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حل مدل برنامهریزی تولید ادغامی چندهدفة فازی با آثار یادگیری و زوال به
کمک الگوریتمهای ژنتیک و جستوجوی ممنوعه
اسماعیل مهدیزاده،* 1رسا قاضیزاده
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 .1دانشیار مهندسی صنایع ،دانشکدة مهندسی صنایع و مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
 .2کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشکدة مهندسی صنایع و مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
(تاریخ دریافت  94/07/22ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  95/07/04ـ تاریخ تصویب )95/08/14

چکیده
در این پژوهش ،یک مدل برنامهریزی تولید ادغامی چندهدفة فازی با درنظرگرفتن دو عامش اثر یادگیری کارگران و اثر زوال ماشینآات ارائـه
میشود .توابع هدک شامش اهداک کمی افزایش سود و کاهش هزینة خرابی دستگاهها و هدک کیفی افزایش میزان رضایتمندی مشتری هستند.
سس با درنظرگرفتن اوزان متفاوت برای اهداک و اصالح اهداک با روش برنامهریزی آرمانی فازی ،مدل چندهدفة فازی به یک مدل تـکهدفـة
قطعی تبدیش شده و با الگوریتمهای ژنتیک و جستوجوی ممنوعه حش شده است .در تنظیم پارامترهـای دو الگـوریتم از روش تـاگوچی بهـره
گرفته میشود .در پایان ،جواب بهدستآمده از دو الگوریتم با استفاده از آزمون فرض برابری میانگینها با هم ملایسـه مـیشـوند .نتـایج نشـان
میدهند الگوریتم ژنتیک در حش مدل ارائهشده نسبت به الگوریتم جستوجوی ممنوعه کارایی بیشتری دارد.

واژههایکلیدی :الگوریتم جستوجوی ممنوعه ،الگوریتم ژنتیک ،برنامهریـزی آرمـانی فـازی ،برنامـهریـزی تولیـد
ادغامی ،برنامهریزی چندهدفه.

مقدمه
برنامهریزی تولید ادغامی یک برنامهریزی با هرفیت متوس
است که معمواً بین  3تا  18ماه طول میکشد و بهمنظـور
برآوردهکردن تلاضا و کاهش هزینـههـای مختلـف تولیـدی
استفاده میشود .در برنامهریزی تولید ادغامی مدیر با تعیین
میزان متغیرهـایی نظیـر ملـادیر تولیـد در اوقـات عـادی و
اضافه کاری برحسب واحد مشتر کاا ،اسـتخدام و اخـراا
کارگران ،خرید از طریق قرارداد جنبی ،موجودی و کمبـود،
کارکرد زیر هرفیت بهدنبال پاسـخگویی کـش تلاضـای افـق
برنامهریزی در طول افق برنامـهریـزی اسـت تـا تعـدادی از
اهداک بهطور همزمان تحلـق یابنـد .یکـی از دغدغـههـا در
لحاظکردن اهـداک تأثیرگـذار اسـتفاده از روشـی بـرای بـه
همگرایی رساندن آن هاست که وزن اولویتی متفاوتی دارنـد
و گاهی نیز با یکدیگر در تناقضاند .این موضوع زمانی نمود
مییابد که در شرایطی واقعی یعنی در حالت عـدم قطعیـت
* نویسندة مسئول :تلفن  02833670051 :دورنگار02833670051 :

بررسی شود .هدک اصلی این تحلیق ارائة مدلی جامع است
تا در شرای عدم اطمینان جنبههای مختلفی از این کارکرد
را بررسی کند که کارآمد نیز باشد.
بسیاری از محللـان درمـورد مـدل برنامـهریـزی تولیـد
ادغــامی چندهدف ـة فــازی پــژوهش انجــام دادهانــد .گــن و
همکاران روشی جدید بـرای حـش برنامـهریـزی ادغـامی بـا
پارامترهای فازی ارائه دادند که در آن با تبـدیش یـک مـدل
فازی چندهدفة خطی به یک مدل چندهدفة خطی قطعـی
آن را حــش کردنــد  .]1وانــگ و فانــگ مــدل چنــد هدف ـة
برنامهریزی ادغامی را ارائه دادهاند کـه در آن اهـدافی مثـش
کمینهکردن هزینة تولید و تلاضای علبافتـاده و موجـودی
درنظر گرفته شده است .در این مدل ،هزینة تولید و هزینـة
قرارداد جنبی و سطح نیروی کار و هرفیت تولیـد و فـروش
فازی درنظر گرفته شده است و اولویـتبنـدی ایـن اهـداک
Email: emehdi@qiau.ac.ir
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یکسان است که با تشکیش یک مدل برنامهریزی خطی فازی
و تبدیش آن به یک مدل قطعی با روشهای حش مدل خطی
حش شده است  .]2وانـگ و لیانـگ یـک مـدل چندهدفـة
خطی فازی را بررسی کردهاند که ملادیر توابع هـدک در آن
بهصورت فازی درنظر گرفته شده اسـت ،امـا اولویـتبنـدی
اهداک در آن درنظر گرفته نشده اسـت .ایـن مـدل پـ از
قطعیسازی با نرمافزار  LINDOحش شده است  .]3وانگ و
لیانگ یک مدل برنامهریزی تولید احتمالی خطی را در قالب
مدل برنامهریزی تولید ادغامی ارائه کردهاند که با پیشبینی
تلاضای مبهم و با هدک حداقشسازی هزینههای نگهداری و
قرارداد جنبی و تغییر سطح نیـروی کـاری ،ابتـدا آن را بـه
مدل خطی تبدیش و سس آن را حـش کـردهانـد  .]4چـائو
فانگ و همکـاران کـاربرد برنامـهریـزی آرمـانی فـازی را در
مدلهـای چندهدفـه بـا وزن هـدکهـای متفـاوت بررسـی
کردهانـد و پـ از تبـدیش بـه مـدل قطعـی بـا اسـتفاده از
الگوریتم اصالح شده ژنتیک آن را حش کـردهانـد  .]5شـائو
یــان یــک روش برنامــهریــزی آرمــانی را بــرای اســتفاده در
مدلهای چندهدفـة فـازی ارائـه کـرده اسـت کـه در آن از
اولویتبندی فازی و رتبهبندی فازی بـرای ایـن مـدل بهـره
می برد  .]6جمالنیا مدل چندهدفة غیرخطی فازی دوگانه
با اهداک دارای اولویتبندی متفاوت را ارائـه داد کـه در آن
اثر یادگیری لحاظ شده است و هرفیت ماشینآات و فضای
انبار محدود درنظر گرفته شـده اسـت .همچنـین ،تلاضـا و
اولویت بندی اهداک بهصـورت قطعـی اسـت .در ایـن مـدل
چندهدفـة غیرخطـی فــازی دوگانــه ابتــدا اهــداک بــا روش
برنامهریزی آرمانی اصالح میشود و پ از قطعیسـازی بـا
استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری حش میشود  .]7اوزکان با
ارائة یک مدل چندهدفه برای مونتاژ دو مرحلهای فـازی بـا
استفاده از نوعی برنامهریزی آرمانی فازی ،آن را حـش کـرده
است  .]8بایکاستگلو مدل چندهدفة برنامهریزی ادغامی بـا
پارامترهای فازی را ارائه کرده است .در این مدل ،نویسـنده
ثابت میکند چگونه میتوان یک مدل برنامهریـزی ادغـامی
چندهدفه را به صورت یک مدل برنامهریـزی ریاضـی فـازی
بیان کرد و بهصورت مستلیم و بدون تغییر شـکش آن را بـا
روشهای رتبهبندی فازی و الگوریتمهای فرا ابتکـاری حـش
کرد  .]9فراکسافانرات یک مدل برنامه ریزی خطی امکـانی
تلـدمی را بـرای حـش مســائش برنامـهریـزی تولیـد ادغــامی
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چندهدفه با دو تابع هدک حداکثرکردن سود و حداقشکردن
تغییرات نیروی انسانی پیشنهاد داد .او هر هـدک را بـه سـه
هدک کالسیک تبـدیش کـرده و سـس مسـئله را براسـاس
رتبه بندی اهداک حش کرده است  .]10رمضانیان یک مدل
دو مرحلهای برنامهریزی تولید ادغامی ارائـه داده اسـت کـه
هدفش کاهش هزینه هاست .بـرای حـش ایـن مـدل خطـی
مختل عدد صحیح از الگوریتمهای جستوجـوی ممنـوع و
الگوریتم ژنتیک استفاده شده است  .]11مدل پیشـنهادی
بهدلیش مشابهت با مدل فنگ هونگ جزء مسائش رده سخت
و  NP-hardمحسوب میشود  .]12نوید و همکاران مسئلة
برنامهریزی تولید ادغامی چندهدفه با پارامترهـای مـبهم را
بررسی کردهاند و مدل برنامهریزی تولید ادغامی فازی را بـه
مدل قطعی تبدیش کردهانـد  .]13کـاوه و آیـدا یـک روش
برنامه ریزی آرمانی فازی برای حش برنامهریزی ریاضی عـدد
صحیح ترکیبی چندهدفه ایجاد کرده انـد .سـه تـابع هـدک
شامش حداقشکردن هزینة کش ،حداکثرکردن سطح خـدمت
مشتری و حـداکثرکردن کیفیـت محصـول نهـایی بـه طـور
همزمان درنظر گرفته شده است  .]14نجمه و کـوآن یـک
مــدل برنامــهریــزی تولیــد ادغــامی چندهدفــة فــازی بــا
درنظرگرفتن دو شاخص عملکرد و دسترسپـذیری خطـوط
معرفی کرده اند .ملایسة نتایج نشان می دهد این دو شاخص
در توسعة یک برنامة تولید ادغـامی واقعـی و عملـی اعتبـار
کافی دارند  .]15غالمی و همکاران یک مدل برنامـهریـزی
تولید ادغامی غیرخطی عدد صـحیح ترکیبـی چنـددوره ای
چندهدفة فازی ارائه دادهاند و برای حـش مـدل پیشـنهادی
یک مدل برنامهریزی فازی را توسعه دادند  .]16ژی زیانگ
و همکــاران ضــریب آثــار یــادگیری در شــرای تلاضــای
غیرقطعی روی یک برنامة تولید ادغـامی را بررسـی کردنـد.
عملکرد روش پیشنهادی با دو مدل در حالتهـایی ملایسـه
شد که تلاضا غیرقطعی نبود و آثار یادگیری لحاظ نمی شد.
نتــایج نشــان داد درنظرگــرفتن تلاضــای غیرقطعــی و آثــار
یادگیری انعطاکپذیری برنامـة تولیـد ادغـامی را افـزایش و
هزینــة تولیــد کــش را کــاهش م ـیدهــد  .]17آنیرســون و
همکاران یک مدل برنامهریزی آرمـانی فـازی بـرای مسـئلة
برنامــهریــزی تولیــد ادغــامی واقعــی ارائــه دادنــد .آنهــا
بهاینمنظـور مـدل را در یـک شـرکت تولیدکننـدة شـکر و
اتانول در کشور برزیش به کار گرفتند  .]18آثار یادگیری در
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حوزههای مختلف مطالعه و بهکار گرفته میشود؛ برای مثال
آزاده و همکـــاران آثـــار یـــادگیری و زوال را در مســـئلة
زمانبندی تولید تکماشینی بهکار گرفتهاند .آنها یک مدل
برنامــهریــزی عــدد صــحیح بــرای مســئلة تــکماشــینی
غیریکنواخت وابسته به زمان پردازش کارها با درنظرگـرفتن
آثار یادگیری و زوال ارائه داده اند و در ملیاس بزرگ مسئله
را با الگـوریتمهـای ژنتیـک و جسـتوجـوی ممنوعـه حـش
کردهاند . ]19
در بیشتر مـدلهـای ارائـهشـده در منـابع یاشـده ،اثـر
یادگیری لحاظ نشده است و هیچکدام اثر زوال ماشینآات
را درنظر نگرفته اند .همچنـین ،در ایـن پـژوهش هـا هزینـة
تعمیـرات هـیچگـاه یـک هـدک مسـتلش و دارای یـک وزن
مشخص همراه با اثر زوال ماشینآات و اثر یادگیری بهطور
هــمزمــان درنظــر گرفتــه نشــده اســت و در بیشــتر مواقــع
اولویتبندی اهداک در آنها قطعی است و فازی نیسـت .در
پژوهش پیش رو تمام این موضوعات بهطـور کامـش بررسـی
میشود تا مدلی جامع ارائه شود .بهایـنترتیـب ،ابتـدا یـک
مدل برنامهریزی تولید ادغامی غیرخطـی چندهدفـة فـازی
ارائه میشود ،بهصورتیکه اهداک کمی فازی بـرای افـزایش
سود و کاهش هزینههـای خرابـی دسـتگاه و هـدک کیفـی
میزان رضایتمندی مشتری لحاظ شوند .سس با تبدیش این
مدل چندهدفة فازی به یک مدل قطعی و اصالح اهداک بـا
روش برنامهریـزی آرمـانی فـازی ،مراحـش حـش ادامـه داده
میشود .شایان ذکر است اوزان اهداک بـا یکـدیگر متفـاوت
است و این نکته در تبدیش مدل به یک مدل قطعـی لحـاظ
مـیشــود .هـدک مــدل بــهدسـتآوردن میــزان بهینــهای از
متغیرهــای مــدل ماننــد میــزان تولیــد در زمــان عــادی و
اضافه کاری ،میزان خرید از طریـق قـرارداد جـانبی ،میـزان
تلاضای علبافتاده ،میزان سطح موجودی ،میـزان کـارگران
اخراجی و استخدامی در هر دوره است و بایـد درکـش بایـد
اهداک این مدل شامش حداکثرسـازی سـود ،حـداقشسـازی
هزینة تعمیرات و رضایتمندی مشتریان محلق شود .در این
مدل ،نوعی اثر یـادگیری وجـود دارد کـه زمـان تولیـد هـر
محصول را به میـزان تولیـد آن در دورههـای قبـش وابسـته
میکند و اثر زوال ماشینآات نیز مشاهده میشود که نـرخ
خرابی محصوات را به دورة قبش وابسته میکند .بـا تبـدیش
این مدل چندهدفة فـازی بـه یـک مـدل قطعـی و اصـالح
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اهــداک بــا روش برنامــهریــزی آرمــانی فــازی ،حــش آن بــا
الگــوریتمهــای ژنتیــک و جســتوجــوی ممنوعــه صــورت
میگیرد.

مدلسازی ریاضی
مدل ریاضی مورد نظر از دو بخش تشـکیش شـده اسـت :در
بخش اول کارگران و ماشینهای گروه اول محصوات اولیـه
را تولید میکنند و در مرحلة بعـد کـارگران و ماشـینآات
بخش دوم محصوات تولیـدی در بخـش اول و محصـوات
خریداری شده در بخش دوم را مونتاژ میکنند که محصـول
نهایی بهدست میآید.

متغیرهای تصمیم مدل
 :P1ktتعداد تولید محصول نوع  kام در بخـش اول در دورة t

در حالت عادی تولید
 :O1ktتعداد تولیـد محصـول نـوع kام در بخـش اول در
دورة  tدر حالت اضافهکاری تولید
 :S1ktتعداد محصوات خریداریشدة نوع  kام در بخش
اول در دورة t
 :I1ktمیزان موجودی انبار از محصول نوع  kام در بخش
اول در دورة t
 :P2itتعداد تولیـد محصـول نـوع  iام در بخـش دوم در
دورة  tدر حالت عادی تولید
 :O2itتعداد تولیـد محصـول نـوع  iام در بخـش دوم در
دورة  tدر حالت اضافهکاری تولید
 :S2itتعداد محصوات خریداریشدة نوع  iام در بخـش
دوم در دورة t
 :I2itمیزان موجودی انبار از محصول نـوع  iام در بخـش
دوم در دورة t
 :B2itتعداد کمبود انبار از محصـول نـوع  iام در بخـش
دوم در دورة t
 :HHtمیزان کارگران استخدامی در بخش اول در دورة t
 :LLtمیزان کارگران اخراجی در بخش اول در دورة t
 :WWtسطح نیروی کار در بخش اول در دورة t
 :Htمیزان کارگران استخدامی در بخش دوم در دورة t
 :Ltمیزان کارگران اخراجی در بخش دوم در دورة t
 :Wtسطح نیروی کار در بخش دوم در دورة t
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 :C1K0تعداد محصوات نوع  kام خریداریشده در بخش
اول در شروع دورة برنامهریزی
 :Y1ktمتغیر تصمیم راهاندازی تولید برای محصول نوع k
در بخش اول در دورة ( tمتغیر صفر و یک)
 :Y2itمتغیر تصمیم راهاندازی تولید برای محصول نـوع i
در بخش دوم در دورة ( tمتغیر صفر و یک)

پارامترهای مدل
 :D2itتلاضای محصول  iدر دورة  tدر بخش دوم
 :CP1ktهزینة تولید محصول نوع  kدر بخـش اول در دورة t
در حالت عادی تولید
 :CO1ktهزینة تولید محصول نوع  kدر بخش اول در دورة t
در حالت اضافهکاری تولید
 :CS1ktهزینة محصوات خریداریشده نوع  kدر بخـش اول
در دورة t
 :CI1ktهزینة انبـارکردن محصـول نـوع  kدر بخـش اول در
دورة t
 :CP2itهزینة تولید محصول نـوع  iدر بخـش دوم در دورة t
ام در حالت عادی تولید
 :CO2itهزینة تولید محصول نوع  iدر بخـش دوم در دورة t
در حالت اضافهکاری تولید
 :CS2itهزینة محصوات خریداریشدة نـوع  iدر بخـش دوم
در دورة t
 :SP2itقیمت فروش محصول نوع  iدر بخـش دوم در دورة t
در حالت عادی تولید
 :SO2itقیمت فـروش محصـول نـوع  iام در بخـش دوم در
دورة  tدر حالت اضافهکاری تولید
 :SS2itقیمت فروش محصوات خریـداریشـده نـوع  iام در
بخش دوم در دورة t
 :CI2itهزینة انبـارکردن محصـول نـوع  iدر بخـش دوم در
دورة t
 :CB2itهزینة علبافتاده برای محصول نوع  iدر بخـش دوم
در دورة t
 :A2ijزمانی که ماشین  jبرای تولید محصول  iدر بخش دوم
صرک میکند
 :A1klزمانی که ماشین  lبرای تولیـد محصـول  kدر بخـش
اول صرک میکند
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 :u2ijزمان آمادهسازی محصول  iروی ماشین  jبـرای تولیـد
در بخش دوم
 :u1klزمان آمادهسازی محصول  kروی ماشین  lبرای تولیـد
در بخش اول
 :r2ijtهزینة آمادهسازی محصول  iروی ماشین  jبرای تولیـد
در بخش دوم در دورة t
 :r1kltهزینة آمادهسازی محصول  kروی ماشین  lبرای تولید
در بخش اول در دورة t
 :RRltهرفیت تولید ماشین  lدر دورة  tدر بخش اول
 :Rjtهرفیت تولید ماشین  jدر دورة  tدر بخش دوم
 :CHHtهزینة استخدام یک کارگر در بخش اول در دورة t
 :CHtهزینة استخدام یک کارگر در بخش دوم در دورة t
 :CLLtهزینة اخراا یک کارگر در بخش دوم در دورة t
 :CLtهزینة اخراا یک کارگر در بخش اول در دورة t
 :CWWtهزینة نیروی کار در بخش اول در دورة t
 :CWtهزینة نیروی کار در بخش دوم در دورة t
 :I2i0سطح موجودی اولیة محصول نوع  iدر بخش دوم
 :I1k0سطح موجودی اولیه محصول نوع  kدر بخش اول
 :W0سطح اولیة کارگران در بخش اول
 :WW0سطح اولیه کارگران در بخش دوم
 :B2i0تعداد تلاضاهای علبافتادة اولیه
 :fikتعداد واحدهای ازم از محصول  kبرای تولید یک واحد
محصول i
 :e1kساعت کار ازم برای تولید اولین واحد از محصول  kدر
بخش اول
 :e2iساعت کار ازم برای تولید اولین واحد از محصـول  iدر
بخش دوم
 :Z1ktهزینة تولید کارگران برای تولید یک واحد از محصـول
 kدر دورة  tدر بخش اول
 :Z2itهزینة تولید کارگران برای تولید یک واحد از محصـول
 iدر دورة  tدر بخش دوم
 :α1tنسبت زمانی از زمان عادی تولیـد کـه در اضـافهکـاری
توس کارگران در دورة  tدر بخش اول صرک میشود
 :α2tنسبت زمانی از زمان عادی تولیـد کـه در اضـافهکـاری
توس کارگران در دورة  tدر بخش دوم صرک میشود
 :βjtنسبتی از زمان عادی هرفیت ماشین  jبـرای تولیـد در
اضافهکاری در دورة  tدر بخش دوم
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 :β2ltنسبتی از زمان عادی هرفیت ماشین  lبـرای تولیـد در
اضافهکاری در دورة  tدر بخش اول
 :Fساعت کار دردسترس کارگران در هر دوره
 :Wtmaxبیشینة سطح کارگران در بخش دوم در دورة t
 :WWtmaxبیشینة سطح کارگران در بخش اول در دورة t
 :S2itmaxبیشینة سطح خرید در بخش دوم در دورة t
 :S1ktmaxبیشینة سطح خرید در بخش اول در دورة t
 :Q1KLهزینة تعمیرات محصول نـوع  kام روی ماشـین  lدر
بخش اول
 :Q2ijهزینة تعمیـرات محصـول نـوع  iام روی ماشـین  jدر
بخش دوم
 :q1KLنرخ خرابی محصول نوع  kام روی ماشین  lدر بخـش
اول
 :q2ijنرخ خرابی محصـول نـوع iام روی ماشـین  jدر بخـش
دوم
 :Lidزمان انتظار برای تحویش کاای خریداریشده
 :Mعدد بزرگ
 :brفاکتوری بـرای محاسـبة میـانگین زمـان تولیـد توسـ
کارگران در وقت عادی که بهصورت زیر محاسبه میشود:
(/ Ln2ضریب یادگیری(br =ln

T

I

K

J

L

T

  r1klt  y 1kt   r2 ljt  y 2it
j 1 t 1 i 1
I

l 1 t 1 k 1

T

T

K

  I 1kt  CI 1kt   I 2it  CI 2it
t 1 k 1

t 1 i 1
T

T

I

 CB 2it  B 2it  CW t W t
t 1 i 1

t 1

T

 CW W t W W t
t 1
T

  CH t  H t   CLt  Lt 
t 1
T

  CHH t  HH t   CLLt  LLt 
t 1

در هدک  ،2حداقشسازی هزینة تعمیرات مد نظـر قـرار
میگیرد ،بهگونهایکه آثـار زوال ماشـینآات در آن لحـاظ
شده باشد که این کار با وابستهسازی نـرخ خرابـی بـه دورة
زمانی تولیـد انجـام مـیگیـرد .در ایـن حالـت ،بـا گذشـت
دورههای متوالی نرخ خرابی حالتی افزایشی پیدا میکند.
Q 2ij  P2ij

()2

q 2ij
t

q 2 kl
 Q1kl  P1kl
t

J

N

T

Min   t
t 1 i 1 j 1
L

K

T

  t
t 1 k 1 l 1

تابع هدف کیفی

مدل ریاضی پیشنهادی
توابعهدفکمی 
در هدک  ،1حداکثرسازی سـود صـورت مـیگیـرد کـه اثـر
یادگیری نیز در آن لحاظ شده است.
()1
T

N

Max    SP2it  P2it  SO 2it O 2it  SS 2it  S 2it 
i 1 t 1
T

I

  CP2it  P2it  CO 2it O 2it  CS 2it  S 2it 
i 1 t 1
T

K

  CP1kt  P1kt  CO1kt  O1kt  CS 1kt  S 1kt 
k 1 t 1
T

K

  CP1kt  P1kt  CO1kt  O1kt  CS 1kt  S 1kt 
k 1 t 1

br

I
T
 T

  Z 2it e 2it  ( P2i (t 1) )  1  P2itbr 1
i 1 t 1
 t 1

br
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K T
 T

  Z 1kt e1k  ( P1k (t 1) )  1  P1ktbr 1
k 1 t 1
 t 1


میزان رضایت مشـتری براسـاس تـأمین بـهموقـع تلاضـا و
کیفیت محصول تعیین می شود کـه اهـداک کیفـی تعریـف
میشوند .این نظر مشتری از طریق متغیرهـای زبـانی بیـان
میشود و در اینجا از اعداد فـازی مثلثـی بـرای بیـان تـابع
عضــویت توابــع کیفــی اســتفاده مـیشــود .عامــش مهــم در
رضایتمندی مشتری ،تـأمین بـهموقـع کااسـت؛ بنـابراین،
بــهمنظــور دســتیابی بــه ایــن هــدک ،نســبتی از تلاضــای
علبافتاده به تلاضای کش درنظر گرفته میشود کـه در هـر
مسئله ممکن است متفاوت باشد .اگر این نسبت برقرار بـود
یا حتی کمتر بود ،رضایت مشتری ماکزیمم اسـت ،امـا اگـر
این نسبت بیشتر بود؛ یعنی میزان تلاضـای علـب افتـاده از
انتظــار مشــتری بیشــتر اســت کــه بــه همــان نســبت از
رضایتمندی مشتری کاسته میشود.
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k , t

محدودیتهای مدل
()3
S .t :
)P2it  O 2it  S 2it  B 2it  B 2i (t 1
 I 2i (t 1)  I 2it  D 2it i , t

()4

P1kt  O1kt  S 1kt
 I 1k (t 1)  I 1kt 
I

  f ik  (P2i (t  lid )  O 2i (t  lid ) ) k , t
i 1

()5
S 0 k  I 0 k  I 2i 0 
 (P2i (t  lid )  O 2i (t  lid ) ) k

lid

ik

i 1 t 1
I

 (A

()6

j , t

 P2it  u 2ij  y 2it )  R jt

2ij

()7

j , t

O 2it )   jt  R jt

2ij

 P1kt  u1kt  y 1kt )  RR lt

1kl

()8
()9

l ,t

()10
(i ,t )11
t
()12
()13
t

i 1
I

 (A
i 1
K

 (A
k 1
K

 (A

O1kl )   2lt  RR lt

l , t

I

 f

1kl

k 1

P1kt  O1kt  M .y 1kt

k ,t

P2it  O1it  M .y 2it

W t W (t 1)  H t  Lt
WW t WW (t 1)  HH t  LLt
br
 T
 
e
P

1


)1k   1k (t 1
  
  t 1
k 1
 

K

()14

WW t

t

()15

O1kt  1t  f WW t

t






()16

t

()17
()18
()19
()20
()21
()22

f

1kt

K

2k

e
k 1

 T

e 2i    P2i (t 1)  1


i 1

  t 1

br

I

W t

f

)(br 1

O 2it   2t  f W t

t

P

)(br 1

P

2 it

I

2i

e
i 1

t

W t W max t

t

WW t WW max t

i ,t

S 2it  S 2i t max

i , t

B 2it  I 2i t  0

i , t

y 2it  0,1

y 1kt  0,1

()23
محدودیت  3به تعادل تولید برمـیگـردد .محـدودیت 4
میان محصوات تولیدی در بخش اول با تولیدات بخش دوم
ارتباط برقرار میکند .محدودیت  5مطمـئن مـیسـازد کـه
سطح موجودی اولیه و میزان قرارداد جانبی اولیه در بخـش
اول باید بزرگتر مساوی تولیـدات دورة بعـد در بخـش دوم
باشد .محدودیتهای  8 ،7 ،6و  9از برقراری رابطة هرفیـت
زمان تولید ماشینآات اطمینان میدهند .محـدودیتهـای
 10و  11لــزوم راهانــدازی ماشــین بــرای تولیــد را نشــان
میدهد .محدودیتهای  12و  13تعادل نیروی کار را نشان
می دهند .محدودیتهای  16 ،15 ،14و  17لـزوم برقـراری
نامعادل ـة هرفیــت تولیــد کــارگران را بــا درنظرگــرفتن اثــر
یادگیری نشـان مـیدهنـد .محـدودیتهـای  19 ،18و 20
ماکزیمم هرفیت نیـروی کـار و خریـد را از طریـق قـرارداد
جنبی نشان میدهـد .رابطـة  21بیـان مـیکنـد هـمزمـان
نمیتوان هم کمبود و هم موجودی داشت .روابـ  22و 23
نشانگر صفر و یک بودن متغیرهـای راهانـدازی ماشـینآات
است .درضمن ،تمام متغیرهای مدل نامنفی هستند.

برنامهریزی آرمانی فازی برای اصالح اهداف
مجموعة فازی در برنامهریزی آرمانی زمانی استفاده میشود
که مدیر میزان ارزش انتظاری خود را بهصورت قطعی بیـان
نکند و یک ارزش انتظاری مبهم ممکـن اسـت یـک هـدک
فــازی بیــان شــود .همچنــین ،در مســائش تصــمیمگیــری
چندهدفه که معمواً اوزان اهداک متفاوت است ،اسـتفاده از
مدل برنامهریزی آرمانی یکی از روشهـای مفیـد بـرای بـه
همگرایــی رســاندن اهــداک اســت .درنتیجــه ،در اینجــا از
برنامهریزی آرمانی فازی به شرح زیر استفاده میشود:
همچنین ،از نظر تصمیمساز برای طراحی توابع عضویت
استفاده میشود .سه نوع مـدل برنامـهریـزی آرمـانی فـازی
بهصورت زیر است:
Gi (X )  g i i  1,..., N
()24
Gi (X )  g i i  N  1,..., K
()25
Gi (X )  g i i  K  1,..., M
()26
()27

S .t :
cX  d

در این حالت ،نلطة بهینة  Xبه گونهای بهدست میآیـد
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که اهداک را برآورده کند .در این حالـت  giارزش انتظـاری

هدک  iام و  cX  dمحدودیتهای مدل در حالـت قطعـی
هستند .در این حالـت ،توابـع عضـویت اهـداک فـازی روش
ارائهشده در منابع  ]12و  ]13تعریف میشوند.

ایجاد تابع عضویت برای هدف کیفی
در این پژوهش ،هدفی کیفی درنظر گرفته شـده اسـت کـه
میزان رضـایتمندی مشـتری را نشـان مـیدهـد .ایـن نظـر
مشتری از طریق متغیرهای زبانی بیان میشود.
در اینجا اعداد فازی کـه بـرای بیـان متغیرهـای زبـانی
بهکار گرفته میشوند ،بهصورت اعداد فازی ذوزنلهای اسـت
که تابع عضویت آن بهصورت زیر نمایش داده میشود:
x a
b  a

1

x d
c d



] for X  [a , b

()28

] for X  [b , c
] for X  [c , d
other

) A ( x

کــه در آن  Ãیــک عــدد فــازی ذوزنلــهای اســت کــه بــه
اینصورت نمـایش داده مـیشـود Ã = )a, b, c, d) :کـه در
حالــت خــاص اگــر  b=cباشــد ،بــهصــورت عــدد فــازی
مثلثی ) Ã = )a,b,dنمایش داده میشود .در تحلیق حاضـر
از مجموعة متغیر زبانی زیر برای نشاندادن میـزان رضـایت
مشتری استفاده شده است:
(خیلی زیاد)( ،زیاد)( ،نسبتاً زیاد)( ،متوسـ )( ،نسـبتاً
کم)( ،کم) ،و (خیلی کم)}= رضایتمندی مشتری
فرض میشود رضایتمندی مشتری اعدادی بین صفر تـا
صد درصد است که در اینجا توابـع عضـویت اعـداد مثلثـی
بهصورت زیر نمایش داده میشود:
( = )0، 0 ،8خیلی کم
]xϵ[0,8

for

1

)(x) = { (8) (8 − xخیلی کمμ
0

otherwise

( = )22،14،6کم
1

]xϵ[6,14

for

)( ) (x − 6

]xϵ[14,22

for

) (x) = {(1) (22 − xکمμ

8

otherwise

8

0

( = )30،20، 40نسبتاً کم
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]xϵ[20,30

for

]xϵ[30,40

for

1

)( ) (x − 20
10
)(x) = {( 1 ) (40 − xنسبتاً کمμ
10

0

otherwise

( = )35 ،40 ،45متوس
]xϵ[35,40

for

]xϵ[40,45

for

1

)( ) (x − 35
5
) (x) = {(1) (45 − xمتوس μ
5

0

otherwise

( = )42 ،52 ،62نسبتاً زیاد
]xϵ[42,52

for

]xϵ[52,62

for

1

)( ) (x − 42
10
)(x) = {( 1 ) (62 − xنسبتاً زیادμ
10

0

otherwise

( = )60، 75 ،90زیاد
]xϵ[60,75

for

]xϵ[75,90

for

1

)( ) (x − 60
15
)(x) = {( 1 ) (90 − xزیادμ
15

0

otherwise

( = )85، 100 ،100خیلی زیاد
]𝑥𝜖[85,100

1

𝑟𝑜𝑓 )(x) = {(15) (𝑥 − 85خیلی زیادμ
0
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

ایجاد تابع هدف ثانویه
با استفاده از روش برنامهریزی آرمانی فازی ،مدل چندهدفه
به یک مدل تکهدفه تبدیش میشود .برای این کـار بـهازای
هریک از اهداک یک متغیر کمکی ( ( 𝛍iتعریف میشود کـه
بین صفر و یک قرار دارد و بیـانگر حـد نزدیکـی اهـداک بـا
ارزش انتظاری تصمیم گیرنده است .حـال یـک تـابع هـدک
ثانویه تعریف میشود ،بـهگونـهای کـه در ایـن تـابع هـدک
ثانویه ،هدک بیشینهکردن میزان مجمـوع وزنـی متغیرهـای
کمکی تمام اهداک مسئله است ،بهصورتیکه اولویـت بنـدی
مورد نیاز تصمیمساز نیز در آن لحاظ شـود .در ایـن مـدل،
ابتدا برای هریک از اهداک ،تصمیمساز یـک ارزش انتظـاری
تعیین میکند و میزان بهینة توابع هـدک بایـد بـهگونـهای
بهدست آید که میزان نزدیکی به اهداک در تابع هدک ثانویه
بیشینه شود .توابـع عضـویت اهـداک همـان میـزان تحلـق
اهداک هستند که در اینجا هدک حـداکثر نمـودن مجمـوع
وزنی اهداک درنظر گرفته میشـود .شـایان ذکـر اسـت کـه
جمع اوزان برابر یک خواهد بود .اولویتبندی اهداک در این
مدل بهصورت فازی اسـت کـه بـرای هریـک از ارزشهـای
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کالمی (مانند کماهمیت ،متوس  ،مهم ،خیلـی مهـم) یـک
عدد فازی ذوزنلهای درنظر گرفته میشود و بـا تشـخیص و
نظر تصمیمساز اولویتهای اهداک تعیین مـیشـود و بـا وزن
خاص خود در مدل قرار میگیـرد .حـال بـا اسـتفاده از روش
میانگین وزنی اشارهشده در زیر ،ابتدا اعداد فـازی بـهصـورت
قطعی درمیآید و سس نرمالسازی میشود و در تابع هـدک
زیر بهعنوان  Wmiقرار داده میشود .نامعادات توابع عضـویت
نیز به مدل اضافه میشود .مدل ثانویه بهصورت زیر است:
Max  w m 1  m1 w m 2  m 2 w m 3  m3
()29
)هدف به حداکثرسازی سود( M1  mZ 1
(هدف به حداقلسازی هزینة تعمیرا ( M 2  mZ 2
( هدف رضایتمندی کل مشتری (زیاد باشد)))(xزیاد M 3  m
S.t:
M1  1

قرارداد جانبی و میزان استخدام و اخراج
برای محاسـبة میـزان متغیرهـای تولیـد ،خریـد از قـرارداد
جانبی بهصورت زیر عمش میشود.

میزان تولید در بخش دوم
برای بهدستآوردن یک جواب اولیه از متغیـر میـزان تولیـد
ابتدا هزینة تولید بهصورت صعودی مرتب مـیشـود .اولـین
تولید از محصول نوع  iام که کمترین هزینـة تولیـد را دارد
شروع میشود.
Z i  CP2it
Z 1  Z  2  ...  Z N 

میزان تولید در زمان عادی از هر نوع محصول بهصورت
زیر محاسبه میشود.
P2[i ]t  rand [ , Min {Max ( ,

M2 1
M3  1

باقی محدودیتها مانند قبش بیان میشود.

()30

معرفی کروموزوم
در تحلیق حاضر ،کروموزوم بهصورتی معرفی شده است که
هر ژن آن معرک تولید ادغامی کش باشد کـه از سـه متغیـر
تصمیم اصلی مسئله شامش تولید در زمان عـادی ،تولیـد در
زمان اضافهکاری و میزان خریـد از قـرارداد جنبـی تشـکیش
شده است (شکش  .)1ایـن کرومـوزوم از  Tسـتون تشـکیش
شده است که تعداد دورههای مسئله است.





br

RJ t max   a2[ l ] j  P2i (t 1)   1

T

T-1

...

2

1

TP1T

TP1T-1

…

TP12

TP2T

TP2T-1

…

TP22

 TP11محصول نوع 1
 TP21محصول نوع 2

…

...
…

TPI2

TPI1

محصول

نوع i

شکل  .1نمایش کروموزوم در الگوریتم ژنتیک

محاسبة میزان متغیرهای تولید ،میزان خرید از

T

l  i t 1

max( ,

a2[i] j

میزان تولید در زمان اضافه کاری نیـز ماننـد رابطـة 30
محاسبه میشود ،بهنحویکه اول هزینههای تولید بهصـورت
صعودی مرتب میشود ،سس اقدامات به شرح زیر صـورت
میگیرد.
E i  CO 2it

E 1  E  2  ...  E  N 

()31

O 2[i ]t  rand [ , min{max ( ,





W t max 2t f   e 2l O 2i (t 1)   1 O 2brit 1
br

),



T

l  i t 1

e 2i



 jt  RJ t max   a2[ l ] j O 2i (t 1)   1 O 2brit 1
br

})

دوره

)2 i (t 1

l  i t 1

e 2i

})

هالند ( )1975برای اولینبار الگوریتم ژنتیک را مطرح کرد.
گامهای این روش برای حش مسـئلة مـورد مطالعـه در ایـن
پژوهش بهصورت زیر است:

TPIT

br

),
 P2brit 1

الگوریتم ژنتیک

TPIT-1

 P2brit 1

  1

 P

T

W t max f   e 2 l

a2[i] j

T

l  i t 1

max( ,

درنهایت میزان خرید جانبی برای هر نوع محصول بهصورت
زیر بهدست میآید.
S 2it  rand 0, S 2it max 
()32
هر ژن از مجموع این سه متغیر اصلی بهدست میآید.
TP  P2it  O 2it  S 2it
()33
براساس این متغیرها ،متغیرهای دیگر محاسبه میشود.

حش مدل برنامهریزی تولید ادغامی چندهدفة فازی با آثار یادگیری و زوال به کمک الگوریتمهای ...
n

اضافه می شود .این عملگر برای جلوگیری از بـهوجودآمـدن
حلله مفید است که در شکش  3نمایش داده میشود.

W t   e 2i  P2it

()34
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i 1

W t W t 1  H t  Lt

()35
 TP  B 2it  B 2it 1  I 2it 1  I 2it  D2it
()36
سس همین کار برای متغیرهـای تولیـد در بخـش اول
انجام میگیرد و تمام متغیرها محاسبه میشود.

عملگرهای ژنتیک

والد
TP13

TP12

TP11

برنامهریزی ادغامی کش محصول نوع 1

TP23

TP22

TP21

برنامهریزی ادغامی کش محصول نوع 2
فرزند

TP13

TP12

∇TP11+

برنامهریزی ادغامی کش محصول نوع 1

∇TP23-

TP22

TP21

برنامهریزی ادغامی کش محصول نوع 2

شکل  .3نمایش عملگر جهش

تولیدمجدد 
بهترین کروموزومهای هر نسش کـه تـابع برازنـدگی بهتـری
دارند ،به نسش دیگر منتلش میشوند .این عملگر برای حفـظ
جوابهای خوب بهکار میرود.

تابع برازندگی
بعد از بـهوجـودآوردن کرومـوزوم هـا ،بـرای محاسـبة تـابع
برازندگی آنها از رابطة  23استفاده میشود.

تقاطع
یک جفت کروموزوم انتخـاب مـیشـود و طبـق رابطـة 24
فرزند پدید میآید که این فرزند هم خصوصیات والـد اول و
هم خصوصیات والـد دوم را دارد کـه در شـکش  2مشـاهده
میشود.
()37
 it   TPit  (1   ) TPit
)  (0,1

شرایط توقف
زمان توقف زمانی است که الگوریتم به بهترین جواب خـود
رسیده باشد و از ایـن جهـت نیـز الگـوریتمهـا بـا یکـدیگر
ملایسه شدهاند.

الگوریتم جستوجوی ممنوعه

والداول
TP13

TP12

TP11

برنامهریزی ادغامی کش محصول نوع 1

TP23

TP22

TP21

برنامهریزی ادغامی کش محصول نوع 2

TP”13

TP”12

TP”11

برنامهریزی ادغامی کش محصول نوع 1

TP”23

TP”22

TP”21

برنامهریزی ادغامی کش محصول نوع 2


والددوم

جواب اولیه


فرزند

3τ1

2τ1

τ11

برنامهریزی ادغامی کش محصول نوع 1

τ 23

τ 22

τ 21

برنامهریزی ادغامی کش محصول نوع 2

شکل  .2نمایش عملگر تقاطع

جهش
در ایــن عملگــر ،تغییراتــی در کرومــوزوم انتخــابی اعمــال
میشود؛ برای مثال ،عدد ثابتی از یک ژن کم و به ژن دیگر

این الگوریتم یک روش جست وجوی همسایگی است که در
هر نسـش یـک حرکتـی بـرای رسـیدن بـه بهتـرین جـواب
همسایگی صورت می گیرد .برای جلوگیری از وقـوع حللـه،
جوابهای بهدستآمده در لیست ممنوعـه قـرار مـیگیـرد،
حرکت ممنوع است اگر به جواب موجود در لیست برسد.

تولید ادغامی کش برای هر دوره برابر با تلاضاهای دوره است
که جواب اولیه است.

لیست ممنوعه
در این لیست ،شاخص جوابهـای مشـاهدهشـده نگهـداری
می شود .شاخص جدید جایگزین قدیمی ترین میشود .ایـن
لیست در شروع کار خالی است.

برنامة جستوجوی همسایگی
برای بهدستآوردن تمام همسایگیهـا زمـان زیـادی صـرک
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شده است.
در این پژوهش ،در الگوریتم ژنتیک برای چهـار پـارامتر
نرخ تلاطع ،نرخ جهـش ،انـدازة جمعیـت نسـشهـا و تعـداد
تکرارها و در الگوریتم جستوجوی ممنوعه برای سه پارامتر
تعداد همسایههای مورد بررسـی و تعـداد تکرارهـا و تعـداد
لیست ممنوعه تنظیم پارامتر صـورت مـی گیـرد .هریـک از
پارامترهای یادشده بهصورت جدول  1و  2بهکار میرود.

میشود؛ بنابراین ،یک حد برای آن تعریف شـده اسـت کـه

} Min{N  T ,50اســت و نحــوة بــهدســتآوردن آن ماننــد
عملگر جهش الگوریتم ژنتیک است.

شرط توقف
زمان توقف زمانی است که الگوریتم به بهترین جواب خـود
رسیده باشد.

تنظیم پارامتر
بهمنظور تنظیم پارامتر الگوریتم ها از روش تاگوچی استفاده
جدول  .1مقادیر عناصر هر سطح برای TS

تعداد نسش

احتمال جهش

احتمال تلاطع

تعداد کروموزوم

سطح فاکتور

200

0 /1

0 /5

60

1

300

0/15

0 /6

80

2

400

0 /2

0 /7

100

3

جدول  .2مقادیر عناصر هر سطح برای GA

تعداد لیست ممنوعه

تعداد تکرار

تعداد همسایگی بررسی

سطح فاکتور

i

300

i

1

}Min{i*t,50

400

}Min{i*t,50

2

}Max{i*t,50

500

}Max{i*t,50

3

در  GAتعــداد کرومــوزوم  ،100تعــداد تکرارهــا ،400
احتمال تلاطع  0/5و احتمال جهش  0/15است .همینطور
برای  TSتعداد همسایگی } ، Max{i*t,50تعداد تکرار 400
و تعداد لیست ممنوعه نیز برابر } Min{i*t,50است.

نتایج محاسباتی
مسائش مورد مطالعه در این پژوهش طیف وسیعی از مسائش
را دربرمیگیرد .مسائش نمونه شـامش سـه مجموعـه مسـائش
کوچک و متوس و بزرگ هستند .این مدل در ابعاد مختلف
ابتدا با نرمافـزار  Lingoحـش شـده و سـس بـا اسـتفاده از
الگوریتمهای  GAو  TSدر  c++با لـپتـاب corei3 M380
 2.53GHZprocessorحش شده است .برای نمـایش کـارایی
دو الگوریتم ژنتیک و جستوجوی ممنوعه ،نتایج  20نمونه
از مسائش حششده با این دو الگوریتم با نتایج حش آنهـا بـا
نرمافزار لینگو  8ملایسه شده است کـه نتـایج در جـدول 3

مشاهده می شـود .بـا توجـه بـه جـدول  ،3از لحـاظ زمـان
محاسباتی  GAنسبت به  TSو  Lingoبرتری دارد .حال این
پرسش مطرح میشود که این ملایسات در الگوریتم باید بـر
مبنــای چــه معیــاری صــورت گیــرد .یکــی از بهتــرین و
معروکترین معیارهای اندازهگیری کارایی در مسائش ،معیـار
شــاخص درصــد نســبی ) (RPI6ب ـهعنــوان معیــار ســنجش
عملکرد الگوریتمهاست .نحوة بهکارگیری معیار یادشـده بـه
این صورت است که پ از محاسبة ملدار تابع هدک بـرای
هریک از الگوریتم هـای مـورد ملایسـه ،بهتـرین و بـدترین
ملدار در بین ملادیر بهدستآمده از مسائش نمونه بهترتیـب
با  Maxsolو  Worstsolمشخص میشود ،سس با اسـتفاده از
رابطة زیر ملدار  RPIهر الگوریتم بهدست میآید.
()38

Max sol  A lgsol
Max sol Worst sol

RPI 

در این رابطه  Algsolنشاندهندة ملدار بهدسـتآمـده از

حش مدل برنامهریزی تولید ادغامی چندهدفة فازی با آثار یادگیری و زوال به کمک الگوریتمهای ...
الگوریتم مورد ملایسه است .بدیهی است هرچه ملـدار RPI
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اجرا شده است و اولین زمانی که هر الگـوریتم بـه بهتـرین
جواب خود رسیده است مال ملایسة زمانی درنظر گرفتـه
شده است.
همـانطورکــه در جــدول  4مشــاهده مــیشــود ،نتــایج
متوس  RPIو متوس زمان اجرای الگوریتم  GAنسبت به
سایر روشها بهتر است.

کوچکتـر باشـد ،مطلـوبتـر اسـت ) . (0  RPI  1نتـایج
آزمایشها برای هریـک از الگـوریتمهـای مـورد ملایسـه در
جدول  4می آید .برای آنکه تبعات حاصش از تصـادفیبـودن
نتایج از بین برود ،هریک از مجموعة مسـائش نمونـه ده بـار
اجرا شده و متوس نتایج مبنای ملایسات قرار گرفته است.
همچنین ،الگوریتمها در زمانهای برابر در هر مسئله نمونـه

جدول  .3مقایسة نتایج حل مسائل با ابعاد گوناگون با  LINGOو  GAو TS
TS

lingo

GA

CPU Time

Ave obj

Best obj

CPU Time

Ave obj

Best obj

CPU Time

Obj function

شماره

15

0/858

0/88

12

0/863

0/88

3

0/88

PS1

28

0/841

0/89

23/1

0/849

0/89

5

0/89

PS2

34

0/69

0/78

22

0/72

0/78

6

0/78

PS3

37

0/796

0/838

25

0/81

0/845

18

0/86

PS4

45

0/790

0/865

32

0/69

0/89

45

0/90

PS5

54

0/676

0/735

35

0/66

0/742

159

/760

PS6

48

0/849

0/846

40

0/834

0/848

189

0/856

PM1

69

0/718

0/783

67

0/752

0/775

324

0/795

PM2

78/5

0/8476

0/858

76

0/8665

0/8827

423

0/8917

PM3

143

0/7638

0/79

125

0/7608

0/892

632

0/90

PM4

182

0/7394

0/761

173

0/7098

0/761

845

0/761

PM5

222

0/8076

0/826

232

0/7225

0/856

1106

0/856

PM6

245

0/7032

0/774

251

0/7106

0/774

1348

0/795

PM7

315

0/8287

0/8657

294

0/793

0/8917

1503

0/8907

PM8

454

0/656

0/756

342

0/685

0/768

2236

0/76

PM9

435

0/7394

0/789

354

0/7294

0/797

-

-

PL1

465

0/8511

0/868

365

0/7887

0/868

-

-

PL2

516

0/7542

0/763

378

0/7112

0/735

-

-

PL3

531

0/8654

0/8612

436

0/7976

0/8976

-

-

PL4

689

0/693

0/777

512

0/698

0/747

-

-

PL5

230/2750

189/7050

589/4667

Average
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جدول  .4میانگین نسبی درصد اختالف ) ( RPI
TS

GA

lingo

RPI

RPI

RPI

0/0000
0/0000
0/0000
0/3438

0/0000
0/0000
0/0000
0/2344

0/0000
0/0000
0/0000
0/1242

PS4

0/2432

0.2857

0/2132

PS5

0/2500
0/1395
0/4545
0/1558
0/7677
0/7902
0/2345
0/2412
0/2288
0/2634
0/1071
0.3604
0/1183
0/4234
0/4242
0/3640
0/2313

0.1800
0/1167
0/3636
0/2597
0/2050
0/0575
0/2412
0/3123
0/2288
0/1210
0/0932
0.2091
0/1012
0/2341
0/5405
0/2134
0/3571

0/1021
0/0733
0/2312
0/1123
0/1242
0/0434
0/1241
0/2345
0/2412
0/0101
0/0714
0.1325

PS6

0/3123

0/2893

سایز مسئله 
PS1
Small problem

PS2
PS3

Average
PM1
PM2

PM4
PM5
PM6
PM7

Medium problems

PM3

PM8
PM9
Average
Large problems

PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
Average

جوابهای نـرمافـزار لینگـو بـهصـورت رابطـة  39محاسـبه
میشود.

انحرافات نتایج الگوریتمها از جواب بهینه
درصد انحراک از جواب در دو الگوریتم یادشده در ملایسه با
()39

× 100

)𝑆𝑇 & Obj function Lingo– BEST Obj function( GA
Obj function Lingo

با توجه به نتایج انحراک خطـای دو الگـوریتم ژنتیـک و
جست وجوی ممنوع در ملایسه با نتایج نرم لینگو و با توجه
به اینکه متوس انحراک الگـوریتم  ،GAنسـبت بـه جـواب
بهینه  0/023694درصد و متوسـ انحـراک الگـوریتم ،TS
نسبت به جـواب بهینـه  0/03456درصـد اسـت ،مشـخص
میشود الگوریتم ژنتیک معمواً بهتر جـواب مـیدهـد و بـا

=درصد انحراف خطا%

انحراک کمتری نسبت به جواب بهینه مدل را حش میکند و
جواب را بهدست میآورد .
به منظور ملایسة الگوریتمها از تحلیش آماری تی زوجـی
یکطرفه در سطح اطمینان  95درصد استفاده میشود ،زیرا
از اساس هر مسئله مستلش از مسئلة دیگـر اسـت .درواقـع،
ملایســه درمــورد میــانگین  RPIمجموعــة جــوابهــای

حش مدل برنامهریزی تولید ادغامی چندهدفة فازی با آثار یادگیری و زوال به کمک الگوریتمهای ...

بهدستآمده از الگـوریتمهاسـت .ادعـای بهتربـودن ملـادیر
میــانگین  RPIالگــوریتمهــا نســبت یکــدیگر ممکــن اســت
بــهصــورت آزمــون فــرض صــفر  H : D  0دربرابــر
 H 1 : D  0مطرح شـود کـه در آن  Dاخـتالک متوسـ
 RPIالگوریتمها دربرابر یکدیگر است؛ بنابراین ،فـرض صـفر
رد میشود اگر:
D
()40
 t  ,n 1
SD / n
نتایج آزمون و ملـدار  pدر سـطح اطمینـان  95درصـد
برای متوس  RPIبرای الگوریتمهـا در جـدول  5مشـاهده
میشود:
t

جدول  .5نتایج مقایسة آماری RPIمربوط به دو الگوریتم  GAو
 TSبراساس تی زوجی
Results of P-Value

Test

Algorithms

*0/002

1/685

GA : TS

همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،با  95درصد
اطمینان ،متوس  RPIجوابهای بـهدسـتآمـده از طریـق
الگوریتم پیشنهادی  GAنسبت به  TSبهتر است.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،یـک مـدل چندهدفـة برنامـهریـزی تولیـد
ادغــامی فــازی بــا اهــداک کمــی حداکثرســازی ســود و
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حــداقشســازی هزینــة تعمیــرات و هــدک کیفــی میــزان
رضایتمندی مشتری ارائه شده است .شایان ذکر است اوزان
اهداک با یکدیگر متفاوت است و این نکته در تبـدیش مـدل
فازی به یک مدل قطعی لحاظ شده است .در مدل ارائهشده
نوعی اثر یادگیری درنظر گرفته شده است که زمـان تولیـد
هر محصول را به میزان تولید آن در دورههای قبـش وابسـته
میکند و اثر زوال ماشینآات نیز مد نظر قرار گرفته اسـت
که نرخ خرابی محصوات را به دورة قبش وابسته میکند .بـا
دخیشکردن نظرهای مدیر که بـهصـورت متغیرهـای زبـانی
بیان میشود و بهصورت تابع هدک کیفی مشاهده میشود و
سس انتلال آنها بـه مـدل و اسـتفاده از مفهـومهـای اثـر
یادگیری کارگران و اثر زوال ماشینآات ،مدل کـاربردیتـر
شده است .این مدل چندهدفة فازی پ از تبدیش بـه یـک
مدل قطعی و اصالح اهداک آن با روش برنامهریـزی آرمـانی
فازی ،حش شده است .بهدلیش  NP-hardبودن مسـئله ،از دو
الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک و جستوجـوی ممنوعـه بـرای
حــش ایــن مســئله اســتفاده شـده اســت کــه بــا تحلیــشهــای
انجامگرفته الگوریتم ژنتیک الگوریتم کاراتر تعیین شده است.
برای تحلیلات آتی میتوان تلاضا را بهصـورت ترکیبـی
فازی احتمالی درنظر گرفت ،ارزش زمانی پـول و سـرمایه را
در مدل وارد کرد ،هرفیت تولید ماشـینآات را بـهصـورت
فازی درنظر گرفت و مسیر تولید را در مدل مدنظر قرار داد.
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