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چکیده
این پژوهش مسئلة زمانبندی در زنجیرة تأمین دو مرحلهای را بررسی میکند .مرحلة اول شامش تـأمینکننـدگان ،مرحلـة دوم شـامش ناوگـان
حمشونلش کااها به یک شرکت تولیدکنندة محصوات نهایی است .هدک تخصـیص سـفارشهـا بـه تـأمینکننـدگان ،تعیـین تـوالی تولیـد در
تأمینکنندگان ،تخصیص سفارشها به وسایش نللیه و تعیین اولویت حمش سفارشها از طریق وسـایش نللیـه بـهمنظـور کمینـهکـردن مجمـوع
زمانهای پردازش و حمش است .این مسئله تاکنون در ادبیات موضوع بررسی نشده است .ابتدا مدل ریاضی بهصورت برنامهریـزی عـدد صـحیح
مختل ارائه میشود .بهمنظور حش مسئله ،یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبـی ارائـه مـیشـود کـه تلفیـق جدیـدی از الگـوریتمهـای ژنتیـک و
شبیهسازی تبرید را درنظر میگیرد .الگوریتم بهمنظور ارزیابی کیفیت با یکی از الگوریتمهای مطرحشده در ادبیات موضوع ،الگـوریتم ژنتیـک و
الگوریتم شبیهسازی تبرید بهصورت مجزا ملایسه میشود .ملایسة نتایج نهایی محاسبات الگوریتمها بیانگر برتری الگوریتم تلفیلی در ملایسه با
الگوریتمهای مورد ملایسه است.

واژههایکلیدی :الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم شبیهسازی تبرید ،برنامهریزی حمشونلش ،زمانبندی ،زنجیرة تأمین.


مقدمه
زنجیرة تأمین از جمله مهمترین موضوعات مورد پژوهش در
حوزة تولید و توزیع در بیست سال اخیـر بـوده اسـت .یـک
زنجیرة تأمین شامش تمام مراحلی است که در یک محصول
ارزش افــزوده ایجــاد م ـیکنــد .اهمیــت یکسارچــهســازی و
همگام سازی جریان مواد و اطالعات در یک سیستم زنجیرة
تأمین سبب ایجاد تمایش بسـیار بـاای صـاحبان صـنعت و
پژوهشگران آکادمیک شده اسـت .درکـش ،مباحـث زنجیـرة
تـــأمین شـــامش تمـــام روابـ ـ بـــین تـــأمینکننـــدگان،
تولیدکنندگان ،توزیع کنندگان و مصرککنندگان مـی شـود.
زمانبندی جریان مـواد در بـین بخـشهـای مختلـف یـک
زنجیرة تأمین از جمله مهمترین مباحث کنترل موجـودی و
مدیریت زنجیره تأمین است که تا به حال توجه چندانی بـه
آن نشده است و پژوهشهای کمـی در ایـن زمینـه صـورت
گرفته است .]1
در این پژوهش ،مسئلة زمانبندی در زنجیرة تـأمین بـا
دو مرحلـــه بررســـی مـــیشـــود .مرحلـــة اول شـــامش
* نویسندة مسئول:

دورنگار02333654275 :

تأمین کنندگانی اسـت کـه در نـواحی مختلـف جغرافیـایی
پراکندهاند ،مرحلة دوم شامش ناوگان حمشونلـش کااهـا بـه
یـک شــرکت تولیدکننــدة محصـوات نهــایی اســت .هــدک
تخصیص سفارشها به تأمینکنندگان ،تعیین تـوالی تولیـد
در تأمینکنندگان ،تخصیص سفارشها بـه وسـایش نللیـه و
تعیین اولویـت حمـش سـفارشهـا از طریـق وسـایش نللیـه
بهمنظور کمینهکردن مجموع زمان تکمیش سـفارشهاسـت.
فرض می شود تأمین کننـدگان از یـک ناوگـان حمـشونلـش
1
مشتر که مشابه مسئلة مسیریابی وسایش نللیـه ()VRP
است برای انتلال سفارش ها به شرکت تولیدکننده اسـتفاده
می کنند .مسئلة  VRPنسـخههـای متعـددی دارد .در ایـن
تحلیق ،حالتی از مسئلة  VRPدرنظر گرفته میشود کـه در
آن تعدادی از تأمین کنندگان قرارگرفته در نلاط جغرافیایی
متفاوت ،متلاضی انتلال ملدارهای مشخصـی از کااهـا بـه
یک کارخانه (انبار مرکزی) هستند .سـروی دهـی بـه ایـن
تأمین کنندگان از طریق چند وسیلة نللیه بـا هرفیـتهـای
Email: beheshtinia@semnan.ac.ir
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حمش متفاوت صورت میپذیرد .هر وسیلة نللیه در یـکبـار
حمش به چند تأمینکننده سروی مـیدهـد کـه ایـن امـر
موجب کاهش هزینـههـای حمـشونلـش در زنجیـرة تـأمین
میشود.
با توجه بـه جدیـدبودن مسـئله و بررسـینشـدن آن در
ادبیات موضوع ،یک مدل ریاضی عدد صحیح مختل بـرای
مسئله توسعه داده شده است و یک الگـوریتم فـرا ابتکـاری
به نام  GA-SAکه تلفیق جدیدی از الگـوریتمهـای ژنتیـک
( 2)GAو شــبیهســازی تبریــد ( 3)SAرا درنظــر م ـیگیــرد،
بهمنظور حش مسـئله ارائـه شـده اسـت .نـوآوریهـای ایـن
تحلیق به شرح زیر است:
 ترکیب مسئلة زمان بندی تولید و حمـش ونلـش در
حــالتی کــه تــأمینکننــدگان از یــک ناوگــان
حمشونلش مشتر مانند مسـئلة  VRPاسـتفاده
میکنند؛
 توسعة مدل ریاضی برای مسئلة مذکور؛
 ارائة یک الگوریتم فرا ابتکاری با تلفیق جدیدی از
الگوریتمهای ژنتیک و شبیهسازی تبرید.
درادامه ،مرور ادبیات زمانبندی در زنجیرة تـأمین ارائـه
میشود .سس مسئله تشریح میشود و مدل ریاضـی عـدد
صحیح مخـتل مسـئله ارائـه مـی شـود .بعـد از آن ،چهـار
الگوریتم فرا ابتکاری برای حش مسئله ارائه میشود و نتـایج
محاســباتی حاصــش از حــش مســائش مختلــف از طریــق
الگوریتمهای فرا ابتکـاری بررسـی مـیشـود .درنهایـت نیـز
نتیجهگیری و زمینههای تحلیلات آتی بیان میشود.

ادبیات موضوع
تاکنون تحلیلات مختلفی درمورد مسئلة زمانبنـدی تولیـد
در زنجیرة تأمین صورت گرفته است .در ایـن بخـش ،مـرور
ادبیات زمانبندی تولید در زنجیرة تأمین ارائه میشود .لـی
و ومــر  ]2مســئلة ترکیــببنــدی زنجیــرة تــأمین را بــا
درنظرگرفتن محدودیت منابع بررسی کردهاند .سـاویک ]3
یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختل برای یک مسـئلة
زمانبندی مونتاژ در یک زنجیرة تأمین با افق برنامـهریـزی
بلندمــدت ارائــه داده اســت .ذگــردی و بهشــتینیــا ]4
یکسارچگی زمانبندی تولید و حمـشونلـش در یـک زنجیـرة
دومرحلهای را بررسی کردهاند که تأمینکنندگان در نـواحی
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جغرافیایی از پیش تعیینشدهای قـرار دارنـد و فاصـلة بـین
تأمین کنندگانی که در یک ناحیـة جغرافیـایی قـرار دارنـد،
قابشچشمپوشی است .همچنین ،وسایش نللیهای که به یـک
ناحیة جغرافیایی تعلق دارند ،فل میتواننـد سـفارشهـای
تخصیصیافته به تأمینکنندگان همان ناحیه را حمش کنند.
آورباخ  ]5زمانبندی بر خ در زنجیرة تـأمین متشـکش از
یک کارخانه و چند مشتری با هدک کمینـهسـازی مجمـوع
وزنی جریان کاری سفارش ها را بررسی کرده است .اسـکولز
ریتر و همکاران  ]6یکسارچگی تولید و حمشونلـش در یـک
زنجیرة تأمین عمومی را بررسی کرده اند و یک مدل ریاضی
به منظور حش مسئله ارائه دادهاند .باتنگر و همکاران  ]7بـه
بررسی برنامهریزی حمشونلش و زمان بندی در حالت وجـود
دو نوع حمش ونلش هـوایی و دریـایی پرداختـهانـد .یونـگ و
همکاران  ]8زمان بندی در یک زنجیرة تأمین دومرحلـهای
را با درنظرگرفتن چندین پنجرة زمانی تحویـش مشـتر بـا
هدک کمینه کردن هزینه های حمش ونلش و موجودی بررسی
کرده اند .مهرآوران و لجنـدران  ]9زمـانبنـدی در محـی
جریان کاری را با زمانهای آمادهسازی وابسته به تـوالی بـا
دو تابع هدک کمینـهکـردن سـفارشهـای نیمـهسـاخته 4و
بیشینهکردن سطح سروی بررسی کردهاند .آنها یک مدل
ریاضی خطی و یک الگوریتم جستوجوی ممنوع برای حش
مسئله ارائـه دادهانـد .عثمـان و دمیرلـی  ]10زمـانبنـدی
تحویش و اندازة انباشتة اقتصادی در یک زنجیرة تأمین سـه
مرحلهای و چندمحصولی را بررسی کردهاند .آنها یک مدل
جدید بر پایة مسئلة تخصیص مضـاعف بـرای مسـئله ارائـه
دادهاند که یک سیکش مشتر هماهنگی پر و تخلیـهشـدن
انبارها را تعیـین مـیکنـد .آوربـاخ و بایسـان  ]11مسـئلة
زمانبندی بر خ  5در یک زنجیرة تأمین دوسطحی با چنـد
مشتری را بررسی کردهاند و یک الگوریتم تخمینی برای آن
ارائه دادهاند .در مسئلة آنها ،قطـع عملیـات مجـاز اسـت و
تحویش سفارشها بهصـورت دسـتهای درنظـر گرفتـه شـده
است .کابرا و همکاران  ]12زمانبنـدی در زنجیـرة تـأمین
داروسازی را برای یک محی چندمرحلهای ،چندمحصولی و
چنددورهای بررسی کردهاند .آنها زمانبنـدی را بـهصـورت
پیوسته درنظر گرفتهاند و یک مدل برنامهریزی عدد صحیح
مختل  6برای آن ارائه دادهاند .پژوهش آنها توسعة تحلیـق
شیا و فلویدز  ]13است که محدودیتهای اضافی نظیـر
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تغییرات وابسـته بـه تـوالی ،7زمـانهـای تحویـش چندگانـه
میانی ،8تاریخ انلضا 9و محصوات معیوب ،وجود هزینههـای
مربوط به دیرکرد در تحویش سـفارشهـا را بـه مـدل آنهـا
اضــافه کــردهانــد .آلــریچ  ]14یکســارچگی زمــانبنــدی
ماشینآات و مسـیریابی وسـایش نللیـه را بـا درنظرگـرفتن
پنجره های زمانی بررسی کـرده اسـت .تومـاس و همکـاران
 ]15زمان بندی در زنجیرة تأمین زغـالسـنگ را بـا چنـد
فعالیت مستلش که از طریق محدودیتهای منابع با هـم در
ارتباطاند ،بررسی کردهاند .سلوارجاه و ژانـگ  ]16درمـورد
زمانبندی زنجیرة تأمینی پژوهش انجام دادهانـد کـه در آن
یک تولیدکننده مواد نیمهسـاخته را از تـأمینکننـدگان در
زمانهای متفاوت دریافت میکند و کااهای تکمیششـده را
بهصورت دستهای به مشتریان تحویش میدهد.
هرچند در تحلیلات متعـددی ،زمـانبنـدی در زنجیـرة
تأمین بررسی شـده اسـت ،بسـیاری از محللـان مسـئله را
بهصورت کالن بررسی کردهانـد .از بـین تحلیلـات درمـورد

مسئلة زمان بنـدی در زنجیـرة تـأمین ،پـژوهش ذگـردی و
بهشتینیا  ]4نزدیکترین مسئله به موضوع مـورد بررسـی
در این پژوهش است .در تحلیـق آنهـا فـرض شـده اسـت
تأمین کنندگان در نواحی جغرافیایی از پیش تعیینشـدهای
قرار دارند و فاصلة بین تأمینکننـدگان قرارگرفتـه در یـک
ناحیة جغرافیایی قابشچشمپوشی اسـت .همچنـین ،وسـایش
نللیهای که به یـک ناحیـة جغرافیـایی تعلـق دارنـد ،فلـ
میتوانند سفارشهای تخصـیصیافتـه بـه تـأمینکننـدگان
همان ناحیـه را حمـش کننـد؛ بـهعبـارت دیگـر ،محاسـبات
حمشونلش بین هیچیک از تأمینکنندگان صورت نمیپذیرد،
اما در این تحلیق فرض میشود فاصلة بین تأمینکننـدگان
قابشچشمپوشی نیست .تأمینکنندگان در نواحی جغرافیایی
مختلف قرار دارند و همچنین وسایش نللیه مجـاز بـه حمـش
سفارش ها از تأمین کنندگان در نواحی جغرافیـایی مختلـف
در یک محموله هستند .در جدول  ،1تحلیلـات موجـود در
ادبیات موضوع دستهبندی و ملایسه شده است.

جدول  .1مقایسة تحقیق حاضر با تحقیقات صورتگرفته
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درنظرگرفتن ناوگان حمشونلش
سطح یکسارچگی
دارای افق زمانی
تک پریودی زمان زمان
تأمینکننده توزیعکننده تمرکز روی
خیر
ترکیبی بله
گسسته پیوسته
سازنده سازنده ساخت
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تعریف مسئله
در این بخش ،مسئله تعریف و فرضیات آن بیـان مـیشـود.
همچنین ،درادامه مدل ریاضی مسئله ارائه میشود.



فرضیات مسئله



همانطورکه بیان شـد ،ایـن پـژوهش زمـانبنـدی تولیـد و
حمش ونلش در یک زنجیـرة تـأمین دو مرحلـهای را بررسـی
میکند .مرحلـة اول شـامش تـأمینکننـدگان و مرحلـة دوم
شامش ناوگان حمش ونلـش کااهـا بـه یـک شـرکت سـازندة
محصوات نهایی است .سایر فرضیات مسئله بهصـورت زیـر
است:
 تعداد  nسـفارش وجـود دارد کـه پـ از پـردازش از
طریق  mتأمینکنندة مختلف که در نواحی جغرافیایی
جداگانــه قــرار دارنــد ،بایــد از طریــق یــک ناوگــان
حمش ونلش متشکش از تعداد  lوسیلة نللیـه بـه سـمت
شرکت سازندة محصوات نهایی انتلال داده شوند.
 ممکن است برخی از تأمینکنندگان بـهعلـت داشـتن
تجهیزات و ماشینآات بیشتر ،سرعت تولیـد بـااتری
نسبت به سایر تأمینکنندگان داشته باشـند و مـواد و
اقالم مورد نیاز کارخانة سازنده را سریعتر تولید کننـد
که این سرعت برحسب ماشین -ساعت بر زمـان بیـان
میشود.
 وسایش نللیة تشـکیشدهنـدة ناوگـان حمـشونلـش نیـز
ممکن است سرعت حمش متفاوتی داشـته باشـند کـه
این سرعت در کش مسیر ثابت فرض میشود.
 سرعت حمش و هرفیت حمش بـرای هـر وسـیلة نللیـه







ممکن است متفاوت باشد .هرفیت حمش یـک وسـیلة
نللیه میزان حجم یا وزنی از کااها تعریف میشود که
وسیلة نللیه هر بار حمش میکند.
تأمین کنندگان در مختصات مختلف جغرافیـایی قـرار
دارند.
فاصلة بین تأمینکنندگان قابشچشـمپوشـی نیسـت و
هریک از آنها در فواصش متفـاوتی از شـرکت سـازنده
قرار دارند.
هریک از سفارشها هرفیت متفاوتی از وسایش نللیه را
اشغال میکند.
به مجموعة سـفارشهـایی کـه یـک وسـیلة نللیـه در
یک بار حمش به شرکت سازنده انتلـال مـیدهـد یـک
محموله گفته میشود .در این حالت ،وسیلة نللیه باید
برای حمش محمولـة بعـدی بـه سـمت تـأمین کننـدة
موردنظر برود و استفاده شود؛ بنابراین ،در زمانبنـدی
باید به زمان برگشت نیز توجه شود.
هــر وســیلة نللیــه در یــک محمولــة خــود م ـیتوانــد
سفارشهای تأمینکنندگان مختلفی را حمش کند.
زمان تکمیش هـر سـفارش زمـانی اسـت کـه سـفارش
مربوطه به شرکت سازنده تحویش داده میشود.

هدک تخصیص سفارشها بـه تـأمینکننـدگان ،تعیـین
توالی تولید در تـأمینکننـدگان ،تخصـیص سـفارشهـا بـه
وسایش نللیه و تعیین اولویـت حمـش سـفارشهـا از طریـق
وسایش نللیه بـه منظـور کمینـهکـردن مجمـوع زمـان هـای
پردازش و حمش است.

شکل  .1ساختار زنجیرة تأمین
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شکش  1نمایی از مسئلة مورد بررسی در این تحلیـق را
با  6سفارش و  4تأمینکننده نشان میدهد کـه سـفارش 6
به تأمین کنندة  ،1سفارش های  2و  3بـه تـأمین کننـدة ،2
ســفارش  1بــه تــأمینکننــدة  3و ســفارشهــای  4و  5بــه
تـــأمینکننـــدة  4اختصـــاص یافتـــهانـــد .در شـــکش 1-a
تأمینکنندگان بـهطـور مسـتلش سـفارشهـای خـود را بـه
شرکت سازنده منتلش میکنند .شکش  1-bحـالتی را نشـان
میدهد که تأمینکنندگان از ناوگان حمـشونلـش مشـترکی
برای رساندن سفارشهای خود به شرکت سـازنده اسـتفاده
میکنند .نوع همکاری تأمینکنندگان در استفاده از ناوگـان
حمشونلش مشتر  VRP ،است.

مدل ریاضی مسئله
در این بخش مدل ریاضی عدد صحیح مختل مسـئلة مـورد
نظر بیان میشود .قبش از ارائة مـدل ریاضـی مسـئله ،ابتـدا
نمادهای مورد استفاده معرفی میشوند .پارامترهای مسـئله
عبارتاند از:
 :nتعداد سفارشها
 :mتعداد تأمینکنندگان
 :lتعداد وسایش نللیه
 :w,iشاخص سفارش )(w,i=1,…,n
 :sشاخص تأمینکنندگان )(s=1,…,m
 :kشاخص وسیلة نللیه )(k=1,…,l
 :bشاخص محموله )(b=1,…,n
 :voliهرفیت اشغالی توس سفارش  iام
 :capkهرفیت حمش وسیلة نللیـة  kام برحسـب تعـداد
سفارشها
 :Pisزمان پردازش سفارش  iام در تأمینکنندة  sام
 :ttks 0زمان حمـش ونلـش از تـأمین کننـدة  sتـا شـرکت
سازنده توس وسیلة نللیه  kام
 :ttk 0 sزمان حمش ونلش از شرکت سازنده تا تأمینکننده
 sتوس وسیلة نللیه  kام

 : ciزمان بارگذاری سـفارش  iام روی یکـی از وسـایش
نللیه بهمنظور حمش
 :avkbiزمانی که وسیلة نللیه  kام ،آماده حمش سفارش i
در  bامین مأموریت خود است.
 :Finkbزمانی کـه وسـیلة نللیـه  kام تمـام سـفارشهـا
تخصیصیافته به محموله  bام خود را تحویش میدهد.
 :Readykbزمانی که وسیلة نللیه  kام ،آمادة انجـامدادن
مأموریت  bام خود است.
 :Xsiاگر سفارش  iام به تأمینکنندة  sام داده شود برابر
یک و در غیر اینصورت برابر صفر است.
 :Yiwاگر در مرحلة اول سفارش  iقبش از سفارش  wقرار
گیرد برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر است.
 :Zkibاگر سفارش  iدر  bامین حمش به وسـیلة نللیـه k
تخصیص یابد برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر است.
 : Visit kibsیک متغیر کمکی است .اگر وسـیلة نللیـة k
ام در محمولة  bام خود ،سـفارش  iام را از تـأمینکننـده s

بارگذاری کند برابر  1و در غیر اینصورت برابر صفر است.
kb

 : r 0 sاگر وسیلة نللیة  kام در مأموریـت  bام خـود از
کارخانه به سـمت تـأمینکننـدة  sبـرود برابـر  1و در غیـر
اینصورت برابر صفر است.
r kb

 : s stاگر وسیلة نللیة  kام در محمولة  bام خود بـرای
بار  tام از تأمینکنندة  s/به سمت تأمینکنندة  sبرود برابـر
 1و در غیر اینصورت برابر صفر است.
r kb

 : s0اگر وسیلة نللیة  kام در مأموریـت  bام خـود از
تأمینکنندة  sبـه سـمت کارخانـه بـرود برابـر  1و در غیـر
اینصورت برابر صفر است.
پ ـ از تعریــف پارامترهــا و متغیرهــای مســئله ،مــدل
برنامه ریزی عدد صحیح مختل برای مسئله به صـورت زیـر
ارائه میشود:
𝑛

𝑖𝐶 ∑ = 𝑍𝑛𝑖𝑀
𝑖=1

tt

 : kssزمان حمشونلش از تأمینکننده  sبه تأمینکننده
 s/توس وسیلة نللیه  kام
 :Qیک عدد بسیار بزرگ
متغیرهای مدل نیز شامش موارد زیر است:
 :cjiزمان تکمیش سفارش  iدر مرحلة  jکه j= 1،2

St:
𝑚

()1

𝑖∀

∑ 𝑥𝑠𝑖 = 1
𝑠=1
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𝑛
𝑛

()2

𝑖∀

()3

𝑘∀
𝑏∀

()4

𝑖∀
𝑠∀

()5

𝑤 ∀𝑖,
𝑠∀

𝑏𝑘
𝑠∑ 𝑟0
𝑏𝑖𝑘𝑧 ∑ 𝑄\≥ 1

𝑙

∑ ∑ 𝑍𝑘𝑖𝑏 = 1

𝑖=1

𝑘=1 𝑏=1

()6
()7

𝑤<𝑖

𝑛

𝑘𝑝𝑎𝐶 ≤ 𝑏𝑖𝑘𝑧 × 𝑖𝑙𝑜𝑣 ∑

𝑛

(∀𝑘 )15
𝑏∀

) 𝑖𝑠𝑥 𝐶1𝑖 ≥ 𝑝𝑖𝑠 − 𝑄(1 −
) 𝑤𝑠𝑥 𝑐1𝑖 + 𝑄 ∗ (2 + 𝑦𝑖𝑤 − 𝑥𝑠𝑖 −
𝑠𝑖𝑝 ≥ 𝑐1𝑤 +
) 𝑤𝑠𝑥 𝑐1𝑤 + 𝑄 ∗ (3 − 𝑦𝑖𝑤 − 𝑥𝑠𝑖 −
𝑠𝑤𝑝 ≥ 𝑐1𝑖 +

𝑦𝑖𝑤 = 0

𝑚

𝑏𝑖𝑘𝑧 ∑ 𝑄\≥ 1
𝑖=1

𝑏𝑘
∑ 𝑟𝑠0
𝑠=1

𝑚
𝑏𝑘
ˊ𝑠+ ∑ 𝑟𝑠,

𝑛

𝑏∀

𝑏𝑖𝑘𝑧 ∑ ∗ 𝑄 ≤ )∑ 𝑧𝑘𝑖(𝑏+1

<𝑛−1
𝑖∀
(∀𝑘 )17
𝑠∀
𝑏∀
𝑖∀

𝑖=1

()16

𝑖=1

) 𝑏𝑖𝑘𝑧 𝑐𝑖 ˊ ≥ 𝑎𝑣𝑘𝑏𝑖 − 𝑄 ∗ (1 −

𝑖𝑐𝑖 ˊ ≥ 𝑐1

()18

𝑚
𝑏𝑘
𝑟𝑠0

=

𝑏𝑘
𝑠𝑟𝑠ˊ,

𝑠ˊ=1

∑+
𝑠ˊ=1

𝑏𝑘
ˊ𝑠+ ∑ 𝑟𝑠,
≤1

𝑘∀
𝑏∀
𝑠∀

𝑘∀

𝑛

𝑏𝑘
𝑠𝑟0

𝑚

()8

𝑠=1

𝑖=1

𝑤 ∀𝑖,

𝑤≥𝑖
𝑘∀
𝑏∀
𝑠∀

𝑚

𝑏𝑘
𝑟𝑠0

𝑠ˊ=1
𝑚

≤1

𝑏𝑘
𝑠𝑟𝑠ˊ,

∑+

𝑏𝑘
𝑠𝑟0

ˊ 𝑤𝑖𝑦 𝑎𝑣𝑘𝑏𝑖 ≥ 𝑐𝑤 ˊ + 𝑡𝑡𝑘𝑠ˊ𝑠 − 𝑄 ∗ (5 +
𝑖 ∀𝑤,
𝑤 > 𝑖 ˊ𝑠𝑤𝑥 − 𝑧𝑘𝑖𝑏 − 𝑧𝑘𝑤𝑏 −
𝑏𝑘
𝑠− 𝑥𝑖𝑠 − 𝑟𝑠ˊ,
)
(∀𝑘 )19
∗
ˊ 𝑤𝑖𝑦 𝑎𝑣𝑘𝑏𝑤 ≥ 𝑐𝑖 ˊ + 𝑡𝑡𝑘𝑠𝑠ˊ − 𝑄 (6 −
ˊ𝑠 ∀𝑠,
ˊ𝑠𝑤𝑥 − 𝑧𝑘𝑖𝑏 − 𝑧𝑘𝑤𝑏 −
𝑏∀
𝑏𝑘
) ˊ𝑠− 𝑥𝑖𝑠 − 𝑟𝑠,

𝑠ˊ=1

𝑘∀
(∀𝑏 )9
𝑠∀
(∀𝑘 )10
𝑏∀
(∀𝑘 )11
𝑏∀
𝑘∀
(∀𝑏, 𝑖 )12
𝑠∀

𝑏𝑘
𝑠𝑟𝑠,
=0
𝑚
𝑏𝑘
𝑠∑ 𝑟0
≤1
𝑛

𝑏𝑖𝑘𝑧 ∑ ≤

𝑏𝑘
𝑠∑ 𝑟0

𝑖=1

𝑠=1

) 𝑖𝑠𝑥 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑘𝑖𝑏𝑠 ≤ 0.5(𝑧𝑘𝑖𝑏 +
𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑘𝑖𝑏𝑠 ≤ 𝑧𝑘𝑖𝑏 + 𝑥𝑠𝑖 − 1
𝑛

𝑘∀
(∀𝑏 )13
𝑠∀
𝑖∀
(∀𝑘 )14
𝑏∀
𝑠∀

𝑠=1
𝑚

𝑏𝑘
𝑠𝑟0
𝑠𝑏𝑖𝑘𝑡𝑖𝑠𝑖𝑉 ∑ ≤
𝑖=1

𝑏𝑘
𝑟𝑠0
𝑠𝑏𝑖𝑘𝑡𝑖𝑠𝑖𝑉 ≤

𝑛

𝑚

𝑏𝑘
𝑏𝑘
𝑠𝑟0
𝑠+ ∑ 𝑟𝑠ˊ,
𝑠𝑏𝑖𝑘𝑡𝑖𝑠𝑖𝑉 ∑ ∗ 𝑄\≥ 1
𝑖=1

𝑠ˊ=1

(∀𝑤, 𝑖 )20

𝑖>𝑤

∀k
(∀𝑏 )21
𝑠∀
𝑘∀
()22
𝑏∀
<𝑛−1
𝑖∀
(∀𝑘 )23
𝑠∀
∀b

𝑘∀
(∀𝑠, 𝑠ˊ )24
𝑏∀
𝑤 ∀𝑖,
(∀𝑘 )25
ˊ𝑠 ∀𝑠,

ˊ𝑠 ≠ 𝑠|

ˊ
𝑖𝑤𝑦

=1−

ˊ
𝑤𝑖𝑦

𝑓𝑖𝑛𝑘𝑏 ≥ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑘𝑏𝑠 + 𝑡𝑡𝑘𝑠0 − 𝑄 ∗ (1
𝑏𝑘
− 𝑟𝑠0
)

𝑏𝑘𝑛𝑖𝑓 ≥ )𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦𝑘(𝑏+1

) 𝑠𝑖𝑥 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑘𝑏𝑠 ≥ 𝑐𝑖 ˊ − 𝑄 ∗ (2 − 𝑧𝑘𝑖𝑏 −
𝑙𝑒𝑓𝑡𝑘𝑏𝑠 ≥ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑘𝑏𝑠ˊ + 𝑡𝑡𝑘𝑠ˊ𝑠 − 𝑄 ∗ (1
𝑛

𝑏𝑘
𝑠− ∑ 𝑟𝑠ˊ,
)
𝑡=1
𝑏𝑘
ˊ𝑠𝑟𝑠,
𝑤𝑖𝑦 ≥ 𝑧𝑘𝑖𝑏 + 𝑧𝑘𝑤𝑏 + 𝑥𝑖𝑠 + 𝑥𝑤𝑠ˊ +
)− 4
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𝑏∀
𝑘∀
) 𝑏𝑖𝑘𝑧 𝑐2𝑖 ≥ 𝑓𝑖𝑛𝑘𝑏 − 𝑄(1 −
(∀𝑖 )26
𝑏∀
مجموعة محدودیت  1بیانگر این مطلـب اسـت کـه هـر
سفارش فل باید به یک تأمینکننده تخصـیص داده شـود.
مجموعة محدودیت  2بیان میکند هر سفارش فل به یک
وسیلة نللیه و به یـک محمولـه از آن بایـد تخصـیص یابـد.
مجموعة محـدودیت  3تضـمین مـی کنـد در هـر محمولـه
مجموع فضای اشغالی توس سفارشهای تخصیصیافته بـه
یک وسیلة نللیه نباید از هرفیـت آن وسـیلة نللیـه بیشـتر
شود .مجموعة محدودیت  4زمـان تکمیـش هـر سـفارش در
مرحلة تأمینکنندگان را با توجه به زمان آمادگی سفارشها
درنظر میگیرد .مجموعة محـدودیت  5بیـان مـیکنـد هـر
تأمینکننده نمیتواند در هر لحظه بیش از یـک سـفارش را
پردازش کند .مجموعة محدودیت  6ملـداری از متغیرهـای
زائد را حذک میکند .مجموعة محدودیت  7تضمین میکند
تعداد دفعات ورود به تأمینکنندة  sباید برابر تعداد دفعـات
خروا از آن باشد .مجموعة محدودیت  8تضـمین مـیکنـد
ماشین  kام برای محمولة  bام خود بیش از یـکبـار از هـر
تأمینکننده عبـور نکنـد .مجموعـة محـدودیت  9برخـی از
متغیرهای زائد مسئله را حذک می کند .مجموعة محدودیت
 10بیان میکند وسـیلة نللیـة  kام در محمولـة  bام خـود
نم ـیتوانــد بــهطــور مســتلیم از کارخانــه بــه دو یــا چنــد
تأمینکننده برود .مجموعـة محـدودیت  11بیـان مـیکنـد
ماشین  kام برای حمش محمولة  bام فل زمانی میتواند از
مبدأ خارا شـود کـه قـرار باشـد سفارشـی را حمـش کنـد.
مجموعة محدودیت  12تعیین می کند که وسیلة نللیة  kام
در محمولــة  bام خــود ســفارش  iرا از تــأمینکننــدة s
بارگذاری کند یا خیر .این امر به کمک تعریـف یـک متغیـر
کمکی به نام  Visit kibsصورت میپذیرد .همچنین ،مجموعـة
محدودیت  13بیان میکند وسیلة نللیة  kدر محمولـة  bام
خود فل زمانی میتواند بهطور مستلیم از کارخانه به یـک
تأمینکننده وارد شود یا از یک تأمینکننده به کارخانه وارد
شود که قرار باشد سفارشی از آن تأمینکننده را بارگـذاری
کنـــد .مجموعـــة محـــدودیت  14تضـــمین مـــیکنـــد
تأمینکنندگانی که براساس متغیـر  Visit kibsبایـد توسـ
وسیلة نللیـة  kام در محمولـة  bام خـود بازدیـد شـوند ،از

طریق یکـی از مسـیرهای ممکـن بازدیـد شـوند .مجموعـة
محدودیت  15بیان میکند اگر به محمولة  bام وسیلة نللیة
 kام سفارشـی تخصــیص داده شــود ،ایـن وسـیلة نللیــه در
مأموریت  bام خود ،حتماً باید از کارخانه خارا شود و حتماً
باید از یک تأمین کننـده بـه کارخانـه وارد شـود .مجموعـة
محدودیت  16تضمین میکند اگر به محمولة  bام از وسیلة
نللیة  kام سفارشی تخصیص نیابد ،نمـیتـوان بـه محمولـة
 b+1ام آن سفارشی تخصیص داد .مجموعة محـدودیت 17
بین زمان بارگیری هر سفارش با زمـان آمـادهبـودن وسـیلة
نللیهای که باید آن را از تأمینکنندة مربوطـه حمـش کنـد،
رابطه برقرار میکنـد .مجموعـة محـدودیت  18بـین زمـان
بارگذاری هر سفارش با زمان تکمیلش در مرحلة اول رابطه
برقرار میکند .مجموعـة محـدودیت  19زمـان آمـادهبـودن
وســیلة نللی ـة  kام در محمولــة  bام بــرای بارگــذاری هــر
سفارش ،خود را با زمان بارگیری سفارشهـا دیگـر مـرتب
مـیکنــد .مجموعـة محــدودیت  20ارتبــاط اولویــت حمــش
سفارش ها با یکدیگر را تعیین می کند .مجموعة محـدودیت
 21بین زمان اتمام مأموریت  bام وسیلة نللیة  kام و زمانی
که این وسیلة نللیه در مأموریت  bام خود از تأمین کنندة s
خارا میشود رابطه برقرار میکند .مجموعة محـدودیت 22
بین زمان اتمام مأموریت  bام وسیلة نللیة  kام و زمان آغاز
مأموریــت  b+1ام آن رابطــه برقــرار مــیکنــد .مجموعــة
محدودیت  23زمانی را که وسیلة نللیة  kام در مأموریـت b
ام از تــأمینکننــدة  sخــارا مـیشــود بــا زمــان بارگــذاری
سفارشهای متعلق به آن محموله مرتب میسازد .مجموعة
محــدودیت  24زمــانهــای خــروا وســیلة نللیــة  kام از
تأمین کننـدگان مختلـف مـرتب بـا محمولـة  bام خـود را
نسبت به یکدیگر درنظر میگیرد .مجموعة محـدودیتهـای
 25لزوم پیمایش مسیر بین دو تأمینکننده را توس وسیلة
نللیة  kام در مأموریت  bام آن تعیـین مـیکنـد .مجموعـة
محدودیت  26رابطة بین زمان تحویش سفارش  iبه شـرکت
سازنده و زمان اتمـام مأموریـت وسـیلة نللیـهای کـه آن را
حمش میکند ،درنظر میگیرد.

ارائة روش حل
همانطورکه ذکر شد ،بـهدلیـش سـاختار  NP-hardمسـئله،
استفاده از روشهای دقیق بهمنظـور حـش مسـئله در زمـان
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قابشقبول معلول نیست و باید از روشهای ابتکـاری یـا فـرا
ابتکاری برای یافتن جواب در زمان معلول استفاده کـرد .در
این پژوهش ،یک الگویتم فرا ابتکاری که تلفیق جدیـدی از
الگوریتمهای  SAو  GAرا درنظر میگیـرد بـهمنظـور حـش
مسئله ارائه میشود که الگوریتم  GA-SAنامیده مـیشـود.
بهمنظور بررسی کارایی آن ،الگوریتم پیشـنهادی ذگـردی و
بهشتینیا  ]4به نام  DGAبه همـراه الگـوریتمهـای  GAو
 SAبــرای حــش مســئله توســعه داده م ـیشــود و عملکــرد
الگوریتم پیشنهادی با آنها ملایسه میشود .بهمنظور تبیین
الگوریتم پیشنهادی ،ابتدا هریک از الگوریتمهای  GAو SA
به طـور مختصـر شـرح داده مـی شـود و درادامـه الگـوریتم
پیشنهادی تشریح میشود.

الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک یکی از انواع الگوریتمهای جستوجو اسـت
که براساس تکنیکهای زیستشناسی مانند وراثت و جهش
عمش میکند .جان هالنـد ایـن الگـوریتم را در سـال 1970
ارائه داده است ] .[17درادامـه ،گـامهـای الگـوریتم ژنتیـک
مورد استفاده در این مسئله -پ از ایجاد جمعیت اولیه که
بهصورت تصادفی ایجاد میشود -بیان میشود:
 .1از جمعیت فعلی دو کروموزوم به تصـادک انتخـاب
کنیــد و از طریــق عمــش تلفیــق کرومــوزوم یــا
کروموزومهای فرزند را تولید کنید.
 .2از جمعیت فعلی یک کرومـوزوم تصـادفی انتخـاب
کنید و از طریق عمش جهش ،کرومـوزوم جدیـد را
تولید کنید.
 .3با اسـتفاده از عملگـر انتخـاب تعـدادی از اعضـای
جمعیت را انتخاب کنید و به نسـش بعـدی انتلـال
دهید.
 .4اگر شرط خاتمـه محلـق نشـده اسـت ،بـه گـام 1
بازگردید ،در غیر اینصورت به گام  5بروید.
 .5بهترین عضو جمعیت فعلی را برای جواب الگوریتم
معرفی کنید.

الگوریتم شبیهسازی تبرید
شبیهسازی تبرید یک روش جستوجوی تصادفی است کـه
برای مسائش بهینهسازی بهکار میرود .الگوریتم شبیهسـازی
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تبرید از فرایند سردشدن تدریجی فلزات الهام گرفتـه شـده
است .فرایند سردسازی تدریجی را آنیش 10کردن میگوینـد.
تبرید یک فرایند برای بهبود خواص کیفی کریسـتال جامـد
است .سردسازی بسیار کنـد و تـدریجی موجـب آزادسـازی
انرژی و قرارگیری ذرات در یک جهت با بیشـترین پایـداری
مــیشــود .در ســال  ،1983کریــک پاتریــک و همکــاران
شــبیهســازی فراینــد آنیــشکــردن را بــرای حــش مســائش
بهینهسازی ترکیبی پیشنهاد کردند ] .[18گامهای الگوریتم
شبیهسازی تبرید توسعه دادهشده برای مسئله بهصورت زیر
است:
 .1یــک دمــای اولیــه بــرای مســئله درنظــر بگیریــد.
همچنین ،یک جـواب اولیـه بـه صـورت تصـادفی
تولید کنیـد و ملـدار تـابع هـدک آن را محاسـبه
کنید.
 .2گامهای زیر را  uبار در دمای فعلی تکرار کنید.
 .1-2تعداد  kتا همسایگی برای جواب تولید کنید و در
بین همسایگیها بهترین را انتخاب کنید.
 .2-2بهترین همسایگی را با جواب اولیه ملایسه کنیـد.
درصورت برتری بهترین همسایگی نسبت بـه جـواب اولیـه،
آن را با جواب اولیه جایگزین کنید و در غیر اینصورت یک
عدد تصادفی بین صفر و یک تولید کنید .درصورتیکه عـدد
تصادفی تولیدشده از ملدار تابع احتمال پذیرش جوابهـای
بد کمتر بود ،بهترین همسایگی را جایگزین کنیـد .در غیـر
اینصورت ،تغییری در جواب فعلی ندهید.
 .3با اسـتفاده از تـابع کـاهش دمـا ،دمـای فعلـی را
کاهش دهید و جایگزین دمای فعلی کنید.
 .4معیــار خاتمــه را بررســی کنیــد و درصــورت بــه
اتمامنرسیدن به گام  2بروید در غیـر ایـنصـورت
الگوریتم را خاتمه دهید.

الگوریتم

GA-SA

همانطورکه اشـاره شـد ،الگـوریتم پیشـنهادی بـرای حـش
مســئله یــک الگــوریتم فــرا ابتکــاری اســت کــه ترکیبــی از
الگــوریتمهــای  SAو  GAاســت .نحــوة عملکــرد الگــوریتم
تلفیلی بدینصورت است کـه ابتـدا الگـوریتم ژنتیـک اجـرا
میشود و درصـورت بهبودنیـافتن بهتـرین جـواب طـی n1
تکرار متوالی ،الگوریتم  SAفعال مـیشـود .در ایـن حالـت،
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زمانبندی تولید و حمشونلش و تخصیص سفارشها در زنجیرة تأمین

سفارش  6

سفارش  5

سفارش  4

سفارش  3

سفارش  2

سفارش 1

بهترین جواب نسش فعلی  GAبهعنوان جواب اولیة الگوریتم
 SAدرنظر گرفته میشود و الگوریتم  SAمطابق با گامهـای
ذکرشده روی آن اجـرا مـیشـود .درصـورت بهبـود جـواب
توس  ،SAجواب بهبودیافته بـه نسـش فعلـی  GAمنتلـش
میشود و فرایند حش الگوریتم  GAادامه مییابد .درصـورت
بهبودنیــافتن جــواب توس ـ  ،SAالگــوریتم  GAبــا همــان
جمعیت قبلی ادامه مییابد .بهمنظور تبیین بیشتر ،گامهای
الگوریتم پیشنهادی در زیر بیان شده است:
 .1جمعیــت اولیــهای از کرومــوزومهــا را بــهصــورت
تصادفی ایجاد کنید.
 .2الگوریتم ژنتیک با گـام هـای گفتـه شـده را اجـرا
کنید.
 .3اگر در  n1تکرار متوالی در بهترین جواب ،بهبودی
حاصش نشد ،الگوریتم  SAرا اجرا کنید و بهتـرین
جواب حاصش از  GAرا جواب اولیة الگـوریتم SA
درنظر بگیرید.
 .4الگوریتم  SAرا طبـق گـامهـای بیـانشـده اجـرا
کنید.
 .5اگر  (n2>n1) n2تکرار متوالی است که در بهتـرین

جـواب ،بهبـودی حاصـش نمـیشـود ،الگـوریتم را
خاتمه دهید ،در غیر اینصورت خروجی الگوریتم
 SAرا جــایگزین بهتــرین جــواب حاصــش از GA
کنید و به گام  2بازگردید.
به منظور تبیین رابطه بین گـامهـای  4و  5بایـد گفـت
درصورتیکه  n2کوچکتر از  n1باشد عملگـر  SAالگـوریتم
پیشنهادی هیچگاه فعال نمیشود ،زیرا تا قبش از فعالسازی
این عملگر دستور خاتمة الگوریتم صادر میشود.
درادامه ،بخشهای مختلف این الگوریتم تبیین میشود.
در این پژوهش ،هر کروموزوم از دو رشته از اعـداد حلیلـی
تشکیش شده است که بهصورت تصادفی تولید شدهاند .رشتة
اول مربوط به تأمینکنندگان و رشتة دوم مربوط به وسـایش
نللیه است (شکش  .)2شـمارة سـتون نشـاندهنـدة شـمارة
سفارش است .قسمت صحیح هـر عـدد در سـطر اول (دوم)
نشاندهندة شمارة تأمینکنندهای (وسـیلة نللیـهای) اسـت
که سفارش متناهر با آن ژن به آن تخصـیص یافتـه اسـت.
اعداد اعشار نیز اولویت تولید (حمش) هر سـفارش را تعیـین
میکند.

2/04

1/69

0/98

0/23

1/48

0/56

تأمینکنندگان

1/15

1/63

0/99

0/68

0/50

1/75

وسایش نللیه

شکل  .2ساختار کروموزومی مسئله

در این تحلیق از عملگـر تلفیـق تـک نلطـه بـرش و از
عملگر جهش جابهجایی استفاده شده است .عملگر انتخـاب
نیز از نوع چرخ رولت است .بهمنظـور ایجـاد همسـایگی در
الگوریتم  SAنیز عملگر جابهجایی به کار گرفته شده اسـت.
پ از اجراهای متعدد روی مسائش مختلف بهصورت تجربی
مشــخص شــد ملــادیر زیــر بــرای الگــوریتم  GA-SAبــه
جوابهای مناسبی در زمان حش معلول منجر مـیشـود .در
الگوریتم ژنتیک اندازة جمعیت اولیه برابر  ،100نرخ تلفیـق
برابر با  ،0/9نرخ جهش برابر با  n1 ،0/1برابر  10و  n2برابـر
 20درنظر گرفته شده است .همچنین ،در قسمت الگـوریتم

 SAدمای اولیه برابـر  ،2000دمـای خاتمـه برابـر  ،0تـابع
کاهش دما بهصورت  ،Tnew=2000-40*Toldتعداد همسایگی
برابر  15و تعداد تکرار در هر نسـش برابـر  1در نظـر گرفتـه
شده است .همچنین ،تابع احتمال پـذیرش جـوابهـای بـد
f



بهصورت  e tمحسوب شده است که  fاختالک جواب
فعلی با بهترین همسایگی و  tدرجة حرارت فعلی است.

نتایج محاسباتی
به منظور بررسی کیفیت الگوریتم  GA-SAبرای حش مسئلة
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مورد بررسی الگوریتم پیشنهادی ذگردی  ]4به نام ،DGA
یک الگوریتم ژنتیـک و یـک الگـوریتم شـبیهسـازی تبریـد
بهصورت جداگانه توسعه داده شد و نتایج الگوریتم GA-SA
با نتایج آنها ملایسه شد.

تولید دادههای تصادفی
مسئلة مورد بررسی پارامترهای متعددی دارد کـه در اینجـا
هفت پارامتر برای ایجاد مسائش تصادفی بررسی شده اسـت.
این پارامترها عبارتاند از:
 .1تعداد سفارشها .2 ،تعداد تأمینکنندگان .3 ،تعـداد
وسایش نللیه .4 ،زمان پردازش سفارشها .5 ،مسافتهـا.6 ،
حجم سفارشها .7 ،هرفیت ماشین.

با توجه به جدول  1برای هریک از پارامترهای بیانشـده،
سطوح مختلفی نظیر کم ،متوس و باا درنظـر گرفتـه شـده
است .تمـامی پارامترهـا بـهجـز تعـداد سـفارشهـا از توزیـع
یکنواخت پیروی می کنند .درکش  3*3*3*2*2*1*1کـه
برابر با  108مسئلة تصادفی است ،تولید میشود .بـهمنظـور
انجامدادن ملایسهها ،تعداد زیادی مسئلة تصادفی ایجاد شد
که از طریق هر سه الگوریتم اجرا شده انـد .درادامـه ،نتـایج
محاسباتی الگوریتم ها بررسی مـی شـود .تمـام برنامـه هـای
کامسیوتری این پژوهش از طریق زبان برنامه نویسی Matlab
نوشته شده و از طریق لپتاپ با پردازندة  core i3اجرا شده
است.

جدول  .2پارامترها و سطوح مورد بررسی
پارامتر

سطح کم

سطح متوس

سطح باا

تعداد سفارشها
تعداد تأمینکنندگان

10

50

100

]U[1,5

]U[5,10

]U[10,15

تعداد وسایش نللیه

]U[1,5

]U[5,10

]U[10,15

زمان پردازش سفارشها

]U[1,20

]U[20,30

مسافتها

]U[1,20

]U[20,30

حجم سفارشها

]U[1,5

هرفیت وسایش نللیه

]U[5,20

بررسی نتایج محاسباتی
به منظور بررسی کیفیت الگوریتم  ،GA-SAجواب آن با سه
الگوریتم  DGAو  GAو  SAکه بهصورت جداگانـه توسـعه
داده شدهاند ،ملایسه شـد .نتـایج در جـدول  2آورده شـده
است .همچنین ،عملگرهـای دو الگـوریتم  GAو  SAماننـد
عملگرهــای الگــوریتم تلفیلــی  GA-SAاســت .درادامــه،
الگوریتم  GA-SAارزیابی میشود.
براساس نتایج ،با افزایش تعـداد سـفارشهـا ،میـانگین
جوابها و زمانهای بهدستآمده برای هـر چهـار الگـوریتم
افزایش مییابد .همچنین ،با افزایش تعداد تأمینکننـدگان،
میانگین جواب ها کاهش مییابد ،با افـزایش تعـداد وسـایش
نللیه ،میانگین جوابها و زمانهای چهار الگـوریتم کـاهش
مییابد .بهعالوه ،با افـزایش زمـان پـردازش سـفارشهـا در
تأمینکنندگان ،میـانگین جـوابهـای هـر چهـار الگـوریتم
افزایش مییابد .با افزایش مسافتها نیز میانگین جوابهای

چهار الگوریتم افزایش مییابد .نتایج نشان میدهد میانگین
جوابهای الگـوریتم  GA-SAدر تمـام حـاات از میـانگین
جــواب الگــوریتمهــای  DGA ،GAو  SAبهتــر اســت و بــا
افزایش تعداد سـفارش هـا ایـن اخـتالک بیشـتر مـیشـود.
بهمنظور بررسـی زمـان حـش بیشـتر الگـوریتم پیشـنهادی
شاخصی با عنـوان بهبـود نسـبی نسـبت بـه زمـان مطـرح
میشود که این معیـار از رابطـة  Delta=Δobj/Δtبـهدسـت
مــیآیــد .در ایــن رابطــه  Δobjبیــانگر اخــتالک جــواب
بهدست آمده از دو الگـوریتم مختلـف و  Δtبیـانگر اخـتالک
زمان حش دو الگوریتم است .ملـدار پـارامتر  Deltaبـین دو
الگوریتم  GA-SAو  DGAدرمورد کش مسائش (سطر آخـر)
برابر با  ،0/35بین دو الگوریتم  GA-SAو  GAبرابر با 0/35
و بین دو الگوریتم  GA-SAو  SAبرابـر بـا  0/47اسـت .بـا
توجه به معیار  Deltaمشخص میشود الگوریتم پیشـنهادی
به ازای هر یک ثانیه زمان بیشتر اجـرا ،ملـدار قابـش قبـولی
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سالور  CPLEXبررسی شده اسـت .در ایـن مسـائش ،تعـداد
سفارشها با  nتعداد تأمینکننـدگان بـا  sو تعـداد وسـایش
نللیه از طریق  mمشخص شده اند .درنهایت n*s*m ،بیانگر
سایز مسئله است .نتایج نشان مـیدهـد در برخـی مسـائش،
الگوریتم ما توانسته است جواب بهینه را پیدا کند .در برخی
موارد که این امر محلق نشـده اسـت ،ایـن اخـتالک نـاچیز
است .همچنین ،زمان حـش الگـوریتم پیشـنهادی از جـواب
بهینه کمتر است.

بهبود در تـابع هـدک ایجـاد کـرده اسـت .همچنـین ،تمـام
الگوریتمها روی یـک لـپتـاپ بـا پردازنـده بـا قـدرت 1/4
گیگاهرتز انجام گرفتـه اسـت .بـدیهی اسـت بـا اسـتفاده از
پردازنده های بهروزتر ،اخـتالک در زمـان حـش الگـوریتمهـا
بهشدت کاهش مییابد و این اختالک را قابشاغماض میکند
یا حداقش معیار  Deltaرا بهبود میدهد.
در جدول  ،4بهمنظور تحلیش صحت مدل ریاضـی ارائـه
شده است و همچنین کیفیت الگوریتم پیشنهادی تعـدادی
مسئله بهصورت حش دقیق با استفاده از نرمافـزار  GAMSو

جدول  .3نتایج اجرا و مقایسات الگوریتمها
پارامتر

میانگین جوابهای الگوریتمها

سطح

مقدار پارامتر

کم
متوسط
تعداد سفارشها
باال
کم
متوسط
تعداد تأمینکنندگان
باال
کم
متوسط
تعداد وسایل نقلیه
باال
کم
زمان پردازش سفارشها
باال
کم
مساف بین تأمینکنندگان
باال

10
50
100
]U[1,5

GA

SA

DGA

51/64 64/04611 53/24417

GA-SA

میانگین زمانهای الگوریتمها
GA

SA

GA-SA

DGA

29/89 1/34917 8/52278 50/7396

179/264

179/96 5/84361 51/8342 852/154 960/89 1065/74 990/618

793/354

388/31 14/325 111/841 3454/373 4024/15 4414/586 4148/61

1554/32

188/71 7/6447 54/353

753/61

2145/2

2310/2

2080/8

1799/6

]U[5,10

1549/4 1709/76 1597/36

177/52 6/345 51/1314 1326/9

832/67

]U[10,15

231/63 7/52806 66/7144 1230/74 1406/4 1524/41 1449/92

940/667

220/27 8/735

784/52

]U[5,10

215/32 5/92583 62/0167 915/036 1119/5 1269/63 1154/18

793/247

]U[10,15

162/31 6/85694 46/7489 915/036 1052/7 1149/47 1085/34

949/173

]U[1,20

190/32 7/20148 54/8178 1170/79 1328/3 1458/62 1369/48

788/149

]U[20,30

]U[1,5

2953

3125/3

208/25 7/1437 59/9811 1734/06 2029/4 2237/63 2092/18

896/479

217/12 6/36759 62/5367 930/181 1098/7

847/302

181/45 7/97759 52/2622 1974/66

837/326

]U[1,20

1132/74

]U[20,30

2455/25 2328/92

تمام مسائل

2864/4

2479/3

63/443

1730/83

1241

2259

842/314 199/29 7/17259 57/3994 1452/42 1678/9 1848/12

جدول  .4مقایسة الگوریتم و جواب بهینه
CPLEX

GA-SA

زمان اجرا

جواب

زمان اجرا

جواب

38
27
30
39
41
65
34
44
47
27

122
104
222
157
222
152
408
275
292
291

44
43
209
561
763
577
3230
425
446
471

122
104
222
157
222
152
408
273
292
289

مسئله

شماره

3×2×2
3×3×3
4×2×2
4×3×3
4×3×2
4×4×4
5×1×1
5×2×2
5×2×3
5×3×2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1395  پاییز و زمستان،2  شماره،50  دوره،نشریه تخصصی مهندسی صنایع

 بهصورت جداگانـه بـرای مسـئلهDGA شبیهسازی تبرید و
GA-SA توسعه داده شد و نتایج آنهـا بـا نتـایج الگـوریتم
 نتایج نشاندهندة برتری الگـوریتم پیشـنهادی.ملایسه شد
.است
در پژوهشهای آتی میتوان به ارائة الگـوریتمهـای فـرا
 زنبور عسش و،ابتکاری دیگر مانند روش جستوجوی ممنوع
 ماننـدGA  در قسمت های دیگر الگوریتمSA تلفیق عملگر
 اضـافهکـردن توابـع، همچنـین. توجه داشـت،بخش جهش
هدک دیگر مانند کمینهکردن مجموع مسـافت طـیشـده و
تبدیش مسئله به یک مسئلة بهینهسـازی چندهدفـه زمینـة
.دیگری برای تحلیلات آتی است
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نتیجهگیری
 مسئلة زمانبندی در یک زنجیرة تأمین دو،در این پژوهش
مرحلهای با تأکید بر یکسـارچگی مراحـش آن بررسـی شـده
است که مرحلة اول شـامش تـأمینکننـدگان و مرحلـة دوم
شامش ناوگان حمشونلـش کااهـا بـه یـک شـرکت سـازندة
 تابع هدک کمینه کـردن مجمـوع.محصوات نهایی می شود
 ابتدا یک مدل ریاضی عدد.زمانهای تکمیش سفارشهاست
 سـس یـک.صحیح مختل برای مسئله توسـعه داده شـد
 ارائه شـد کـه تلفیلـیGA-SA الگوریتم فرا ابتکاری به نام
.جدید از الگوریتمهای ژنتیک و شـبیه سـازی تبریـد اسـت
، ســه الگــوریتم ژنتیــکGA-SA بــرای ارزیــابی الگــوریتم
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واژههای انگلیسی بهترتیب استفاده در متن
1. Vehicle Routing Problem
2. Genetic Algorithm
3. Simulated Annealing
4. Work in Process
5. On Line
6. Mixed Integer Programming
7. Sequence Dependent Changeover
8. Multiple Intermediate Due Dates
9. Shelf-life Date
10. Annealing

