذع و حمذل
و نقل و کنترل موجودیﻫا بهعنوان فرآیندﻫای اصذلي
لجستیکي در این راستا ميتوانذد صذرفهجذویي قابذل
توجهي را در کل ﻫزینهﻫذای زنجیذره تذأمین موجذ
شود؛ و از طرف دیگر ،نقش بسزایي در تعیین سذطح
خدمت مشتری خواﻫد داشت.

آنها به صورت قطعذي ،پویذا و مضذرب صذحیحي از
طول یک دوره است .خرده فروشان ميتوانند ﻫر کاال
را از چندین انبار تهیه کنند یا به چندین تأمین کننذده
سفارش بدﻫند .انبارﻫای عمده فروشي نیز مذيتواننذد
ﻫر کاال را به چندین تأمینکننده سذفارش بدﻫنذد .بذه
ﻫمین ،ترتی

عناصر ﻫذر رده مذيتواننذد بذه چنذدین

عنصر رده پذایینتذر خذود سذرویس بدﻫنذد .بعذالوه،
خروج کاالﻫا از انبارﻫا براساس قاعذده اولذین ورود-
اولین خروج انجام ميشود .این مقاله در قالذ

مقالذه

علمي -پژوﻫشي ارائه شده است.
 -1-1اهداف تحقيق
اﻫداف این تحقیق را ميتوان به شذرح ذیذل خالصذه
نمود:
الف) طراحي یک مدل برنامهریزی ریاضي چند
ﻫدفه برای مسأله حداقل سازی ﻫزینهﻫا و زمانبندی
آنها؛ به گونهای که اﻫداف مطلوب حاصل گردند.

این مسأله ،تصمیمات توزیع را در یک زنجیره تذأمین

بنابراین ﻫدف از طرح این مسأله این است که چه

بررسي مي کند.

مقدار از ﻫر یک از کاالﻫا باید در ﻫر دوره از ﻫر مبدأ

سه سطحي در افق برنامهریزی

][1,T
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به ﻫر مقصد حمل شود تا با توجه به محدودیتﻫای

را در دو مسیر خرید و عرضه از دید خریداران ،و

مسأله توابع ﻫدف کمینه شوند.

حمل و نقل و لجستیک از دید خرده فروشان  /عمده

ب) تایید روش طراحي فوق از طریق حل مسأله با

فروشان تقسیمبندی ميکند.

به کارگیری الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه

انبار مرکزی و تعدادی تأمینکننده را کردهاند .میزان

چندﻫدفه برای کاربرد در مسایل دنیای واقعي.

تقاضای انبار غیر قطعي است و از یک سیاست تغییر

استفاده از روش ریاضي و طراحي روند مناس

یافته از مرور دورهای برای کنترل موجودیﻫا استفاده
 -3-1مرور ادبيات موضوع

ميشود .کورپال و لووسمرا )2333( 3برای طراحي

فلسفه مدیریت زنجیره تأمین از اوایل دﻫه 2333

بهینه شبکه انبارﻫا ،ابتدا با استفاده از روش فرایند
23

مورد توجه قرار گرفت و مقاالت و تحقیقات موجود

تحلیلي سلسله مراتبي ) (AHPانبارﻫا را بر اساس

به سالﻫای  2333و پس از آن بر ميگردد .در

سطح خدمت مورد نیاز مشتریان رتبهبندی کردهاند.

دﻫهﻫای  2393و  2393بیشتر تولیدکنندگان برای

سپس مدل ریاضي طراحي کردهاند که در آن مقادیر

کاﻫش ﻫزینه تولید ﻫر واحد محصول بیشتر روی

قطعي تقاضا بهعنوان ورودی ﻫستند و محدودیت

تولید انبوه بهعنوان استراتژی عملیاتي اولیه تکیه

ﻫایي چون حداقل موجودی مجاز برای انبارﻫای باز

ميکردند و به انعطافپذیری محصول و فرآیند

و تعداد انبارﻫا وجود دارد .صبری و بیمون)2333( 22

توجهي نداشتند .پیشرفتﻫا در زمینه محصول بسیار

به بررسي شبکه زنجیره تأمیني شامل تأمینکنندگان،

کند انجام ميشد و منحصراً به تکنولو ی فردی خود

کارخانجات ،مراکز توزیع و نواحي تقاضا پرداختهاند.

سازمان و ظرفیت آن متکي بود .در دﻫه 2373

در سطح استراتژیک ساختار بهینه شبکه تعیین

برنامهریزی منابع تولید (MRP) 9مطرح شد و مدیران

ميشود .مسأله چند محصوله ،با تقاضای غیر قطعي و
22

به مفاﻫیم جدیدی در مدیریت مواد برای بهبود

شامل چند ماده اولیه است .چان و ﻫمکاران

عملکرد سازمان متوسل شدند .رقابت جهاني در دﻫه

( )2339مسألهای را برای پیدا کردن تورﻫای جدا از

 2333باعث شد تا سازمانﻫای بزرگ قیمتﻫا

ﻫم برای وسایل نقلیه برای توزیع کاال از انبارﻫا به

(ﻫزینهﻫا) را پایین بیاورند ،کیفیت را باال برده،

نقاط تقاضا با مقادیر احتمالي طراحي کردهاند.
29

محصوالت مطمئن را با انعطافپذیری در طراحي

پیرکول و جایرمن

ایجاد کنند .استفاده از فلسفه تولید بهنگام نیز برای

تأمین کنندگان ،کارخانجات ،مراکز توزیع و نواحي

بهبود کارایي تولید و زمان تولید متداول شد .در دﻫه

تقاضا را با چند محصول با تقاضای قطعي بررسي

 2333با گسترش مدیریت مواد در بحث زنجیره

ميکنند و مدلي برای تصمیم گیری ﻫمزمان در دو

از تعداد معدودی تأمین

سطح استراتژیک و عملیاتي برای راهاندازی

کننده معتبر و تأیید شده کاالی مورد نیاز خود را

تسهیالت ،تعیین میزان تولید ،تخصیص مراکز توزیع

ارزش ،9تولید کنندگان فق

تأمین ميکردند و این کار موج
7

افزایش کارایي در

زنجیره ارزش شده است .تن ( )2332تکامل SCM

( )2332زنجیره تأمیني شامل

به نواحي تقاضا و میزان حمل ارائه دادهاند.
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دسکي و ورتر

2

( )2332به مقوله راهاندازی

مباحث توضیحاتي کوتاه آورده شده است.

تعدادی تسهیالت جید در یک فضا ميپردازند؛

الف) مقاالت مطالعه شده را ميتوان از لحاظ

بهگونهای که ﻫر یک از تسهیالت به یک محدوده

پرداختن به سطوح برنامهریزی در دو سطح

تقاضا سرویس بدﻫد .نوزیک

29

( )2332مکانیابي

بررسي کرده است .وانگ )2339( 29با در نظر گرفتن
سطوح خدمت مورد نیاز ،به طراحي یک سیستم
لجستیکي شامل تعدادی مراکز تولید ،انبارﻫا یا مراکز
توزیع و مشتریان با مقادیر تقاضای غیر قطعي
ميپردازد .ساریف و ﻫمکاران

27

( )2332شبکه

ب) از نظر ماﻫیت مقادیر تقاضا ،مقاالت ارایه شده را
ميتوان به دو دسته قطعي و غیر قطعي طبقهبندی کرد
که بیشتر آنها مقادیر قطعي تقاضا را بررسي کردهاند و
تعداد کمتری به مقادیر غیر قطعي و احتمالي
پرداختهاند.

زنجیره تأمیني شامل تأمینکنندگان ،کارخانجات و

ج) از نظر محدودیتﻫا باید گفت از جمله

مراکز توزیع را بررسي کردهاند .تصمیماتي که باید در

محدودیتﻫای عمده به کار رفته در مدلسازی

این شبکه اتخاذ شوند ،شامل راهاندازی کارخانجات

مسایل توزیع در زنجیره تأمین ،محدودیت ظرفیت و

و مراکز توزیع ،میزان تولید و حمل محصوالت است.

سطح خدمت انبارﻫاست.

و و ﻫمکاران )2332( 23شبکه زنجیره تأمیني را

د) توابع ﻫدف زیر به صورت تکي یا چندگانه در

طراحي کردهاند که ﻫزینه حمل و نقل و سطح

مدلسازیﻫا استفاده شدهاند .به طوریکه حداقل

خدمت را به بهترین وجه متعادل کند ،به گونهای که

ﻫزینه بسیار مورد توجه بوده است .برقراری تعادل

تا حد امکان به ﻫمه مراکز توزیع بار کاری یکسان

بین ردهﻫا در موارد کمي مورد توجه بوده است.

سیام )2332( 23مدل زنجیره تأمیني شامل کارخانجات

ه) ردهﻫای مورد توجه شامل تدارک ،تولید و توزیع

داده شود و کل مسافت حمل شبکه کمینه شود.
و انبارﻫا با مقادیر تقاضای قطعي مشتریان از چند
محصول را ارائه داده است .میراندا و گاریدو

23

ﻫستند .در اغل

موارد به دو تا از این سه رده توجه

شده است؛ ضمناً تدارک کمتر مورد توجه قرار گرفته

(  )233تصمیمات کنترل موجودی مثل اندازه

و بیشتر تولید  -توزیع تحت مطالعه بوده است.

سفارش اقتصادی ،نقطه سفارش و موجودی اطمینان

و) بیشتر کارﻫای انجام شده روی یک محصول بوده

را ﻫمزمان با مکانیابي تسهیالت در طراحي شبکه

است تا چند محصول.

توزیع اتخاذ کردهاند.
 -4-1مروری بر مقاالت
در این بخش ،یک دستهبندی مقاالت مورد بررسي

ز) تعداد تحقیقات در حالت تک دورهای بیشتر است؛
لیکن به نظر ميرسد روند حرکت به سوی بیشتر
منظور نمودن چند دوره است.

بهصورت خالصه در جدول ( )2ارایه ميگردد .باید

ح) در زمینه ارایه مدل ظاﻫراً بیان این مسایل در

اشاره کرد که در مورد اﻫداف ،خروجيﻫا،

درجه اول به عنوان یک مدل ریاضي ﻫمیشه مورد

محدودیتﻫا و مفروضات مدلﻫای مربوطه در ادامه

به صورت خطي

توجه بوده است .این مدلﻫا اغل
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استراتژیک و عملیاتي قرار داد.
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ولي با متغیرﻫای مختل ﻫستند.
ط) اغل

از

سازی استفاده ميشود .در حل این مسایل اغل

روشﻫای ابتکاری یا فراابتکاری برای حل استفاده

این مدلﻫای دارای اندازهﻫای بزرگ و

شده است.

غیرقابل حل به صورت بهینه خواﻫند بود .به ﻫمین

جدول  :2دستهبندی مقاالت
خروجيها

اهداف

تعريف مسأله و فرضيات

محدوديتها

ماکزیمم  robustnessتصمیمات

ماکزیمم سطح خدمت مشتری

تعادل بین رده ﻫا

Ro

CSL

B

مینیمم ﻫزینه یا ماکزیمم سود
C

DCh

مدل حمل
TM

R

DQ

PQ

FA

L

N

FSL

Co

کانال توزیع

مسیر یابي

میزان حمل مواد اولیه و محصوالت بین تسهیالت

میزان تولید

تخصیص تسهیالت

مکان یابي تسهیالت

تعداد تسهیالت مجاز به راه اندازی

سطح خدمت انبارﻫا

زمان /فاصله مجاز تحویل به مشتری

تأمین کامل تقاضا
CS

CR

PR

SR

MR

محدودیت ظرفیت تسهیالت

مرور دائم

مرور دورهای

یک ماده اولیه

چند ماده اولیه

چند دورهای
تک دورهای
SP

MP

D
S

Dis

P

Su

تک محصولي
تک منبعي
تأمین
تولید
توزیع
قطعي
غیرقطعي
SS

چند محصولي

SPr

MPr

Ca

سیستم سفارشدﻫي

مواد اولیه

دورهﻫا

تقاضا

ردهﻫای زنجیره

محصول

سطوح برنامهریزی
O

استراتژیک
عملیاتي
St

 -1مدل رياضي و روش تحقيق

ﻫر محصول در ﻫر دوره در انبار کارخانجات و تابع

وانگ و ﻫمکاران ( )2339شبکه توزیعي متشکل از

ﻫدف ،کمینه کردن ﻫزینهﻫا است .این مدل به یک

انبارﻫا و خرده فروشان را در نظر گرفتهاند .در این

مدل برنامهریزی خطي تبدیل شده است که با روش

شبکه کاالﻫا قبل از رسیدن به دست مشتری نهایي به

سیمپلکس قابل حل خواﻫد بود .ایده اولیه ایجاد

طور موقت در انبارﻫا ذخیره مي شوند .ﻫر انبار

مدلي که در این مقاله ارائه شده بر مبنای مدل وانگ

ميتواند بسته به نیاز خرده فروشان به چند خرده

بوده است .شباﻫت این مدل با مدل ارائه شده ،توس

فروش سرویس بدﻫد .سیستمي که بتواند با فرض

وانگ در ایده تحویل به موقع است .تفاوتﻫای

محدودیت ظرفیت انبارﻫا در تأمین ﻫر کاال در ﻫر

عمده این دو مدل را مي توان در موارد زیر خالصه

دوره ،تقاضای مورد نیاز مشتری را به موقع تأمین

کرد:

کند ،بسیاراﻫمیت خواﻫد داشت .درصورتي که تأمین
نیاز زودتر یا دیرتر از زمان مقرر انجام گیرد
ﻫزینهﻫایي را متناس

با قیمت محصول تأمین شده از

ﻫر انبار (قیمت تولید در کارخانه) در بر خواﻫد
داشت .خروجي مدل طراحي شده ،مقدار موجودی

الف) در مدل وانگ و ﻫمکاران ( )2339تنها حداقل
کردن ﻫزینهﻫا مورد توجه بوده است ،در صورتیکه در
این مدل بحث ﻫزینه ﻫا و تحویل بموقع بهعنوان دو
مقوله متفاوت مد نظر قرار گرفته است.
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دلیل ،از نگرش سلسه مراتبي برای حل و گاه در مدل
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ب) مدل وانگ و ﻫمکاران ( )2339مربوط به یک

 : ypijtمقدار کاالی  pکه در ابتدای دوره  tاز تأمین

زنجیره یک ردهای است ،ولي این مدل به صورت

کننده  iبه عمده فروش  jحمل ميشود.

زنجیره تأمین مخلوط دو رده و سه ردهای با دو کانال

 : upkjtمقدار کاالی  pکه در ابتدای دوره  tاز عمده

شایان ذکر است که روش تحقیق به صورت توسعه
الگوریتمي بوده و برای جمعآوری دادهﻫا از اندازهﻫا
و دادهﻫای مسائل حل شده توس

دیگران از جمله

وانگ استفاده شده است.
 -1-1ويژگيهای مدل
مدل مربوط ویژگيﻫای خاصي دارد که از جمله مي-
توان به دو ﻫدفه بودن آن اشاره کرد .بحث حل
مسائل چند ﻫدفه از مباحث بهروز و البته ،دشوار
ریاضي است که در اکثر موارد به بررسي زیاد و
استفاده از روشﻫای غیر ریاضي مانند الگوریتمﻫای

 : vpiktمقدار کاالی  pکه در ابتدای دوره  tاز تأمین
کننده  iبه خرده فروش  kحمل ميشود.
 : Bpktمقدار کمبود خرده فروش  kاز کاالی  pدر
دوره .t
 : Inpktمقدار اضافي تحویل داده شده از کاالی  pبه
خرده فروش  kدر دوره . t
 : v'pktمتغیر صفر و یک نشاندﻫنده وجود کمبود یا
اضافي در مقدار تحویل داده شده از کاالی  pبه
خردهفروش  kدر دوره. t
پارامترﻫای مدل نیز شامل موارد زیر است:
 : aijpمدت زمان تحویل کاالی  pاز تأمین کننده  iبه

فراابتکاری نیاز دارد که این موضوع به علت ساختار

عمده فروش . j

مسأله و افزایش زمان حل آن است .ﻫمچنین ،در این

 : fikpمدت زمان تحویل کاالی  pاز تأمین کننده  iبه

مدل محدودیتﻫای زیادی مورد توجه قرار گرفته

خرده فروش . k

است که ﻫمگي سعي بر این دارند که کاالﻫا در

 : Spitظرفیت تولید کاالی  pتوس تأمین کننده  iدر

بهترین زمان انتقال داده شوند و در عین حال ،حداقل

دوره . t

کردن ﻫزینهﻫا نیز مورد توجه قرار بگیرد.

 : dpktمیزان تقاضای کاالی  pدر خرده فروشي  kدر
ابتدای دوره . t

 -1-1انديسها ،پارامترها و متغيرهای تصميم مدل

 : cpﻫزینه حمل واحد کاالی  pبهازای واحد مسافت.

در اینجا ،ابتدا مدل ریاضي پیشنهادی و سپس

 : cupiقیمتخرید ﻫر واحد کاالی  pاز تأمینکننده. i

توضیحي در مورد مشخصات آن ارایه ميشود .این
مدل دارای پنج اندیس تأمین کنندگان ( ،)iعمده
فروشان ( ،)jخرده فروشان ( ،)kدورهﻫا ( )tو کاالﻫا
( )pاست.
متغیرﻫای مدل شامل موارد زیر است:

 : blpktحداکثر میزان کمبود مجاز کاالی  pدر انبار
خرده فروش  kدر دوره .t
 : mijمسافت بین تأمین کننده  iو عمده فروش . j
 : nikمسافت بین تأمین کننده  iو خرده فروش . k
 : ojkمسافت بین عمده فروش  jو خرده فروش . k
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توزیع است.

فروش  jبه خرده فروش kحمل ميشود.
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 : hpjﻫزینه نگهداری ﻫر واحد کاالی  pدر انبار عمده
فروش  jدر ﻫر پریود.
 : h'pkﻫزینه نگهداری ﻫر واحد کاالی  pدر انبار
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خرده فروش  kدر ﻫر پریود.
 : Qpjtظرفیت نگهداری انبار عمده فروش  jبرای
کاالی  pدر پریود .t
 : Q'pktظرفیت نگهداری انبار خرده فروش  kبرای
کاالی  pدر پریود .t
 : Cajtظرفیت تحویلگیری کاال در انبار عمده فروش
 jدر دوره .t
 : Ca'ktظرفیت تحویلگیری کاال در انبار خرده

فروش  kدر دوره .t
 -3-1مدل رياضي پيشنهادی
بر اساس پارامترﻫای فوق ،مدل دو ﻫدفه ذیل برای
مسأله ارایه ميشود:
)(1--3

رابطه ( )2-9مجموع ﻫزینهﻫای خرید عمده-
فروشان و خردهفروشان از تأمینکنندگان و ﻫزینهﻫای
حمل کاالﻫا و ﻫزینه نگهداری کاالﻫا در انبار عمده
فروشان و خرده فروشان را حداقل مي کند .رابطه
( )2-9به عنوان تابع ﻫدف تحویل بموقع ،مجموع
مدت زمان ضربدر مقادیر دیرکردﻫا و زودکردﻫای
تحویل کاالﻫا به انبار خرده فروشان را در کل افق
برنامهریزی حداقل ميکند.
مجموعه محدودیتﻫای ( )9-9تضمین ميکند که
مقدار سفارش کاال از عمده فروشان و خرده فروشان
به تأمینکنندگان در ﻫر دوره از ظرفیت تأمین کننده
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کامل تقاضاﻫای مشتریان را نشان ميدﻫد ،بدون اینکه

عنوان ميکند که به ازای اندیسﻫای خارج از افق

میزان موجودی اضافي در انتهای افق برنامهریزی در

برنامهریزی مقادیر حمل صفر خواﻫد بود .مجموعه

انبار خرده فروش وجود داشته باشد؛ یعني میزان کل

محدودیتﻫای ( )29-9صفر و یک بودن متغیرﻫای

ورودی به انبار خرده فروشان در طول افق

نشانگر موجودی اضافي یا کمبود در تحویل را نشان

برنامهریزی باید برابر با کل تقاضای مشتری در طول

ميدﻫد .مجموعه محدودیتﻫای ( )29-9مثبت بودن

افق برنامهریزی باشد .مجموعه محدودیتﻫای ()9-9

مقادیر حمل ،کمبود و موجودی اضافي را نشان

محدودیت ظرفیت نگهداری انبارﻫای عمده فروشان

ميدﻫد.

را در ﻫر دوره بیان ميکند؛ یعني تفاضل خروجيﻫا
از ورودیﻫا در ﻫر دوره باید در حد ظرفیت انبار
باشد.

ابتدا توضیح مختصری در مورد الگوریتم بهینه-
22

مجموعه محدودیتﻫای ( )9-9بیان مي کند که
میزان خروجي از انبار عمده فروشان در ﻫر دوره
نميتواند از میزان موجودی انبار بیشتر باشد.
مجموعه محدودیتﻫای ( )7-9برابری کل ورودیﻫا
به انبار عمده فروشان را با کل خروجيﻫا از آن در
طول افق برنامهریزی بیان مي کند .یعني در انتها
موجودی انبارﻫای عمده فروشان باید صفر باشد.
مجموعه محدودیتﻫای ( )3-9و ( )3-9بیانگر
ظرفیت تحویلگیری کاالﻫا در انبارﻫای خرده فروشي
و عمده فروشي ﻫستند.
مجموعه رواب ( )23-9میزان موجودی و یا کمبود
کاال را در انبار خرده فروشي در ﻫر دوره به دست
ميآورند .مجموعه محدودیتﻫای ( )22-9و ()2-9
نشان ميدﻫند که در ﻫر دوره در ﻫر خرده فروشي
برای ﻫر کاال فق

 -4-1روش حل پيشنهادی

یکي از حالتﻫای کمبود یا

موجودی اضافي ميتواند وجود داشته باشد .به
عالوه؛ حداکثر میزان موجودی و کمبود مجاز ﻫر
دوره در انبارﻫای خرده فروشي را نشان ميدﻫند.

سازی ذرات انبوه ) (PSOکه مورد استفاده در مدل
پیشنهادی بوده است ،ارایه ميشود .این الگوریتم به
خانواده جدیدی از الگوریتمﻫایي که برای یافتن
جوابﻫای بهینه و نزدیک به بهینه در مسایل عددی
به کار ميروند ،اطالق ميگردد .این روش یک
الگوریتم بهینهسازی احتمالي و بر اساس جمعیت
بوده که پس از شبیهسازی رفتار اجتماعي گروه
پرندگان مدلسازی گردید PSO .در آغاز توس
کندی و ابرﻫارت ( )2339بر اساس الگوریتمﻫایي که
رفتار دسته جمعي در آنها مانند پرندگان مشاﻫده
شده ،توسعه داده شد .این الگوریتم از این جهت که
یک الگوریتم بر اساس جمعیت بوده و برای ارزیابي
ﻫر جزو (جواب) از تابع برازندگي استفاده ميکند،
22

شبیه به الگوریتمﻫای تکاملي

است .اما تفاوت

عمدهای که وجود دارد ،این است که در الگوریتم
بهینهسازی ذرات انبوه ،ﻫر جواب از حافظه خود
بهرهمند ميشود و این در مورد الگوریتمﻫای تکاملي
صادق نیست.
29

شایان ذکر است که برای تعیین میزان شایستگي

جوابﻫا از روشي بر پایه بهینگي پاراتو به صورت
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تجاوز نميکند .مجموعه محدودیتﻫای ( ) -9تأمین

مجموعه محدودیتﻫای ( )29-9و ()2 -9

حل یک مدل ریاضي جدید برای زمانبندی در شبکهﻫای توزیع با بهینهسازی ذرات انبوه چند ﻫدفه 239/

ردهبندی جوابﻫای غیرمغلوب برای ﻫدایت جامعه
به سمت یک جبهه پاراتو استفاده ميشود .یک بردار
تصمیم  x   Xبهینه پاراتو است اگر و تنها اگر
) f ( x )  ( 1 , 2 ,...,  m

بر ) f ( x  )  ( 1 ,  2 ,...,  m

غلبه کند .بدین ترتی  ،با ﻫر بار حل مسأله

شکل  :2مثالي از ردهبندی نقاط غیر مغلوب به-

مجموعهای از جوابﻫای قابل قبول به دست ميآیند

صورتي

که ﻫیچ یک به طور مطلق برتر از دیگری نیستند.

کهfitness1=fitness3>fitness5>fitness4 :

ميگویند .انتخاب یکي از این جوابﻫا از میان

 -9-1طراحي الگوريتم بهينهسازی ذرات انبوه

اصطالحاً این جوابﻫا را جوابﻫای غیرمغلوب
سایرین به عواملي بستگي دارد که به ماﻫیت مسأله
وابسته ﻫستند .بنابراین ،با تغییر شرای

و یا حتي از

نظر تصمیم گیرندگان مختلف ،جواب مؤ ر انتخاب
شده یکسان نخواﻫد بود.

در این بخش ،رویکردی که برای بهینهسازی ذرات
انبوه طراحي شده ارایه ميگردد .در این مقاله ،برای
الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه چندﻫدفه از روش
کوئلو

در ادامه ،پس از ارزیابي پارامترﻫای ذرات و تعیین
مقادیر توابع ﻫدف به ازای حلﻫای شدني با استفاده
از مفهوم بهینگي پاراتو ذرات جامعه را ردهبندی
ميکنیم؛ به این صورت که ابتدا از بین تمامي ذرات،

2

(  )233و روش ابتکاری بالتر و فوتان

29

( )2323استفاده ميشود.
الف) رويکرد حل مسأله

مطابق با نظر کندی )2333( 29در مدل gbest27ﻫر یک
از اجزا نسبت به بهترین موقعیت قبلياش و نسبت به

ذرهﻫای غیرمغلوب را در رده اول قرار مي دﻫیم .با

بهترین موقعیتي که در کل دسته وجود دارد حرکت

کنار گذاشتن ذرات رده اول ،ذرهﻫای غیر مغلوب را

ميکند ،اما در حالت در نظر گرفتن چند ﻫدف بطور

ازبین بقیه ذرات و با توجه به مخزن جدا کرده ،در

وجود ندارد

ﻫمزمان ،چیزی به نام بهترین

موقعیت Pg

ادامه

و مجموعه جوابﻫای بهینه پاراتو به عنوان

ميدﻫیم تا تمام ذرهﻫا ردهبندی شوند .در شکل ()2

جوابﻫای بهینه وجود دارند و باید از روشﻫای

مثالي در سه سطح رده بندی شده اند .ذرهﻫای سطح

بهینهسازی چندﻫدفه استفاده نمود .باید توجه داشت،

رده پسي قرار مي دﻫیم .به ﻫمین ترتی

اول بیشترین مقدار شایستگي را دارند و به ترتی

از

این میزان کاسته ميشود .در واقع شایستگي در ازای
نمودار تراز جبهه پاراتوی دو تابع ﻫدف بررسي
ميشود که ﻫرچه این خطوط تراز به مبدا نزدیکتر

در الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه استاندارد ابتدا
مجموعه ذرات 23تولید ميشود .این آغازسازی شامل
بردارﻫای مکان و سرعت خواﻫد بود pbest .برای ﻫر
ذره محاسبه و  leaderدر آن مکان ميیابد .سپس
برای تعداد مشخصي از تکرار ،بردارﻫای سرعت و

باشند؛ یعني اینکه دو جبهه بهﻫم نزدیکتر و توزیع

مکان بروز ميشوند که در نتیجه آن pbest

یکنواختتری را ارائه ميدﻫند.

پیشروﻫا 93نیز بهروز خواﻫند شد ،اما با کمي تغییر

23

و
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ﻫیچ

x  X

یافت

نشود

که
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برای حل مسایل چند ﻫدفه با استفاده از الگوریتم
بهینهسازی ذرات انبوه باید پس از تولید جمعیت
اولیه یا  ، swarmیک مجموعه از  leaderﻫا از

بنابراین ،متغیرﻫا یا ذراتي ميتوانند مقدار  2بگیرند
که در رابطه ( )2صدق کنند.

ميکنند ،تولید شوند .ميدانیم که این مجموعه در

الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه برای این مسأله ،ﻫر

مخزن نگهداری ميشود .در ﻫر بار تولید یا به

ذره به منزله یک جواب در نظر گرفته ميشود و

اصطالح نسل برای ﻫر ذره یک  leaderانتخاب و

دارای  pپس است که به منزله در نظر گرفتن  pنوع

یک حرکت یا پرواز صورت ميگیرد .اکثر
الگوریتمﻫای ذرات انبوه چند ﻫدفه92از تنظیمات
اپراتور جهش پس از انجام پرواز بهره ميبرند .در
ادامه ،یک ذره مورد ارزیابي قرار ميگیرد و مطابق با
 pbestآن بهروز ميگردد ،بهخصوص زماني که این ذره

کاالست .بدین ترتی  ،ﻫر بعد نشان دﻫنده یک

کاالست و ذره به صورت 



X  x , x ,..., x

t
iP

t
i2

t
i1

t
i

نمایش داده ميشود .ﻫربعد از ﻫر ذره خود دارای k

پس دیگر است که نشاندﻫنده تعداد  kخرده فروش
برای کاالی نوع  pاست و به صورت

مغلوب باشد .پس از اینکه ﻫمه ذرات بروز شدند،



تکرار معیني ادامه پیدا ميکند .در ادامه ،الگوریتم

ترتی  ،ﻫر سطر ممکن است دارای تعداد ستونﻫای

بهینهسازی ذرات انبوه برای مدل پیشنهادی تشریح

متفاوتي باشد و در کل ﻫر ذره دارای  kpبعد است.

مجموعه  leaderﻫا نیز بروز ميشوند .این فرایند تا

ميگردد.



 x  x , x ,...,xنمایش داده ميشود .بدین

t
ipk

t
ip 2

t
ip 1

t
ip

ج) تعريف پارامترهای اوليه و اصطالحات بهکار

با توجه به مدل ریاضي ارایه شده ،مشاﻫده ميگردد

رفته
پارامترﻫای موجود در این الگوریتم به شرح زیر
است:

آن انجام داد ،متغیر  v'pktاست .کلیه متغیرﻫای دیگر

 :Tاین پارامتر تعیین کننده تعذداد کذل تکذرار اسذت.

ب) طراحي اجزا يا آرايه مکان هر پرنده
که متغیر اصلي که ميتوان طراحي اجزا را بر اساس
مدل بر اساس این متغیر به دست خواﻫند آمد .با
توجه به مدل ریاضي مسأله ،مقدار  v'pktدر صورتي
ميتواند برابر  2باشد که با توجه به محدودیتﻫای
( )22-9متغیر  Inpktبتواند مقدار مثبت بگیرد؛ بدین

 :NPاین پارامتر نشذان دﻫنذده تعذداد پرنذدگان و یذا
اجزای موجود در ﻫر دسته است کذه ایذن مقذدار بذر
92

اساس تحقیق تاسگترین ( )2337ميتواند دو برابذر
ابعاد ﻫر ذره باشد .با توجه به اینکه در مسأله ما ابعذاد

مفهوم که موجودی کاالی  pدر خرده فروشي  kدر

ﻫر ذره برابر با مجموع کاالﻫای مختلف بذرای خذرده

دوره  tمقداری مثبت باشد .در صورتي ميتوانیم

فذذذروشﻫذذذا سذذذت ،مقذذذدار  NPبذذذه صذذذورت

موجودی داشته باشیم که با توجه به محدودیتﻫای

) NP  2  (kpمحاسبه مي شود که در آن ﻫر خرده

( )29-9و ( )2 -9حداقل به اندازه کمترین زمان

فروش ميتواند ﻫر تعداد از  pکاال را دریافت نماید.

تحویل ممکن از ابتدای افق برنامهریزی گذشته باشد

 : x m inحداقل مقداری است که مکان ﻫر پرنده آن را

و به عبارتي:

تجربه ميکند که به طور کالسیک این مقدار برابر با

2

صفر است.
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جمعیت مذکور که ذرات غیرمغلوب را ایجاد

برای ایجاد یک رابطه مستقیم میان مسأله و ذرات
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 : x m axحداکثر مقداری است که مکان ﻫر پرنده آن

ساده تصادفي بر حس

را تجربه کند که بهطور کالسیک این مقدار برابر با

است .به این منظور ،یک جمعیت از ذرات به

عدد است.

تعداد  NPآرایه مکان که نشان دﻫنده مجموعه جواب

 : vm axاین مقدار که ﻫمان مقدار بیشینه سرعت

مسأله ﻫستند ،ایجاد شده ،خانهﻫای آرایه اجزا با

است ،معموالً برابر با  x m axاست .ﻫمچنین ،مقدار

استفاده از فرمول زیر به صورت تصادفي با اعداد بین

. vm in  vm ax

صفر و  xm axپر ميگردد:
0
xipk
 xmin  ( xmax  xmin )  r1

معروف بوده ،به ترتی  ،پارامتر ادراکي و پارامتر
اجتماعي نامیده ميشوند ،مطابق با نظر کندی و

 r1یک عدد تصادفي است که از توزیع یکنواخت

ابرﻫارت ميتوانند در بازه ( و )2قرار گیرند که

(2و )3پیروی ميکند .بنابراین ،به تعداد  NPذره {

معموالً مقادیر  c1 ,c2برابر  2اختیار ميگردد (البته،

} X i0 , i=1,2,...,NPخواﻫیم داشت.

نشان داده شده است که بهتر است ≤.) c1+c2
 : این پارامتر ضری

اینرسي است که با توجه به

سرعت اولیه نیز از فرمول مشابهي برای کلیه مکانﻫا
و به صورت تصادفي از فرمول زیر ایجاد ميشود:

فرمول زیر محاسبه ميگردد و با توجه به مقاالت
مختلف مقادیر مناس

برای   start  0.9و برای

  end  0.4است .در فرمول زیر مقدار  tنشاندﻫنده
تعداد تکرارﻫایي است که تاکنون صورت پذیرفته
است و مقدار  Tنیز نشاندﻫنده تعداد کل تکرارﻫا
است.
 end

) (T  t )  (start  end
T

 r2یک عدد تصادفي است که از توزیع یکنواخت
(2و )3پیروی ميکند .بنابراین ،به تعداد ذرات ایجاد
شده ،سرعت اولیه } { Vi 0 , i=1,2,...,NPخواﻫیم
داشت.

 (t ) 

ه) آزمون امکانپذيری

بطور کلي با توجه به نظر کندی و ابرﻫارت ()2339
مقادیر پارامترﻫای اولیه تعریف شده در باال ميتوانند
در بازهﻫای زیر قرار گیرند:

) vm ax  (3,40

0
vipk
 vmin  (vmax  vmin )  r2

از آنجایي که این مسأله دارای محدودیتﻫای خاصي
است ،بنابراین یک مرحله با عنوان آزمون امکان
پذیری جواب به دست آمده از مرحله قبل در نظر
گرفته شده است که محدودیتﻫای موجود از قبیل

)NP  (20,200

)w  (0.8,1.2

ظرفیت نگهداری انبارﻫا و ورود و خروج از آنها و

)c2  (1,4

)c1  (1,4

زمانبندی مربوط به زودکرد و دیرکرد تحویل کاالﻫا
در این مرحله بررسي ميشوند .ذراتي که در این

د) توليد آرايه مکان و سرعت اوليه برای ذرات انبوه

مرحله قابل قبول شناخته شوند ،به مرحله پس و

شمارنده تکرار برابر صفر در نظر گرفته ميشود یعني

تعیین تابع برازندگي آنها خواﻫند رفت و ذراتي که

 . t  0برای تولید آرایه اجزای اولیه ،از یک رویکرد

در این آزمون قابل قبول شناخته نشوند ،به مرحله
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شتاب دﻫنده
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قبل باز خواﻫند گشت تا مجدداً تولید شده و رویه را

معکوس دارد .تراکم جمعیت از روی تعداد ذراتي که

طي کنند .این فرآیند تا زماني ادامه خواﻫد داشت که

از لحاظ یکي از توابع ﻫدف به یکدیگر نزدیک

به تعداد  NPذره قابل قبول به وجود آید.

ﻫستند ،سنجیده ميشود.

در حالت تک ﻫدفه بودن مدل ،الگوریتم بهینهسازی

صورت فرمول زیر به روز ميشوند:
t
t 1
t
xipk
 xipk
 vipk

ذرات انبوه پس از تعیین آرایه زمانبندی ،مقدار آن
تابع ﻫدف برای ﻫمه اجزا محاسبه ميگردد و سپس با
توجه به مدل  gbestبهترین مکان برای ﻫر جزو و برای
کل اجزا در ﻫر تکرار به دست ميآید .با توجه به
دوﻫدفه بودن مدل پیشنهادی که در قسمت قبل ارایه
شده است ،نميتوان یک بهترین مکان را محاسبه

ﻫمانند رویهﻫای توضیح داده شده در قسمتﻫای (ه-
ز) آزمون امکانپذیری انجام شده و ارزیابي جوابﻫا
و تابع برازش به دست ميآید .اگر ذره یا ذراتي با
توجه به آزمون امکانپذیری قابل قبول نباشند سرعت

نمود و در عوض ،مجموعه جوابﻫای بهینه پاراتو

آنها مجدداً بروز رساني شده و آرایه مکان آنها مجدداً

به عنوان جوابﻫای بهینه وجود دارند ،بدین ترتی

محاسبه خواﻫد شد و رویه تا زماني ادامه پیدا ميکند

مطابق با روش کوئلو و ﻫمکاران (  )233عملکرد

که کلیه ذرات قابل قبول باشند .مطابق با روش بالتر و

با مغلوبیت آنها سنجیده

فوتان در فضای ﻫدف ،تراکم نقاط اطراف ﻫر جواب

ميشود و یک مخزن برای ذخیره ذرات غیرمغلوب

ذخیره شده در مخزن محاسبه ميشود و چرخ رولت

در نظر گرفته شده است.

بهعنوان تابع انتخاب جواب با تراکم جمعیت رابطه

ز) بهروز رساني رويه

معکوس دارد .تراکم جمعیت از روی تعداد ذراتي که

ذرات مختلف متناس

به شمارنده تکرار یک عدد اضافه ميشود و
 . t  t  1ضری

اینرسي با توجه به فرمول گفته

از لحاظ یکي از توابع ﻫدف به یکدیگر نزدیک
ﻫستند ،سنجیده ميشود.

شده در قسمت ج بروز ميشود .سرعت ﻫر آرایه به

در ﻫر تکرار  ، tموقعیت جدید ﻫر ذره با تمام ذرات

صورت فرمول زیر به روز رساني ميشود:

مقایسه ميشود و غیرمغلوبﻫا با کلیه جوابﻫای

t
t 1
t 1
t 1
t 1
vipk
 wt 1 .vipk
 c1 .r1 .( pipk
 xipk
)  c2 .r2 .( Rht 1  xipk
)

ذخیره شده در مخزن مقایسه ميشوند .سپس مخزن
بهﻫنگام ميشود و جواب جدید غیرمغلوب را ذخیره

یک جوابي است که از مخزن خارجي در ﻫر

کرده و جوابﻫای قدیمي که اکنون مغلوب ﻫستند،

تکرار  tانتخاب شده است .این انتخاب در حالتي

حذف ميشوند .ﻫنگامي که مخزن پر باشد و جواب

انجام ميشود که جوابﻫای غیرمغلوب در مناطقي از

غیرمغلوب یافته شود ،در این صورت این جواب

فضای ﻫدف که دارای تراکم بیشتر جمعیت است،

جایگزین یکي از جوابﻫای غیرمغلوب دیگر در

واقع شدهاند و دارای احتمال کمي برای انتخاب

مخزن ميشود.

فضای ﻫدف ،تراکم نقاط اطراف ﻫر جواب ذخیره

ح) معيار توقف

شده در مخزن را محاسبه ميشود و چرخ رولت به

ﻫنگامي که تعداد تکرارﻫای الگوریتم از مقدار تعیین

عنوان تابع انتخاب جواب با تراکم جمعیت رابطه

شده فراتر رود ،رویه الگوریتم متوقف ميشود و

Rh

ﻫستند .مطابق با روش بالتر و فوتان ( ،)2323در
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و) ارزيابي جوابها و تابع برازش

با توجه به سرعت به دست آمده ،آرایهﻫای مکان به
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جواب به دست آمده ،بهترین جواب حاصل از اجرای

الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه ارایه شده و روش

الگوریتم در ﻫمه تکرارﻫا و از ﻫمه ذرات و جواب

شبیهسازی به شرح زیر است:

نهایي است.

( c1,c2پارامتر ادراکي و پارامتر اجتماعي) s t a r t -

در این الگوریتم پس از بهدست آوردن بهترین مکان

مکان ﻫر جز)  ( xm ax -حداکثر مقدار آرایه مکان ﻫر

برای کل اجزا در ﻫر تکرار از یک الگوریتم

جز) ( vm ax -مقدار بیشینه سرعت) ( NP -تعداد

جستجوی موضعي برای یافتن بهترین مکانﻫای

حلﻫای شدني ایجاد شده در ﻫر گروه) ( T -تعداد

ﻫمسایگي نیز استفاده ميگردد .مکانﻫای ﻫمسایگي

تکرار برای رسیدن به حل بهتر) ( P -تعداد انواع

به صورت زیر تولید ميگردد:

کاالﻫا) ( k -تعداد خرده فروشﻫا) ( Iتعداد انواع

 -2جابهجایي دورهﻫای مربوط به ﻫر آرایه.

تأمینکنندگان) ( J -تعداد انواع عمده فروشﻫا)

 -2استفاده از عملگر تقاطع ستوني که در آن ابتدا

بر اساس اطالعات ورودی ،کد مورد نظر در برنامه

تصادفاً یک نقطه برش در برای ستوني به تصادف در

ویژوال بیسیک اجرا ميشود که به شرح زیر است:

آرایه انتخاب ميشود و سپس مطابق شکل بخشﻫای

در ابتدا کلیه اطالعات ورودی فرا خوانده ميشود،

متناظر آرایه با یکدیگر تعویض ميگردند.

آغازسازی اولیه مطابق با الگوریتم بهینهسازی ذرات

پس از اجرای جستجوی موضعي ،مقادیر جدیدی
برای ذرات تولید خواﻫد شد که پس از تبدیل آنها به
آرایه مورد نظر ،این ذرات جدید نیز نیاز به عبور از
آزمون امکانپذیری دارند .چنانچه ذرات توس

این

آزمون مورد قبول باشند ،به مرحله تعیین تابع
برازندگي و ادامه رویه ميروند؛ در غیر این صورت
تقاطع ستوني دیگری برای جستجوی موضعي انجام
ميشود و این رویه تا زماني ادامه خواﻫد داشت که
ذرات حاصل از جستجوی موضعي ﻫمگي قابل قبول
باشند.

انبوه چندﻫدفه ایجاد خواﻫد شد .برای کل اجزای
دسته ،آرایه مکان و ﻫمچنین ،آرایه مربوط به سرعت
اولیه به صورت تصادفي تولید ميگردند .سپس
آرایهﻫای مکان ایجاد شده برای کل اجزای دسته
مطابق با شرحي که در قسمت قبل داده شده ،مورد
آزمون امکانپذیری قرار ميگیرند و اگر امکانپذیر
نباشند ،فرآیند تولید ذرات مجدداً رخ ميدﻫد .سپس
مطابق با فرمولﻫای ارایه شده در بخش قبل آرایهﻫای
سرعت و مکان ﻫر یک از اجزای دسته بهروز
ميگردد و رویهای که در باال شرح داده شد ،تا زمان
برآورده شدن معیار توقف ،که تعداد تکرارﻫا به عنوان
معیار توقف در نظر گرفته شده است ،ادامه پیدا

 -3تحليل نتايج محاسباتي

ميکند؛ بدین ترتی  ،یک حل اولیه خواﻫیم داشت.

به منظور حل مسأله مورد نظر ،پس از تعریف آرایه

در نهایت ،خروجي مورد نظر که بهشرح زیر خواﻫد

مکان و پارامترﻫا و الگوریتم جستجوی موضعي ،در

بود ،ارایه ميشود.

گام اول پارامترﻫای ورودی برای مسأله مورد نظر

برای مقایسه جوابﻫای غیرمغلوب بهدست آمده

تعریف ميگردند .ورودیﻫای مسأله برای بکارگیری

توس

الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه با نرمافزار
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لینگو ،مقدار تابع ﻫدف  Z2مربوط به ﻫر جواب به

کانالﻫا و مقادیر توزیع و یا نگهداری کاالﻫا در

صورت محدودیتي وارد مدل ریاضي اصلي شده و

انبارﻫا مؤ ر است و از طرف دیگر ،ترکی

مقادیر

مقدار حداقل تابع ﻫدف  Z1در مدل جدید شامل

پارامترﻫای عنوان شده با پارامترﻫای مربوط به

محدودیتﻫای اصلي و محدودیت اضافه شده

ﻫزینهﻫای شبکه توزیع در مقادیر توابع ﻫدف نسبت

جوابﻫا در این دو روش نیز معیارﻫایي بر اساس
اختالف مقادیر متناظر تابع ﻫدف  Z1در دو روش به
ازای  Z2ﻫای یکسان تعریف شده است که در واقع
نشان دﻫنده فاصله دو جبهه پاراتو به دست آمده از
دو روش ﻫستند .برای ارزیابي کیفیت الگوریتم
طراحي شده ،مسایل آزمایشي در ابعاد مختلف توس
الگوریتم حل شدهاند .در ابعاد کوچک این مسایل
ﻫر دو روش لینگو و الگوریتم بهینهسازی

توس

مسأله با ترکی ﻫای متفاوت از مقادیر این پارامترﻫا
مطابق جدول ( )9و بهصورت تصادفي بین حدود باال
و پایین طراحي شدهاند تا به گونهای شرای مختلف
دنیای واقعي شبیه سازی شده باشد .نتایج این جدول
نشان ميدﻫد که زمان حل الگوریتم بهینهسازی ذرات
انبوه با افزایش تعداد متغیرﻫای صفر و یک مدل
افزایش ميیابد.

ذرات انبوه طراحي شده حل شده و نتایج آنها با ﻫم

در شکل ( )2متوس

مقایسه شده است .ابعاد مسایل آزمایشي طراحي شده

الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه برای حل مسایل در

در جدول ( )2آورده شده است.

ابعاد مختلف بسته به تعداد متغیرﻫای صفر و یک آنها

شایان ذکر است به عنوان مرجعي برای تعیین اندازه
مسائل آزمایشي ،اندازه مسائل حل شده در ادبیات
مسائل توزیع در مدیریت زنجیره تأمین از نظر

زمان صرف شده توس

آورده شده است .به عالوه ،با افزایش ابعاد مسأله
نسبت زمان حل الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه به
زمان حل لینگو کاﻫش مي یابد که نشان ميدﻫد با

پارامترﻫای مربوط به تعداد تسهیالت ﻫر رده و یا

افزایش ابعاد مسأله الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه

تعداد انواع محصوالت بررسي شد.

جوابﻫایي با کیفیت خوب را در مدت زماني به

از آنجا که از یک طرف مقادیر پارامترﻫای مربوط به
ظرفیتﻫا و مقادیر تقاضا در مدل در مشخصات

کمتر از روش دقیق به دست مي آورد .این

مرات

موضوع در شکل ( )9نشان داده شده است.

جوابﻫای به دست آمده شامل چگونگي انتخاب
جدول  :2ابعاد مسایل آزمایشي طراحي شده

40

6

4

3

2

2

150

6

15

2

2

2

2-2-2-15-6

220

12

10

5

3

2

2-3-5-10-12

300

6

15

8

2

4

4-2-8-15-6

3960

12

45

12

6

8

8-6-12-45-12

5280

12

60

15

8

8

8-8-15-60-12

11010

12

75

15

5

10

10-5-15-75-12

2-2-3-4-6
ابعاد کوچک

صفر و يک

دوره ها

خرده فروشان

عمده فروشان

تأمين کنندگان

ابعاد بزرگ

تعداد متغيرهای

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد محصوالت

کد انذازه مسايل
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محاسبه ميشود .ﻫمچنین ،برای مقایسه کیفیت

به یکدیگر تأ یرگذار است ،در ﻫر اندازه ،چندین
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جدول  :9محدوده مقادیر پارامترﻫای مدل در مسایل آزمایشي

][500,700

][600,1600

][400,800

][800,1300

Q

][100,200

][100,200

][150,400

][100,200

'Q

][100,300

][500,1500

][500,1500

][500,1500

h

][100,250

][500,1500

][500,1500

][500,1500

'h

][100,600
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][1000,5000

][1000,5000

cu
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][50,100

][50,100

][50,100

c
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][200,1000

][50,500

m

][500,700
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][500,1500

][500,1500

n

][200,450

][50,550

][50,500

][200,1000

o

][1,3

][1,3

][1,3

][1,3

a

][1,3

][1,3

][1,3

][1,3

f

][50,100

][20,50

][50,100

][50,100

d

][400,400+160*K/I

][1000,1000+240*K/I

][2000,2000+240*K/I

][800,800+240*K/I

S

][70,70+160*P*K/J

][500,500+160*P*K/J

][500,500+240*P*K/J

][700,700+160*P*K/J

ca

][200,200+160*P

][300,300+160*P

][300,300+240*P

][500,500+160*P

'ca

][150,500

][150,500

][100,500

][500,700

bl

شکل ( ) جبههﻫای پاراتوی به دست آمده از دو

شده برای آنها صفر باشد ،بر نقاط متناظر خود روی

روش را نشان ميدﻫد .این شکل به روشنتر شدن

جبهه پارتوی لینگو منطبق ﻫستند .در این مثال ،نقاط

مفهوم معیارﻫای استفاده شده برای مقایسه دو روش

متناظر ) (D1, D2و ) (E1, E2با مقادیر درصد خطای

شامل درصد خطای مقادیر  Z1و درصد انطباق دو

 %3/2تقریباً بر ﻫم منطبق ﻫستند ،که در این مثال به

جبهه و ﻫمچنین ،میزان پراکندگي نقاط روی آن

ترتی

کمک مي کند .در این شکل نقاط متناظر روی دو لبه

و  2929ﻫستند.

که مقادیر  Z1یکسان دارند با عناوین یکسان و
اندیسﻫای متفاوت نشان داده شدهاند .برای محاسبه
معیار درصد خطای مقادیر  Z1در جبهه پارتوی به
دست آمده از الگوریتم بهینهسازی ذرات انبوه ،طبق
جدول ( )2درصد اختالف مقادیر  Z1نقاط  A1تا  I1از
مقادیر  Z1نقاط متناظر  A2تا  I2محاسبه ميشود.
میانگین ،حداقل و حداکثر مقادیر محاسبه شده به
عنوان معیارﻫای خطای جبهه پارتوی  PSOنسبت به
جبهه لینگو قلمداد ميشوند .نقاطي که مقدار محاسبه

9 7 ،32 ،992،272 ،3 9 ،2292 ،9393

مالحظه ميکنید که ﻫر چه این اعداد در کل به ﻫم
نزدیکتر باشند ،به این معني است که نقاط به طور
یکنواخت از لحاظ مقادیر  Z2شان (با فواصل یکسان)
در طول جبهه توزیع شدهاند و این بدان معني است
که انحراف معیار این اعداد نسبت به میانگینشان
کمتر خواﻫد بود .بنابراین ،ﻫر چه مقدار نسبت
میانگین به انحراف معیار بیشتر باشد ،توزیع نقاط
یکنواختتر است.
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شکل  :2نمودار متوس زمان حل الگوریتم
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صفر و یک
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شکل  :9نمودار مقادیر میانگین ،حداقل و حداکثر
نسبت زمان حل  PSOبه  Lingoدر ﻫر اندازه
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شکل  :نمودار دو جبهه به دست آمده از دو روش
(خ پررنگ مربوط به  PSOو خ کم رنگ مربوط به  Lingoارتباط دارند).
ﻫزینذهﻫذای

 -4نتيجهگيری

بموقع در ادبیات موضوع گاﻫي در قال

در این مقاله ،به طراحذي مذدلي بذرای شذبکه توزیذع

دیرکرد و زودکذرد آورده شذده اسذت ،ولذي در نظذر

کاالﻫای مورد نیاز مشتریان در زنجیره تأمین سذه رده

گرفتن آن در قال

تابع ﻫدف جدیذدی در تضذاد بذا

ای شذذامل تذذأمین کننذذدگان ،عمذذدهفروشذذان و خذذرده

تابع ﻫدف ﻫزینهﻫا بحث بهینهسازی چند ﻫدفه را بذه

فروشان پرداخته شده اسذت کذه خروجذي آن تعیذین

وجود ميآورد که به شکل واقعيتری بیذانگر شذرای

ميکند در یک افق برنامهریزی چه مقدار از چذه قلذم

دنیای واقعي است .از آنجا که با یک مدل برنامهریزی

کاالیي در چه زماني از چه مکاني به چه مکان دیگذر

مخذذتل روب ذهرو ﻫسذذتیم ،بذذا افذذزایش خطذذي تعذذداد

ارسال شود تا در کنار کمینه کردن ﻫزینهﻫای زنجیذره

متغیرﻫای صفر ویک زمذان حذل آن بذه طذور نمذایي

تأمین شامل ﻫزینهﻫای نگهداری و حمل ،که غالباً در

افزایش مي یابد که در ابعاد واقعي دیگر قابل حل بذا

ادبیات موضوع دیده مي شود ،ﻫدف مهم دیگری بذا

روشﻫای دقیق نیسذت .از ایذن رو ،بذرای حذل ایذن

عنوان تحویل بهموقع نیز تأمین شذود .بحذث تحویذل

مسأله از یک الگوریتم بهینهسذازی ذرات انبذوه چنذد
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optimization solver for spreadsheet models:
application to water quality", In:
Proceedings of the 26th Annual American
Geophysical Union Hydrology Days, pp.
20-22.

ﻫدفه استفاده شد که با ﻫر بار حل مسأله به جای تنها
یک نقطه بهینه مجموعهای از نقاط غیرمغلذوب را بذه
 برای ارزیابي کیفیت الگوریتم طراحي.دست ميآورد

Chan, F.T.S., Chung, S.H., Wadhwa, S.,
(2005). A hybrid genetic algorithm for
production and distribution. Omega, 33(4),
345-355.

 مسذذایل آزمایشذذي در ابعذذاد مختلذذف و بذذا،شذذده

Coello, C.A.C., Pulido, G.T., and Lechuga,
M.S.,
(2004),
"Handling
multiple
objectives
with
particle
swarm
optimization", IEEE Transactions on
Evolutionary Computation, 8(3), 256-279.

این آزمایشﻫا ﻫم از لحذاظ کیفیذت جذوابﻫذای بذه

مشخصات مختلف بذه طذوری کذه شذرای مختلذف
 نتایج. طراحي شدند،دنیای واقعي را شبیه سازی کند
دست آمده و ﻫم از نظر زمان حذل در ابعذاد کوچذک
با جواب ﻫای حاصل از نرم افزار بهینه سذازی لینگذو

Dasci, A., Verter, V., (2001). A continuous
model for production-distribution system
design. European Journal of Operational
Research 129, 287-298.

 نتایج حاصل از این محاسذبات نشذان.مقایسه گردید

Jayaraman, V., Pirkul, H., (2001). Planning
and coordination of production and
distribution
facilities
for
multiple
commodities. European Journal of
Operational Research, 133, 394-408.

است و در ابعاد بزرگ نیز در مدت زمان مناسذبي بذه

Kennedy, J., (1999), "Effects of neighborhood
topology on particle swarm performance",
In: Proceedings of the Congress on
Evolutionary Computation, pp. 1931-1938.

 ﻫزینهﻫای حمل واحد کاال بذر،در این مقاله

Kennedy, J. and Eberhart, R., (1995), "Particle
swarm optimization", In Proceedings of
IEEE International Conference on Neural
Networks, Perth, Australia, 4, pp. 19421948.
Korpela, J., Lehmusvaara, A., (1999). A
customer oriented approach to warehouse
network evaluation and design. Int. J. of
Production Economics, 59, 135-146.

ميدﻫد که الگوریتم بهینهسازی ذرات انبذوه طراحذي
شده از کیفیت خوبي در زمان حل کمتری برخذوردار
.جواب مي رسد
:موارد زیر برای تحقیقات آتي پیشنهاد مي شود



 مذيتذوان در.اساس مسافت حمل تعریف شده است

- ناوگان حمل را نیز وارد کرد و ﻫزینه،سیستم توزیع

ﻫای حمل را به صذورت ﻫزینذه سذفر وسذائل نقلیذه
 در این صذورت بحذث حجذم کاالﻫذا و.تعریف کرد
.محدودیت ظرفیت وسائل نقلیه مختلف پیش ميآید
کاالﻫا در زنجیذره تذأمین مذيتواننذد تذاری



انقضاء داشته باشند و باید قبل از تمذام شذدن تذاری
 این مسذأله روی زمذان.انقضا به دست مشتری برسند

Miranda, P.A., Garrido, R.A., (2004).
Incorporating inventory control decisions
into a strategic distribution network design
model
with
stochastic
demand.
Transportation Research - Part E, 40, 183–
207.

سفارش و مدت زمان نگهداری کاالﻫا در انبارﻫا تأ یر
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