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یکروشجدیدبرنامهریزیآرمانیمبتنیبرمجموعههایفازیشهودی

برایتوسعۀمحصولجدید
*2

حسامشیدپور،1محمودشهرخی
 .1استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع ،دانشگاه هرمزگان
 .2استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع ،دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت ،95/05/03 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،96/02/11 :تاریخ تصویب)96/03/20 :

چکیده
مسئلۀ تعیین اندازۀ انباشته و زمانبندی تولید ،با استفادۀ بهینه از منابع و کاهش هزینهها در پاسخ به تقاضتای متنتوع مشتتریان در کمتترین
زمان ممکن ،از اهمیت خاصی برخوردار است .در این مقاله ،مسئلۀ تعیین اندازۀ انباشته و زمانبندی تولید برای بستههتای محصتوالت مکمتل
بررسی میشود .هر بسته شامل چند نوع محصول مکمل با تعداد مشخص و زمانهای پردازش متفاوت است که روی خطوط موازی مختل  ،در
ی محیط تولید برای انبارش تولید میشوند .برای حل این مسئله ،ی رویکرد سلسلهمراتبی با اهتداف کمینتۀ هزینتههتای تولیتد ،کمبتود و
موجودی بستهها و بیشینۀ استفاده از ظرفیت ،در سطح اول و هدف کمینۀ زمان تولید بستهها در سطح دوم پیشنهاد میشود .حل مدل ستطح
دوم در ابعاد بزرگ دشوار است؛ بنابراین ،ی الگوریتم ابتکاری افق غلتان ارائه میشود که مقایسۀ عملکرد آن با حل دقیق و نیتز کتران پتایین
پیشنهادی در نمونههای عددی مختل  ،نشاندهندۀ کیفیت و زمان حل مطلوب آن است .بترای اعتبارستنجی متدل ،از دادههتای واقعتی یت
کارخانۀ کاشی استفاده شده است .مطابق نتایج ،برنامۀ تولید ،هزینهها و زمان تکمیل بستهها در مقایسه با وضع فعلی بهبود مییابد.

واژههایکلیدی :انتخاب تأمینکنندگان ،برنامهریتزی آرمتانی ،تخصتیص ستفارش ،فراینتد توستعۀ محصتول جدیتد،
مجموعۀ فازی شهودی.

مقدمه
امروزه مشتریان دائمتا محصتوالتی بتا کیفیتت و عملکترد
باالتر ،با زمان کمتر برای ایجتاد محصتول و بتا زمتانهتای
تحویل و هزینۀ کمتر رلب متیکننتد [ .]1فراینتد ایجتاد
محصول جدید ،همۀ فعالیتها از مرحلۀ ایدهسازی تا تولید
و معرفی بته بتازار را دربرمتیگیترد [ .]2بترای اجتنتاب از
هزین تۀ زیتتاد شکستتت در هتتر فعالیتتت  NPDبایتتد هم تۀ
فعالیتهای آن بهصورت مؤثر مدیریت شود NPD .بهعنوان
فرایندی با نقاط مختل تصمیم شناخته متیشتود کته در
آن ،برای اهداف متعددی که گاهی متضاد یکدیگرند ،بایتد
تصمیم گیری شود []3؛ بترای مثتال ،بختش بازاریتابی بته
دنبال ساخت محصوالتی است کته هرچته بیشتتر رضتایت
مشتری را کسب کند که این هدف ممکن است بتا اهتداف
بخش زنجیرۀ تأمین (خرید قطعات کمهزینهتتر و کیفیتت
پایینتر) و اهداف بخش تولید (کاهش هزینه هتای تولیتد)
در تضاد باشد .درنتیجه ،مسئلهای پیچیدهتر ایجاد میشود؛
* نویسندۀ مسئول:

تلفکا08733628576 :

بهویژه اگر این فرایند با ارالعات مبهم و غیردقیتق همتراه
باشتتد .همچنتتین در بستتیاری از وضتتعیتهتتای واقعتتی،
تصمیم گیرنده ممکن است بهدلیل نداشتتن دانتش کتافی،
قادر به بیان دقیق درجۀ برتری ی گزینه نسبت به ستایر
گزینهها نباشتد [ .]2در چنتین شترایطی ،تصتمیمگیرنتده
اولویت ی گزینه بر دیگری را بتا درجتۀ مشخصتی بیتان
میکند ،اما ممکن است تصمیمگیرنده چندان درمورد ایتن
درجتتۀ اولویتتت مطمتتئن نباشتتد [ .]3یکتتی از راهکارهتتای
مناسب برای بیتان مقتادیر اولویتت هتای تصتمیم گیرنتده،
استفاده از مقادیر فازی شتهودی بتهجتای مقتادیر عتددی
دقیق یا متغیرهای کالمتی استت [ .]8–4مجموعتۀ فتازی
شهودی )IFS( 1با تعیین درجۀ پذیرش (عضویت) و درجتۀ
رد (نداشتن عضویت) ،ابزار تطبیقتی مناستبی بترای بیتان
عدم قطعیت است [ .]9برخی از محققان گزارش کتردهانتد
که توانایی  IFSدر رسیدگی به ارالعات غیرقطعی و مبهم،
بیشتر از مجموعههای فازی سنتی است [.]11 ،10
Email: shahrokhi292@yahoo.com
DOI: 10.22059/jieng.2017.211869.1169
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در این پژوهش ،مجموعههای فتازی شتهودی در یت
مدل برنامه ریزی آرمانی ( )GPترکیتب و بتا درنظرگترفتن
مقادیر سطح آستانه برای آرمانها بتهصتورت اعتداد فتازی
شهودی ،مقادیر تخصیصی به هتر تتأمین کننتده و فراینتد
مونتاژ مناسب ،در ی فرایند توسعۀ محصول جدید بهرور
هم زمان تعیتین متیشتود .تعیتین اهمیتت توابتع نیتز بتا
عبتتارتهتتای زبتتانی بتتهوستتیلۀ تصتتمیمگیرنتتدگان صتتورت
میگیرد .در پایان ،ی مثال عددی ،کاربرد مدل را توضیح
میدهد.

مرورادبیات
برختتی پژوهشتتگران بتتر توصتتی چگتتونگی مشتتارکت
تأمینکنندگان در فرایند  NPDتمرکز کردهاند .پترستون و
همکتتتتارانش در ستتتتال  ،2005چگتتتتونگی مشتتتتارکت
تأمینکنندگان در فرایند  NPDرا توضیح دادند و آثتار آن
را بر تصمیمات نواحی رراحتی و زنجیترۀ تتأمین بررستی
کردند [ .]12بویو اوزکان و فی اوگلتو 2در ستال ،2004
ی روش تصمیمگیری یکپارچه برای ایجاد محصول تحت
شرایط عدم قطعیت پیشتنهاد کردنتد [ ]13کته عتالوهبتر
تعیین بهترین محصتول ،بهتترین راهبترد ایجتاد آن را بتا
تمرکز بر کاهش ریست هتای مربتوط مشتخص متیکنتد.
راگاتز و همکاران ( )2002اثر مشارکت تأمین کنندگان بتر
هزینه ،کیفیت و زمان ایجاد محصتول را بررستی کردنتد و
نشان دادند که مشارکت تأمین کنندگان در فراینتد ،NPD
اثری مستتقیم بتر رراحتی فراینتد و زنجیترۀ تتأمین دارد
[ .]14نپال ،)2005( 3از ی روش مبتنیبر منطتق فتازی
برای مدلکردن هم ساختار محصول و هم زنجیترۀ تتأمین
برمبنای ارالعات دریافتی از کارشناس استفاده کرد [.]15
ژو 4و همکاران ( )2007ی سیستم چندمرحلتهای فتازی
برای رراحی محصول در مهندسی همزمان پیشنهاد کردند
[ .]16ایت تن سیستتتتم بتتتا استتتتفاده از اختتتتالف مطلتتتق
میانگینهای وزنی و با استفاده از تئوری خاکستری 5بترای
ارزیابی معیارها ،گزینههتای مختلت رراحتی را ارزیتابی و
درجهبندی میکند .وان  6و همکاران ( ،)2004ویژگیهای
محصول را با راهبرد زنجیرۀ تتأمین مترتبط کردنتد .آنهتا
ی ت روش تصتتمیمگی تری چنتتدمعیاره 7بتتا ادغتتام فراینتتد
سلسلهمراتبتی 8و برنامتهریتزی آرمتانی انحصتاری 9ایجتاد
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کردند که در آن ،فاکتورهای کمی و کیفتی بترای انتختاب
تأمینکنندگان لحا شده است [ .]17در حوزۀ مدلسازی
کمی ،المقبر 10و همکارانش از یت تکنیت برنامتهریتزی
ریاضی برای پیداکردن مقتادیر بهینتۀ رراحتی محصتول و
11
فرایند استفاده کردند [ ]18که در آن ،تابع ضترر کیفتی
بهعنوان تتابع هتدف و نیازمنتدیهتای تولیتد ،مشخصتات
محصتتول ،حتتدود ابعتتادی آن و توانتتایی فراینتتد بتتهعنتتوان
محدودیت ظاهر میشود .آنهتا یت آنتالیز پارامتریت از
تتتابع هتتدف بتتا استتتفاده از تکنیت برنامتتهریتزی آرمتتانی
تعاملی 12انجام دادنتد .اشتنایدرجنا 13و همکتاران ،یت
رویکرد برنامهریزی آرمانی برای تصمیمگیری در مهندستی
هم زمان با لحا کردن اهداف متضاد هزینه و زمتان ایجتاد
کردنتتد [ .]19فتتاین و همکتتاران ( ،)2005متتدل کمتتی
مهندسی هم زمان سهبعدی ارائه کردند .آن ها با استفاده از
تکنی برنامهریزی آرمانی وزنی 14به ارزیابی تناق هتا در
میان توابع مختل پرداختند [.]20
عدم قطعیت ،نقصی ارالعاتی است و معمتوال یکتی از
اعضای غیرقابلاجتناب در فرایندهای تصمیمگیری بهشمار
میرود [ .]13تئوری مجموعههای فازی کته پروفستورزاده
در سال 1965معرفی کرد ،رویکردی کاربردی برای غلبه بر
عدم قطعیت است [ ]21که به هر رویداد غیرقطعتی ،یت
تابع عضویت نستبت متیدهتد .در تئتوری مجموعته هتای
کالسی  x ،یا متعلق به یت مجموعته هستت یتا نیستت
(صفر و ی )؛ درحالیکه در تئتوری مجموعتههتای فتازی،
عضویت  xدر ی مجموعه مانند  Aرا میتوان با ی تتابع
عضویت معین   xبین صفر و ی تعیین کرد .بهرور قطع،
عدم عضویت ی عدد یا شیب در یت مجموعته ،برابتر بتا

مکمل  ،  xیعنی   x  1   xاست .گاهی تعیین قطعتی

درجۀ عضویت   xبرای هر مقدار معتین  ،xبتهعلتت عتدم
قطعیت ممکن نیست .پروفسورزاده ( )1975به منظور بیان
عدم قطعیت در تابع عضویت ،مجموعه های فازی با مقادیر
بتتازهای را پیشتتنهاد داد .در ستتال  ،1986آتاناستتو تئتتوری
مجموعه های فتازی شتهودی ( )IFSرا معرفتی کترد .ایتن
تئوری با درنظر گرفتن درجۀ پذیرش (تابع عضتویت) و رد
(تابع عدم عضویت) ی رویداد ،بهصورت واقعیتر با مسئله
برخورد میکند [ .]9در مجموعههای فازی شهودی ،درجۀ
عضویت ،درجۀ عدم عضویت و درجتۀ تردیتد بتا هتم ارائته

ی

روش جدید برنامهریزی آرمانی مبتنیبر مجموعههای فازی شهودی برای توسعۀ محصول جدید

میشوند؛ درحالیکه مجموعتههتای فتازی ایتن قابلیتت را
ندارند و هری فقط درجۀ عضویت قطعی در بتازۀ صتفر و
ی دارند [ .]22همچنین مجموعتههتای فتازی شتهودی،
درجۀ «عدم توافق» ی تصمیمگیرنده را عتالوهبتر درجتۀ
«توافتتق» نشتتان متتیدهنتتد [ .]23مزیتتتهتتای  IFSبتتر
مجموعههای فازی ،بازهای معادل در [ 24و  ]25ذکر شده
است.
در ستتتالهتتتای اخیت تر ،استتتتفاده از  IFSدر مستتتائل
تصمیمگیری چندمعیاره بهشدت افزایش یافته استت [،10
 .]33 ،25 ،11لی و همکاران ( )2009روشی جدیتد بترای
حل مسائل تصمیم گیری گروهی با استتفاده از  IFSابتداع
کردند [ .]34در ایتن روش ،بترای هتر تصتمیمگیرنتده در
15
گروه ،دو مدل برنامهریزی کسری مصتنوعی از TOPSIS
حاصل میشود که برای تعیین گستترۀ بتازههتای ضترایب
نزدیکی نسبی گزینه ها بهکار میرود .پژوهشهتای انتدکی
در زمینۀ به کتارگیری تئتوری  IFSدر متدل هتای ریاضتی
وجتود دارد .متتوخرجی و باستتو 16مستتائل تخصتیص فتتازی
شهودی )IFAP( 17و روش های حل آن را پیشنهاد کردنتد
19
و از مفاهیم درجۀ شباهت نسبی 18و اعداد فازی شهودی
( )IFNدر مدلشتتتان بهتتتره گرفتنتتتد [ .]35جانتتتا و روی،
رویکردی جدید برای بهینهسازی فتازی شتهودی)IFO( 20
بهمنظور حتل مستائل چندهدفته ارائته دادنتد کته در آن،
محدودیتها بهصورت  IFNلحا شده بود [.]36
همچنین  IFSبه رتور موفقیتت آمیتزی در بستیاری از
مسائل واقعی استفاده شد؛ برای نمونه ،میتوان به انتختاب
فناوریهای انرژی تجدیدپذیر برای تولیتد بتر در ترکیته
[ ،]37برنامه ریزی ستاخت ستایت [ ،]38مستائل انتختاب
تأمین کنندگان [ ،]39انتختاب نترم افتزار [ ،]40تشتخیص
پزشتتکی [ ]42 ،41و متتدیریت پتتروژه [ ]43اشتتاره کتترد.
نمونههایی از استفاده از مجموعتههتای فتازی شتهودی در
مدل برنامهریزی آرمانی ،در حوزههای مختل ادبیتات نیتز
گزارش شده است ([ 44و  ،)]45اما در ایتن مقالته ،بترای
اولین بار آن را در حوزۀ فرایند توسعۀ محصول جدید بهکار
بردهایم؛ بنابراین این مقاله ،ی مدل جدیتد برنامتهریتزی
آرمانی مبتنتیبتر  IFSدر حتوزۀ توستعۀ محصتول جدیتد
پیشنهاد میدهد که شامل یت متدل  GPاستت و در آن،
اهمیت ،اهداف و مقادیر ستطوح آستتانه بترای هتر آرمتان
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به وسیلۀ  IFSبیان می شود؛ بنابراین هتدف ایتن پتژوهش،
ترکیب برنامهریزی آرمانی با  IFSبهعنوان روشی جایگزین
برای تصمیمگیری چندمعیاره است و بهویژه برای انتختاب
مناسب ترین فرایندهای ساخت یا مونتاژ ،تأمین کنندگان و
مقادیر تخصیصی به هر تأمینکننده ،در ی محتیط عتدم
قطعیت بهکار رفته است.

مجموعۀفازیشهودی
در بسیاری از مسائل تصمیمگیری ،بهعلت کمبود آگاهی یا
دشواری بیان نظر ،تصتمیمگیرنتده قتادر نیستت بتهدقتت
نظرش را درمورد مستئله بیتان کنتد .در چنتین متواردی،
تصمیمگیرنده میتواند از  IFSبرای بیان اولویتهای ختود
در تصمیمگیری استفاده کند.
مجموعۀ فازی شهودی ،حالت عام مجموعه های فتازی
معمولی است [ .]9ویژگی برجستۀ این مجموعهها ،تعیتین
همزمان ی

تابع عضویت (  )  Aو ی

تابع عدم عضتویت

(  ) Aبرای هر رویداد استت کته در زیتر بترای رویتداد A

نشان داده شده است:

A   A ( x), A ( x) | x  X 

که   A : x  0,1و  A : x  0,1؛ بتهگونتهای کته
شرط زیر باید برای هر  IFSبرقرار باشد:
0   A ( x)  A ( x)  1
()1
)،  A ( x)  1   A ( x)  A ( x
()2
0   A ( x)  1
در معادلتتۀ   A ،2معمتتوال بتتهعنتتوان درجتتۀ تردیتتد
تصمیمگیرنده بترای قضتاوت درمتورد رویتداد  Aشتناخته
میشود و نشاندهندۀ درجۀ کمبود دانش درمورد مجموعۀ
 Aاست [ .]46هرچه مقدار   Aکمتر باشد ،دانش دربتارۀ
رویداد  Aبیشتر است .شرط الزم برای وجود هر مجموعتۀ
فازی شهودی این است که مجموع توابع عضتویت و عتدم
عضویت ،کمتر از ی باشتد .در غیتر ایتن صتورت ،مقتدار

)  A ( xصتتفر م تیشتتود کتته درنتیج تۀ مجموعتتۀ فتتازی
کالسی حاصل خواهتد شتد .اگتر  Aو  Bدو عتدد فتازی
شهودی باشند ،حاصل ضرب و حاصل جمع آنها اینگونته
خواهد بود [:]9
A .B  {A (x ).B (x ),
()2
}  A (x )   B (x )  A (x ). B (x ) | x  X
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()3

A  B  {A (x )  B (x )  A (x ).B (x ),

}  A (x ). B (x ) | x  X

روشپیشنهادی
برنامهریزی آرمانی ،تکنی حل مستائل تصتمیمگیتری بتا
اهداف چندگانه است که چارنا و کتوپر ( )1957معرفتی
کردند [ .]47در مدلهای  GPکالسی  ،انحرافهای مثبت
و منفی از مقادیر مطلوب برای آرمان ،به منظتور دستتیابی
به ی جواب قابل قبول کمینته متیشتوند .بتا استتفاده از
تئوری  IFSدر برنامهریتزی آرمتانی ،تصتمیم گیرنتده ایتن
امکان را دارد که سطح انتظار خود از آرمانها را بهصتورت
غیردقیق بیان کند که به واقعیتت نزدیت تتر استت .یت
آرمان با ستطح مطلوبیتت غیردقیتق متیتوانتد بتهصتورت
برنامه ریزی آرمانی فازی شهودی )IFGP( 21بیان شود کته
دارای سه نوع آرمان است:
Optimize:
()4

عضویت qr ،مقادیر سطوح آستانۀ عدم عضویت U r ،حتد
باال برای توابع عضویت و  Lrحد پتایین بترای توابتع عتدم
عضویت برای هر آرمان فازی شهودی  rاست.
توابع عضویت و عدم عضویت برای آرمتانهتای از نتوع


کوچ تر مساوی  ، zi  pr r  1,..., mاینگونه تعریت
میشوند:

1
Z r ( x)  pr

) U r  Z r ( x

pr  Z r ( x)  U r ,
 U r  pr
Z r ( x)  U r

0

()5

)  zr ( x

r  1, 2,..., m

0
Z r ( x)  Lr

 Z r ( x)  Lr

Lr  Z r ( x)  qr ,
 qr  Lr
Z r ( x)  qr

1

()6

)  zr ( x

r  1, 2,..., m



zi  pr r  1,..., m


zi  pr r  m  1,..., n

با درنظرگرفتن توابع عضویت و عدم عضویت برای هتر
آرمان ،مدل  IFGPاینگونه تعری میشود:



m

) Min  wr (d r  d r

zi  pr r  n  1,..., R

r 1

g ( x)  c
x0
آرمتان  rام و

که در آن pr ،سطح آستتانۀ مربتوط بترای
) g(xمحتتتدودیتهتتتای مستتتئله استتتت .عبتتتارتهتتتای

s.t :

 Z r ( x )  d r  d r  1, r  1,..., m

 Z r ( x )  br  br  0, r  1,..., m

()7

  

 Z r ( x )   Z r ( x ) , r  1,..., m

 zi (, ) prنیز اینگونه تفسیر میشود که آرمان فازی
شهودی  rام ،تقریبا کوچ تر مساوی ،بزرگ تر مساوی یتا
تقریبا برابر سطح آستانه با درجۀ پذیرش 𝜇 و درجتۀ رد 𝜈

 Z r ( x )   Z r ( x )  1, r  1,..., m
 Z r ( x ) , Z r ( x )  0



است .به بیان دیگر zi  pr ،به ایتن معناستت کته آرمتان
فازی شهودی  rام تقریبا کوچ تر مساوی ستطح آستتانۀ
pr

با تابع عضویت بتازهای   ,1  

استت (شتکل .)1

g ( x)  c
x0

 d rو  d rانحتترافهتتای مثبتتت و منفتتی از  1بتترای
) Zr ( xو

br

و

br

انحرافهای مثبت و منفی از صتفر

برای )  Z r ( xاست .از آنجاکه در محیط  IFSمطلتوب آن

شکل.1توابععضویتوعدمعضویت



در شتتکل  pr ،1مقتتدار ستتطح آستتتانه بتترای توابتتع

است که درجۀ پذیرش (تابع عضویت) افزایش و درجتۀ رد
(تابع عدم عضویت) کاهش یابد ،این روش ،انحرافات مثبت
از  1برای  و انحرافات منفتی از صتفر بترای  را کمینته
میکند wr .نیز وزن آرمان  rاست که تصتمیمگیرنتدگان
آن را به روش زیر تعیین میکنند.

ی
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ابتدا به کم عبارتهای کالمی فازی شهودی و اعداد
فازی شهودی تخصیصیافتته از جتدول  ،1وزن آرمتانهتا
تعیین میشود.

 : b jتعداد قطعۀ  jاستفادهشده در محصول جدید؛

.عبارتهایکالمیوIFNتخصیصیبهآن

جدول1

 : c jsهزینۀ قطعۀ  jخریداریشده از تأمینکنندۀ s؛

عبارتهای کالمی
بسیار کم ()VL
کم ()L
کمتر از متوسط ()ML
متوسط ()M
بیشتر از متوسط ()MH
زیاد ()H
بسیار زیاد ()VH

)

 ,

( IFN

 : p jkiهزینۀ مونتاژ قطعۀ  jبه  kدر فرایند i؛

()0/1 ،0/9
()0/15 ،0/25
()0/25 ،0/35
()0/5 ،0/4
()0/55 ،0/25
()0/85 ،0/1
()0/9 ،0/1

 : L jsزمان الزم برای خرید قطعۀ  jاز تأمینکنندۀ s؛
 : Osهزینۀ سفارشدهی برای تأمینکنندۀ s؛
 : q jsکیفیت قطعۀ  jخریداریشده از تأمینکنندۀ ( sنترخ
خرابی)؛
 : a jkiاگر قطعۀ  jبه  kدر فرایند  iمونتاژ شود ی  ،در غیر

سپا به کم معادالت  3و  ،4وزن شتهودی)IW( 22
آرمانها بهصورت زیر محاسبه میشود:
()8

پارامتر
 : Dتقاضای محصول جدید؛

n

r
wr   (WDM A  EDM
)
A
A1

کتته  wrوزن آرمتتان  WDM A ،rوزن تصتتمیمگیرنتتدۀ ،A
r
 EDMارزیتتابی تصتتمیمگیرنتتدۀ  Aاز آرمتتان و  nتعتتداد
A

تصمیمگیرندگان را نشان میدهد.
درنهایت ،وزن قطعی نهایی  wrبا استفاده از فرمول 9
که بوران و همکتاران ( )2009پیشتنهاد کردنتد ،محاستبه
میشود [:]48
r
)
r   r
wr  m
,
r



(
)
 r
r
r   r
r 1

این صورت صفر؛
 : Cap jsظرفیت تأمین قطعۀ  jبهوسیلۀ تأمینکنندۀ s؛
 : dijنرخ خرابی قطعۀ  jدر فرایند i؛
 : t jkiزمان مونتاژ قطعۀ  jبه  kدر فرایند .i
متغیرتصمیم
 : X jsقطعه  jبهوسیلۀ تأمینکنندۀ  sتهیه میشود؛
 : yiاگر فرایند  iانتخاب شتود یت  ،در غیتر ایتن صتورت
صفر؛
 : usاگر تأمینکننتدۀ  sانتختاب شتود یت  ،در غیتر ایتن
صورت صفر.
) Min Z  (Z1, Z2 , Z3
()10

( r   r

()9

I

()11

  a jki Pjki   Os us

()12

j 1 k  1
jk

Z2 

J

J

  a jki t jki

j 1 k  1
jk

S

I

J

Z3    q js X js   yi
j 1 s 0

i 1

()13

اندیس

s=1,2,…,S

S

1 J S
1 I
  L js X js 
 yi
D j 1 s 0
8  60 i 1

r 1

j=1,2,…,J

J

J

s 0

m

i=1,2,…,I

j 1 s 0

i 1

 wr  1

مثالعددی
اهداف تولید ی محصول جدید عبارتاند از:
 .1کاهش هزینههای خرید و مونتاژ؛
 .2کاهش زمانهای خرید و مونتاژ؛
 .3کاهش نرخ خرابی محصول جدید.
عالئم بهکاررفته در مدل به شرح زیرند:

S

J

Z1    C js X js   yi

S

J

  ( D.b j  q js X js )dij

j 1 s  1

شاخص فرایندها؛
شاخص قطعات؛
شاخص تأمینکنندگان.

j k

()14

j

()15

j, s

S

 X js  D.b j

s 0

X js  Cap js
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w 1   (0.9, 0.1)  (0.55, 0.25)  

I

 yi  1

()16

i 1

 0 i , j , s

()17

js

y i ,u s 0,1 , X

اولین هدف ،هزینۀ توسعۀ محصول شامل هزینته هتای
خرید ،مونتاژ و سفارش قطعات را حساب میکنتد .دومتین
هتتدف ،میتتانگین زمتتان ستتفارش تتتا تحویتتل 23قطعتتات
خریداریشده و زمان صرفشده بترای مونتتاژ را محاستبه
میکند .سومین هدف ،تعداد قطعات معیوب خریداریشده
از تأمینکنندگان و تعتداد قطعتات معیتوب تولیدشتده در
فرایند مونتاژ را کمینه میسازد .عبارت  8×60دقایق کاری
را نشان میدهد .محدودیتهای  14و  15بهترتیب ،مقتدار
تقاضا و ظرفیتت تتأمینکننتده بترای هتر قطعته را نشتان
میدهد .محتدودیت  16نشتاندهنتدۀ انتختاب تنهتا یت
فرایند مونتاژ استت .محتدودیت  17متغیرهتای پیوستته و

()18

(0.85, 0.1)  (0.25, 0.35) 
(0.55, 0.25)  (0.85, 0.1) 
(0.325, 0.495)  (0.415, 0.2125)
)  0.4675, 0.345  (0.786, 0.439

گام  :2ساخت مدل برنامهریزی آرمانی فازی شتهودی؛
ابتدا مقادیر ستطوح انتظتار توابتع عضتویت (  ) prو عتدم
عضویت (  ) qrو حد باال برای توابع عضویت (  ) U rو حتد
پایین (  ) Lrبرای توابع عدم عضویت برای هر آرمان فتازی
شهودی  r  1, 2,3به روش زیر تعیین میشود:
برای تعیین مقادیرسطوح انتظار توابع عضتویت ( ) pr
و حتتتد پتتتایین (  ) Lrبتتترای توابتتتع عتتتدم عضتتتویت ،از
تصمیمگیرنده خواسته میشتود حتداقل و حتداکثر مقتدار
قابل تحمل برای آرمان (سطح آستانه) متورد نظتر را بیتان
کند .حتداقل مقتدار مطلتوب و قابتلتحمتل بترای آرمتان

صفر-ی را نشان میدهد .در این مدل S  0 ،بهمعنتای
وجود تأمینکنندۀ داخلی (خود شترکت) استت .گتامهتای
روش پیشنهادی عبارتاند از:
گام  :1تعیین ارزیابی تصتمیمگیرنتدگان از اهتداف بتا
استفاده از عبارت های کالمی فازی شتهودی )IFLT( 24در
جتتتدول  1و تعیتتتین وزن اهتتتداف؛ جتتتدول  ،2ارزیت تابی
تصمیمگیرندگان از اهتداف ،وزن شتهودی )IW( 25اهتداف
(که با استفاده از معادلۀ  8حاصل میشتود) و وزن قطعتی
نهتتایی( )FCW( 26کتته بتتا استتتفاده از فرمتتول  9محاستتبه
میشود) را نشان میدهد.

مقدار نامطلوب برای آرمان بهعنوان  qrشناخته متیشتود.
این مقادیر در جدول  3نشان داده شده است.

مگیرندگانازاهدافووزنحاصل
جدول.2ارزیابیتصمی 

جدول.3سطوحانتظاروحدودباالوپایینبرایهرآرمان

هدف
1
2
3

تصمیمگیرنده
)MH(3 )H(2 )VH(1
MH

ML

H

H

M

VH

VH

ML

MH

IW

FCW

()0/786 ،0/439
()0/0،932/0284
()0/897 ،0/0345

0/304
0/353
0/343

چگونگی محاسبۀ وزن شهودی بترای هتدف  1در زیتر
نشان داده شده است:

بهعنوان  prو حداکثر مقدار مطلتوب و قابتلتحمتل بترای
آرمان بهعنوان  Lrشناخته میشود .بترای تعیتین ستطوح
انتظار توابع عتدم عضتویت (  ) qrو حتد بتاال بترای توابتع
عضویت (  ) U rاز تصمیمگیرنده خواسته میشود حداقل و
حداکثر مقدار نامطلوب برای آرمان مورد نظر را بیان کنتد.
حداقل مقدار نامطلوب برای آرمان بهعنوان  U rو حتداکثر

تابع عضویت

تابع عدم عضویت

هدف

pr

Ur

qr

Lr

( 1ریال)

310،000

330،000

340،000

315،000

( 2روز)

385

410

430

390

( 3واحد)

2700

3000

3200

2700

در ادامه ،تابع عضویت و عدم عضویت برای هتر هتدف
براساس جدول  3ارائه و مدل برنامتهریتزی آرمتانی فتازی
شهودی فرموله میشود:

ی
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3

) Min  w r (d r  br

 D .b j

j

r 1

) 330000  Z 1 ( x
20000
Z 1 ( x )  315000
 z 1(x ) 
25000
) 410  Z 2 ( x
z 2 ( x ) 
25
Z 2 ( x )  390
 z 2 (x ) 
40
) 3000  Z 3 ( x
z 3 ( x ) 
3000
Z ( x )  2700
 z 3 (x )  3
500

r  1,2,3

) z r ( x )   z r ( x

r  1,2,3

z r ( x )   z r ( x )  1

i 1

 0 i , j , s

js

y i ,u s  0,1, X

این مدل ،همزمتان فراینتد مونتتاژ و تتأمینکننتدگان
قطعات را انتخاب میکند .برای مثتال متورد نظتر ،فراینتد

مونتاژ  ) y2  1 ( 2انتختاب و مقتادیر تخصیصتی بته هتر
تأمینکننده تعیین میشتود کته در جتدول  4نشتان داده
شده است .با بررسی مقتادیر معلتوم متیشتود کته برختی
قطعتتات ،ماننتتد قطعتتات  3و  ،7در ختتود شتترکت تولیتتد
میشوند .برای بررسی اثر آرمان های فازی و فازی شهودی
بر سفارش قطعات بته هتر تتأمینکننتده و فراینتد مونتتاژ
انتخابشده ،نتایج مقایسۀ مدل پیشنهادی  IFGPبا متدل
برنامهریزی آرمانی فتازی ( )FGPدر جتدول  4نشتان داده
شتتده استتت .مقتتادیر جتتدول ،وجتتود تفتتاوت را در مقتتادیر
سفارش به تأمین کنندگان بترای قطعتات  6 ،5و  7نشتان
میدهد.

z r ( x ) , z r ( x )  0



نکنندهبرایدومدل
جدول.4سفارشتخصیصیهرتأمی 

مقدار سفارش

قطعات

تأمینکنندگان

1

7 ،5 ،2 ،1

0 ،500 ،0 ،500

2

6 ،4 ،1

1200 ،800 ،0

1200 ،800 ،0

3

8 ،3 ،2 ،0

900 ،0 ،0 ،1100

900 ،0 ،0 ،1100

4

7 ،6 ،5

550 ،0 ،450

550 ،0 ،450

5

9 ،8 ،4

750 ،0 ،250

610 ،0 ،390

6

9 ،5 ،3

1000 ،378 ،622

1000 ،0 ،1000

7

6 ،4 ،2 ،0

700 ،0 ،0 ،300

700 ،300 ،0 ،0

2

2

بهترین فرایند مونتاژ

js

X

 yi 1

z r ( x )  d r  d r  1 r  1,2,3
r  1,2,3

s 0

I

z 1 ( x ) 

 z r ( x )  br  br  0

js

 Cap js

j , s

s .t :

S

 X

IFGP

FGP

0 ،500 ،0 ،500
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1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

IFGP
FGP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نکننده
تأمی 
شکل  .2مقادیر تخصیصی به تأمینکنندگان در دو مدل  IFGPو FGP

شکل  2نیز مقادیر کل سفارش به تتأمین کننتدگان را
در دو مدل  FGPو  IFGPنشان میدهد که در آن ،مقادیر
تخصیصی به تأمین کننتدگان  6 ،5 ،4 ،2و  9در دو متدل
متفاوت است.
جدول  ،5مقادیر آرمتان را در دو متدل  IFGPو FGP
نشان میدهد.
.مقادیرآرمانهادردومدلIFGPوFGP

جدول5

آرمان
1
2
3

مقدار سطح مطلوب آرمان
IFGP

FGP

315،000
390
2805

310،000
388/4
2825

بتتا مقایستتۀ  IFGPو  FGPبتترای مثتتال عتتددی ،تتتأثیر
درجهای از تردید در تصمیمگیرندگان بر جوابهای بهینتۀ
توابع و مقادیر تخصیصی به تأمینکننتدگان قابتلمشتاهده
است.

جهگیری
نتی 
بستتیاری از ارالعتتات موجتتود در مراحتتل اولیتتۀ رراحتتی
محصول ،مبهم و غیردقیتقانتد .مواجهته بتا ایتن موضتوع
چتتالشبرانگی تز استتت .رویکتترد ایتتن پتتژوهش ،استتتفاده از
مجموعههای فازی شهودی برای مواجهه با ارالعات متبهم
و غیردقی تق در فراینتتد رراحتتی محصتتول استتت .ترکیتتب

مجموعه های فازی شهودی با مدل های برنامه ریزی آرمانی
یا برنامهریزی ریاضی ،در مسائل تصمیمگیری ممکن است
موفقیتآمیز باشد ،زیرا در  IFSتصمیمگیرنده نظرش را بتا
درجهای از تردید بیان میکند که بته واقعیتت نزدیت تتر
است .در مدل  IFGPپیشنهادی ،سه آرمان هزینه ،زمان و
نرخ خرابی ،لحا و برای سطح آستتانۀ هتر آرمتان ،توابتع
عضویت و عدم عضویت ستاخته متیشتود .اهمیتت نستبی
آرمانها نیز با استفاده از  IFSتعیین میشود.
موارد زیر برای گسترش موضوع پیشنهاد میشود:
 .1استفاده از ی مثال واقعتی در حتوزۀ زنجیترۀ
تأمین که آثار درنظرگرفتن تردیتد در ستطوح
مختل تصمیمگیری را ارزیابی کنتد ،ضتروری
بهنظر میرسد.
 .2عتتدم قطعیتتت بتترای دیگتتر پارامترهتتای مهتتم
مسئله مانند تقاضا و هزینهها بهصتورت اعتداد
فازی شهودی را میتتوان راهتی بترای توستعۀ
مدل دانست.
 .3مقایستتۀ نتتتایج متتدلستتازی یتت مستتئلۀ
تصتتمیمگیتتری واقعتتی بتتا پارامترهتتای فتتازی
شهودی (در برابر پارامترهای قطعتی و فتازی)
بعد دیگری از این مسئله بهشمار میرود.
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