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ارائۀ یک الگوریتم ژنتیک برای مسئلۀ یکپارچگی مسیریابی وسایل نقلیه و
زمانبندی تولید در زنجیرة تأمین (مطالعۀ موردی :زنجیرة تأمین تجهیزات
پزشکی)
2

محمدعلی بهشتینیا ،*1آتنا اعرابی
 .1استادیار دانشکد فنی و مهندسی ،دانشگاه سمنان
 .2کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ( ،)MBAدانشکد فنی و مهندسی ،دانشگاه سمنان
(تاریخ دریافت ،94/11/04 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،96/01/09 :تاریخ تصویب96/03/04 :

چکیده
این پژوهش ،به بررسی مدلی برای یکپارچگی مسئلة مسیریابی وسایل نقلیه ( )VRPدر ی زنجیر تأمین با مسدئلة تخصدیص سدفارشهدا بده
تأمینکنندگان و تعیین توالی تولید در آنها میپردازد .زنجیر تأمین مورد بررسی شامل تعدادی تأمینکننده ،چند وسیلة نقلیه و ی سدازند
محصوالت نهایی است .فرض بر آن است که شرکت سازنده ،مواد اولیة مورد نیاز تأمینکنندگان را بهصورت ید جدا خریدداری کندد .ایدن امدر
موجب استفاده از فرصت تخفی و درنتیجه ،کاهش قیمت تمامشد محصوالت میشود .بهعالوه ،شرکت سازنده از کیفیت مواد اولیه اطمیندان
مییابد و قدرت مدیریت بیشتری بر زنجیر تأمین خواهد داشت .ی ناوگان حملونقل متشکل از وسایل نقلیده بدا ظرفیدتهدا و سدرعتهدای
متفاوت ،حمل مواد اولیة خریداریشده به تأمینکنندگان و جمعآوری قطعات تکمیلشده از آنها را با هدف کاهش میزان دیرکدرد در تحویدل
سفارشها برعهده دارد .پس از ارا ة مدل ریاضی ،برای حل این مسئله ،الگوریتم ژنتی پویا پیشنهاد شده است .این الگوریتم ،بر زنجیر تأمین
ی شرکت تولیدکنند تجهیزات پزشکی پیاده شد و مقایسة نتایج الگوریتم با نتدایج واقعدی صدورت گرفدت .نتدایج نشدان داد کده اسدتفاده از
الگوریتم ژنتی پویا ،به کاهش میانگین دیرکرد ،از  9/44روز به  2/11روز منجر میشود .مقایسة عملکرد الگوریتم ژنتی پویا با جدواب بهینده
در مسا ل با مقیاس کوچ و الگوریتم پیشنهادی برای نزدی ترین مسئله در ادبیات موضو  ،نشانگر کارایی باالی الگوریتم ژنتی پویاست.

واژههایکلیدی :الگوریتم ژنتی  ،تجهیزات پزشکی ،زمانبندی،زنجیر تأمین ،مسیریاب.


مقدمه
محیط پویا و درحال تغییر حاکم بر تجدارت امدروز ،فضدایی
بهشدت رقابتی پدید آورده است بهگوندهایکده سدازمانهدا
برای بقا و موفقیت نیازمند ارا ة روش هدای ندوین و کدارا در
همة ابعاد کاری خود هسدتند .از ایدن رو ،مددیریت زنجیدر
تأمین ،بهمنزلدة یکدی از عوامدل مدثثر در کیفیدت عملکدرد
سازمان ،توجهی ویژه را به خود معطدوف داشدته اسدت ].[1
مدیریت زنجیر تأمین ،1مدیریت جریدان مدواد ،اطالعدات و
نقدینگی از تأمینکنندگان به تولیدکنندگان ،عمدهفروشان،
خردهفروشان و مشتریان است .همچندین مددیریت زنجیدر
تأمین شامل هماهنگی 2و یکپارچهسازی 3این جریانهدا در
داخل ی شرکت یا میان چنددین شدرکت اسدت .زنجیدر
تأمین ممکن است شامل الیه های متفاوتی مانندد مشدتری،
خردهفدروش ،توزیدعکنندده (عمددهفدروش) ،تولیدکنندده و
* نویسندۀ مسئول ،دورنگار53555603320 :

تأمینکنند مواد اولیه باشد ].[2
جهانی شددن و افدزایش رقابدت در بدازار ،شدرکت هدا را
بهسوی زنجیر تأمینی سوق داد کده بده نیازهدای مشدتری
پاسخ دهد بنابراین ،شرکتها بدرای اینکده از دایدر رقابدت
خارج نشوند ،باید در کنار بهبود مستمر خددمترسدانی بده
مشتریها ،بهصورت یکپارچه و هماهنگ عمدل کنندد .ایدن
مقاله ،با هددف کمینده سدازی مجمدو تدأخیر 4در تحویدل
سفارشها ،به بررسی یکپارچدهسدازی زمدانبنددی تولیدد و
حملونقل بین ی شرکت تولیدکنند تجهیزات پزشدکی و
تدددأمینکننددددگانش مددیپدددردازد .ناوگدددان حمدددلونقدددل
درنظرگرفته شده در مسئله ،وظیفة جمعآوری قطعات اولیده
از تأمینکننددگان 5و تحویدل آنهدا بده شدرکت سدازنده را
برعهده دارند .عالوهبراین ،فرض مدیشدود کده برخدی مدواد
اولیده ،بدهوسدیلة خدود شدرکت سدازنده تهیده و در اختیدار
Email: Beheshtinia@semnan.ac.ir
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تأمینکنندگان قرار داده میشود .وظیفة تحویدل ایدن مدواد
اولیه به تأمینکنندگان نیز برعهد همین ناوگان حملونقل
است.
نوآوریهای این مقاله عبارتاند از:
 بررسی مسئلة زمان بندی یکپارچدة حمدل ونقدل مدواداولیدده از سددازنده بدده تددأمینکنندددگان ،تولیددد قطعددات
بهوسیلة تأمینکنندگان و حمدلونقدل قطعدات نیمده-
ساخته به سازنده (سفارشهای نو تحویل و برداشت)
 ارا ة مدل ریاضی برای مسئلة مذکور ارا ة ی الگوریتم ژنتی  6با ساختار کروموزوم متغیدربرای مسئلة مذکور.
در ادامة این مقاله ،ادبیات موضو زمانبندی در زنجیر
تأمین ،تشدری مسدئله و حدل مسدئله بدهوسدیلة الگدوریتم
ژنتیدد ارا دده مددیشددود .سددپس الگددوریتم پیشددنهادی
اعتبارسنجی و نتیجهگیری ارا ه میشود.
ادبیاتموضوع 
تاکنون پدژوهشهدای متعدددی در زمیندة زمدان بنددی در
زنجیر تأمین انجام گرفته است.
آورباخ و خو [ ]6به بررسدی مسدا ل زنجیدر تدأمین در
محیط برخط 7پرداختند .آنها در این تحقیق ،مجداز بودندد
عملیددات را بددهمنظددور کمینددهسددازی مجمددو زمددانهددای
درجریانبودن کارها 8و هزینههای تحویل قطع کنند.
ذگردی و بهشتینیا [ ]7به یکپارچهسدازی زمدانبنددی
تولید و حملونقل در ید زنجیدر تدأمین دومرحلدهای در
زمان تخصیص سفارشها به تأمینکنندگان پرداختند .پدس
از مدلسازی مسئله بهعنوان ی مسئلة برنامدهریدزی عددد
صحی مخدتلط ،9از ید الگدوریتم ژنتید بدرای حدل آن
استفاده شد .ساوی [ ]8ی مدل برنامهریزی عدد صدحی
مختلط برای مسئلة زمان بندی مونتاژ در ی زنجیر تأمین
با افق برنامهریزی بلندمدت ارا ه کدرد .سدو و همکداران []9
مسددئلة زمددانبندددی ماشدینآالت را بددا هددمزمددانی تحویددل
سفارش ها بررسی کردند .آورباخ [ ]10به بررسی زمانبندی
برخط در زنجیر تأمینی متشدکل از ید کارخانده و چندد
مشتری با هدف کمینهسازی مجمدو وزندی جریدان کداری
سددفارشهددا پرداخددت .اسددکولز ریتددر و همکدداران []11
یکپارچگی تولیدد و حمدلونقدل را در ید زنجیدر تدأمین
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عمومی بررسی کردند و مدلی ریاضی برای حل مسئله ارا ه
دادند .ییمر و دمیرلی [ ]12ی الگوریتم ژنتی بدهمنظدور
زمانبندی در ی زنجیر تأمین دومرحلدهای ارا ده کردندد.
آنهددا بددرای بهینددهسددازی تددأمین و مونتدداژ قطعددات و نیددز
زمانبندی توزیع ،ی مدل برنامهریزی خطی عددد صدحی
مختلط نیز معرفی کردند .فهیمنیدا و همکداران [ ]13بدرای
برنامددة یکپارچددة تولیددد -توزیددع در یدد زنجیددر تددأمین
دومرحلددهای بددا متغیرهددا و محدددودیتهددای واقعددی ،از
برنامهریزی غیرخطی عدد صحی اسدتفاده کردندد .اولدری
[ ]14بددا درنظرگددرفتن پنجددرههددای زمددانی ،10یکپددارچگی
زمانبندی ماشینآالت و مسیریابی وسایل نقلیده را مطالعده
کرد .در این پژوهش ،ی زنجیر تأمین دومرحلهای بررسی
شد .مرحلة اول این زنجیره شامل ی محیط ماشدینهدای
موازی با زمانهای آمادگی وابسته به ماشدین و مرحلدة دوم
شامل ی ناوگان وسایل نقلیه با ظرفیتهای حمل متفاوت
است .سلواراجاه و ژنگ [ ]15زمانبندی زنجیدر تدأمینی را
بررسی کردند که در آن ،ی تولیدکننده ،مواد نیمهسداخته
را از تأمینکنندگان در زمانهای متفاوت دریافت میکندد و
کاالهای تکمیل شدده را بده صدورت دسدتهای بده مشدتریان
تحویل می دهدد .لدو و همکداران [ ]16بده بررسدی مسدا ل
هماهنگی زمان بندی تولید و تحویل با ناوگدان حمدلونقدل
نامتجانس پرداختند .چنگ و همکاران [ ]17چند دسدته از
مسا ل زمانبندی زنجیر تأمین را بررسی کردندد .چاندگ و
همکاران [ ]18به بررسدی مسدئلة یکپدارچگی زمدانبنددی
تولید و توزیع پرداختند که تابع هدف مسئله ،کمینهسدازی
هزینة کل شامل هزینة سط خدمت و هزینة توزیع است.
پددژوهشهددای انجددامشددده را مدیتددوان از دیدددگاههددای
مختلفی دستهبنددی کدرد .از نظدر چگدونگی درنظرگدرفتن
زمان ،این تحقیقات را میتوان به سده دسدته تقسدیم کدرد:
 .1تحقیقدداتی کدده بدده حددل مسددئله در یدد دور زمددانی
پرداختند  .2مطالعاتی کده زمدان را بدهصدورت بسدتههدای
زمددانی هفتگددی ،ماهاندده و سدداالنه درنظددر گرفتنددد .3
پژوهشهایی که زمان را به صورت پیوسته درنظدر داشدتند.
در این پژوهشها ،زمدان تکمیدل دقیدق هدر کدار مشدخص
میشود.
از نظر درنظرگرفتن حملونقل ،تحقیقات انجدامشدده را
می توان به دو دسدته تقسدیم کدرد .1 :آنهدا کده سیسدتم

ارا ة ی

الگوریتم ژنتی

برای مسئلة یکپارچگی مسیریابی وسایل نقلیه و زمانبندی تولید در زنجیر تأمین ...

حملونقل را درنظر گرفتهاند  .2آنها که سیستم حملونقل را
درنظر نگرفتهاند (البته در نام و مدتن برخدی از پدژوهشهدا از
عنوان حملونقل استفاده شده است ،اما آن را بهصورت زمان یا
هزینهای ثابت درنظر گرفتهاندد و در عمدل از محددودیتهدای
حملونقل چشمپوشدی کدردهاندد ،امدا در ایدن پدژوهش ،ایدن
محدودیتها در این دسته درنظر گرفته شده اسدت) .در ادامده
به تشری مسئلة مورد بررسی پرداخته میشود.

تعریف مسئله
 مفیوضاتمسئله 
همانگونه کده اشداره شدد ،ایدن مقالده بده بررسدی مسدئلة
زمان بندی یکپارچه در ی زنجیر تدأمین شدامل تعددادی
تأمینکننده و ی شرکت سازنده میپردازد .تأمینکنندگان
قطعات ،محصوالت نیم ساخته و شدرکت سدازنده ،محصدول
نهایی را تولید میکنند .همچنین بخشی از مواد اولیة مدورد
نیاز تأمینکنندگان را شرکت سازنده تهیه و توزیع میکندد.
این امر موجب تجمیع تقاضای تأمینکننددگان مدیشدود و
شرکت سازنده می تواند از تخفی های مقداری بدرای تهیدة
مواد اولیه استفاده کند .کاهش قیمت تمامشد مواد اولیده،
سبب کاهش قیمت تمامشد محصول نهایی خواهد بود .در
ایددن حالددت ،توزیددع مددواد اولیدده بددین تددأمینکنندددگان و
جمع آوری محصوالت نیمساخته به ی برنامهریدزی دقیدق
حملونقل نیاز دارد .از سوی دیگر ،تخصیص سفارشهدا بده
هر تدأمینکنندده و تعیدین تدوالی تولیدد در آنهدا نیدز بده
پیچیدگی های مسئله مدی افزایدد .سدایر مفروضدات مسدئله
بهصورت زیرند:
 تعداد  Noسدفارش وجدود دارد .سدفارشهدا از دو ندوتحویل و برداشت هسدتند .سدفارش هدای ندو تحویدل
شامل مواد اولیه است کده بایدد از شدرکت سدازنده بده
تأمینکنندگان حمل شوند و سفارشهای ندو برداشدت
شددامل محصددوالت ن دیمسدداختهای هسددتند کدده بایددد از
تددأمینکنندددگان بدده شددرکت سددازنده انتقددال یابنددد.
سفارشهای نو برداشت ،به پردازش نزد تأمینکننددگان
نیاز دارند .زمان مورد نیاز برای پردازش سفارشهای ندو
برداشت متفاوت است .انداز هر سفارش (میزان ظرفیدت
اشغالشده بهوسدیلة آن سدفارش) نیدز ممکدن اسدت بدا
سفارشهای دیگر متفاوت باشد.
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 تعداد  Nsتأمینکننده وجود دارد کده وظیفدة پدردازشسفارش هدای ندو برداشدت را برعهدده دارندد .سدرعت
پددردازش هریدد از تددأمینکنندددگان متفدداوت اسددت.
تأمینکنندگان در ندواحی مختلفدی مسدتقرند و فاصدلة
آن ها از یکدیگر و از شدرکت سدازنده مشدخص و ثابدت
است.
 مقصد سفارشهای نو تحویل مشخص اسدت و مقصددسددفارشهددای نددو برداشددت ،شددرکت سددازنده اسددت.
همچنین مبدأ سفارشهای نو تحویل ،شرکت سدازنده
است و مبدأ سفارش های نو برداشت ،جزء متغیرهدای
تصمیم مدل بهشمار میآید .هدر سدفارش ،ید موعدد
مقرر برای تحویل به مقصد دارد.
 تعداد  Nvوسیلة نقلیده وجدود دارد کده وظیفدة انتقدالسفارشهای نو برداشت از تأمینکنندگان بده شدرکت
سازنده و سفارشهای نو تحویل را از شرکت سازنده به
تأمین کنندگان برعهده دارند .موقعیت اولیة همة وسایل
نقلیه در لحظة صفر ،شدرکت سدازنده فدرض مدیشدود.
سرعت و ظرفیت (براساس حجم یا وزن کاالها) وسدایل
نقلیه با یکدیگر متفاوت اسدت ،امدا سدرعت هدر وسدیلة
نقلیه در همة طول مسیر ،ثابت درنظر گرفته مدیشدود.
هر وسیلة نقلیه ،بدا درنظرگدرفتن محددودیت ظرفیدت،
قادر است چندد سدفارش مختلد را حمدل کندد و بده
تأمینکنندگان مختلفی تحویل دهد یا جمعآوری کندد.
همچنین هر وسیلة نقلیه ممکن است چند بدار بدهکدار
گرفته شود و در هر محموله ،سفارشهای مختلفی برای
انتقال داشته باشد .اولویت سرویسدهی وسیلة نقلیه در
هر محموله ،سفارشهای نو تحویل است.
هدف مسئله ،تعیین مدوارد زیدر بدهگوندهای اسدت کده
مجمو زمان تأخیر تمامی سفارشها حداقل شود:
 نحو تخصدیص سدفارش هدای ندو برداشدت بده
تأمینکنندگان
 تعیین ترتیب پردازش سفارشهای تخصیصیافته
به هر تأمینکننده
 نحو تخصیص سفارشهای نو برداشت و تحویل
به وسایل نقلیه
 تعیین ترتیب حمل سفارشهای تخصیصیافته به
هر وسیلة نقلیه.
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 مدلریاضیمسئله 
در این بخش ،مدل ریاضی عدد صحی مختلط مسئلة مورد
نظر بیان میشود .پیش از ارا ة مدل ریاضدی مسدئله ،ابتددا

نمادهای مورد استفاده معرفی می شوند .پارامترهای مسدئله
عبارتاند از:

زمان پردازش سفارش  iام:
موعد تحویل سفارش  iام:
فاصلة بین تأمینکنند  sو کارخانه:
فاصلة بین تأمینکنند  sو : s

Pti
Duei
ttTs

تعداد سفارشها:
تعداد تأمینکنندگانNs :
تعداد وسایل نقلیهNv :
No

ttS ss

اگر سفارش  iاز نو برداشت است ،برابر  1و در غیر این صورت برابر صفر:
اگر سفارش  iاز نو تحویل است ،برابر  1و در غیر این صورت برابر صفرdeli=1- Picki :
در مورد سفارشهای نو تحویل ،اگر مقصد سفارش  ،iتأمینکنند  sاست،
:
Dessi
برابر  1و در غیر این صورت برابر صفر
میزان دیرکرد در تحویل سفارش  iام:
T
Picki

شاخص سفارش:

شاخص اولویت حمل:
شاخص تأمینکنندگانs, s  :
P

شاخص وسایل نقلیه:

m

شاخص محموله:

b

i

سرعت پردازش بهوسیلة تأمینکنند :s
سرعت حمل با وسیلة نقلیة m

عالمت  Mنیز بیانگر ی

q,i

 SPsظرفیت اشغالی بهوسیلة سفارش  iام:
ظرفیت حمل وسیلة نقلیة  mامCapm :
STm
Sizei

عدد متناهی بسیار بزرگ مثبت است .متغیرهای تصمیم مدل نیز شامل موارد زیر است:
RLi

زمان آمادگی سفارش  iبرای بارگذاری در وسیلة نقلیه که اگر سفارش از نو تحویل است ،برابر صفر و اگدر از ندو
برداشت است ،برابر زمان تکمیل پردازش سفارش است.
زمان تحویل سفارش i
زمان بارگذاری (تخلیه) سفارش  iام اگر از نو برداشت (تحویل) باشد.
زمانی که وسیلة نقلیه  mام ،آماد حمل سفارش  iاز محمولة  bام است.

Deliveryi
LULi
Avmbi
xsi

اگر سفارش  iام به تأمینکنند  sام تخصیص یابد ،برابر ی و در غیر این صورت برابر صفر است.
اگر در مرحلة تأمینکنندگان ،سفارش  iپیش از سفارش  qقرار گیرد ،برابر ی و در غیدر ایدن صدورت برابدر صدفر
است.
اگر اولویت حمل سفارش  iام در محمولة  bام وسیلة نقلیة  mباالتر از سفارش  pام باشد ،برابر ی و در غیدر ایدن
صورت برابر صفر است.

yiq

Vmbip

زمان رسیدن وسیلة نقلیة  mدر انتهای حمل محمولة  bام خود به شرکت سازنده.

Arrivemb

مدل ریاضی مسئله بهصورت زیر است:
No

Min Z   Ti

() 1

i 1

S.t.:

() 2

i | Pick i  1

() 3

i | Deli  1

1

Ns

si

x

 des si

s 1

si

x
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Nv No No

V

mbip

1

m 1 b 1 p 1

No

V

mbip

1
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i

) 4(

m, b, p

) 5(

m, b | b  No 1

)6(

m, b, p | p  No

) 7(

i 1

 V

No

V
i 1
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No

i 1

m ( b 1) i1

No

V
i 1

mbi1

 V
No

mbi ( p 1)

V

p p 1

mbip

mbip

i, q, m, b, p | p  No  1& picki = 1

No

 1

V

i 1

& delq = 1

mbqp

No No

 Pick  size V
i

i 1 p 1

No No

 Del
i 1 p 1

i

i

mbip

 Capm

m, b

) 8(

) 9(

m, b

 sizei  Vmbip  Cap m

RL i  M *(2  yiq  xsi  xsq )  RL q  Pti / SPs
RL q  M *(3  yiq  xsi  xsq )  RL i  Ptq / SPs

i, q, s | i  q & Picki  1 )10(

yiq  0

i, q | i  q

RLi  Pti / SPs  M (1  xsi )

i, s | Pick i  1

)12-1(

i | deli  1

)12-2(

LULi  avmbi  M *(1  Vmbip )

m, b, i

)13(

LULi  RLi

i

)14(

avm1i  ttTs / STm  M *(2  Vm1i1  xis )

m, i, s

)15(

avmbi  Arrivem(b1)  ttTs / STm  M *(2V mbi1  xis )

m, i, s, b | b  2

)16(

m, i, q, s, s, b, p | p  No

)17(

Arrivemb  LULi  ttTs / STm  M *(2  Vmbip  xis )

m, i, s, b

)18(

Deliveryi  LULi

i | Deli  1

)19-1(

Deliveryi  Arrivemb  M *(1  Vmbip )

m, b, i | Picki  1

)19-2(

Ti  Deliveryi  Duei

i

RLi  0

)11(

No

p 1

avmbi  LULq  ttSss / STm  M *(4V mbqp  V mbi ( p 1)  xqs  xis )
No

p 1

No

p 1

)20(
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مجموعة محدودیت  2بیانگر آن است کده هدر سدفارش
نو برداشت ،تنها باید به ی تأمینکنندده تخصدیص یابدد.
مجموعة محدودیت  3مقصد سدفارشهدای ندو تحویدل را
مشخص میکند .مجموعة محدودیت  4نشان مدیدهدد هدر
سفارش باید فقط به ی اولویدت حمدل از ید محمولده از
ی وسدیلة نقلیده تخصدیص یابدد .مجموعدة محددودیت 5
بیانگر آن است که هر اولویدت حمدل از ید محمولدة هدر
وسیلة نقلیه را نمی توان به بیش از ی سدفارش تخصدیص
داد .براساس مجموعة محدودیت  ،6اگر بده محمولدة  bام از
وسیلة نقلیه  mام سفارشی تخصدیص نیابدد ،نمدیتدوان بده
محمولدده  b+1ام آن سفارشدددی تخصددیص داد .مجموعددة
محدودیت  7بیان میکند که اگر به اولویت  pام محمولدة b
ام از وسیلة نقلیة  mام سفارشی تخصیص نیابد ،نمیتوان به
اولویت  p+1ام آن محموله سفارشی تخصیص داد .مجموعة
محدودیت  8بیانگر آن است که در هر محموله از هر وسیلة
نقلیه ،اولویت حمدل بدا سدفارش هدای ندو تحویدل اسدت.
مجموعة محددودیت  9تضدمین مدیکندد در هدر محمولده،
مجمو فضای اشغالشده بهوسیلة سفارشهای نو تحویدل
یا برداشت تخصیصیافتده بده ید وسدیلة نقلیده ،نبایدد از
ظرفیت آن وسیلة نقلیه بیشتر شود .مجموعة محدودیت 10
بیان میکند که هر تأمینکننده نمیتواند در هر لحظه بدیش
از ی سدفارش را پدردازش کندد .مجموعدة محددودیت ،11
مقددداری از متغیرهددای زایددد را حددذف مددیکنددد .مجموعددة
محدودیت  ،12زمان آمادگی برای حمل برای هر سدفارش را
معین میسازد .مجموعة محدودیتهدای  13و  14بدهترتیدب
بیانکنند آناند که زمان بارگذاری هر سفارش ،برابر بیشینة
زمان آمادگی سفارش برای حمل و زمان آمدادهبدودن وسدیلة
نقلیة مربوط برای حمدل آن اسدت .مجموعدة محددودیت 15
زمان آمادهبودن ی وسیلة نقلیه را برای حمل سفارشدی کده
به اولویت نخست اولین محمولدة آن اختصداص یافتده اسدت،
تعیین میکند .مجموعة محدودیت  ،16زمان آمادهبودن ید
وسیلة نقلیه را برای حمل سفارشی که به اولویت نخست ی
محموله اختصاص یافتده اسدت ،بدا توجده بده زمدان تحویدل
سفارشهای محمولة قبلی ،مقصد سفارش و زمدان حمدل تدا
تأمینکنند مربوط تعیین میکند.
مجموعة محدودیت  17زمان آمدادهبدودن ید وسدیلة
نقلیه را برای حمل سفارشی که به ی محمولده اختصداص
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یافته است ،با توجه به زمان بارگذاری سفارش اولویت حمل
قبلی و زمدان حمدل بدین تدأمینکننددگان مربدوط تعیدین
میکند .مجموعة محدودیت  ،18زمان رسیدن وسیلة نقلیده
در هر محموله را با توجه به زمان بارگذاری (تخلیة) آخرین
سفارش تخصیصیافته به آن و زمدان حمدل آن تدا شدرکت
سازنده مشخص میسدازد .مجموعدة محددودیت  ،19زمدان
تحویل هر سفارش را تعیین میکندد .مجموعدة محددودیت
 20میزان دیرکرد در تحویل هر سفارش را معین میسازد.
حالت خاصی از مسئله که در آن ،همة سفارشهدا از ندو
تحویل باشند ،به ی مسئلة مسیریابی وسایل نقلیه با برداشت
و تحویل 11تبدیل میشود کده از ندو  NP-hardاسدت []19
بنابراین ،مسئلة ما نیز که حالت کلیتر از این مسئله اسدت ،از
نو  NP-hardاست و برای حل آن باید از روشهای ابتکاری و
فراابتکاری استفاده شود .در این مقاله ،از الگوریتم ژنتی پویدا
برای حدل مسدئله اسدتفاده شدده اسدت کده در آن ،سداختار
کروموزومها متغیر است .در بخدش بعددی مقالده ،بده بررسدی
الگوریتم ژنتی بهکاررفته برای حل مسئله میپردازیم.

الگوریتم ژنتیک پویا
الگوریتم ژنتی  ،روش یادگیری بر پایة تکامل بیولوژی است.
این الگوریتم ،بدرای حدل مسدئله ،مجموعدة بسدیار بزرگدی از
راهحلهای ممکن را تولیدد مدیکندد .ارزیدابی هرید از ایدن
راهحلها ،با استفاده از ی تابع شایستگی صدورت مدیگیدرد.
آنگاه تعدادی از راهحلها موجدب تولیدد راهحدلهدای جدیدد
میشوند و این کار به تکامل راهحلها میانجامد .بدینترتیدب،
فضای جستوجو در جهتی تکامدل مدییابدد کده بده راهحدل
مطلوب برسد .درصورت انتخاب صدحی پارامترهدا ،ایدن روش
بسیار مثثر عمل میکند .الگوریتم ژنتی  ،یکی از الگوریتمهای
پرکاربرد برای حل مسا ل مختل  NP-hardاست.
در این مقاله ،برای حدل مسدئلة مدورد بررسدی ،از ید
الگوریتم ژنتی به نام الگوریتم ژنتی پویدا اسدتفاده شدده
است که ساختار کروموزومها در آن ،متغیر و دوبعدی است.
به همین دلیل ،این الگوریتم ،ژنتی پویا ندامگدذاری شدده
است .ساختار ی کروموزوم نمونه ،مربوط بده مسدئلهای بدا
سه تأمینکننده ،دو وسیلة نقلیه و هشت سدفارش -کده در
آن سفارشهای  4 ،1و  6از نو برداشت و سایر سفارشهدا
از نو تحویل هستند -در شکل  1نشدان داده شدده اسدت.

ارا ة ی
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فرض کنید ظرفیت حمل هردو وسیلة نقلیه برابر  3و سدایز
هر سفارش  1باشد .هر کروموزوم نشاندهندد ید جدواب
موجه برای مسئله است .ساختار کروموزوم درنظرگرفتهشده
دوبعدی و متشکل از چند رشته است که به ازای هرید از
تأمین کنندگان ،ی رشته و بده ازای هدر وسدیلة نقلیده دو
رشته درنظر گرفته میشود .مقدار درون هری از رشتههای
مربوط به تأمین کنندگان شامل شدمار سدفارشهدای ندو
برداشت است (سفارشهای نو تحویل ،نیازی بده پدردازش
بهوسیلة تأمینکنندگان ندارندد) کده بده هدر تدأمینکنندده
تخصیص یافته است .همانطورکه ذکر شد ،برای هر وسدیلة
نقلیه ،دو رشته در ساختار کرومدوزوم درنظدر گرفتده شدده
اسددت کدده مقدددار درون رشددتههددای اول شددامل شددمار
سفارشهای نو تحویل و مقدار درون رشتههای دوم شامل
شمار سفارشهای نو برداشت است که با هر وسیلة نقلیه
حمل میشود .ترتیب سفارشهای اختصاصیافته بده رشدتة
هر تأمینکننده (وسیلة نقلیه) نشانگر اولویت تولید (حمدل)
سفارش های مذکور است .کروموزوم نشاندادهشده در شکل
 ،1معادل جوابی است که در آن ،به تأمینکنند  1سفارشی
تخصیص نیافته و سفارشهای  1و  4بده تدأمینکنندد  2و
سفارش  6به تأمینکنند  3تخصیص یافته اسدت .از میدان
سفارش هایی که بده تدأمین کنندد  2تخصدیص یافتده اندد،
اولویت ساخت بهترتیب با سدفارش  1و سدپس سدفارش 4
است .همانگونه که مشخص است ،سفارشهای نو تحویل
در رشدتههدای مربددوط بده تدأمینکنندددگان وجدود ندارنددد.
بهعالوه ،سفارشهای نو تحویل  8 ،5 ،2و سفارشهای نو
برداشت  1و  4باید با وسیلة نقلیدة  1و سدفارشهدای ندو
تحویل  3و  7و سفارش نو برداشت  6باید با وسیلة نقلیدة
 2حمل شوند .وسیلة نقلیة  1ابتدا سفارشهای نو تحویدل
خود را در شرکت سدازنده بارگدذاری مدیکندد و در مسدیر
رفت ،ابتدا سفارش  ،2سپس سفارش  5و در انتها سدفارش
 8را به تأمینکنندگان مربوط تحویل میدهدد .ایدن وسدیلة
نقلیه در مسیر برگشت ،بهترتیب بهسدمت تدأمینکننددگان
مربوط به سفارشهای  1و  4میرود و آنها را بارگدذاری و
بهسمت شرکت سازنده حمل میکند .وسدیلة نقلیدة  2نیدز
ابتدا سفارشهای ندو تحویدل خدود را در شدرکت سدازنده
بارگذاری میکند و در مسیر رفت ،ابتدا سفارش  3و سدپس
سفارش  7را به تأمینکنندگان تحویل مدیدهدد .در ادامده،
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ایددن وسددیلة نقلیدده در مسددیر برگشددت خددود بددهسددمت
تأمین کنند مربوط به سفارش  6میرود و پس از بارگذاری
آن ،بهسمت شرکت سازنده حرکت میکند.
تأمینکننده 1

4
8

5
7
4

1
6
2
3
1
6

تأمینکننده 2
تأمینکننده 3
وسیلة نقلیة  -1رفت
وسیلة نقلیة -2رفت
وسیلة نقلیة  -1برگشت
وسیلة نقلیة  -2برگشت

شکل  .1ساختار یک کروموزوم نمونه در الگوریتم ژنتیک پویا

در ابتدای کار ،بدا توجده بده اندداز جمعیدت ،تعددادی
کروموزوم بهصورت تصادفی ،تولید و مقددار شایسدتگی هدر
کروموزوم محاسبه میشود.
در الگوریتم ژنتی پیشنهادی ،بهمنظور انجامدادن عمدل
تلفیق ،از روش یکنواخت استفاده شده است .همچنین عملگر
جهش ،به این صورت است که ابتدا ی کروموزوم بدهصدورت
تصادفی انتخاب مدیشدود .سدپس ید سدفارش بدهصدورت
تصادفی ،انتخاب و جای این سفارش در رشتههای مربوط بده
تأمینکنندگان و وسایل نقلیه با یکدیگر تعویض میشود.
تعداد کروموزوم هدای موجدود ،پدس از اعمدال تلفیدق و
جهش ،برابدر بدا اندداز جمعیدت ( +1ندرخ تلفیدق  +ندرخ
جهش) است .برای عملگر انتخاب نیز از رویکرد نخبهگرایدی
اسددتفاده شددده اسددت کدده براسدداس انددداز جمعیددت،
کروموزوم هایی که بهترین مقدار شایستگی را دارندد ،بدرای
رفتن به نسل بعد انتخاب میشوند .معیار خاتمه نیز به ایدن
صورت درنظر گرفته شده است که اگر در تعداد مشخصی از
نسلهای متوالی ،بهترین جواب بهبدود نیابدد ،الگدوریتم بده
پایان میرسد.
با توجه به اجراهای متعدد بهصدورت تجربدی ،مشدخص
شد مقدار  100برای پارامتر انداز جمعیت 0/6 ،بدرای ندرخ
تلفیق 0/4 ،برای نرخ جهش و  10برای پارامتر خاتمده ،بده
جوابهای نسبتاً خوب در زمان حل معقول منجر میشود.

اعتبارسنجی الگوریتم
در این بخش ،به اعتبارسنجی مسئلة مورد بررسی پرداختده
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میشود .ابتدا نتیجة پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی با نتایج
موجود در سیستم ،بدون استفاده از ایدن الگدوریتم مقایسده
شده است .سپس با توجه به اینکه مسئلة مدورد بررسدی در
این تحقیق ،تاکنون در ادبیات موضو بهکدار نرفتده اسدت،
عملکرد الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم ارا هشده برای یکدی
از نزدی ترین مسا ل موجدود در ادبیدات موضدو مقایسده
میشود .در انتها نیز به مقایسة الگوریتم پیشنهادی با جواب
بهینه برای مسا ل با ابعاد کوچ پرداخته میشود.


مطالعةموردی 

الگوریتم ارا هشدده در ایدن مقالده ،در زنجیدر تدأمین ید
شرکت سازند تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشدکی بدرای
بیمدداران خدداص پیددادهسددازی شددده اسددت .ایددن شددرکت،
تولیدکنند ملزومات مصرفی پزشکی دیدالیز شدامل صدافی
دیالیز ،لولة رابط دیالیز ،ست سوزن فیستوال ،پودر کدارتریج
و کیسهای بیکربنات سدیم و محلول اسدیدی دیدالیز اسدت.
این شرکت ،ترکیبات شیمیایی و قطعات مورد نیداز خدود را
از تعدادی تأمینکننده تهیه میکند و محصوالت خود را نیز
به تعدادی از مشتریان عمدهفروش تحویل میدهد .شدرکت
سازنده ،براساس قراردادهایی که با تدأمینکننددگان منعقدد

میکند ،تهیة برخی از مواد اولیه مورد نیاز تدأمینکننددگان
را برعهده میگیرد .همانطورکه پیشتر گفته شد ،علت این
امر ،کاهش قیمت تمامشد محصوالت نهایی و اطمیندان از
کیفیت مواد اولیة مورد استفاده بدهوسدیلة تدأمینکننددگان
اسددت .از سددوی دیگددر ،برخددی از ایددن تددأمینکنندددگان بددا
شرکتهای غیرپزشکی کار مدیکنندد و هدی سدابقهای در
تهیة مواد اولیه به درجة پزشکی ندارند و این موضو بدرای
شرکت تولیدکننده بهدلیل اخذ گواهینامههای کیفی بسدیار
اهمیت دارد .عالوهبر لزوم مرغوبیت باالی مواد اولیده ،زمدان
تأمین آنها جزء پارامترهدای اساسدی در مددیریت زنجیدر
تأمین است .تأمیننشدن بههنگام مواد اولیه ،موجدب ایجداد
تأخیر در بقیة مراحدل و درنهایدت ،تدأمیننشددن بدهموقدع
محصول نهدایی مدیشدود .یکپارچدهسدازی زنجیدر تدأمین
یادشده ،عالوهبر میدزان اهمیدت و تدأثیری کده در زنجیدر
تأمینهای معمول دارد ،با توجه به اینکه محصدوالت نهدایی
این زنجیره برای بیمداران خداص بدهکدار گرفتده مدیشدود،
حساسیت و توجه بیشدتری مدیطلبدد ،زیدرا درصدورتیکده
محصوالت به موقع تولید نشوند و به دست مشتریان نرسند،
آسیبهایی جدی به بیماران وارد میشود.

جدول  .1پراکندگی تأمینکنندگان

شهر
تهران
البرز
اصفهان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
مجمو

تعداد
7
8
6
3
1

تعداد
1
4
3
2
8

شهر
اردبیل
خراسان رضوی
خوزستان
فارس
قزوین
43

جدول  .2نوع و تعداد سفارشها

نو سفارش
بیکربنات سدیم
نیدل
پلیاتیلن
رنولیت
گرانول پیویسی مدیکال گرید
کلمپ
کانکتور
ایزوالتور
مجمو

تعداد سفارش نو تحویل
29
13
12
54

تعداد نو برداشت
3
2
1
2
3
11

ارا ة ی

الگوریتم ژنتی

برای مسئلة یکپارچگی مسیریابی وسایل نقلیه و زمانبندی تولید در زنجیر تأمین ...

بهمنظور پیادهسازی این الگوریتم در زنجیر تأمین مدورد
بررسی ،تراکنشهای انبار این کارخانه در ی باز زمدانی 72
روزه ،بررسی و نتایج این الگوریتم ،با تصمیمهدای اتخاذشدده
در دنیای واقعی مقایسه شد .در باز زمانی مورد بررسی ،ایدن
شرکت با تأمینکنندگان و مشدتریان مختلفدی تبدادل قطعده
داشت .بهمنظدور درنظرگدرفتن حمدلونقدلهدای مربدوط بده
مشتریان در زمانبندی حملونقل ،هرید از ایدن مشدتریان
بهعنوان ی تأمینکنند مجازی که سفارشهای مربدوط بده
آن ،تنها از نو تحویل است ،درنظر گرفته شدهاند.
درمجمو  43 ،تأمین کننده برای مسئله درنظدر گرفتده
شد که پراکندگی جغرافیدایی آنهدا در جددول  1مشداهده
میشود (شایان ذکر است که این شرکت ،تدأمینکننددگانی
خارجی نیز دارد که بهعلت امکدانپدذیرنبودن برنامدهریدزی
حملونقدل بدرای آنهدا ،در ایدن مطالعده منظدور نشددند).
درمجمو  65 ،سفارش درنظر گرفتده شدد کده  11عددد از
آنها از نو برداشت و  54عدد از نو تحویل بودند .جددول
 2نو و تعداد سفارشها را نشان میدهد .حملونقلها با 9
وسیلة نقلیه با ظرفیتها و سرعتهای متفاوت انجام شدند.
مطابق دادههای واقعی جمدعآوریشدده از شدرکت سدازنده،
مجمو تأخیرهای همة سدفارشهدا  614سداعت اسدت .بدا
توجه به اینکه تعداد سفارش ها  65اسدت ،میدانگین تدأخیر
سفارشها  9/44ساعت بهدست میآید.
حل مسئله بهوسیلة الگوریتم ژنتی پویدا ،بده مجمدو
دیرکرد  137ساعت و میانگین دیرکرد  2/11ساعت منجدر
می شود .علت بهبود تابع هددف را مدیتدوان وجدود عناصدر
یکپارچگی در مدیریت و تصمیم گیریهایی مانند تخصدیص
سفارش ها به تأمین کننددگان ،مسدیریابی وسدایل نقلیده در
دریافت سفارشها از تأمینکنندگان و نیز تحویل سفارشها
به مشتریان بدهوسدیلة الگدوریتم پیشدنهادی دانسدت .ایدن
یکپارچگی در سیستم فعلی مشاهده نمیشود و تصدمیمهدا
بهصورت جداگانه و سلسلهمراتبی اتخاذ میشوند.
استفاده از ناوگان حمل ونقل مستقل در سیستم فعلدی،
موجب افزایش تعداد رفتوآمدهای وسایل نقلیه و بهتبع آن
افزایش زمانهای حملشده و نیز موجب تدأخیر در تحویدل
سفارشها میشود ،امدا مددل پیشدنهادی ،بدا درنظرگدرفتن
حملونقل مشترک بین تأمینکنندگان و مشدتریان ،سدبب
استفاد مثثرتر از آنها میشود و بدا حدذف رفدتوآمددهای
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زاید ،به کداهش زمدانهدای تحویدل و درنتیجده دیرکردهدا
میانجامد.
دادههایتصادفی 
 اعربارسنجی 
در این بخش ،ابتدا مسا ل مختل بدا انددازههدای گونداگون
بررسی میشوند .سپس به مقایسه و ارزیابی نتایج الگدوریتم
پیشنهادی ما با الگوریتم پیشنهادشده بهوسیلة الدری []14
پرداخته میشود.
دادههایتصادفیبیایمسئله 
 تولید 
مسئلة مورد بررسدی ،پارامترهدای مختلفدی دارد کده بدرای
برخی از آنها ،سطوحی مانند باال ،پایین و متوسدط درنظدر
گرفته شده و به چهار دسته تقسیم شدهاند .این چهار دسته
عبارت اند از .1 :تعداد سفارشها .2 ،تعداد تأمینکنندگان و
وسایل نقلیه .3 ،زمان پردازش و مسافت حمل و  .4ظرفیت
وسایل نقلیه.
برای سایر پارامترها ،تنها ی سط درنظدر گرفتده شدده
است (جدول  .)3موعد تحویل سفارشها ،از توزیع یکنواخدت
 U 1 T  R / 2  P , 1 T  R / 2  P پیروی
میکند که تعمیمی از توزیع پیشنهادی بدهوسدیلة پداتس و
ون [ ]32است .در توزیدع یکنواخدت ارا دهشدده T ،بزرگدی
تاریخهای تحویل و  Rپراکندگی آنها را کنترل میکنددP .
تخمینی از زمان تحویل مجموعهای از  nسفارش اسدت کده
از رابطة  16محاسبه میشدود .در رابطدة ̅̅̅̅ ،21
𝑠𝑖𝑑 میدانگین
فاصلة تأمین کنندگان تدا شدرکت سدازند محصدول نهدایی
است .بهصورت تجربی مشخص شد که مقدار  0/3برای  Tو
مقدددار  0/4بددرای  ،Rمقددادیر و پراکندددگی معقددولی بددرای
موعدهای تحویل فراهم میآورد.
n

()21

n dis
l

k



i

p
i 1
m

 v  v
k 1

s

P

s 1

از ترکیب سطوح مختل بدرای پارامترهدای مسدئلة 54
( )3 3 3 2 1 1 1نو مسدئله بدهوجدود مدیآیدد کده
بهصورت تصادفی ایجاد شدهاند .این  54مسئله با استفاده از
الگوریتم ژنتی پیشنهادی حل شدهاند و نتایج زیر بهدست
آمده است .تمامی برنامه هدای کدامپیوتری ایدن تحقیدق در
برنامة متلب کدنویسی شده است و روی ید کدامپیوتر بدا
مشخصات  CPU 2.2 GHz Intel Core i7اجرا شده است.
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 نرایجمحاسباتی 

گام دوم :سهعملگر جهش ،ترکیب و انتخاب را تعری کنید.
گام سوم :به صورت تصادفی و با احتمال یکسان ،یکی از
عملگرهای جهش ،ترکیب یدا انتخداب را بده طدور تصدادفی
انتخاب کنید .با انتخاب ی کروموزوم به روش چرخة رولت
(درصددورت انتخدداب عمددل تلفیددق ،دو کرومددوزوم) ،عملگددر
انتخددابی روی کرومددوزوم /کرومددوزومهددای انتخددابی اعمددال
میشود و نتیجه به نسل بعدی منتقل میشود .این عمدل را
تا جایی انجام دهید که تعداد اعضای جمعیت جدید برابر با
جمعیت قبلی شود.
گام چهارم :اگر شرط خاتمه محقق شده است ،الگوریتم
را خاتمه دهید .در غیر این صورت به گام  3بروید.
در جدول  4میانگین جوابهای بدهدسدتآمدده از حدل
مسا ل تصادفی بهوسیلة هری از الگوریتمهدا و در حداالت
مختل نمایش داده شده است.

الگوریتمی که برای مقایسده از آن اسدتفاده شدد ،الگدوریتم
ژنتی پیشنهادی الری [ ]14است .مسئلهای که وی درنظر
میگیرد ،تا حدودی مشدابه مسدئلة مدورد بررسدی در ایدن
تحقیق است .وی برای وسایل نقلیه ،زمان آمدادگی و بدرای
سفارشهای تاریخهای تحویل ،پنجر زمانی درنظدر گرفدت.
البته الری مسئله را در حالت توزیع مطالعده کدرد و حالدت
تحویل و توزیع همزمدان را بررسدی نکدرد .وی همچندین از
ی الگوریتم ژنتی با ساختاری جدید بدرای حدل مسدئله
استفاده کرد .در این قسمت ،الگوریتم الری برای مسئلة مدا
تعمیم داده میشود و مقایسة آن با الگوریتم پیشنهادی مدا
صورت میگیرد .در ادامه ،بده تشدری عملکدرد الگدوریتم او
پرداخته میشود .گامهای این الگوریتم بهصورت زیر است:
گام اول :جمعیت اولیه را بهصورت تصادفی ایجاد کنید.

جدول  .3پارامترهای درنظرگرفتهشده برای مسئله

حالت 3

حالت 2

حالت 1

پارامتر

100
]U[10,15] U[1,5
]U[20,40] U[1,20
]U[13,23

50

10
]U[5,10] U[5,10
]U[10,30] U[10,30
]U[8,13

تعداد سفارشها
تعداد تأمینکنندگان -وسایل نقلیه
زمانهای پردازش -مسافتها
ظرفیت وسایل نقلیه
سرعت تولید و سرعت حمل
انداز سفارشها

]U[1,5] U[10,15
]U[1,20] U[20,40
]U[1,4
]U[1,5

جدول  .4مقایسۀ نتایج الگوریتم ژنتیک پویا با تعمیم الگوریتم اولریچ

میانگین زمانها (ثانیه)
الگوریتم
الری
272/32
4759/69
11353/46
5482/37
5349/3
5553/79
5294/53
5508/99
5581/94
5853/48
5070/16
5461/82

میانگین جوابها

الگوریتم ژنتی
پویا

الگوریتم
الری

الگوریتم ژنتی
پویا

276/32
4697/52
11385/99
5497/37
5297/14
5565/31
5307/53
5493/99
5558/3
5802/09
5104/46
5453/27

252/51
2674/3
9865/18
2368/64
5778/36
4644/98
4347/47
2776/55
5667/97
4865/44
3662/55
4264

254/22
2159/17
7986/6
1898/35
4296/17
4205/47
3069/14
2234/76
5096/08
3494/1
3439/23
3466/66

مقدار
پارامتر
10
50
100
متعادل
نامتعادل
نامتعادل
متعادل
نامتعادل
نامتعادل
]U[8,13
]U[13,23

سط

پارامتر

کم
تعداد سفارشها
متوسط
باال
حالت 1
تعداد تأمینکنندگان و
حالت 2
وسایل نقلیه
حالت 3
حالت 1
زمان پردازش و
حالت 2
مسافتها
حالت 3
سط 1
ظرفیت وسایل نقلیه
سط 2
همة مسا ل
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جدول  .5مقایسۀ نتایج الگوریتم ژنتیک پویا با جواب بهینه

الگوریتم ژنتی

جواب بهینه

پویا

مشخصات مسئله

شمار مسئله
1

زمان حل (برحسب ثانیه)

جواب

زمان حل (برحسب ثانیه)

جواب

50

10/40585

25

10/40585

(3+3)×2×2

46

12/72382

31

12/72382

(3+3)×4×4

2

65

14/55393

38

14/65165

(3+3)×4×3

3

2375

15/70482

13

15/70482

(4+3)×3×2

4

628

24/61842

44

24/61842

(3+4)×3×2

5

826

19/20619

63

19/20619

(4+3)×4×3

6

639

21/40269

35

22/88176

(3+4)×4×3

7

3550

15/31443

14

15/31443

(4+3)×3×5

8

459

18/19997

48

18/19997

(3+4)×3×5

9

488

19/18498

29

20/3352

(4+4)×3×3

10

پیشنهادی بر تعمیم

سفارشهای نو تحویل را نشان می دهد .عدد سدوم تعدداد

نتایج ،نشانگر برتری الگوریتم ژنتی

الگوریتم اولری است ،اما از نظر زمانی برتری قابلمالحظدهای

تأمین کنندگان و عدد چهارم تعداد وسدایل نقلیده را نشدان

از الگوریتمهدا مشداهده نمدیشدود .همچندین

میدهدد .سدایر پارامترهدای مسدئله ،برمبندای توزیدعهدای

براساس نتایج ،با افزایش تعداد سفارشها ،میانگین دیرکردها

مشخص در مقایسة قبلی ایجاد شدهاند .نتایج نشان میدهد

و زمددانهددای حددل افددزایش مددییابددد .هنگددامیکدده تعددداد

الگوریتم پیشنهادی در بیشتر مواقع نتایجی برابر بدا جدواب

تأمین کننددگان و وسدایل نقلیده متعدادل باشدد (حالدت ،)1

بهینه داده است و در مواردی که اختالف وجدود دارد ،ایدن

میانگین جوابها کاهش مییابد .بدهعدالوه ،درصدورتیکده در

اخددتالف اندددک اسددت .همچنددین زمددان حددل الگددوریتم

مرحلة تأمینکنندگان گلوگاه وجود داشته باشدد (حالدت ،)2

پیشنهادی ،بسیار کمتر از زمان حل بهینه است.

درمورد هری

میانگین جوابها بدتر از حالتی است که در مرحلة حملونقل

در ادامه ،ی

تحلیدل حساسدیت نیدز روی پارامترهدای

گلوگاه داشته باشیم .همچندین هنگدامیکده زمدان پدردازش

مهم مسئله انجام مدیشدود .پارامترهدای درنظرگرفتدهشدده

سفارشها در مرحلة تدأمینکننددگان کدم باشدد (حالدت ،)2

برای تحلیل حساسدیت ،شدامل تعدداد سدفارش هدا ،تعدداد

میانگین جوابها کمتر از سایر حالتهاست.
با افزایش ظرفیت حمل هری

تأمینکنندگان و تعداد وسایل نقلیه اسدت .بدرای هرید

از

از وسایل نقلیه ،میانگین

این سه پارامتر ،پنج سط درنظر گرفته شده اسدت و تدأثیر

زمان دیرکرد همة سدفارش هدا در هدردو الگدوریتم کداهش

افزایش این پارامترها بر تابع هدف درنظر گرفته شده اسدت.

یافت .جددول  5نتدایج مقایسدة الگدوریتم پیشدنهادی را بدا

از ترکیب این حاالت )5 5 5( 125 ،حالت شکل میگیرد.

نشان

سایر پارامترهدا نیدز از توزیدعهدای زیدر تبعیدت مدیکنندد:

میدهد .جواب بهینه ،با استفاده از اجدرای مددل بدهوسدیلة

زمددانهددای پددردازش و مسددافتهددا از توزیددع یکنواخددت

نرمافزار  GAMSبهدست آمد .در این جدول ،هر مسدئله بدا

] ،U[10,30ظرفیددت وسددایل نقلیدده از توزیددع ]،U[10,15

چهار عدد نشان داده شدده اسدت .دو عددد اول کده داخدل

سددرعت تولیدکنندددگان و سددرعت وسددایل نقلیدده از توزیددع

پرانتز قرار گرفتهاند ،نشانگر تعداد سفارشها هسدتند .عددد

] ،U[1,4انداز سدفارشهدا از توزیدع ] U[1,5و تداریخهدای

اول ،تعداد سدفارشهدای ندو برداشدت و عددد دوم تعدداد

تحویل از توزیع ].U[0.5P,0.9P

جواب بهینه برای چند مسئلة تصادفی با ابعاد کوچ
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جدول  .6تغییرات تابع هدف با توجه به تغییر پارامترهای مسئله

میانگین تابع هدف

تعداد وسایل نقلیه

میانگین تابع هدف

تعداد تأمینکننده

میانگین تابع هدف

تعداد سفارش

5418/24

1

5247/13

1

204/22

10

3247/16

5

3240/29

5

996/7

30

2356/58

10

2660/84

10

2359/17

50

2077/56

15

2081/4

15

4390/14

70

1921/79

20

1791/67

20

7071/11

90

جدددول  6حدداالت و نتددایج درنظرگرفتددهشددده بددرای
پارامترهای تعداد سفارش ها ،تعداد تأمینکنندگان و تعدداد
وسایل نقلیه را نشان می دهد .در این جددول ،در هرید از
حالتهای مربوط بده پدارامتر تعدداد سدفارشهدا ،نیمدی از
سفارشها از نو برداشت و نیم دیگر از نو تحویدل درنظدر
گرفته شدهاند.
نتایج نشان میدهد با افزایش تعدداد سدفارشهدا ،تدابع
هدف افزایش می یابد .این درحالی است که با افزایش تعداد
تأمینکنندگان و وسایل نقلیه ،مقدار دیرکردها کاهش پیددا
میکند .نحو کاهش دیرکردها به این صورت اسدت کده در
ابتدا با زیادشدن تأمین کنندگان و وسایل نقلیه ،تابع هددف
با شدت بیشتری کاهش پیدا میکند و در ادامه ،تابع هددف
با شدت کمتری کاهش مییابد.

میکند و در اختیار تأمین کنندگان قرار می دهد بنابراین،
سفارش های این زنجیر تأمین ،شامل دو ندو تحویدل (از
شددرکت سددازنده بدده تددأمینکنندددگان) و برداشددت (از
تأمین کنندگان به شرکت سدازنده) اسدت .هددف ،تعیدین
نحو تخصیص و توالی تولید سدفارش هدای ندو برداشدت
بهوسیلة تأمین کنندگان و نیدز نحدو تخصدیص و اولویدت
حمددل تمددامی سددفارشهددا بددا وسددایل نقلیدده بددهمنظددور
کمینهکردن مجمو دیرکرد سفارشهاست.
برای حل این مسئله ،از ید
الگددوریتم ژنتید

الگدوریتم ژنتید

بده ندام

پویددا اسددتفاده شددد .ایددن الگددوریتم ،روی

دادههای واقعی جمعآوریشده از زنجیر تأمین ی
سازند تجهیزات پزشکی در ی

شرکت

باز زمانی  72روزه پیداده

شددد .مقایس دة نتددایج حاصددل از الگددوریتم ژنتی د

پویددا بددا

نتیجهگیری

تصمیمهای اتخاذشده در دنیای واقعی ،نشانگر بهبود زمدان

در بازار پررقابت امروزی ،هر شدرکتی کده زنجیدر تدأمین

دیرکرد از  614به  137اسدت .همچندین مقایسدة عملکدرد

خددود را بددهگونددهای طراحددی و پیدداده کنددد کدده نیازهددای

الگوریتم پیشنهادی با جدواب بهینده در مقیداس کوچد

و

مشتر یان را با کمترین هزینه و باالترین کیفیت و در زمان

الگوریتم پیشنهادی بدرای نزدید تدرین مسدئله در ادبیدات

مناسب پاسخ دهد ،برند رقابت خواهد بود .در این مقالده،

موضو به مسدئلة مدورد بررسدی در ایدن تحقیدق ،نشدانگر

به بررسی زمدان بنددی یکپارچده در ید

زنجیدر تدأمین

کارایی الگوریتم پیشنهادی است.

شدرکت

توسددعة زنجیددر تددأمین مددورد بررسددی و درنظرگددرفتن

ناوگدان حمدل ونقدل

تأمین کنندگان رد دوم ،اضافهکردن شدرایطی مانندد عددم

ناهمگن با یک دیگر در ارتباطند .شرکت سازند محصدوالت

قطعیت در زمانهای پدردازش یدا زمدانهدای حمدل و نیدز

نهایی ،بده منظدور اطمیندان از کیفیدت مدواد اولیدة مدورد

استفاده از سایر روشهای فراابتکاری برای حل مسئلة مورد

اسددتفاده بددهوسددیلة تددأمینکنندددگان و نیددز اسددتفاده از

بررسی را میتوان زمینهای برای پژوهشهدای آتدی درنظدر

تخفی های مقداری ،برخی از مدواد اولیده را خدود تدأمین

گرفت.

دومرحله ای ،شامل تعدادی تدأمین کنندده و ید
سازنده پرداخته شد که بهوسیلة ی
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