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چکیده
هابهبهرهگیریازایهن

باتوجهبهگسترشمفاهیمباراندازهابهصور تئوریوبهتبعآنتوسعۀمراک باراندازدرسراسردنیا،بسیاریازشرکت

سفارشهاوارسالآنهابهصور یکجا،توانستهانده ینههایحملونقلراتهاحهدزیهادیکهاهش

مراک تمایلیافتهاند.اینمراک باتجمیع
دهد.البتهنحوۀادارهوزمانبندیدراینمراک یکیازمشکال عمدهایاستکهممکناستاثرگااریدراینمراک راتاحهدزیهادیتحهت
لیکباراندازتوسعهدادهمیشود.مدلبا

تأثیرقراردهد.دراینتحقیق،مدلیباتوجهبهمحدودیتهایزمانیوظرفیتیبرایزمانبندیداخ
یدهدوکا هاییکهدریکدورهبهکامیونخروجی
هایموجود،عملتخصیصبهکامیونهاراانجامم 

توجهبهاهمیتوحجمکا هاوه ینه
تخصیصپیدانکنند،برایتخصیصبهدورۀبعددرمرک باراندازذخیرهمیشوند.همچنین،مسئلهدرقالبیهکمسهئلۀریااهیمهدلسهازی
میشودوباروشهایریاایجوا دقیقیبرایاینمسئلهبهدستمیآید.درصورتیکهمسئلهازحدمشخصب رگترشهود،روشابتکهاری
برایرسیدنبهجوا قابلقبولنی ارائهمیشود..

انبندی،شبکۀبارانداز.
واژههایکلیدی:الگوریتمابتکاری،روشتج یۀبندرز،زم 



مقدمه
باتوجهبهاهمیتکهاهشه ینههههادرمبهاد تجهاری،
امروزهمراک باراندازجایگاهویژهایدرتصمیما راهبهردی
شرکتهادارند.ازاینرو،مراک بارانهدازبههمراکه یگفتهه
میشودکهدرآنمحصو تولیدکننهدهههایمختلهفبها

یکدیگرتجمیعوبهسمتمشتریفرستادهمیشود.بهطور
زمانحملونقلرا

کلیمراک بارانداز،ه ینههاینگهداریو
بهطورچشمگیریکاهشمیدهد.برایبیاناهمیتمراکه 

بارانههدازدرصههنعتمههیتههوانبهههنمونههههههایموفههقآندر
هایوالمار ،1تویوتا2واستمنکوداک3اشارهکرد.


شرکت
درمراک بارانداز،کا هایورودیدرمحلههایذخیهرۀ
موقت4جمعمیشوندودرزمانهایمشهخصبههدرههای
خروجیانتقالمییابند.درهمینراسهتا،بلهوریعربهانیو
همکاران ]4اسهتفادهازبارانهدازراروشهیبهرایمهدیریت
موجههودیتعریههفمههیکننههدکهههموجههبکههاهشمی ه ان
موجودی،زمانتحویهل 5و زمهانپاسهخگوییبههمشهتری
*نویسندۀمسئول:

میشود.آنهادرپژوهشخودبیانمیکنندکهمد زمان
نگهداریمحصهو درمراکه بارانهدازکمتهرازنگههداری
محصو درانبارهایسنتیاستوتاکمتراز24سهاعت
هادرتحقیقخودمیکوشندباارائۀچند

کاهشمییابد.آن
6
روشفراابتکاری،مد زمانعملیا صهور گرفتهه رابهه
حهداقلبرسهانند.همچنههین،ارزیهابیپارامترهههایورودیو
مقایسۀروشهایفراابتکاریدراینپژوهشانجهامگرفتهه

است .]6 ،]5 ،]4آل نوهمکاران ]7درپژوهشخهود
بیانمیکنندمرک باراندازتکنیکیشهناختهمهیشهودکهه
ه ینههایموجودی،تخلیهوبارگیری،حملونقهلوزمهان
تحویلرابهصور چشمگیریکاهشمهیدههد.همچنهین،

آنهافرضمیکنندمرکه بارانهدازازچنهدیندرورودیو
خروجیتشکیلشدهاستومهدلیراارائههمهیدهنهدکهه
ه ینههایعملیاتیرادریکمرک باراندازکمینهمهیکنهد
.]7همچنههین،فروهرفههردوزندی هه ]8زمههانبههارگیریو
تخلیهرابرایکاهشمی انموجودیدریکمرک بارانهداز

تلفن 021-64545381:دورنگار021-64545381:

Email: fatemi@aut.ac.ir
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زمانبندیمیکنند.آنهاباراندازراراهبردجدیدیتعریهف
میکنندکهزمانپاسهخبههمشهتریراکهاهشمهیدههد.
محصههو دریههکمرکه ذخیههرۀموقههتن دیههکدرهههای
خروجیجمهعآوریمهیشهوندودرزمهانمشهخصبهرای
بارگیریآمادهمیشوند.آنهادرتحقیقخهودمهیکوشهند
بهترینترتیببارگیریوتخلیهراباتوجهبهحداقلکهردن

می انموجودینگهداریشدهتعیینکنند .]8
بنابراین،پژوهشهایارائهشدهنشانمیدهدزمانبندی

هامیونهههادریههکمرکه بارانههدازبههرمیه انه ینههههههای

که
طورچشمگیریتأثیرمیگهاارد.همچنهین،در

یبه
موجود 
بسیاریازصنایعمانندصنعتپستوصنایعخردهفروشی،
کامیونهایخروجیمراک باراندازرادرزمانههایازپهیش
هینشههدهایتههرکمه 
تعیه 
هیکننههد.بویسههنوفلیهدنر ]9در
پژوهشخودبیانمیکننددرشبکههایزنجیرۀتأمینیکه
درآنچندینمرک باراندازوجوددارد،ایجادجریانیثابهت
ازکا اروریاست.ازنظرآنها،درسرویسهایپسهتیو
سرویسهاییکههدرآنههاحمهلونقهلبهاظرفیهتکامهل
کامیونهاانجامنمیگیرد،کامیونهابراساسزمهانخهروج
مشخصیمراک بارانهدازراتهرکمهیکننهد .]9وانبلههو
همکاران ]10نیه درپهژوهشخهودنشهانمهیدهنهددر
بسیاریازموارد،کامیونهایخروجیدرزمانهایازپیش
تعیینشدهایمراک بارانهدازراتهرکمهیکننهد.درنتیجهه،


بارهاییکهنتوانندپیشازخروجکامیونهاازمرک بارانداز
بارگیریشوند،برایارسالتوسه کهامیونههایبعهدیدر
محلذخیرۀموقتنگهداشهتهمهیشهوند .]10بویسهنو
همکارانبهتازگیدرتحقیقخودمهدلیراتوسهعهدادهانهد

بندیکامیونههایورودیدریهکمرکه 


کهطبقآن،زمان
باراندازبراساسزمانخروجکهامیونههایخروجهیتعیهین
میشود.آنهافهرضمهیکننهدکهامیونههایخروجهیدر
زمانههایازپهیشتعیهینشهدهایمرکه بارانهدازراتهرک
میکنند.همچنین،ازنظرآنهابارهاییکهپیشازخهروج
هابارگیرینشوند،سودازدسترفتههدرنظهرگرفتهه


کامیون
شههود؛بنههابراین،آنهههامههدلیرابههرایزمههانبنههدی


مههی
کامیونهایورودیارائهمیکنندکههبراسهاسآنمجمهوع
سودازدسترفته حداقلمیشود.همچنین،دراینپژوهش

محاسبا پیچیدگیوروشیابتکاریبرایحلمسئلهارائه
.درحالیکهلدیروآل ن ]12بیانمهیکننهد

میشود ]11
بارهاییکهباتأخیرروبهرومیشوندبهرایارسهالبههدورۀ

بعههدمنتقههلمههیشههوند.آنهههادرپههژوهشخههودمههدلیرا
پیشنهادمیدهندکهمجمهوعپالهتههاییراکههدرمحهل
ذخیرهموقتقرارمیگیردکمینهمیکند.مهدلارائههشهده
زمانبارگیریوزمانتخلیهوعملیا اجراییداخلمرکه 
بندیمیکند .]12


باراندازرازمان
دراینتحقیق،مدلیبهرایزمهانبنهدیکهامیونههای
ورودیبراساسزمانخروجازپیشتعیینشدۀکامیونهای

خروجیارائهمیشود.بارههاییکههنتواننهدقبهلازخهروج
کامیونهابارگیریشوند،بهمحلذخیرۀموقتانتقالداده
شوندتاباکامیونهاییکهدرمرحلۀبعدبهسمتمقصد


می
موردنظرحرکتمیکنند،انتقالدادهشوند.درنتیجه،مدل
ارائهشدهزمانبندیکامیونهایورودیرابهرایچنهددوره

انجاممیدهد.دراینمدلسعیمیشودبهترینزمانبندی
مکههانوزمههانتخلیههۀبههارکههامیونهههایورودیبراسههاس
کمینهکردنه ینههاینگههداریمحصهو درانبهارههای
ذخیرهموقتارائهشود.همچنین،دراینمدلفهرضشهده
استکامیونهایورودیچندیننهوعمحصهولمختلهفرا
حملمیکنند؛بنابراین،مدلارائهشدهیکمدلزمانبندی
چنددورهایوچندمحصولیاست.مدلریااهیمهوردنظهر
یکمدلبهاینریترکیبهیخطهی7اسهتکههه ینههههای
نگهداریمحصولرادرافقبرنامهری یکمینهمیکند.


بیان مسئله
درمراک بارانداز،کهامیونههایورودیبارههایخهودرادر
هایورودیتخلیهمیکنندوس سبارهایتخلیهشدهبه

در
مکانهایذخیرهموقتانتقالمهییابنهد.قبهلازبهارگیری
هایخروجی،بارهایذخیرهشدهدرانبارموقهتبهه

کامیون
هایخروجیانتقالمییابندوآمادۀبارگیریمهیشهوند.

در
همانطورکهدرشهکل1نشهاندادهمهیشهود،محصهو 

ورودیپسازتخلیه،برایانتقالبهانبارهایذخیرهموقهت
یابارگیریمستقیمآمادهمیشوند.


شکل  .1مرکز توزیع بارانداز

براساسزمانترکمشخصکامیونهایخروجی

زمانبندیدریکمرک بارانداز
 

هرکامیونورودی،محصو تیمختلهفرابهاتوجههبهه
بندیازپیشتعیینشهدهتخلیههمهیکنهد.درمراکه 

زمان
بارانداز،مکانهاییبرایذخیرهموقهتکا ههاتعبیههشهده
استومحصو تیکهزمانبارگیریآنهابهازمهانتخلیهه
تفاو زیادیداشتهباشد،بهرایذخیهرهبههایهنمکهانهها
انتقههالمههییابنههد.درمراکهه بارانههدازبسههیاریازصههنایع

خردهفروشیوخهدما پسهتی،کهامیونههایخروجهیدر

هایمشخصوازپیشتعیینشدهایمراک بارانهدازرا

زمان
ترکمیکنند.برایناساس،محصو درزمانهایمعینهی
بهدستمشتریانمیرسندوه ینههههایناشهیازتهأخیر
طورچشمگیریکاهشمییابد؛بنابراین،یکیازمشکال 


به
درایههنمراک ه بهههمههدیریتکا هههاییمربههوطاسههتکههه
نتوانستهاندقبلازخروجکهامیونههایخروجهیبهارگیری
شوندوبایدتازمانبارگیریکامیونبعهدیدرمکهانههای
ذخیرهموقتنگهداریشوند .دراینتحقیهق،مهدلیبهرای
زمانبندیکامیونهایورودیارائهمیشودکهدرآنتهابع
هد ،ه ینهههایناشهیازنگههداریموجهودیراکمینهه
کند.مدلارائهشدهیکمدلریاایاسهتوبههصهور 

می
مدلخطیباینریترکیبهیارائههمهیشهود .همچنهین،در
تحقیقفرضمیشودمحصو تیکههنتوانسهتهانهدقبهلاز
خروجکامیونهاازمرک باراندازبارگیریشوند،برایارسال

بهدورۀبعدزمانبندیانتقالمییابندتاباکامیونخروجی
بعدیبهمقصدتعیینشدهفرستادهشهوند؛بنهابراین،مهدل

ارائهشدهیکمدلزمانبندیچنهددورهایوچندمحصهولی
است.دراینمدل،مفاهیموفرایاتیدرنظهرگرفتههشهده
استکهدرزیرارائهمیشود:

مدلارائهشده،زمانومکانتخلیۀبهارکهامیونههای


دورهتعیینمیکند.

ورودیرابرایT
 فرضمیشودکامیونهایخروجیدرزمهانازپهیش
شدهایمراک باراندازراترکمیکنند.
تعیین 

تمههامکههامیونهههایورودیدرلحظههۀاولیههۀزمههان


برنامهری یحضوردارند.

 درهردورهتعدادکامیونهایورودیازتعداددرهای
تخلیهبیشتراست.
 اطالعا مربوطبهتعدادونهوعومقصهدمحصهو 
کامیونهایورودیپیشازدورۀزمانبنهدیموجهود
است.
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برایسادهسازیمدلفرضمهیشهودزمهانتخلیههو

حمههلمحصههو درمرکهه بارانههدازبههرایتمههام
محصو یکساناست.
درهنگامتخلیۀبار،فرضمیشهودتمهاممحصهو 
تخلیهمیشوند.

هیچگونهمحدودیتیدرفضایمکانذخیرۀموقهتو
همچنینتجهی ا ونیرویانسانیوجودندارد.
فرضمیشودکامیونهایخروجیظرفیتمشخصهی
دارندومحصو ااافیبهدورۀبعدانتقالمییابند.
درصورتیکهمحصو بهدورۀبعدانتقهالیابنهد،بها
توجهبهنوعمحصولبههآنه ینهۀنگههداریتعلهق
میگیرد.

فرضمیشودKدرورودیبرایتخلیۀبارکامیونهها
وجههودداردوکههامیونهههابههاتوجهههبهههزمههانبنههدی
صههور گرفتهههبههرایتخلیهههبهههایههندرهههامراجعههه
میکنند.بهاتوجههبههمحهدودیتدرتعهداددرههای
تخلیۀورودی،کامیونهاتافرارسیدنزمانتخلیههدر
شدهمنتظرمیمانند.


کناردرورودیمشخص
درهایخروجیبهمقاصدمشخصیاختصا دارند.

مدلارائهشدهدراینتحقیهقبراسهاستوسهعۀمهدل

بویسههنوهمکههارش ]11درفضههایچنههددورهایو
چندمحصولیمیباشدودرههردورهمحصهو تیکهه
نتوانندقبلازخروجکامیونهابارگیریشهوند،بهرای
ارسالبهدورۀبعدمنتقلمیشوند؛بنهابراین،درایهن
تحقیقمدلیارائههمهیشهودکههدرآنزمهانبنهدی
کههامیونهههایورودیبراسههاسه ینههۀنگهههداری

محصههو مختلههفدردورههههایمختلههفصههور 
میپایرد.

درزیرپارامترهاومتغیرهایمورداسهتفادهدرمهدل
شرحدادهمیشود.



شاخصها

:مجموعۀکامیونهایورودی i=1, 2, …, l

I
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O
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𝑖≠𝑗

)(5



:htnه ینۀنگهداریمحصولنوعnدردورۀt

)(6

: Stonمتغیههرپیوسههته،تعههدادمحصههو

)(8

: xktijمتغیرباینری1،اگرکامیونورودیiبارخودرا

درغیراینصور 

کامیونoدردورۀtبارگیرینشود0.
درزیرمدلریاایمسئلهارائهمیشود.

𝑛𝑜𝑡𝑆 𝑜∑ 𝑀𝑖𝑛 𝑍1 = ∑𝑡 ∑𝑛 ℎ𝑡𝑛 .

𝑘
𝑗𝑖𝑡𝑥 }∑𝑘 ∑𝑖∈𝐼∪{0
=1
𝑗≠𝑖

)(2

𝑘
𝑖∑𝑖 𝑥𝑡0
≤1

𝑇 ∈ 𝑡∀ 𝑘 ∈ 𝐾 ,
∈ 𝑘∀ 𝑗 ∈ 𝐼 ,

)(3

𝑘
𝑖𝑗𝑡𝑥 }∑𝑗∈𝐼∪{𝐼+1
𝑗≠𝑖

=

𝑘
𝑗𝑖𝑡𝑥 }∑𝑖∈𝐼∪{0
𝑗≠𝑖

𝑇 ∈ 𝑡𝐾 ,
∈ 𝑖∀

𝑘
𝑖𝑗𝑡𝑥 𝐶𝑡𝑖 ≥ 𝐶𝑡𝑗 + 𝑃𝑡𝑖 − 𝑀. (1 −
)

𝑂 ∈ 𝑜 ∀ 𝑡 ∈ 𝑇,

∑𝑜 ∑𝑛 𝑆𝑇𝑜𝑛 = 0
∑𝑡 𝐶𝑡0 = 0
∪ 𝐼 ∈ 𝑗 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 ∪ {0},

)(11

𝑘
} ∈ {0 ,1
𝑗𝑖𝑡𝑥

𝐾 ∈ 𝑘 {𝐼 + 1}, 𝑡 ∈ 𝑇,


)(12
)(13

 : xkt0iمتغیربهاینری 1 ،اگهرکهامیونورودی iاولهین

:Ytioمتغیرباینری1،اگربارکهامیونiقبهلازخهروج

𝑜𝑡𝑝𝑎𝐶 ≤ 𝑛𝑜𝑡𝑄 𝑛∑

)(10

قبلازکامیونورودیjدردرِkودردورۀ tتخلیهکنهد0.
درغیراینصور 

کههامیونیباشههدکهههبههارخههودرادردرِkدردورۀtتخلیههه
درغیراینصور 

میکند0.

):xkti(l+1متغیرباینری1،اگرکهامیونورودیiآخهرین
کههامیونیباشههدکهههبههارخههودرادردرِkدردورۀtتخلیههه
درغیراینصور

میکند0.


𝑁 ∈ 𝑛 𝑂,

)(9

نههوعnاز

کامیونخروجی oکهدردورۀtبرایانتقهالبههدورۀبعهد
ذخیرهمیشوند.

: Ctiمتغیرپیوسته،زمانتخلیۀبارکامیونiدردورۀt

≤ 𝑛𝑜𝑡𝑄
𝑛𝑜𝑖𝑡𝐿 𝑆(𝑡−1)𝑜𝑛 + ∑𝑖(1 − 𝑦𝑡𝑖𝑜 ).

)(7

:Qtonمتغیرپیوسته،تعدادمحصو نهوعnکههدردورۀt
بارگیریمیشوند.

درکامیونخروجیo

𝑇 ∈ 𝑡 ∀𝑗 ∈ 𝐼 ,

𝑁 ∈ 𝑛 𝑇, 𝑜 ∈ 𝑂,

∈ 𝑜 ∀ 𝑡 ∈ 𝑇,

متغیرهای تصمیمگیری

)(1

𝑛𝑜𝑖𝑡𝐿 𝑖∑ 𝑆𝑡𝑜𝑛 + 𝑄𝑡𝑜𝑛 = 𝑆(𝑡−1)𝑜𝑛 +

∈ 𝑡∀

:Mعددب رگ

S.t.


𝑇 ∈ 𝑡 𝑂,

)(14

𝑇 ∈ 𝑡 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑜 ∈ 𝑂,

}  𝑦𝑡𝑖𝑜 ∈ {0 ,1

𝑁 ∈ 𝑛 ∀ 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑜 ∈ 𝑂,

𝑄𝑡𝑜𝑛 ≥ 0

𝑁 ∈ 𝑛 ∀ 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑜 ∈ 𝑂,

𝑆𝑡𝑜𝑛 ≥ 0


)(15

𝐼 ∈ 𝑖 ∀ ∀ 𝑡 ∈ 𝑇,

𝐶𝑡𝑖 ≥ 0

درمدلریاایارائههشهده،تهابعههد میه انه ینهۀ
نگهداریمحصو تیراکهبرایارسالبههدوربعهدانتقهال
تضمینمیکندکهدر

یابندکمینهمیکند.محدودیت1

می
هههردوره،هههرکههامیونورودیتنهههایههکبههارتخلیهههشههود.
محدودیت2بیانمیکنددرتخلیۀبارکامیونهادردرهای
ورودی،درهردربیشازیهکصهفبهرایتخلیههتشهکیل
نمههیشههود.محههدودیت3ترتیههبتخلیههۀبههاررادردرهههای
ورودینشانمیدهد.محدودیت4زماناتمهامتخلیهۀبهار
کامیونهایورودیراتعیینمیکنهد.محهدودیت5نشهان
می دههدآیهامحصهو بهرایارسهالبههدوربعهدانتقهال
مههییابنههدیههااینکهههدرهمههاندورهبههارگیریم هیشههوند.
محدودیت 6تعادلموجودیرابیندورههابرقرارمیکنهد.

براساسزمانترکمشخصکامیونهایخروجی
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محدودیت 7تضمینمیکندمی انبارههایارسهالینبایهد
بیشترازمجموعمی انبارباقیمانهدهازدورۀقبهلومیه ان
باریکهدرایهندورهتهأخیرندارنهدباشهد.محهدودیت،8
هایخروجیرانشانمیدهد.


محدودیتدرظرفیتکامیون
محههدودیت9تضههمینمههیکنههددرانتهههایدوره،میهه ان
موجودیباقیماندهبایدصهفرباشهد.محهدودیت  10نشهان
میدهدکهدرهردورهزمانتخلیۀاولهینکهامیونورودی
صفردرنظرگرفتهمیشود.

برایبرقراریارتباطبیندورههایزمهانبنهدی،تعهادل
شود.همانطورکهدرشهکل

موجودیبیندورههابرقرارمی
نشاندادهمیشهود،مجمهوعمیه انمحصهو تیازدورۀ

2
قبلانتقالیافتهاندومیه انمحصهو تیکههدرایهندوره
تخلیهمیشوندبرابربامجموعمحصهو تیهسهتندکههدر
ایندورهبارگیریمیشوندوهمچنینمحصو تیکهبهرای
ارسالبهدورۀبعدانتقالمییابند.اینفرضدرمحهدودیت
6ارائهشدهاست.
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ازاینعبار هابتوانتاحدودیشرای واقعیمراک بارانداز
سازیکردوپارامترهایورودیرابادقتیقابلقبول


راشبیه
تخمینزد.درزیرعبهار ههایتعیهینپارامترههایورودی
بیانشدهاست.
𝑝𝑡𝑖 = 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑁(𝜇, 𝜎) | 𝜇 = 30 , 𝜎 = 5
𝐼 ∈ 𝑖 ∀ 𝑡 ∈ 𝑇,

)(16

= 𝑛𝑜𝑖𝑡𝐿
اگر 𝑟𝑛𝑑[10; 50] 𝑟𝑛𝑑[0; 1] < 0.5
{
∈ 𝑖 ∀ 𝑡 ∈ 𝑇,
0
در غیر صور
𝑁 ∈ 𝑛 𝐼, 𝑜 ∈ 𝑂,

)(17

∈ 𝑜 ) × 𝑟𝑛𝑑[0.5; 0.9] ∀ 𝑡 ∈ 𝑇,

𝑖𝑡𝑝 𝑖∑
|𝐾|

( = 𝑜𝑡 𝑑
)𝑂 (18

)(19

𝑂 ∈ 𝑜 𝑡𝑘𝑜 = 𝑟𝑛𝑑[1; 10] ∀ 𝑘 ∈ 𝐾,
]𝐶𝑎𝑝𝑡𝑜 = |𝑁| × |𝐼| × 𝑟𝑛𝑑[10; 20

)(20
)(21

𝑂∈𝑜
𝑁 ∈ 𝑛 ∀ 𝑡 ∈ 𝑇,

∀ 𝑡 ∈ 𝑇,

]ℎ_𝑡𝑛 = 𝑟𝑛𝑑[0.2; 0.4

کهدرآن)𝜎 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑁(𝜇,عددتصادفیباتوجهبهتهابع
توزیعنرمالبامیهانگینµوانحهرا معیهارσو]rnd[a; b
نمیدهد.
عددتصادفییکنواختدربازۀaوbرانشا 

الگوریتم بندرز

شکل  .2تعادل موجودی در یک دورة زمانبندی

روش حل
تعیین مقادیر پارامترهای ورودی
دربسیاریازمواردتعیهینپارامترههایورودیبهرایحهل
هایساختهشدهیکیازمشکالتیاستکههدرفراینهد

مدل
تستوارزیابیمدلوروشهایحهلتوسهعهیافتههوجهود
دارد.دراینزمینهه،بویسهنوهمکهاران ]11درپهژوهش
خودروشهایسهاختپارامترههایورودیرابهاتوجههبهه
دهند.دراینپژوهش،بهازای

واقعیتهایعملیاتیشرحمی
پارامترهایموردنظرعبهارتیبهاتوجههبههتوابهعاحتمهالی
درنظرگرفتهشدهاست؛بنابراین،انتظارمیرودبهااسهتفاده


الگوریتمبندرزیکروشتج یهاستکهدرحلمدلههای
خطیباینریترکیبیوتعیینجوا بهینهکهاربردفراوانهی
دارد.الگوریتمبندرز،مدلمسهئلهرابههدومسهئلۀاصهلی8
(شاملمتغیرهایباینری)وزیرمسئله( 9شهاملمتغیرههای
پیوسته)تقسیممهیکنهد.درایهنالگهوریتم،بهرایتعیهین
جوا بهینهازیککرانبا ویهککهرانپهاییناسهتفاده
میشود.پسازحلمسئلۀاصلی درمسهائلکمینههسهازی

(بیشینهسازی)،یککرانپایین(کرانبا )برایتابعهد 

ارائهمیشود.همچنین،باحلزیرمسئله،کرانبا یی(کران

پایین)برایتابعهد ایجادمیشهود.جئوفریهون ]13در
پژوهشخودبحثهمگراییجهوا روشبنهدرزبهاجهوا 
بهینهرادرتعدادمراحلاجرایمتنهاهیمطهرحمهیکنهد.
درموردمراحلاجرایالگوریتمبندرز،درابتدامسئلۀاصهلی
بهکمکیکجوا شدنیازمتغیرهایغیرپیچیهدهکننهده
حلمیشود.س سیککرانپایین(کهرانبها درمسهائل
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دستمیآید.در

کنندهبه


سازی)ومتغیرهایپیچیده
بیشینه

گههامدوم،بههاتوجهههجههوا متغیرهههایپیچیههدهکننههدۀ
آمدهدرمسئلۀاصلی،زیرمسئلهحلمیشودویهک

بهدست
کرانبا (کرانپاییندرمسائلبیشینهسهازی)بهرایتهابع
هد ایجادمیشود.درهرمرحلهمقدارتفاو بهینکهران
با وکرانپایینبهدستمهیآیهدودرصهورتیکههازیهک
مقداراز پیشتعیهینشهدهکمتهرباشهد،الگهوریتممتوقهف
میشودوجوا بهینهبینمقادیرکرانبا وکهرانپهایین

قرارمیگیرد.درصورتیکهالگوریتممتوقفنشود،یکبرش
بندرزباتوجهبهجوا دوگانزیرمسئلهبههمسهئلۀاصهلی
شود؛بنابراین،مسئلۀاصلیدوبارهحلمیشهودو

ااافهمی
جوا متغیرهایپیچیهدهکننهدهوکهرانمسهئلهبههدسهت
آید.همینالگوریتمتکرارمیشودتااختال کرانبا و

می
پایینازیکمقدارازپیشتعیینشدهکمترشود.

بهطورکلی،مراحلاجراییالگوریتمبنهدرزبهرایمهدل

هایزیرخالصهمیشود.

شدهبهصور گام

ارائه

گامصفر:مقداردهیاولیۀپارامترها(مقدارمجازتفاو 
کرانبا وکرانپاییندراینمرحلهمشخصمیشود)
گاماول :بهکارگیرییکالگوریتمابتکاریبرایتعیین
جوا اولیۀمتغیرهایدوگانزیرمسئلۀروشبندرز
گامدوم:حلمسئلۀاصلیروشبندرزوتعیینکهران
𝑘
𝑖𝑗𝑡𝑥 و 𝑜𝑖𝑡𝑦 
پایینوجوا متغیرهای
گامسوم:حلزیرمسئلۀروشبندرزوتعیینکرانبا 
وجوا متغیرهایدوگان
گامچهارم :محاسبۀتفاو کرانبها وکهرانپهایین.
درصورتیکهتفاو کرانبا وکرانپایینازمقدارازپیش
شدهکمترباشد،الگوریتممتوقفمیشهودودرغیهر

تعیین
اینصور الگوریتمبهگامدومبرمیگردد.

الگوریتمبندرزدرتعدادمراحلمتناهیبهجوا بهینه
همگرامیشود.اینالگهوریتمیهکروشکهارابهراییهافتن
جههوا بهینههۀمسههائلیاسههتکهههمههدلریااههیآنهههااز
متغیرهایباینریوپیوستهتشکیلشهدهاسهت.الگهوریتم
بندرزدرمسائلباابعادبه رگبههعلهتزمهانبربهودنحهل
مسئلهکاراییپایینیدارد؛بنابراین،دربخشبعدبهمنظهور

حلمسئلهدرابعادب رگودرمهد زمهانقبهول،روشهی

ابتکاریارائهمیشود.

الگوریتم ابتکاری
باتوجهبهطو نیبودنزماناجرایالگهوریتمبنهدرزبهرای
یافتنجوا ،دراینتحقیقیکالگوریتمابتکاریبرایحل
مسئلهدرابعهادبه رگپیشهنهادمهیشهود.درابتهداتهأثیر
پارامترهارویتابعهد ارزیابیمیشودوسه سعبهارتی
برایترتیبتخلیۀبهارکهامیونههاارائههمهیشهود.درایهن
الگوریتم،زمانومکانتخلیۀکامیونههایورودیبراسهاس
ه ینههاینگههداریموجهودیتعیهینمهیشهود.درواقهع،
اولویتبندیبراساستعدادونوعمحصهو کهامیونههای

شود.ازاینرو،کامیونهایورودیارزیابی

ورودیتعیینمی
میشوندوبرایتخلیۀباردرزمانومکانمشهخصمرتهب

میشوند.

عبار تصمیمگیریکهدراینالگوریتماسهتفادهشهده

است،درزیرارائهمیشود.
)(22

𝐿 ∑
) 𝑛𝑜𝑖𝑡 𝑛 (𝑜∑
𝑜𝑡𝑑

𝑖𝑡𝑝𝛽.

= )𝑖𝑡(𝑐𝑆

)Sc(tiامتیهههازکهههامیونورودیiدردورۀtتعریهههف
یشود.
م
Ltionتعدادمحصو ازنوعnکهازکامیونورودیi
انتقالمییابند.باتوجهبهاهمیهت

دردورۀtبهدرخروجo
تعههدادمحصههو کههامیونهههایورودیدراولویههتبنههدی
کامیونها،اینعاملیکفاکتورمثبتدرعبار 22درنظر
گرفتهمیشود.

𝑜𝑡𝑑زمانبارگیریکامیونخروجیoدردورۀtاستو
بااف ایشاینمقدارجوا بهینۀتابعنامناسبترمهیشهود؛
اینپارامتربهصور عبارتیمعکوس

بنابراین،درعبار 22
کارمیرود.


به
 𝑖𝑡𝑃مد زمانتخلیهۀبهارکهامیونiدردورۀtاسهت.
وقتیزمانتخلیۀیککامیونورودیاف ایشمییابد،زمان
کلتخلیهنی اف ایشمییابهدوایهنامهرسهببمهیشهود
می انه ینههایموجهودیافه ایشیابهد؛بنهابراین،زمهان
تخلیۀبارکامیونهاباه ینههاینگهداریموجهودیرابطهۀ
مستقیمدارد.
بههههصهههور 
بنهههابراین𝐿𝑡𝑖𝑜𝑛 ،و 𝑖𝑡𝑃درعبهههار  22
پارامترهههاییکهههبهههطههورمسههتقیموعکههسدرتههابع
تصمیمگیریاثرمیگاارند،بهکارمیروندβ.اریبیدرنظر

براساسزمانترکمشخصکامیونهایخروجی
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راکنترلمیکنهدβ.برابهر

گرفتهمیشودکهاثرپارامتر 𝑖𝑡𝑃
مقدار 𝑂1کهOتعداددرهایخروجهیاسهتدرنظهرگرفتهه
شود.الگوریتمابتکاریتوسعهدادهشهدهبههصهور زیهر

می
ارائهمیشود.


میدهندجوا بهدسهتآمهدهازروشابتکهاریبههجهوا 

گامصفر:تعیینپارامترهایاولیهوقراردادن t = 1

بهینۀبههدسهتآمهدهازروشبنهدرزبسهیارن دیهکاسهت.

گاماول:تعیینعبهار )Sc(tiبهرایکهامیونورودیi

همچنین،درروشحلمسئلهبهکمککتابخانهCplexدر

دردورۀt

T = 3،O = 3وK = 3وتعهدادنهوعمحصهو

در

آزمایش1وتعهدادکهامیونههایورودیبهرایآزمهایش2
درنظرگرفتهشد.جدولهای1و2نشهان

بهترتیب2و20


مد زمانمحدود،حداکثرزماناجرایبرنامهمتناسهببها

کردنکامیونهابراساسرابطۀزیر

گامدوم :
مرتب

نوعآزمایشتعیینشد.اینمد زمانبرایتسهت1و،5

درهردورۀ:t

1000ثانیه،برایتست2و2000،6ثانیه،برایتست3و

آنگهاهکهامیون
بههازای،i, j ∈ Iاگهر) ،Sc(ti) > Sc(tj

5000،7ثانیهوبرایتسهت4و10000،8ثانیههدرنظهر

تخلیهمیشود.

ورودیiقبلازکامیونورودیj
بندیشدهبهه
گامسوم:تخصیصاولینکامیوناولویت 
اولیندرورودیودومینکامیونبهدومیندرواینعمهل
تاآخریندرورودیادامههمهییابهد.پهسازتخصهیصبهه
آخریندرورودی،کهامیونبعهدیبههاولهیندراختصها 
یابدواینعملتاآخرینکامیونورودیتکرارمیشود.


می
گامچهارم:اگر،t=Tالگوریتماتماممییابهدودرغیهر
وبهگامدومبازمیگردیم.

اینصور t=t+1

برایبررسیکاراییروشالگوریتمابتکاری،نتایجآنبا
نتایجروشتج یۀبندرزوحلمسهئلهبههکمهککتابخانهه
Cplexدرابعادکوچکومتوس مسئلهبررسیشد.دراین

گرفتهشد.درنتیجه،اینروشدرصور عدمیافتنجهوا 
بهینهههدرحههداکثرزمههاناجههرایبرنامههه،بهتههرینجههوا 
دستآمدهراگ ارشمیکند.
به 

درایههنزمینههه،بههرایارائههۀبهتههرمواههوعازچنههد
تکهدرزیرارائهمیشود.

نشانهگااریاستفادهشدهاس

TBمد زمانیاستکهطولمیکشدتاالگوریتمبندرز
بهجوا بهینهبرسد.
THمد زمانیاستکهطهولمهیکشهدتهاالگهوریتم
ابتکاریجوا راتعیینکند.
TCمد زمانیاستکهطولمیکشدتاروشحهلبهه
کمککتابخانهCplexجوا راتعیینکند.

بخشدودسهتهآزمهایشبهادرنظرگهرفتنچههارسهریاز

همچنههین،خطههایالگههوریتمابتکههاریوروشحههلبههه

پارامترهایورودیبررسیشد.ابعادمسئلهبههصهور زیهر

محاسبهمیشود:

کمککتابخانهCplexازطریقرابطۀ23

تعریفمیشود:

)(23
)(24

)𝑛𝑜𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑢𝑞𝑖𝑛(𝐻𝑒𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑟𝑖𝑡ℎ𝑚 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐵𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ
× 100
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑢𝑞𝑖𝑛𝐵𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ

= )𝐸𝑟𝑟𝐵−𝐻 (%

)𝑛𝑜𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑢𝑞𝑖𝑛(𝐶𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐵𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ
× 100
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑢𝑞𝑖𝑛𝐵𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ

= )𝐸𝑟𝑟𝐵−𝐶 (%



درآزمایش،1چههارمسهئلهبراسهاستغییهردرتعهداد
کامیونهایورودیتستشدوهمهانطورکههدرجهدول1
نشاندادهمیشود،الگوریتمابتکاری ،روشتج یۀبنهدرزو

روشحلبهکمککتابخانه Cplexباتوجهبهمد زمهان
اجراوخطاهایمحاسبهشدهمقایسهشهدند.درآزمهایش2

نی نتایجبراساستغییردرتعدادنوعمحصو بررسیشد
(جدول.)2نتایجنشانمیدهدالگوریتمابتکهاریازلحهاظ
مد زماناجرا،بهطورچشمگیریدرمد زمهانکمتهری

جوا راپیدامیکندواینامردرحالتیاتفاقمیافتدکهه
جوا بهدستآمدهازالگهوریتمابتکهاریبههجهوا بهینهۀ
بهدستآمدهازروشتج یۀبندرزن دیهک باشهد؛بنهابراین،
میتوانانتظهارداشهتجهوا بههدسهتآمهدهازالگهوریتم
ابتکاریدرابعادب رگنی دقتقابلقبولیداشتهباشد.این
محاسبا درنرماف ار Visual Studio 2010بهزبهانC#و
بهکمککتابخانهCplex 10درکهام یوتریبهامشخصها 4
گیگابایترموپردازشگر 2.6 GHz-Core i5انجامشدهاست.
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چندمحصولیارائهمیشود.همچنین،مدلارائههشهدهیهک
مدلریاایباینریخطیترکیبیاستکههبهرایحهلآن
هاییمبتنیبرالگوریتمتج یۀبندرز،روشحلCplex


روش
والگوریتمابتکاریتوسعهدادهشد.دقتالگوریتمابتکهاری
باتوجهبهجوا هایبهینهبررسیشد.
باتوجهبهافقهایزمانبندی24ساعتهدریکمرکه 
بارانداز،دراینتحقیقمدلیچنددورهایبرایزمهانبنهدی
کامیونهاییورودیتوسعهدادهشدکهمد زمانهردوره
چندساعتخواهدبود.برایتحقیقا آتیمفاهیمآماریو
احتمالیمیتواندبهمتغیرهایمدلااافهشود.همچنهین،
هایورودیبهعنوانگ ینهایبرایانتقال

میتوانازکامیون
کا ازدرهایخروجیاستفادهکرد.

نتیجهگیری
دراینتحقیق،ابتداپژوهشهایزمانبنهدیکهامیونههای

ورودیدریکمرک باراندازمرورشد.همچنین،تحقیقهاتی
نههایخروجهیارائهه
کهدرزمینۀزمانترکثابتکهامیو 
شدهبودند،باج ئیا بیشتریبررسیشدند.درتحقیقها 
گاشته،محصو تیکهنمهیتوانسهتندقبهلاززمهانتهرک
کامیونهایخروجیبارگیریشوند،کا هایازدسهترفتهه
دستهبندیمیشدند.دراینتحقیقفرضمیشهودکها یی
کهنتوانندپیشاززمانترککامیونهابارگیریشود،برای

ارسالبهدورۀبعدانتقالمییابدوباکامیونهایبعدیبهه
مقصدمشابهارسالمیشود.درایهنتحقیهق،بهاتوجههبهه
سیاستکمینهکردنه ینهههاینگههداریموجهودی،یهک

مدلزمانبندیکامیونهایورودیبراساسچنهددورهایو

جدول  .1مقایسة جواب الگوریتم ابتکاری ،روش تجزیة بندرز و روش حل به کمک کتابخانة  Cplexبا تغییر تعداد کامیونهای ورودی

آزمایش4

آزمایش3

آزمایش2

آزمایش1

40
159
15489

30
129
8919

20
99
4149

10
69
1179

8429/47
15/63
10000
0
20/20

2105/66
9/55
5000
0/72
17/9

659/46
5/52
721
0
0

30/15
2/43
25/18
0
0

8759/23
17/48
10000
3/21
26/6

1986/82
12/45
5000
2/31
27/3

473/63
5/75
589
0
0

41/25
2/46
24/69
0
0

7319/32
16/08
10000
1/08
27/6

2006/98
9/82
5000
1/34
8 /2

551/13
5/43
2000
2/16
38/2

33/96
2/52
32/5
0
0

)ErrB-C(%

6749/12

1971/68

521/56

34/41

)TB (second

19/36

10/18

4/59

2/41

)TH (second

10000

5000

2000

23/6

)TC (second

0

0

0

0

)ErrB-H(%

13/1

21/9

17/89

0

)ErrB-C(%

تعدادکامیونهایورودی

تعدادمتغیرهایپیوسته
تعدادمتغیرهایباینری
)TB (second
)TH (second
)TC (second

پارامترهایمجموعۀ1

)ErrB-H(%
)ErrB-C(%
)TB (second
)TH (second
)TC (second

پارامترهایمجموعۀ2

)ErrB-H(%
)ErrB-C(%
)TB (second
)TH (second
)TC (second

پارامترهایمجموعۀ3

)ErrB-H(%

پارامترهایمجموعۀ4

براساسزمانترکمشخصکامیونهایخروجی

زمانبندیدریکمرک بارانداز
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 با تغییر تعداد نوع محصوالتCplex  روش تجزیة بندرز و روش حل به کمک کتابخانة، مقایسة جواب الگوریتم ابتکاری.2 جدول

5آزمایش

6آزمایش

7آزمایش

8آزمایش

1
81
4149

2
99
4149

3
117
4149

4
135
4149

408
7/15
321
0
0

643
2/12
2000
1/40
19/6

1259
9/80
3763
0
0

2463
8/36
10000
0
24/3

422
6/65
1000
0
7/21

686
8/57
2000
4/13
14/97

1302
8/01
4236
0
0

2511
7/62
10000
0/64
31/47

ErrB-C(%)

402
6/66
409
0
0

645
7/99
2000
2/93
18/63

1289
8/60
5000
0
22/39

2489
8/04
8467
0/168
0

TB (second)

523

763

1396

2654

TH (second)

7/54

8/37

6/99

8/10

TC (second)

468

2000

2703

10000

ErrB-H(%)

0

3/84

0

0

ErrB-C(%)

0

13/37

0

24/61

تعدادکامیونهایورودی

تعدادمتغیرهایپیوسته
تعدادمتغیرهایباینری
TB (second)
TH (second)

1پارامترهایمجموعه

TC (second)
ErrB-H(%)
ErrB-C(%)
TB (second)
TH (second)

2پارامترهایمجموعه

TC (second)
ErrB-H(%)
ErrB-C(%)
TB (second)
TH (second)

3پارامترهایمجموعه

TC (second)
ErrB-H(%)

4پارامترهایمجموعه
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واژههای التین به ترتیب استفاده در متن
1. Walmart
2. Toyota
3. Eastman Kodak
4. Temporary Storage
5. Lead Time
6. Makespan
7. Mixed Integer Linear Programming
8. Master Problem
9. Subproblem



