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طراحی شبکة تقاضای چندکاالیی پویا با درنظرگرفتن معیارهای چابکی
و امنیت
2

طه حسین حجازی *1و مرتضی عباسی
 .1د کتری مهندسی صنایع د انشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 .2استادیار مجتمع مدیریت و فناوری های نرم دانشگاه صنعتی مالک اشتر
(تاریخ دریافت 93/2/6ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده 93/10/11ـ تاریخ تصویب )93/10/29

چکیده
پاسخگویی سریع به نیاز متغیر موجود و انعطافپذیری الزم مرتبط با آن از مسائل مهم در صنایع پیچیدة امـروزی اسـت .تصـمیمگیـری دربـارة
نحوة بهکارگیری تسهیالت ساخت در شبکه و تخصیص و طرح تحویل سفارشها را مـیتـوان از تصـمیمهـای مهـم اسـتراتژیک در ایـن حـوزه
دانست .در این تحقیق یک مدل برنامهریزی ریاضی خطی مختلط عدد صحیح چندهدفه برای مکانیابی و تخصیص تقاضا با معیارهای چـابکی و
امنیت ارائه میشود .اهداف این مدل برنامهریزی عبارت است از پراکندگی تسهیالت و هزینة حملونقـل در شـبکه همـراه هزینـههـای ثابـت و
متغیر تأسیس در هر دوره .همچنین از یکی از روشهای بسیار پرکاربرد تصمیمگیری چنـدمعیاره ،بـه نـام برنامـهریـزی آرمـانی ،اسـتفاده شـد.
تصمیماتی دربارة فعال یا غیر فعال شدن هر تسهیل در یک افق چندین دورهای و تخصیص بهینة تقاضا در این مـدل گنجانـده شـد .در انتهـای
مقاله نیز ،به منظور نمایش نحوة عملکرد مدل ارائهشده ،یک مثال عددی تحلیل شده است.

کلیدواژگان :برنامهریزی آرمانی ،برنامهریزی ریاضی چندهدفه ،شبکههای چنددورهای و چنـدکاالیی ،طراحـی چابـک شـبکة
تقاضا.

مقدمه
مسئلة تأمین و تولید و توزیع کاال سالهاست کـه عنصـری
مؤثر در حیات اقتصادی و صنعتی شمرده میشـود .امـا در
سالهای اخیر بیش از پیش به آن توجه شـده اسـت .ایـن
مسئله تابعی از زیرسیستمهای بههموابسـته اسـت کـه در
گذشته فعالیتی مجزا بـه شـمار مـیرفـت .اکنـون جامعـة
دانشگاهی و نیز جهان تجاری لزوم اتخاذ رویکردی کلینگر
بــه ایــن فعالیــتهــای متفــاوت را بــا هــدف درنظرداشــتن
چگونگی برقراری ارتباط و تعامل میان این فعالیتهـا در
کرده است .با وسیعترشدن این حوزه و افزایش اهمیـت آن
تحقیقات بسیاری نیز بـه منظـور بهبـود رویکردهـا و رفـع
نواقص آنها صورت پذیرفته است.
توســعة روزافــزون ف ــای رقــابتی و جهــانیشــدن بــازار
محصوالت موجب شده سازمانها بـرای بقـای خـود تالشـی
چشمگیر در جهت بهینهسازی زنجیرة تأمین شرکت خود به
کار گیرند تا توان پاسخگویی به نیازهای متنـو مشـتریان را
در حداقل زمان و با صرف حداقل هزینه داشته باشند .از این
رو ،میتوان مـدیریت زنجیـرة تـأمین را یکـی از حـوزههـای
بسیار مهم و کاربردی مـدیریت اسـتراتژیک دانسـت .اتخـاذ
رویکــرد کــلنگــر و سیســتمی و نیــز لحــا کــردن عوامــل
* نویسنده مسئول

استراتژیک در تصمیمات زنجیرة تأمین میتواند ضامن بقـای
درازمدت سازمان در ف ای رقابتی امروزی باشد.
1
در مسائل واقعی برنامه ریزی در زنجیرههای تأمین اغلـب
اهدافی مت ادـ همچـون حـداقلسـازی هزینـة کـل زنجیـره،
حداکثرسازی ارزش کل خرید مواد و قطعـات ،حـداقلسـازی
اقالم معیوب ،کمینهکردن تأخیر در تحویـل محصـوالت ،و ...ـ
مدنظر قـرار مـیگیرنـد .ایـن موضـو پیچیـدگی مـدلهـای
برنامهریزی زنجیرة تأمین را موجب شده است.
تصــمیمگیــری در زمینــة جایـابی تســهیالت عنصــری
حیاتی در برنامهریزی استراتژیک برای دامنة گستردهای از
شرکتهای خصوصی و دولتی است .هزینههای بسیار زیـاد
کسب دارایی و ساخت تسهیالت و پروژههای مکانیـابی یـا
مکانیابی مجدد تسهیالت را به سـرمایهگـذاری بلندمـدت
مبدل کرده است.
در بخشهـای بعـد ،عـالوه بـر مـرور پیشـینة موضـو
جایابی در شبکههای تقاضا ،به شـاخص چـابکی و الزامـات
آن در سیستمهای متفاوت تولید پرداخته مـیشـود تـا بـا
تمرکز بر مبانی ارائهشده و نگـاه بـه تصـمیمات موجـود در
سطوح مختلف بتوان به سیستمی منعطـفتـر و چابـکتـر
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نزدیک شد .سپس ،در بخـش انتهـایی تـالش خواهـد شـد
مدلی ریاضـی توسـعه داده شـود و یـک مسـئلة واقعـی از
صنعت داخلی ارائه شود.

پیشینة موضوع
در این بخش ،با تمرکز بر معیارهای چابکی و انعطافپذیری،
پیشینة تولید شبکهمحور و رویکردهـای مکـانیـابی در ایـن
سیستمها بررسی میشود.
در گذشته به فرایند ساخت بیشتر بـه شـکل یـک کـاال
نگاه میشد تا یک توانایی منحصـربهفـرد کـه در فراینـدهای
تکنولوژی پایین 2در سـطوح پـاییندسـت 3شـبکة صـنعتی
(مــثالً عملیــات مونتــاژ) کــاربرد دارد .از طرفــی ،تمایــل بــه
تخصصیسازی سایر سطوح باالدست شبکههـای صـنعتی را
ناگزیر کـرد بـه فنـون پیشـرفته روی آورنـد تـا در بـازار بـه
جایگاهی ویژه دسـت یابنـد .همچنـین ،بـازار سـرمایه بـرای
سرمایهگذاری در ایجـاد ررفیـت ،نیـز تجـارت در سـاخت و
تولید به مثابة یک کاال ،صرف منابع بیشتر نسبت به گذشـته
را اجتنابناپذیر میکند .و سرانجام اینکه جریـان پیوسـتهای
در امتداد اجزای حتی کمارتبـاط ،کـه شـبکههـای صـنعتی
ساخت را تشکیل میدهند ،وجود دارد .در سـالهـای اخیـر
محققان به کمپانیها بیشتر به منزلة ع وی از شبکهای کـه
در قالب آن فعالاند نگریستهاند .این رویکرد بیشتر به دلیـل
مزایــایی اســت کــه تکنولــوژی اطالعــات و تبــادل دادههــا،

جهانیشدن بازارها ،و تمایل به تخصصیشدن کمپانیها ارائه
میدهنـد (جـدول  .)1ایـن امکانـات توانمنـدیهـا و منـابع
شرکتها را بهآسانی در دسترس یکدیگر قـرار مـیدهنـد و
آنها را از منطق سنتی «یا بساز یا بخر» دور میکننـد؛ ولـو
اینکه این رویکرد ویژه در ساخت هنوز هم برای محققـان در
طراحی برخی مدلها جذابیت دارد [ 1ـ .]3
بهعالوه دنیای مدیریت با تئوریهایی مواجه اسـت کـه
فقط برای برخورد با چالشهای همزمان برخـی واحـدهای
اقتصادی کارآمد به نظر میرسند و نه برای بسـیاری دیگـر
از مسائل [ 4و  .]5تفکر مهـارتهـای اصـلی (قابلیـتهـای
کلیدی) 4و مفهوم تولید نـاب ،5تولیـد چابـک ،6تولیـد بـه
کمــک کــامپیوتر ،7تولیــد بــههنگــام ،8و بع ـاً تلفیقــی از
رویکردهای فوق تئـوریهـایی دانسـته مـی شـوند کـه بـه
سؤاالت مدیریت زنجیرة تأمین 9در قالب شبکههای صنعتی
صنعتی پاسخ میگویند .اما سـؤال اینجاسـت کـه آیـا ایـن
مفاهیم بهراستی در رابطه با سازمانهای شـبکهای کـارایی
دارند؟ کاپلو [ ،]6بـا اشـاره بـه اینکـه اطالعـات انـدکی در
ارتباط با شکست شبکههـا در دسـت اسـت ،بیـان فـوق را
تقویـت مــیکنــد .بنــابراین ،نیــاز شــبکههــای صــنعتی بــه
هماهنگسازی تئوریهای موجود با ویژگیهای خاص خود
همزمان با توسعة تئوریهای زمینهای و بنیادی بنا شده بر
ویژگیهای منحصربهفردشان در همکاری صـنعتی مطلبـی
است که باید بیشتر بررسی شود.

جدول  .1تکامل فرمهای سازمانی []7
دوره
-1800
-1850

استراتژی بازارـ محصول
محصول و خدمات منفرد .بازار
محلی /منطقهای
ارائة محدود خدمات یا محصول
استاندارد

ساختار

مبد یا پیشگام بهکارگیری

فعالیتهای هستهای و مکانیزمهای
کنترلی

واسطهای

بسیاری از شرکتهای با حوزة فعالیت
محدود

هدایت و کنترل فردی

10

تابعی

فوالد کارنگی

چندقسمتی

جنرال موتورز ،11سیرز ،12ریبا ،13
14
هیولتـ پکارد

سیاستهای مشارکتی و مراکز تقسیم
سود

-1950

خدمات و محصوالت استاندارد و
نوآورانه

ماتریسی

شرکتهای ف ایی و الکترونیکی متعدد

تیمهای موقتی و ابزار تخصیص منابع
جانبی؛ نظیر بازارهای داخلی،
سیستمهای برنامهریزی متصل ،و غیره

-2000

طراحی ارائة خدمات و تولید.
بازارهای متغیر جهانی

شبکههای
پویا

شرکتهای بینالمللی .کمپانیهایی با
مصرفکنندگان جهانی .برخی شرکتهای
الکترونیک و کامپیوتر (نظیر )IBM

واسطة معامالت بازرگانی و ساختارهای
موقتی با سیستمهای اطالعات اشتراکی
به مثابة پایة اعتماد و هماهنگی

-1900

ارایة خدمات و تولید محصوالت
متنو و متغیر .بازار داخلی/
بینالمللی

برنامه و بودجة مرکزی
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تمرکــز بــر قابلیــتهــای کلیــدی و بــرونســپاری کلیــد
تصمیمگیری در این زمینه اسـت کـه زنجیـرة ارزش بایـد بـر
کدام حوزة تولید متمرکز شود و بر کدام حـوزههـا بایـد بـرای
کســب عملکــرد بهینــه تمرکــز کــرد [ .]8بــرخالف مفهــوم
برونسپاری ،رویکرد فرایند ساخت چابک بیشتر بر بهرهگیـری
از شبکههایی با اتصال ضعیفتـر نسـبت بـه مفـاهیم پیشـین،
نظیر تولید ناب ،تکیه دارد [ 9ـ  .]11معیارهای فراوانـی بـرای
سـاخت چابــک ارائــه شــده اســت کـه از آنهــا مــیتــوان بــه
پاسخگویی ،رقابت ،انعطافپـذیری ،قابلیـت بـازآرایی ،سـاخت
سریع ،مدیریت اطالعات ،نوآوری ،بیشفعالی ،و قدرت در بـازار
اشاره کرد [.]12
یکی از مسائل مهم در تولید تحـت شـبکه ،کـه رابطـة
عمیقی بـا معیارهـای چـابکی دارد ،آرایـش شـبکه اسـت.
آرایش شبکه از یک منظـر مـیتوانـد بـه نحـوة قرارگیـری
سایتهای مختلفـ نظیر توزیع ،انبـار کـردن ،تولیـد ،و ...ـ
داللت کنـد .از ایـن رو ،مـدلهـای مکـانیـابی و چیـدمان
میتوانند در نیل به این اهداف کمک شایانی بکنند.
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مدلهای مکـانیـابی تسـهیالت در صـنایع و خـدمات
کاربردهــای بســیار دارنــد .مثــالهــایی از ایــن کاربردهــا
عبارتاند از مکانیابی انبارها در زنجیرة تـأمین بـه منظـور
کمینهسازی مسافت حملونقل ،مکانیابی سایتهای مـواد
خطرنا با هدف کمینهسازی آثار بر مکـانهـای عمـومی،
مکانیابی ایستگاههای راهآهن جهت کمینهسازی تغییـرات
در برنامههای زمانی تحویل ،مکانیابی ماشینهای پاسخگو
در بانـکهـا بـه منظــور بـاالبردن سـطح سـرویسدهــی ،و
مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی یا اورژانـس جهـت ارائـة
سریعترین خدمت به مجروحان و آسیبدیدگان [.]13
کارنت 15و همکـاران مـدلهـای مکـانیـابی شـبکهای
گسسته را مرور کردند که عبارت بودند از مسائل پوشش،16
pـ مرکــزp ،17ـ پخشــیp ،18ـ میانــه ،19هزینــة ثابــت،20
محــور ،21و مســئلة بیشــترین مجمــو  14[ 22و  .]15در
جــدول  2خالصــهای از مســائل مهــم در پیشــینة موضــو
مکانیابی ارائه میشود که در آن توابع هدف اسـتفادهشـده
به طور ویژه بررسی میشود.

جدول  .2دستهبندی و مرور موضوعات مطروحه در مسئلة مکانیابی با مقایسة توابع هدف
مسئله

تابع هدف

تحقیق

مسئلة وبر
مسائل مکانیابیـ تخصیص
مدلهای مکانیابیـ
مسیریابی
مسئلة pـ میانه
مسئلة pـ مرکز
مسئلة pـ پخشی
مسئلة مکانیابی هزینة ثابت
(مسئلة مکانیابی تسهیالت
ررفیتدار)
مسئلة مکانیابی تسهیالت
بدون ررفیت
مدلهای مکانیابی پوشش
بیشینه
مدلهای مکانیابی پوشش
مجموعه
مسئلة مکانیابی
تسهیالتمحور
مدلهای فشاریـ کششی

کشف نقطة کمینة مجمو  ،که در آن مجمو وزندهیشدة فواصل اقلیدسی از نقاط ثابت کمینه شود.
کمینهسازی مجمو فواصل ،بهینهسازی هزینه تخصیص ،ارسال کل تقاضاها

[]16
[]17

کمینهسازی مجمو وزندهیشدة مسافتها و کمینهسازی بیشترین فاصلة موجود بین مسیرهای ممکن

[]18

کمینهسازی مسافتهای وزندهیشده بین نقاط تقاضا و تسهیالتی که تخصیص داده شده است.
کمینهسازی بیشترین فاصلهای که تقاضای یک نقطة مشتری برآورده میشود.
بیشینهسازی کمترین فاصلة موجود بین هر جفت از تسهیالت

[ 19و ]20
[ 19و  20و ]21
[]14

کمینهسازی کل هزینة حملونقل و تأسیس تسهیالت؛ همچنین در این مسئله تعداد بهینة تسهیالت نیز
همراه تقاضای قابل تأمین از طرف آنها مشخص میشود.

[ 15و ]22

مدل پویای مکانیابی
مدل پویای هزینهـ امنیت

کمینهسازی کل فواصل وزندهیشده بین گرههای تقاضا و تسهیالتی که به آنها اختصاص یافته است.
همچنین تعداد تسهیالت قابل تأسیس ثابت نیست.
بیشینهسازی تقاضای قابل پوشش .این مدل فرض میکند که ممکن است نتوان همة تقاضاها را پوشش داد.
پس باید میزان پوشش تقاضا را بیشتر و مکان آنها را تعیین کرد.
هدف آن است که با کمترین تعداد تسهیالت تقاضاهای یک شبکه را پوشش داد.
کمینهکردن مجمو هزینههای ارسال آیتمها بین یک تسهیل غیر محوری و محوری ،که به آن نقطة تقاضا
تخصیص داده شده است.
24
به طور همزمان توابع هدف کمینهـ مجمو  23و کمینهـ بیشینه را در نظر میگیرد.
در این مدلها مکانیابی یا بازتخصیص آنها همراه تصمیماتی در خصوص برآوردهسازی تقاضا و حملونقل
طی چند دورة زمانی اتخاذ میشود.
مدلی پویا شامل جایابی و بازجایابی تسهیالت ،تخصیص و بازتخصیص تقاضا با هدف حفظ امنیت شبکه ،و
کمینهسازی هزینه

[]25 - 23
[]26
[]14
[]27
[]28
[]31 - 29
مطالعة حاضر

14

سیر تکامل مفـاهیم و مـدلهـا در سیسـتمهـای سـاخت
شبکه ای با معیارهـای چابـک مـرور شـد .آنچـه از ایـن مـرور
برمیآید بیانگر لزوم طراحی شبکهها با درنظرگرفتن معیارهای
چابکی است .البتـه بایـد دانسـت در سیسـتمهـای امنیتـی و
حساس وحدت تصمیمگیری برای کاهش هزینة کل شبکه در
کنار افزایش امنیت سیستم ضروری به نظر میرسد .تحقیقات
دربارة مسـئلة pـ پخشـی بسـیار انـد اسـت؛ در حـالی کـه
ترکیب آن با سایر مدلهای مکانیابی بسیار جالب خواهد بود.
همچنــین مــدلهــای چندهدفــه در مکــانیــابی شــبکهای در
سالهای اخیر اهمیتی ویژه یافته است.
در این تحقیق ترکیبی از دو مدل مهـم و پرکـاربرد در
مســائل مکــانیــابی ب ـه کــار مــیرود تــا بتــوان در ســطح
استراتژیک به تصمیمگیری دربارة یـک شـبکة سـاخت در
کاربردهای دفاعی پرداخت .هدف در این مدل پخشکـردن
حداکثر تسهیالت در شبکه است تا در صورت کشـف یـک
مرکز مراکز دیگر بیشترین فرصت و امکان را برای تجهیز و
تدار داشته باشـند و از طـرف دیگـر کمتـرین آسـیب و
لطمه به مکانهای عمومی مابین برسد .همچنین ،به طـور
همزمان سعی شد هزینههای حملونقـل و بـرآوردهسـازی
تقاضا در یک شبکة دارای چند کاال کمینه شـود .در مقـام
مقایســه ،ایــن مــدل نســبت بــه ســایر مــدلهــای موجــود
جنبههایی منحصـربهفـرد دارد کـه در بخـشهـای بعـدی
توضیح داده میشود.
از آنجا که یکی از معیارهای مهـم در مـدیریت چابـک
عملیات پاسخگویی به تغییرات تقاضاست ،در این مدل یک
مــدل پویــای چنــددورهای بــا تغییــرات معنـادار در تقاضــا
پیشنهاد مـیشـود .در بخـش بعـدی بـه تعریـف مسـئله و
مدلسازی آن پرداخته خواهد شد .ویژگیهای اصلی مـدل
حاضر در قیاس بـا مطالعـات موجـود در پیشـینة موضـو
عبارت است از تصمیمگیری دربارة جایابی و تغییرات مکان
تســهیالت شــبکه طــی افــق اســتراتژیک و تخصــیص و
بازتخصیص مناسب ررفیت تسهیالت بـه نقـاط تقاضـا بـه
طوری که امنیت شبکه در طول افق برنامهریزی با حـداقل
هزینة انتقال حفظ شود .به منظور درنظرگـرفتن هـمزمـان
این دو هدف از برنامهریزی آرمانی استفاده شد.

تعریف مسئله و مدلسازی
فرض کنید } I={1, 2, …, mمجموعة سایتهای نامزد برای
تأســیس تســهیالت شــبکه و } J={1, 2, …, nمجموع ـة
مقصدهای کاالها و افق زمانی شامل دورههای T={1, 2, …,
} hباشند .هدف تصمیمگیری عبارت اسـت از کمینـهکـردن
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هزینــة بــرآوردهســازی تقاضــا و تأســیس تســهیالت بــا
درنظرگرفتن این موضو که هر تسهیل در جایی قرار گیـرد
که نسبت بـه تسـهیالت از پـیش تأسـیسشـده پراکنـدگی
مناسبی داشته باشد .به عبـارت دیگـر ،حـداقل فاصـله بـین
تسهیالت موجـود بیشـینه شـود .بـرای رسـیدن بـه چنـین
اهدافی باید موارد زیر تعیین شود:
الف) تعداد تسهیالتی که باید در هـر دوره تأسـیس یـا
غیر فعال شوند؛
ب) مکان هر تسهیل روی یک شبکة چندکاالیی ساخت؛
ج) تخصیص مشتریان و مقاصد حملونقل کاالها به هر
تسهیل تأسیسشده در هر دوره.
با این تفاسیر ،اکنون به تعریف پارامترها ،نمادگذاریها،
و متغیرهای دخیل در مدل بهینهسـازی ریاضـی پرداختـه
میشود.

مجموعهها
مجموعة دورههای زمانی در افق
تصمیمگیری
مجموعة مکانهای بالقوه برای
بازشدن بر شبکه
مجموعة نقاط تقاضا بر شبکه
مجموعة کاالها

) t (t T ,t  1,, h
) i (i I , i  1,, m
) j ( j J , j  1,, n
) k (k K , k  1,, p

پارامترها
هزینة ثابت راهاندازی سایت iدر دروة : t
هزینههای عملیاتی سایت iدر دورة : t
درصدی از هزینة ثابت راهاندازی که هنگام
بستهشدن سایت به دست خواهد آمد (ارزش
اسقاطی)
هزینة واحد حملونقل کاالی  kدر دورة t
ررفیت kامین کاال در سایت  iدر دورة t
فاصلة بین مشتری  jو سایت i
فاصلة بین دو سایت : (i , i )  I
تقاضای کاالی برای مشتری در دورة
مقدار ثابت بسیار بزرگ

t

fi

t
Oi

ß
 kt
t

bik

D ij
E ii 
t

d jk

M

متغیرها
تابع هدف اول (هزینة کل)
تابع هدف دوم (میزان پراکندگی)

Z1
Z2

طراحی شبکة تقاضای چندکاالیی پویا با درنظرگرفتن معیارهای چابکی و امنیت
L

سطح شبکه است .بنابراین ،کمتـرین فاصـلة موجـود بـین
تسهیالت تأسیسشده را محاسبه و بیشینهسازی میکنـد.
رابطة  3زوج سایتی را که کمترین فاصـله را بـا هـم دارنـد
پیدا و فاصلة آنها را به منزلة معیاری از پراکندگی ذخیـره
میکند .رابطة  4ررفیـت هـر سـایت را در بـرآوردهسـازی
تقاضای مشتریان نشان میدهـد .رابطـة  5ت ـمینکننـدة
بــرآوردهش ـدن تقاضــای هــر مشــتری در هــر دوره اســت.
مجموعـة محــدودیتهــای  6تــا  9دورة زمــانی مــرتبط بــا
تأســیس تســهیالت در ســایتهــا را تعیــین مــیکنــد و
محــدودیتهــای  10تــا  13زمــان بســتهشــدن آنهــا را
برمیگرداند .یکی از فرضیات این مدل ایـن اسـت کـه هـر
سایتی که باز میشود حداقل برای سه دورة زمانی باید کار
کند (رابطة  .)14سایر محدودیتها نیز بازة تغییرات و نـو
متغیرهای تصمیم را مشخص میکنند.
در این تحقیـق یکـی از روشهـای پرکـاربرد بهینـهسـازی
چندهدفه ،به نام برنامهریزی آرمانی ،برای تجمیع دو تابع هـدف
مذکور استفاده شد .در این روش ،اطالعاتی پیش از حل مسـئله
در زمینة اهمیت نسبی اهداف و مقادیر آرمانی آنهـا در اختیـار
تحلیلگر قرار میگیرد .سپس ،با ایجاد تابع هدفی جدید ،انحـراف
از آرمــانهــا را کمینــهســازی مــیکنــد [ .]32بنــابراین ،مــدل
برنامهریزی آرمانی به صورت زیر نوشته میشود:

x ijkt

]Optimize [minimize/maximize

حداقل فاصلة موجود بین سایتهای بازشده
متغیر باینری با مقدار  1وقتی سایت در دورة
فعال شود و برابر  0در غیر این صورت
متغیر باینری با مقدار  1وقتی یک تسهیل در
سایت در دور باز شود و  0در غیر این صورت
متغیر باینری با مقدار  1وقتی یک تسهیل در
سایت در دورة بسته شود و  0در غیر این
صورت
تعدادی از کاالی که سایت در دورة به
مشتری فرستاده میشود.

t
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t
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توابع
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)| w1 | f1  x   T1
)| w k | f k  x   Tk

S1
Sk

Minimize Z 

 wو  Tبه ترتیب وزن عددی نسبی و مقادیر مطلـوب و
آرمانی توابع هدف را نشان میدهند .همچنین پارامتر  Sبه
منظور همبعدسازی اهداف استفاده میشود تا بتـوان آنهـا
را با هم جمع کرد.
با این تعاریف ،مدل برنامهریزی آرمانی برای مسئلة این
تحقیق به صورت زیر قابل بیان است:

t

ui  0

)(13
)(14

i ,t
)(15
i ,t
 
t
)(16
w i 01
,
i ,t
)(17
u it  01
,
i ,t
t
)(18
x ijk  0
i , j , k ,t
رابطة  1تابع هدف اول مسئله را نشان میدهـد کـه در
آن مجمو هزینههـای تأسـیس و بهـرهبـرداری تسـهیالت
همراه هزینة ارسال و برآورد تقاضاها کمینهسازی میشـود.
تابع هدف دوم (رابطة  )2به دنبال پراکندگی تسـهیالت در
t
w i

t
yi

15

()20

d
d
Minimize Z  w1 1  w2 2
bo1
bo2

S. t.

   kt   Dij x ijkt   oit y it 

i I j J
t T i I
t t
t t
fiwi 
 f i u i  d1  bo1
t T i I
t T i I
t T k K

)(21
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L  d 2  bo2

محدودیتهای 3تا18


گفتنی است مدل فوق در حالت تکدورهای ترکیبـی از
مدل مکانیـابی ررفیـتدار بـا هزینـة ثابـت و مسـئلة -p
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پخشی است .در این زمینه ،باید توجه کـرد کـه مـدل اول
فوق در کالس  NP-Hardقرار میگیرند [ ]33و مـدل دوم
نیز در هر دو ویرایش (جمعی و ماکزیمم) همین شـرایط را
دارد [ .]34بنابراین ،میتوان انتظار داشت که مدل ترکیبی
چنــددورهای ارائــهشــده نیــز از لحــا تعــداد متغیرهــا و
محدودیتها رفتاری مشابه داشته باشد.

جدول  .5ظرفیت هر سایت در ارضای تقاضای کاالها
دورة زمانی

مثال عددی
به منظور شرح بیشتر مـدل ارائـهشـده در بخـش قبـل ،یـک
مسئله با دادههای تـاریخی در ایـن بخـش بررسـی مـیشـود.
هدف آن است که ضمن حفظ چابکی در برآوردهسازی تقاضـا
تسهیالت از لحا آرایش شبکهای امنیت باالیی داشته باشند.
ساختار مسئلة مورد نظر از اجزای زیر تشکیل شده است:
تعداد نقاط کاندیدا در شبکه5 :
تعداد مشتری5 :
تعداد کاال2 :
تعداد دورههای زمانی5 :
جدولهـای  3تـا  7پارامترهـای الزم را بـرای تشـکیل
مدل ارائه میدهند.

مکانهای کاندیدا

1

120

135

150

165

180

2

100

115

130

145

155

3

120

130

140

155

170

4

110

120

135

145

160

5

100

115

130

145

165

دورة زمانی

مشتری .کاال

1

2

3

4

5

1.1

59

70

75

30

30

1.2

65

67

50

35

31

2.1

56

83

70

27

20

2.2

59

65

52

40

44

3.1

42

76

70

34

36

3.2

51

79

63

24

22

4.1

43

80

65

20

25

4.2

62

66

64

34

39

5.1

41

77

52

35

36

5.2

64

89

51

34

33

2.2

120

130

130

130

130

3.1

100

120

140

140

140

3.2

120

130

130

130

130

4.1

100

120

140

140

140

4.2

120

130

130

130

130

5.1

100

120

140

140

140

5.2

120

130

130

130

130

1

2

3

4

5

1

22

25

24

11

27

2

23

24

14

18

23

3

14

11

11

30

30

4

13

11

22

14

30

5

12

19

17

13

22

جدول  .7مسافت جفتی بین سایتها
مکانهای کاندیدا

مکانهای کاندیدا

جدول  .4تقاضای مشتریان در زمینة هر کاال

2.1

100

120

140

140

140

مکانهای کاندیدا

1

2

3

1.2

120

130

130

130

130

مشتری

دورة زمانی
4

1.1

100

120

140

140

140

جدول  .6فاصلة بین مشتریان و سایتها

جدول  .3هزینة ثابت راهاندازی در هر سایت

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

0

22

22

21

22

2

-

0

23

16

25

3

-

-

0

21

18

4

-

-

-

0

18

5

-

-

-

-

0

همچنـــین ،اطالعـــات هزینـــهای نشـــان مـــیدهـــد
) (1,2)  (2, 4در همة دورهها برقرار است .در ایـن مثـال
بزرگترین عنصر در جدول  .7به منزلة آرمـان بـرای تـابع
 ،در نظر گرفته میشود و فرض بر آن است
هدف دوم،
که هر دو هدف برای تصمیمگیرنده اهمیت یکسان دارند.
برای حـل ایـن مسـئله از نـرمافـزار تجـاری GAMS-
 V:23.5و حلگر  Cplexاستفاده شد که نتایج بهینـة آن در
شکلهای  1و  2میآید.
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طراحی شبکة تقاضای چندکاالیی پویا با درنظرگرفتن معیارهای چابکی و امنیت
دورة زمانی
2

1

4

3

5

1
2
سایت

3
4
5

شکل  .1حالت بهینة هر سایت در طول افق برنامهریزی

9
Customer 1

62
59 51
56

Customer 2

Customer 3

Potential site 1

56

Potential site 2

59

Potential site 3

43
42

Customer 4

Potential site 4

64
41

Customer 5
Quantity of item 2

Potential site 5
Quantity of item 1

شکل  .2طراحی بهینة شبکة تقاضا در دورة اول افق زمانی

نتـایج نشـان مـیدهـد ،بـه جـز کاندیـدای دوم ،ســایر
کاندیداها در دورههای مختلف به کار رفتهانـد .در دورة اول
سه سایت اول و سوم و پنجم باید افتتاح شوند و تـا پایـان
افق برنامهریزی فعالیت کنند .همچنین ،یک تسهیل اضافی
برای پوشش تغییرات تقاضا در سـایت چهـارم بـاز خواهـد
شد .البته ،این تسهیل در دورة چهارم بسته میشود .شکل
 1وضعیت بهینة پویایی و سایتها را نشان میدهد .آرایش
شبکه نیز همراه نحوة تخصـیص مشـتریان در اولـین دورة
زمانی در شکل  2قابل مشاهده است.

تحلیل نتایج
به منظور تصدیق مدل ارائهشده و نتایج آن باید اذعان کرد
مدل از لحا فرضیات ،با توجه به پیشـینة موضـو  ،قابـل
تصدیق است .مدل ارائهشده در این تحقیق در مقایسـه بـا

کارهای انجامشده دارای ویژگیهای زیر است:
ـ این مدل بـه طـور هـمزمـان تصـمیمات پراکنـدگی
تسهیالت تأمینکننده را در کنار کاهش هزینههای تـأمین
تقاضا در نظر میگیرد.
ـ به منظور ارضای شرایط چابکی ،معیار پاسخگویی در
مقابل تقاضـای نوسـانی از طریـق یـک مـدل چنـددورهای
پیشنهاد شد.
ـ امکان بازآرایی شبکة تأمین تقاضا نیز به منزلة معیـار
انعطافپذیری در زیرساختهای شبکه در نظر گرفته شد.
ـ هزینههای راهاندازی ،عملیاتی ،و حملونقـل در یـک
شبکة چندکاالیی مطالعه شد.
ـ یک مدل چندهدفة برنامهریزی آرمانی جهت
بهینهسازی توسعه داده شد.

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،49شماره  ،1بهار و تابستان 1394
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امنیت شبکه ،چه از لحا فیزیکـی (سـختافـزاری) و
چه از لحا اطالعاتی (نرمافزاری) ،در سیستمهایی کـه در
صنایع نظامی مطالعه میشوند ضروری است .از ایـن رو ،در
مدل پیشنهادی از معیار پراکندگی تسهیالت نسبت به هم
(نــه بــه نقــاط تقاضــا) اســتفاده شــد .همچنــین ،بــرای
درنظرگـــرفتن چـــابکی ،تغییـــرات تقاضـــا در وضـــعیتی
چنددورهای مدنظر قرار گرفت .نتایج بهینه ،کـه در بخـش
قبل بررسی شد ،نیز به تصدیق نیاز دارد .از آنجا کـه مـدل
مشابه یا امکان اخذ نتایج اجرا ،به دلیل طوالنیبـودن افـق
برنامهریـزی مـدل ،وجـود نـدارد ،تحلیـل حساسـیت روی
پارامترهایی نظیر تقاضا و هزینه بررسی شد .در این زمینـه
برای تقاضا و هزینه محـدودة تغییـر  10درصـدی در نظـر
گرفته شد .نتایج تحلیل حساسیت در جدول  8میآید.
جدول  .8تحلیل حساسیت روی پارامترهای تقاضا و هزینهای
سیستم
سناریوی پارامتر
تقاضا

هزینه

باال
باال
پایین
پایین

پایین
باال
پایین
باال
مدل پایه

درصد تغییرات در تحلیل حساسیت

هزینة کل سیستم
103220
114600
99640
105410
104250
%14

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،با محـدودة
تغییر  20درصدی در پارامترها ،هزینة سیسـتم  14درصـد
تغییر میکند .بنابراین ،میتوان با بـهکـارگیری تـدبیرهایی
در سیاستهای استراتژیک در زمینة تعیین بودجه و تأمین
هزینه به این عدم قطعیت فائق شد.

نتیجهگیری
در این مطالعه ،اهم کارهـای انجـامشـده در زمینـة طراحـی
شبکة تقاضا ،با درنظرگرفتن هزینـة ثابـت و پراکنـدهکـردن
تســهیالت ،بــه دالیــل امنیتــی و دفــاعی ،در صــورت وجــود
تقاضای غیر ثابت و نوسانی مرور شد .در چنین شـبکههـایی
چابکی و پخششـدن بـه منزلـة دو هـدف مقابـل هـم قـرار
میگیرند .اگر رویکرد نوین هسـتة کوچـک و شـبکة بـزرگ
برای مدیریت شبکة ساخت مفروض باشـد ،بـه روشـی نیـاز
است تا به طور همزمـان ،ضـمن بـرآوردهکـردن تقاضـاها بـا
کمترین هزینه و زمان ،تصـمیمات اسـتراتژیک ،نظیـر بـاز و
بسته کردن سایتها در دورههای متفاوت افق اسـتراتژیک و
تخصیص تقاضاها به آنها ،را در نظر گیرد .بدین منظور یـک
مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط بـرای حـل ایـن
مسئله توسعه داده شد که در آن تقاضایی همـراه نوسـان در
یک افق چنددورهای به کمک یک شبکه طـوری پاسـخ داده
میشود که هزینة انتقال کاالها و امنیت شبکه مـدنظر قـرار
گیرد .همچنین ،برای تحلیل همزمان چندین تـابع هـدف ،از
روش پرکاربرد برنامهریزی آرمانی استفاده شد .هـدف اصـلی
این تحقیق طراحی یک شبکة تقاضای چندکاالیی به نحـوی
است که از طریـق پراکنـدگی تسـهیالت شـبکه امنیـت آن
حفظ و از طریق جایابی و توزیـع مناسـب کاالهـا هزینـة آن
بهینهسازی شود .اهرمهای مدیریتی برای رسیدن به چنـین
اهدافی در مدل حاضر عبارت است از تصمیمگیری دربارة باز
یا بسته شدن یک تسهیل در شبکه و مقدار کاالیی که بـا آن
تسهیل به نقاط تقاضا ارسال شود .در ادامة این تحقیق و بـه
منظور ارائة پیشنهاد برای مطالعات آتـی مـیتـوان بـه ارائـة
روشهای حل غیر کالسیک برای این مدل در ابعاد بزرگتـر
اشــاره کــرد .همچنــین ،درنظرگــرفتن عــدم قطعیــت در
مدلسازی از طریق پارامترهای فازی ،تصادفی ،یـا فاصـلهای
میتواند تحقیق حاضر را توسعه دهد.
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واژگان التین به ترتیب استفاده در متن
1. Supply Chain Planning (SCP)
2. Low-technology Approaches
3. Downstream Parts
4. Core Competencies
5. Lean Production
6. Agile
7. Computer Aided Manufacturing
8. Just-in-time
9. Supply Chain Management
10. Carnegie Steel
11. General Motors
12. Sears
13. Roebuck
14. Hewlett-packard
15. Current
16. Covering
17. P-center
18. P-dispersion
19. P-median
20. Fixed Charge
21. Hub
22. Maxisum
23. Minisum
24. Minimax

