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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

زمانبندی مجدد جزئی از فرآیند تصمیمگیری در زنجیره تأمین بسیاری از صنایع تولیدی محسوب
میشود که نقش مهمی در برآوردهسازی نیازهای مشتریان ایفا مینماید .از اینرو این مقاله به بررسی
مساله زمانبندی مجدد در یک زنجیره تأمین سه مرحلهای ،با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن میپردازد.
مرحله اول شامل تأمین کنندگان ،مرحله دوم شامل ناوگان حمل و نقل کاالها و مرحله سوم شامل
یک شرکت سازنده محصوالت نهایی است .به این منظور ابتدا مدل عدد صحیح مختلط برای مساله
مذکور با هدف کمینه سازی مجموع زمان تاخیر تکمیل کلیه سفارشات توسعه داده شده است.
همچنین در حالت کلی یک الگوریتم ژنتیک که دارای کروموزومهایی با ساختار متغیر است ،به منظور
حل مساله ارایه شده است .مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم جستجوی تصادفی روی طیف
متنوعی از مسایل تصادفی و همچنین جواب بهینه روی مسایل تصادفی با ابعاد کوچک نشان از
عملکرد خوب الگوریتم پیشنهادی دارد .همچنین با سادهسازی فرضیات مساله ،الگوریتم پیشنهادی
با دو الگوریتم ابتکاری موجود در ادبیات موضوع مقایسه شده است که نشان از برتری الگوریتم
پیشنهادی دارد.
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 -1مقدمه
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یکی از موضوعاتی که در دو دهه اخیر بسیار مورد بررسی قرار گرفته
شده است ،مفهوم "مدیریت زنجیره تامین" است .افزایش روز افزون
رقابتپذیری و تالش برای بقای سازمانها ،نزدیک شدن ارتباطات و
پیشرفت در تکنولوژی اطالعات باعث تعریف و طراحی چنین نگرشی
شده است .سازمان ها رمز بقا را در ارضای نیازهای مشتری از قبیل
کاهش قیمت ،حمل به موقع و کیفیت مناسب میدانند و برای رسیدن
به این نیازها از ابزار مدیریت زنجیره تامین استفاده میکنند .از سوی
دیگر ،زمانبندی مجدد زنجیره تأمین ،فعالیتی برای مدیریت اختالل
ایجاد شده توسط نیروهای درونی و بیرونی و همچنین فرایند به
روزرسانی زمانبندی اولیه در واکنش به اختالل یا سایر تغییرات است.

در اصل زمانبندی مجدد مناسب ،حداقل کردن زمان تاخیر در تکمیل
کلیه سفارشات به دلیل اختالل ایجاد شده در زمانبندی اولیه است
[ .]1مدیران و طراحان زنجیره تأمین در محیطهای پویا و تصادفی نه
تنها بایستی برنامههای زمانی با کیفیت باال ایجاد نمایند ،بلکه باید به
سرعت به رخدادهای غیر منتظره واکنش نشان داده و زمانبندی
برنامهها را به شیوهای اقتصادی اصالح نمایند .این رخدادها که به طور
کلی در هنگام ایجاد یک برنامه زمانی توجه به آنها دشوار میباشد،
سیستم را مختل کرده و نیز تفاوتهای قابل مالحظهای بین زمانبندی
اولیه و شرایط واقعی آن در بستر زنجیره تأمین ایجاد مینمایند .عدم
قطعیت در زنجیره تأمین همواره موجب بروز اختالالت در برنامهریزی
اولیه میشود .در زنجیره تأمین بسیاری از صنایع نظیر خودروسازی،
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صنایع الکترونیک و  ...این اختالالت موجب بروز مشکالت متعددی
شده است .به همین دلیل زمانبندی مجدد جهت بهحداقل رساندن
تأثیر چنین اختاللی در عملکرد سیستم عمال اجباری میشود.
اختالالت متنوعی همچون خرابی دستگاه ،بیثباتی زمان فرایند،
سفارشات فوری یا لغو شدن سفارش و موجود نبودن مواد وجود دارند
که میتوانند زمانبندی اولیه را مختل نمایند [ .]2در سالهای اخیر،
هدف اصلی بسیاری از محققان طرح مسائل عملی و کاربردی و تالش
برای کاهش شکاف عمیق بین روشهای تئوری و کاربردی این علم
است .لذا پرداختن به مسائل زمانبندی که در صنعت کاربرد عملی
دارند از ضرورت ها و نیازهای امروز محسوب میشود [ .]7در مطالعات
پیشین اثر اختالل به صورت مجزا روی شرکت سازنده یا تأمین کننده
بررسی شده است.
این مقاله به بررسی مساله زمانبندی مجدد در یک زنجیرهتأمین
سه مرحله ای با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن میپردازد .به عبارت
دیگر هدف تعیین برنامه زمانبندی تولید در تأمینکنندگان و زمانبندی
حمل و نقل در یک زنجیره تأمین به نحوی است که تغذیه خطوط
تولید شرکت سازنده دچار مشکل نشود .در نظر گرفتن جداگانه
برنامهریزی تولید در تأمینکنندگان و حمل و نقل ممکن است ما را از
رسیدن به نقطه بهینه عمومی بازدارد .این امر را میتوان با یک مثال
عددی نشان داد .فرض کنید که در زنجیره تامین یک تامینکننده و
یک وسیلهی نقلیه وجود دارند و سه سفارش وجود دارند که باید توسط
تامینکننده مورد پردازش قرار گرفته و توسط وسیلهی نقلیه به سمت
شرکت سازنده حمل گردند .زمان تکمیل هر سفارش زمانی است که
سفارش مذکور به شرکت سازنده تحویل داده میشود .اندازه هر سه
سفارش برابر یک واحد است .زمان پردازش سفارشات  2 ،1و  7به
ترتیب برابر  1واحد 3 ،واحد و  1واحد و تاریخهای تحویل آنها به ترتیب
برابر  12 ،11و  17واحد است .تابع هدف مساله نیز کمینه نمودن
مجموع دیرکرد تحویل سفارشات از تاریخ تحویلشان است.
اگر زمانبندی تولید و حمل و نقل بصورت متوالی و مستقل انجام
پذیرد ،تامینکننده در قسمت زمانبندی تولید ممکن است توالی
پردازش سفارشات را بر اساس مرتب نمودن سفارشات بهصورت
صعودی از تاریخ تحویلشان به دست آورد (شکل .)1

شکل ( :)1توالی پردازش سفارشات در تامین کننده

فرض کنید ظرفیت وسیلهی نقلیه برابر  2واحد است و این وسیله
نقلیه فاصلهی بین تامینکننده تا شرکت سازنده را در  3واحد زمانی
طی میکند .بعد از زمانبندی تولید ،زمانبندی حمل و نقل بصورت
نشان داده شده در شکل ( )2انجام میپذیرد .به این ترتیب که بعلت
محدودیت ظرفیت وسیلهی نقلیه ،این وسیله ابتدا دو سفارش  1و 2
را به سمت شرکت سازنده حمل نموده و سپس به سمت تامینکننده
بازگشته و سفارش  7را به شرکت سازنده حمل میکند .در این حالت
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تابع هدف شامل  9واحد دیرکرد میشود.

شکل ( :)2جواب نهایی در حالت اول

اما اگر روابط متقابل بین زمانبندی تولید و حمل و نقل در نظر
گرفته شود ممکن است جواب نشان داده شده در شکل ( )7بدست آید
که دارای  3واحد دیرکرد است .این امر نشان میدهد که حالت اول
رسیدن به جواب بهینهی عمومی را تضمین نمینماید.

شکل ( :)3جواب بدست آمده در حالت دوم

در این مقاله مساله زمانبندی مجدد در یک زنجیره تأمین سه
مرحلهای با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن با فرض در دسترس نبودن
وسایل نقلیه و یا آماده نبودن تأمینکنندگان در لحظه صفر جهت به
حداقل رساندن تاخیر در تکمیل کلیه سفارشات مورد بررسی قرار
میگیرد .مرحله اول شامل تأمین کنندگان قطعات ،مرحله دوم شامل
ناوگان حمل و نقل و مرحله سوم شامل یک شرکت سازنده محصوالت
نهایی است.
در ادامه در بخش  2مرور ادبیات زمانبندی و زمانبندی مجدد در
زنجیره تأمین ارائه میشود .در بخش  7به تعریف مساله پرداخته و
مدل ریاضی عدد صحیح مختلط مساله ارائه میشود .در بخش چهارم
الگوریتم ژنتیک پیشنهادی برای حل مساله ارایه میشود .در بخش
پنجم به بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی خواهیم پرداخت .در
بخش آخر نیز نتیجهگیری و زمینههای تحقیقات آتی ارائه میشود.

 -2مرور ادبیات
در این بخش ابتدا ادبیات زمانبندی در زنجیره تأمین و سپس
ادبیات زمانبندی مجدد مورد بررسی قرار میگیرد .تا کنون تحقیقات
متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است .یمیر و دمرلی [ ]5یک
الگوریتم ژنتیک به منظور زمانبندی در یک زنجیره تأمین دو مرحلهای
ارائه نمودهاند .آنها یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط نیز
به منظور بهینهسازی تأمین و مونتاژ قطعات و همچنین زمانبندی
توزیع ارائه نمودهاند .آورباخ [ ]3به بررسی زمانبندی بر خط در زنجیره
تأمینی متشکل از یک کارخانه و چند مشتری با هدف کمینهسازی
مجموع وزنی جریان کاری سفارشات پرداخته است .رستمیان دالور و
همکاران [ ]2یک الگوریتم ژنتیک به منظور یکپارچگی زمانبندی تولید
و حمل و نقل هوایی ارائه نمودهاند .پس از ارائه مدل ریاضی مساله ،دو
الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پیشنهاد شده است .همچنین از روش
تاگوچی مقدار پارامترهای بهینه برای الگوریتم ژنتیک بدست آمده
است .اسچلز ریتر و همکاران [ ]3یکپارچگی تولید و حمل و نقل در
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یک زنجیره تأمین عمومی را بررسی و یک مدل ریاضی بهمنظور حل
مساله ارائه نمودهاند .تابع هدف مساله آنها کمینه نمودن مجموع
هزینههای دیرکرد سفارشات ،هزینههای پردازش ،هزینههای نگهداری
سفارشات و هزینههای ثابت و متغیر حمل و نقل است .یانگ و
همکاران[ ]8به بررسی زمانبندی در یک زنجیره تأمین دو مرحلهای با
در نظر گرفتن چندین پنجره زمانی تحویل مشترک با هدف کمینه
نمودن هزینههای حمل و نقل و موجودی پرداختهاند .لیو و چن []9
به بررسی یکپارچگی مسیریابی ،کنترل موجودی و زمانبندی در یک
زنجیرهتأمین پرداخته و پس از مدلسازی ریاضی مساله ،یک الگوریتم
جستجوی همسایگی به منظور حل مساله ارائه نمودهاند .تابع هدف
مساله کمینهسازی مجموع هزینههای موجودی ،مسیریابی و استفاده
از وسایل نقلیه است .عثمان و دمیرلی[ ]13به بررسی زمانبندی تحویل
و اندازه انباشته اقتصادی در یک زنجیره تأمین سه مرحلهای و چند
محصولی پرداخته اند .آنها یک مدل جدید بر پایه مساله تخصیص
مضاعف برای مساله ارائه نمودهاند که یک سیکل مشترک به منظور
هماهنگی در پر و تخلیه شدن انبارها را تعیین میکند .آورباخ و
بایسان[ ]11به بررسی مساله زمانبندی بر خط در یک زنجیرهتأمین
دو سطحی با چند مشتری پرداخته و یک الگوریتم تخمینی برای آن
ارائه نموده اند .در مساله آنها اختالل عملیات مجاز بوده و تحویل
سفارشات بصورت دستهای در نظر گرفته شده است .تابع هدف کمینه
نمودن مجموع جریان سفارشات و هزینههای تحویل کاالها در نظر
گرفته شده است .رن و همکاران [ ]12یک زنجیره تأمین دو مرحلهای
را در نظر گرفتند که در آن تعدادی تأمینکننده ،قطعات مورد نیاز
برای یک مونتاژکننده را فراهم میآورند .زمان تحویل هر محصول برابر
حداکثر زمان تحویل قطعاتی است که تأمینکنندگان برای مونتاژکننده
فراهم میآورند .الریچ [ ]17به یکپارچگی زمانبندی ماشین آالت و
مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن پنجرههای زمانی پرداخته
است .در تحقیق آنها یک زنجیرهتأمین دو مرحلهای مورد بررسی قرار
گرفته است .مرحله اول شامل یک محیط ماشینهای موازی با
زمانهای آمادگی وابسته به ماشین میشود .مرحله دوم نیز شامل یک
ناوگان وسایل نقلیه با ظرفیتهای حمل متفاوت میباشد .ساویک[]15
به بررسی ارتباط زمانبندی با انتخاب تأمینکنندگان در حالت وجود
ریسکهای اختالل 1پرداخته و یک مدل برنامهریزی عدد صحیح
مختلط و احتمالی برای مساله ارائه نموده است .تابع هدف ،کمینه
نمودن هزینهها و افزایش سطح سرویس میباشد .ژانگ و وانگ []13
به بررسی مسائل برنامه ریزی و زمانبندی فرآیند یکپارچه در محیط
کار کارگاهی برای سیستم تولید انعطاف پذیر پرداختهاند و برای حل
مساله یک  GAبا کدگذاری شیگرا ارائه دادهاند.
در ادامه این بخش ادبیات زمانبندی مجدد مرور میگردد .جن و
همکاران [ ]12مساله زمانبندی مجدد را در سیستم تولید انعطاف پذیر
پیشنهاد کرده اند .آنها الگوریتم ابتکاری مبتنی بر جستجوی پرتوی
فیلتر شده 2را برای حل مساله زمانبندی پویا با اختالل واقعی از مشتری

و سازنده ارایه کردهاند .موعد مقرر تحویل و قابلیت اطمینان سیستم
تولید ،به عنوان معیار درنظر گرفته شدهاند .نتایج و آنالیز نشان میدهد
که الگوریتم پیشنهادی در مدیریت اختالل ،اثربخشی محاسباتی و
کیفیت جواب به خوبی عمل نموده است .ادهیتا و همکاران[]13
چارچوبی برای زمانبندی مجدد فعالیت در اختالل غیرعادی برای
صنعت پاالیشگاه پیشنهاد کردهاند .آنها یک گراف عملیات ترکیبی را
ارائه کردند که علت و معلول را در بین متغیرها مشخص میکند .گراف
عملیات زمانبندی رابطه سببی در زمانبندی را نشان میدهد و
پیامدهای اختالل را تعیین میکند .گراف اصالحی تمام گزینههای
احتمالی برای برطرف کردن علت اختالل و تسهیل زمانبندی مجدد با
تابع مطلوبیت مخصوص کاربر را نشان میدهد .لیو و شی [ ،]18مساله
زمانبندی مجدد را برای زمانبندی کار کارگاهی مورد بررسی قرار
دادهاند .آنها در تحقیق خود با استفاده از برنامهریزی مقید زمان تکمیل
کارها را محاسبه نمودهاند .ژائو و تانگ [ ،]19مساله زمانبندی مجدد
را در حالت تک ماشینه مورد بررسی قرار داده و تنها اختالل ناشی از
مشتری یعنی سفارش جدید را برای محاسبه زمان تکمیل کارها
محاسبه نمودهاند .آنها در تحقیق خود برای رسیدن به جواب بهینه از
الگوریتم چندجملهای استفاده نمودهاند .ین و همکاران[ ]23سیستم
خبرهای برای مساله زمانبندی مجدد پویا در محیط جریان کارگاهی
هیبرید در اختالل تصادفی پیشنهاد کردهاند .اختالل تصادفی از
تأمینکننده ،سازنده و مشتری با روش ابتکاری مدلسازی شده است.
نتایج و آنالیز نشان میدهد که سیستم خبره میتواند تمام الزامات را
برآورده کند .رابریکو و همکاران [ ،]21مساله زمانبندی مجدد را برای
مدیریت انبار تحت عدم قطعیت ورود تصادفی سفارشات جدید مورد
بررسی قرار دادهاند .آنها در تحقیق خود با استفاده از روش جستجوی
محلی زمان سفارش تا تحویل را محاسبه نمودهاند .پالومبارینی و
مارتینز [ ،]22سیاست اصالحی را برای مساله زمانبندی مجدد به علت
حوادث غیر منتظره مانند تاخیر مواد خام و اختالل در دستگاهها با
استفاده از روش انتزاعی نسبی ایجاد نمودهاند .زکریا و پتروویک []27
مساله زمانبندی مجدد را برای سیستم تولید انعطاف پذیر با اختالل
ورود پیدرپی سفارشات جدید جهت محاسبه زمان تکمیل کارها با
استفاده از  GAمورد بررسی قرار دادهاند .یو و پان [ ]25مساله
زمانبندی مجدد را برای محیط جریان کارگاهی با تاخیر عملیات مورد
بررسی قرار دادهاند .آنها در تحقیق خود با استفاده از برنامهریزی غیر
خطی چند هدفه زمان تاخیر را محاسبه نمودهاند .هوگون و همکاران
[ ]23مساله زمانبندی مجدد را در حالت تک ماشینه مورد بررسی قرار
داده و زمان راه اندازی را با استفاده از الگوریتم چند جملهای محاسبه
نمودهاند .کاتراجینی و همکاران [ ،]22مساله زمانبندی مجدد در
محیط جریان کارگاهی تحت اختالل را به علت خرابی دستگاه ،دریافت
کار جدید و تاخیر زمان تحویل بررسی کردهاند .آنها مجموعه مناسبی
از نمونههای جریان کارگاهی را در اجرای رویکرد پیش بینی واکنشی
به کار برده اند .آنها اصالح زمانبندی ،جستجوی محلی در یک مسیر

1 Disruption

2 Filtered beam search
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واحد ،جستجوی محلی کامل و روش حریصانه تکراری را برای
بهینهسازی کیفیت و ثبات زمانبندی به کار بردهاند .آنالیز نتایج نشان
میدهد که روش حریصانه تکراری در مقایسه با سایر روشهای بهتر
عمل میکند .لیو و ژو [ ،]23مساله زمانبندی مجدد را برای ماشینهای
موازی مورد بررسی قرار دادهاند .آنها در تحقیق خود با استفاده از
الگوریتم چند جملهای زمان تکمیل کارها و ثبات زمانبندی را محاسبه
نمودهاند .لیو و رو [ ]28مساله زمانبندی مجدد را در حالت تک ماشینه
با هدف حداقل سازی زمان تکمیل کارها و حداکثر تاخیر بررسی
کردهاند .آنها در تحقیق خود زمانی را که ماشین در یک دوره زمانی در
دسترس نیست را به عنوان اختالل در نظر گرفته و برای حل مساله
مذکور از یک الگوریتم بهینه زمانی شبه چند جملهای استفاده کردهاند.
ذگردی و بهشتینیا [ ]29به بررسی یکپارچگی زمانبندی تولید و حمل
و نقل در زنجیره تأمین پرداختهاند .در مقاله آنها ،حمل و نقلها به-
صورت رفت و برگشتی در نظر گرفتهشده است .به عبارت دیگر فاصله
بین تأمینکنندگانی که اجازه مشارکت و همکاری در حمل سفارشات
را دارند ،ناچیز در نظر گرفته میشود .محاسبات حمل و نقل بین تأمین
کنندگان نادیده گرفته میشود و در واقع مساله مسیریابی مطرح نیست
(تفاوت بین مدلهای ریاضی دو تحقیق این امر را بیشتر روشن می-
کند) .اما در این مقاله محاسبات حمل و نقل بین تأمینکنندگان نیز
در نظر گرفته شده است و مساله مسیریابی نیز مطرح است .عالوه بر
این فرضیات زمان آمادگی برای سفارشات و زمان فراهم بودن تأمین-
کنندگان و وسایل نقلیه به مقاله اضافه شدهاند.
برخی از تحقیقاتی که در ادبیات موضوع وجـود دارنـد ،بحث برنامه-
ریزی حمل و نقل را در مساله در نظر نگرفتهاند و تنها به برنامهریزی
تولید پرداخته اند.
از بین تحقیقاتی که به بحث حمل و نقل پرداختهاند برخی زمان را
به صورت پریودهای زمانی گسسته و برخی دیگر زمان را را به صورت
پیوسته در نظر گرفتهاند.
به عالوه در تحقیقاتی که به برنامه ریزی حمل و نقل نیز پرداختهاند،
تنها زمان حمل به صورت یک عدد ثابت به محاسبات افزوده می شود
و عمال بحث مسیریابی وجود ندارد .به عبارت دیگر از زمان حمل بین
تأمین کنندگان چشمپوشی میشود .در این تحقیق به ترکیب
زمانبندی تولید و حمل و نقل پرداخته میشود که در آن از هیچ یک
از فواصل چشمپوشی نمیشود و عمالً در بخش حمل و نقل با یک
مساله مسیریابی سر و کار داریم.
عالوه بر این فرضیاتی نظیر آمادگی سفارشات ،در دسترس نبودن
وسایل نقلیه و یا آماده نبودن تأمینکنندگان در شروع زمانبندی جدید
پرداخته می شود .پس از ارائه مدل عدد صحیح مختلط برای مساله از
یک الگوریتم ژنتیک که برای حل مساله توسعه داده می شود.
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به عبارت دیگر نوآوریهای این مقاله را می توان به صورت زیر عنوان
نمود:
ترکیب مساله زمانبندی تولید در تأمینکنندگان با مساله

مسیریابی وسایل نقلیه و زمانبندی حمل و نقل
افزودن فرضیاتی نظیر زمان آمادگی سفارشات و زمان فراهم

بودن تأمین کنندگان و وسایل نقلیه
ارائه مدل ریاضی برای مساله مذکور

توسعه یک الگوریتم ژنتیک ) (GAبرای حل مساله

در بخش بعد مفروضات مساله تبیین می شوند.

 -3تعریف مساله
 -1-3مفروضات مساله
در دنیای رقابتی این محصوالت نهایی هستند که با یکدیگر رقابت
میکنند .به طور مثال در صنعت خودروسازی ،مشتریان در مورد
خودروهای نهایی تصمیم به انتخاب (خرید) میگیرند .اگر یک
خودروساز تنها به بهینهسازی خود بپردازد و از بهینهسازی تأمین-
کنندگان خود غافل بماند ،خودروهایی تحویل بازار خواهد داد که به
عللی نظیر عدم کیفیت قطعات تولید شده توسط تأمین کنندگان و یا
باال بودن قیمت تمام شده خودرو (به علت باال بودن هزینه تمام شده
قطعاتش) نمیتواند در بازار به خوبی رقابت کند .از این رو سازمانها باید
برای سایر اجزای خود نظیر تأمینکنندگان و ناوگان حمل و نقل نیز
برنامهریزیهایی انجام دهند که سطح یکپارچگی این برنامهریزیها
ممکن است متفاوت باشد.
از سوی دیگر همانگونه که در بخش مقدمه نشان داده شد ،برای
رسیدن به نقطه بهینه عمومی باید برنامهریزی تولید و حمل و نقل باید
به صورت یکپارچه و نه به صورت جداگانه صورت گیرند.
در این بخش به بررسی مساله زمانبندی مجدد در یک زنجیره
تأمین سه مرحلهای ،با تمرکز بر یکپارچگی زمانبندی تولید در تأمین-
کنندگان و حمل و نقل پرداخته میشود .مرحله اول این زنجیره تأمین
شامل تأمینکنندگان قطعات ،مرحله دوم شامل ناوگان حمل و نقل
کاالها و مرحله سوم شامل یک شرکت سازنده محصوالت نهایی است.
اولین مرحله زنجیره تأمین از  mتأمینکننده و مرحله دوم شامل l
وسیله نقلیه برای حمل سفارشها از تأمینکنندگان به یک شرکت
سازنده است.
مساله سعی در تعیین موارد زیر به نحوی که مجموع زمانهای
دیرکرد سفارشات کمینه گردد ،دارد:
 نحوه تخصیص سفارشات به تأمین کنندگان
 تعیین اولویت پردازش سفارشاتی که به یک تأمینکننده
تخصیص یافتهاند.
 تخصیص سفارشات به وسایل نقلیه
 تعیین اولویت حمل سفارشاتی که به یک وسیله نقلیه تخصیص
یافتهاند.
به عبارت دیگر ،هدف تعیین برنامه زمانبندی تولید در
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تأمینکنندگان و زمانبندی حمل و نقل در یک زنجیره تأمین به نحوی
است که تغذیه خطوط تولید شرکت سازنده دچار مشکل نشود.
به منظور تبیین بیشتر در شکل ( )5یک زنجیرهتامین با 5
سفارش 5تامینکننده و  2وسیله نقلیه نشان داده شده است .سفارشات
 7 ،2 ،1و  5به ترتیب به تأمین کنندگان شماره  5 ،7 ،1و  2تخصیص
یافتهاند .وسیله نقلیه شماره  1وظیفه حمل سفارشات  1و  5را برعهده
دارد و وسیله نقلیه  2نیز باید سفارشات  2و  7را حمل کند و آنها را
به شرکت سازنده انتقال دهد.
سایر مفروضات به صورت زیر است:
 هر سفارش ظرفیت متفاوتی از وسیله نقلیه را اشغال میکند .این
ظرفیت میتواند برحسب وزن یا حجم تعریف شود.
 ظرفیت حمل هر یک از وسایل نقلیه نیز ممکن است متفاوت
باشد .ظرفیت حمل یک وسیله نقلیه میزان حجم یا وزنی از کاالها
تعریف میشود که وسیله نقلیه در یکبار حمل میتواند حمل کند.
اگر مجموع ظرفیت اشغالی سفارشات تخصیص یافته به یک وسیله
نقلیه از ظرفیت آن وسیله نقلیه بیشتر شود ،این سفارشات باید در
چند دسته حمل شوند که ظرفیت سفارشات هر دسته نباید از
ظرفیت وسیله نقلیه بیشتر شود.
1

1

2

1

5

شرکت سازنده

2
7

وسيلهي نقليه
تأمينكننده

2
7

5

شکل ( :)1ساختار زنجیره تامین

 تامین کنندگان در نواحی مختلف جغرافیایی پراکندهاند و فواصل
بین آنها تا شرکت سازنده و از یکدیگر مشخص و غیر قابل
چشمپوشی است.
 سرعت حمل وسایل نقلیه ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته
باشد .این سرعت در کل مسیر ثابت فرض میشود .اگر وسیله
نقلیهای با سرعت  vمسافتی به اندازه  disرا طی کند ،مدت زمان
حرکت از رابطه  dis/ vبه دست میآید.

 هر سفارش احتیاج به یک پردازش نزد تأمینکنندگان مرتبط با
خود دارد .عالوه بر این در مورد قطعاتی که مواد اولیه هستند،
متغیرهای تصمیم مدل نیز شامل موارد زیر است:
زمان تکمیل سفارش  iدر مرحله اول(مرحله دوم)
)C1i(C2i
1 Frozen zone

میتوان زمان پردازش آنها را نزد تأمینکنندگان صفر در نظر
گرفت که در این صورت تنها زمانبندی حمل برای آنها در نظر
گرفته میشود.
 سرعت تولید تأمین کنندگان میتواند متفاوت از یکدیگر باشد .این
سرعت بر حسب (ماشین-ساعت) بر (زمان) بیان میگردد .اگر
سفارش  iدارای زمان پردازش  piباشد و به تامین کننده s
تخصیص یابد ،زمان واقعی پردازش سفارش  iدر مرحله
تامینکنندگان از رابطه  pi / vsبه دست میآید که  vsسرعت
پردازش تأمین کننده  sاست.
 با توجه به ماهیت هر سفارش ،تمام تأمینکنندگان قادر به تولید
آن نیستند .بنابراین تخصیص هر سفارش ،تنها به برخی از
تأمینکنندگان مجاز است .این امر در یک ماتریس  n*mبه نام
 Allowنشان داده میشود .ذگردی و بهشتینیا ] [29در تحقیق
خود تعریف مشابهی از این ماتریس ارائه نمودهاند .اگر تخصیص
سفارش  iبه تأمینکننده  jمجاز باشد ،آنگاه درایه مرتبط با آن در
ماتریس  Allowبرابر  1و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود.
 تامینکنندگان میتوانند از وسایل نقلیه مشترکی جهت حمل
سفارشات به شرکت سازنده استفاده نمایند .به عبارت دیگر یک
وسیله نقلیه میتواند تولیدات مربوط به چند تامینکننده را در
یک محموله به سمت شرکت سازنده منتقل نماید.
در مسایل زمانبندی معمولی فرض میشود که تمام تجهیزات از
آغاز زمانبندی در اختیار هستند .زمانبندی مجدد زمانی رخ میدهد
که زمانبندی اولیه به دلیل عدم قطعیتهای پیش آمده در زنجیره
تأمین دچار اختالل شود .در لحظه شروع کار با زمانبندی جدید،
تأمینکنندگان و وسایل نقلیه ممکن است در دسترس نباشند .به طور
مثال یک تأمینکننده ممکن است به علت خرابی ماشین آالتش و یا
پردازش سفارشاتی که قبال به آن تخصیص یافته و امکان تغییر در
تخصیص آنها وجود ندارد (بازه غیر قابل تغییر ،)1از لحظه صفر قابل
دسترسی نباشند .در مورد وسایل نقلیه نیز همین امر ممکن است باعث
شود که وسایل نقلیه در دسترس نباشند .عالوه بر این ،موقعیت مکانی
که هر وسیله نقلیه در لحظهی شروع برنامهریزی قرار دارد ،نیز در این
امر نقش دارد .از این رو برای تأمین کنندگان یک زمان آماده شدن و
برای هر وسیله نقلیه زمان دسترسی در نظر گرفته شده است .به
عبارتی تأمینکننده از همان لحظه اول آماده به کار نبوده و مدت زمانی
طول میکشد تا آماده برای پردازش سفارش شود.

 -2-3مدل ریاضی مساله
در این بخش یک مدل ریاضی مساله ارایه میشود .پارامترهای
مساله به شرح زیر میباشد:
زمان بارگذاری سفارش  iام روی یکی از وسایل
نقلیه به منظور حمل
زمانی که وسیلهی نقلیه  mام ،آماده حمل سفارش

c i
avkbi
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تعداد سفارشات
تعداد تأمین کنندگان
تعداد وسایل نقلیه
اندیس سفارش
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n
m

i  1,..., n

اندیس اولویت حمل
اندیس تأمین کنندگان
s, s 
اندیس وسایل نقلیه
k
اندیس محموله
b
ظرفیت اشغالی توسط سفارش  iام
Voli
ظرفیت حمل وسیلهی نقلیه mام بر حسب تعداد سفارشات Capk
زمان پردازش سفارش iام
pi
موعد تحویل سفارش iام
di
فاصله تأمین کنندهی  sو شرکت سازنده
diss

)(5

p

فاصله بین تأمین کنندهی  sو s 

سرعت تولید تأمینکننده s
سرعت حمل وسیله نقلیه k

Vk

زمان آماده به کار تأمینکننده ( sقبل این زمان تأمین
کننده مشغول پردازش سفارشات زمانبندی اولیه میباشد)
0
زمان آماده بودن وسیله نقلیه  kدر ابتدای زمانبندی مجدد avk
یک ماتریس  nmکه درایه های آن مقادیر صفر و یک
دارند .اگر تامینکننده  sقادر به پردازش سفارش  iباشد،
Allow
آنگاه مقدار درایه ) (i,sدر این ماتریس باید برابر  1باشد در
غیر اینصورت باید برابر صفر در نظر گرفته شود.
یک عدد بزرگ مثبت
M
 iدر  bامین ماموریت خود است
اگر سفارش iام به تأمین کننده sام داده شود برابر
xsi
یک و در غیر اینصورت برابر صفر است.
اگر در مرحله تأمین کنندگان سفارش  iقبل از
سفارش  qقرار گیرد برابر یک و در غیر اینصورت
yiq
برابر صفر است.
اگر اولویت حمل  pام در  bامین حمل به وسیلهی
نقلیه  kمربوط به سفارش  iام باشد برابر یک و در
Zkbip
غیر اینصورت برابر صفر است.
Ti
میزان دیرکرد سفارش iام
شایان ذکر است که حداکثر تعداد محمولههای مربوط به یک وسیله
نقلیه برابر تعداد سفارشها ( )nاست .این حالت وقتی رخ میدهد که
تمام سفارشها به یک وسیله نقلیه تخصیص داده شوند و ظرفیت آن
وسیله نقلیه برابر  1باشد .مدل ریاضی مساله به صورت زیر است:
rs

n

Min Z   Ti

)(1

i 1

S.to:
i  1,...,n

)(2

)(3
)(2

)(3

n
; x si  1
s 1

m 1 b 1 p 1

n
 Z kbip  1 k  1,...,l ; b, p  1,...,n
i 1
n n
  Voli  Z kbip  Capm k , b  1,...,n
i 1 p1
i  1,...,n; s  1,...,m

)C1i  rs  pi / Vs  M (1  xis

C1i  M * (2  yiq  xsi  xsq )  C1q  Pi / Vs
C1q  M * (3  yiq  xsi  xsq )  C1i  Pq / Vs
i, q  1,..., n; s  1,.., m; i  q

i, q  1,...,n; i  q

)(8
)(9

diss ss
Vs

kbip

)(7

l
q,i

; 1

n

)(13
)(11

n

l

 Z

yiq  0

n
n
 Z
Z
)i1 kbi ( p1
i1

k, b =1, …,n; p=1,…,n-1
kbip
n
n
 Z
Z
i1 k (b1)i1 i1 kbi1
k=1,...,l; b=1,…,n-1
n
ci  avmbi  M * (1   Vkbip ) i, b  1,..., n; k  1,..., l
p1
ci  C1i

i  1,...,n

)(12

0
) avk1i  avk  diss / Vk  M * (2  Z k1i1  xis

)(17

i  1,..., n; k  1,..., l; s  1,..., m
)(15

) avkbi  C2q  diss / Vk  M * (3  Z kbi1  Z k (b1) q1  xis
i, q  1,..., n; k  1,..., l; s  1,..., m; b  2,..., n

) avkbi  cq  dissss / Vk  M * (4  Z kbqp  Z kbi( p 1)  xqs  xis

)(13
i, q, b  1,..., n; k  1,..., l; s, s  1,..., m; p  1,..., n  1
n

n

p 1

p 1

) C 2i  cq  dis s / Vk  M * (3   Z kbip   Z kbqp  xqs

)(12
)(13
)(18

k  1,..., l ; i, q, b  1,..., n; s  1,..., m

i  1,...n

Ti  C2i  di

i=1,…,n; s=1,2,…,m| Allow(i, s)=0

x si  0

مجموعه محدودیت  2بیانگر این مطلب است که هر سفارش تنها باید
به یک تأمین کننده تخصیص داده شود .مجموعه محدودیت  7بیانگر
این مطلب است که هر سفارش تنها به یک وسیلهی نقلیه و به یک
محموله از آن باید تخصیص یابد .مجموعه محدودیت  5بیانگر این
مطلب است که یک سفارش نمیتواند به بیش از یک موقعیت در
محمولهها و وسایل نقلیه تخصیص یابد .مجموعه محدودیت  3تضمین
میکند در هر محموله مجموع فضای اشغالی توسط سفارشات تخصیص
یافته به یک وسیلهی نقلیه نباید از ظرفیت آن وسیلهی نقلیه بیشتر
شود .مجموعه محدودیت  2زمان تکمیل هر سفارش در مرحله
تأمینکنندگان را در نظر میگیرد .مجموعه محدودیت  3بیان میکند
که هر تأمینکننده نمی تواند در هر لحظه بیش از یک سفارش را مورد
پردازش قرار دهد .مجموعه محدودیت  8مقداری از متغیرهای زاید را
حذف میکند .مجموعه محدودیت  9تضمین میکند که اگر به اولویت
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pام محموله bام از وسیلهی نقلیه kام سفارشی تخصیص نیابد ،نمیتوان
به اولویت  p+1ام آن محموله سفارشی تخصیص داد .مجموعه
محدودیت  13تضمین میکند که اگر به محموله bام از وسیلهی نقلیه
kام سفارشی تخصیص نیابد ،نمیتوان به محموله  b+1ام آن سفارشی
تخصیص داد .مجموعه محدودیت 11و  12بیان کننده این مطلب است
که زمان بارگذاری هر سفارش برابر بیشینه زمان تکمیل پردازش
سفارش و زمان آماده بودن وسیله نقلیه مرتبط برای حمل آن است.
مجموعه محدودیت  17زمان آماده بودن یک وسیله نقلیه برای
حمل سفارشی که به اولویت اول اولین محموله آن اختصاص یافته
است را تعیین میکند .مجموعه محدودیت  15زمان آماده بودن یک
وسیله نقلیه برای حمل سفارشی که به اولویت اول یک محموله
اختصاص یافته است ،را با توجه به زمان تحویل سفارشات محموله
قبلی ،مقصد محموله قبلی و زمان حمل تا تأمین کننده مرتبط تعیین
میکند .مجموعه محدودیت  13زمان آماده بودن یک وسیله نقلیه برای
حمل سفارشی که به یک محموله اختصاص یافته است را با توجه به
زمان بارگذاری سفارش اولویت حمل قبلی و زمان حمل بین تأمین
کنندگان مرتبط تعیین میکند .مجموعه محدودیت  12زمان تحویل
یک سفارش را با توجه به زمان بارگذاری کلیه سفارشات متعلق به
محموله خود و مقصد آن تعیین میکند .مجموعه محدودیت  13مقدار
دیرکرد هر سفارش را مشخص میکند .مجموعه محدودیت  18نیز از
اختصاص سفارشات به تأمینکنندگان غیرمجاز جلوگیری میکند .به
جز متغیرهای صفر و یک تعریف شده ،سایر متغیرهای مدل غیر منفی
هستند.

 -1روش حل
حالت خاصـی از مسـاله که تنها یک تأمین کننده و یک وسیله نقلیه
وجود داشته باشد ،سرعت تمام تأمینکنندگان و وسایل نقلیه برابر 1
باشد و زمان در دسترس بودن و آمادگی وسایل نقلیه و تأمینکنندگان
برابر صفر باشد ،تبدیل به یک مساله سادهتر میشود که توسط چانگ
و لی] [73مطرح شـده اسـت .آنها نشان دادند که مساله مورد بررسی
توســط آنها دارای پیچیدگی از نوع  NP-hardاســت .البته تابع هدف
مسـاله آنها از نوع  Cmaxاسـت و بر اسـاس تئوری سـلسله مراتبی
پیچیـدگی] [71میتوان نتیجـه گرفت که مســـاله آنها با تابع هدف
مجموع دیرکرد دارای پیچیدگی بیشتری است .از این رو مساله مورد
بررسی در این تحقیق که حالت جامعتری از مساله مذکور است نیز از
نوع  NP-hardاســت .به علت  NP-hardبودن مســاله ،اســتفاده از
روشهای دقیق برای حل مساله مذکور در زمان معقول ممکن نیست
و باید از روشهای ابتکاری یا فراابتکاری برای حل مســـاله اســـتفاده
نمود .بعلت اینکه در ادبیات موضـــوع اســـتفاده از الگوریتم ژنتیک از
اقبال بیشــتری نســبت به ســایر روشهای فراابتکاری برخوردار بوده
اســت ،بنابراین در این مقاله ســعی شــد از الگوریتم ژنتیک به منظور
حل مساله استفاده شود .در الگوریتم ژنتیک هر جواب بالقوه به عنوان
یــک کروموزوم در جمعیــت اولیــه در نظر گرفتــه می شـــود و تــابع

شــایســتگی مربوطه ،به آن اختصــاص مییابد .جمعیت اولیه در طول
چند نســل افزایش مییابد .در هر نســل کروموزومهای جدید توســط
عملگرهـای مختلف ژنتیـک مـانند جهش و تلفیق تولید می شـــوند.
کروموزومهـای نســـل بعـد توســـط یـک معیـار و بـا توجـه به تابع
مطلوبیتشان از نسل قبل انتخاب میشوند .این رویه تا زمانی که شرط
توقف ارضاء شود تکرار میشود.
ساختار کروموزوم :ساختار کروموزوم در الگوریتم ژنتیک ارائه شده
دو بعدی است .بعد عمودی نشاندهنده تامینکنندگان و وسایل نقلیه
و بعد افقی نشان دهنده سفارشات تخصیص یافته و ترتیب آنها به هر
یک از تامینکنندگان و وسایل نقلیه است .برای هر یک از
تامینکنندگان و وسایل نقلیه یک رشته آرایه وجود دارد که طول و
ترتیب عناصر آن نشاندهنده تعداد و ترتیب سفارشهای تخصیص
یافته به آن تامینکننده یا وسیلهی نقلیه است .اگر تعداد سفارشهای
تخصیص یافته به تامینکنندگان یا وسیلهی نقلیه کم یا زیاد شود،
طول رشته متناظر نیز کم یا زیاد خواهد شد .بهعبارت دیگر بر خالف
ساختارهای کروموزوم متداول در الگوریتم ژنتیک که یک بعدی بوده
و طول رشته در آنها ثابت است ،در الگوریتم ژنتیک پیشنهادی ساختار
کروموزوم دو بعدی بوده و طول رشتهها نیز در آن متغیر است.
بمنظور توضیح بیشتر ،فرض کنید  3سفارش 7 ،تامینکننده و2
وسیلهی نقلیه داریم .وسیلهی نقلیه اول قادر به حمل دو محموله و
وسیلهی نقلیه دوم قادر به حمل سه محموله است .فرض کنید
تخصیص سفارشها به تامینکنندگان و وسایل نقلیه و همچنین
اولویت پردازش و حمل آنها به صورت جدول ( )1باشد .آنگاه ساختار
کروموزومی که بیان کننده تخصیص جدول ( )1باشد ،بصورت نشان
داده شده در شکل ( )3خواهد بود .در ادامه سایر پارامترها و عملگرهای
الگوریتم ژنتیک شرح داده میشوند.
جدول ( :)1سفارشهای تخصیص یافته و ترتیب آنها
1

تامینکننده 1

2→7→3

تامینکننده 2

5

تامینکننده 7

3→7→1→5

وسیلهی نقلیه 1

2

وسیلهی نقلیه 2

3
5

7
1

7

1

تامینکننده 1

2

تامینکننده 2
5

تامینکننده 7

3

وسیلهی نقلیه 1

2

وسیلهی نقلیه 2

شکل ( :)5ساختار کروموزوم در الگوریتم ژنتیک

نحوه فرایند الگوریتم ژنتیک پیشنهادی به صورت زیر است:
گام  -1ایجاد جمعیت اولیه :جمعیت اولیهای از کروموزومهای
تصادفی ایجاد کنید .تعداد جمعیت توسط پارامتری بنام popsize

مشخص میگردد.

زمانبندی مجدد زنجیرة تأمین سه مرحلهای با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن

تولید هر کروموزوم به صورت زیر صورت میپذیرد:
گام  -1-1یک جایگشت تصادفی از سفارشات ایجاد کنید.
گام  -2-1سفارشات را به ترتیب جایگشتی که در گام  1به دست آمده
است به صورت تصادفی و با توجه به ماتریس  Allowبه یکی از تأمین
کنندگان مجاز اختصاص دهید.
گام  -7-1سفارشات را به ترتیب جایگشتی که در گام  1به دست آمده
است به صورت تصادفی به یکی از وسایل نقلیه اختصاص دهید.
گام  -5-1مقدار تابع هدف هر کروموزوم را محاسبه کنید .نحوه
محاسبه تابع هدف هر کروموزوم به صورت زیر است:
گام  -1-5-1زمانبندی سفارشات در مرحله تأمینکنندگان را بر اساس
تخصیص و اولویت پردازش مشخص شده در کروموزوم مربوطه ،زمان
آمادگی هر تأمینکننده ،زمان پردازش هر سفارش و سرعت تولید
تأمینکننده مرتبط انجام دهید.
گام  -2-5-1ســفارشــات را به محمولههای مختلف وســایل نقیه به
صورت زیر اختصاص دهید:
گام  -1-2-5-1اولویت سـفارشهای اختصاص داده شده به وسیلهی
نقلیه مورد نظر را براساس ساختار کروموزوم در نظر بگیرید.
گـام  -2-2-5-1ســـفـارش بـا اولویت اول را به اولین محموله )(B1
اختصاص دهید.
گام  -7-2-5-1به همین ترتیب سفارشی که باالترین اولویت حمل را
داشته و هنوز به محمولهها تخصیص نیافته است را در نظر بگیرید و
آن را به دسته دارای کوچکترین اندیس اختصاص دهید ،بطوریکه
مجموع ظرفیت اشغالی سفارشات تخصیص داده شده به هر دسته از
ظرفیت وسیلهی نقلیه بیشتر نشود .در صورتی که اندازه سفارشهای
تخصیص داده شده به هر دسته از ظرفیت ماشین بیشتر میشود دسته
جاری را بسته و یک دسته دیگر با اندیس جدید ایجاد کنید.
گام  -7-5-1پس از اتمام دسته بندی سفارشات به زمانبندی حمل
سفارشات بپردازید و مقدار تابع هدف متناظر با کروموزوم را محاسبه
کنید .زمانبندی حمل سفارشات هر محموله با توجه به مواردی چون
زمان آماده بودن وسیله نقلیه ،اولویت حمل ،زمان تکمیل هر سفارش
در مرحله تولید ،مکانی که سفارش باید ار آنجا حمل شود (تأمین
کننده مربوطه) ،فواصل و سرعت وسیله نقلیه مربوطه محاسبه میشود.
گام  -2انجام عمل تلفیق :تعداد عملیات تلفیق در هر تکرار ثابت و
توسط ضریبی از  popsizeبه نام  cross_ rateکه از پارامترهای
الگوریتم ژنتیک است ،مشخص میشود .نحوه انجام هر عمل تلفیق به
صورت زیر است:
گام  -1-2دو کروموزوم بصورت تصادفی انتخاب کنید .کروموزومی که
دارای تابع شایستگی بهتری است را  P1و کروموزومی که دارای تابع
شایستگی بدتری است را  P2بنامید.
گام  -2-2سپس یک آرایه دوتایی از اعداد حقیقی بین صفر و یک
ایجاد کنید .اگر مقدار عنصر اول کمتر از عدد ( rکه از پارامترهای
الگوریتم است و مقداری بین صفر و یک دارد) باشد ،آنگاه تخصیص و
توالی سفارشها به تامینکنندگان در کروموزوم حاصل از عمل تلفیق،

431

مشابه تخصیص و توالی سفارشها به تامینکنندگان در کروموزوم P1

و در غیر اینصورت بر اساس تخصیص و توالی سفارشها به
تامینکنندگان در کروموزوم  P2بدست میآید .به همین ترتیب اگر
مقدار عنصر دوم کمتر از عدد  rباشد ،آنگاه تخصیص و اولویت حمل
سفارشها به وسایل نقلیه در کروموزوم حاصل از عمل تلفیق ،مشابه
تخصیص و اولویت حمل سفارشها به وسایل نقلیه در کروموزوم  P1و
در غیر اینصورت بر اساس تخصیص و اولویت حمل سفارشها در
کروموزوم  P2بدست میآید.
گام  -3انجام عمل جهش :تعداد تکرار عملگر جهش در هر تکرار
ثابت و توسط ضریبی از  popsizeبه نام  mut_rateمشخص میگردد
که از پارامترهای الگوریتم است .عمل جهش در دو فاز صورت میپذیرد
که نحوه انجام هر عمل جهش به صورت زیر است:
گام  -1-7ابتدا یک کروموزوم بصورت تصادفی انتخاب کنید.
گام  -2-7در فاز اول ،رشته مربوط به یکی از تامینکنندگان یا
وسایل نقلیه را انتخاب کرده و دو ژن از ژنهای تخصیص داده شده به
رشته انتخابی را بصورت تصادفی انتخاب کنید .سپس توالی ژنها بین
دو ژن انتخابی (روی رشته انتخابی) را معکوس کنید.
گام  -7-7در فاز دوم ،دو ژن را به صورت تصادفی انتخاب و جای
این دو ژن را در هر دو قسمت تأمینکنندگان و وسایل نقلیه با یکدیگر
تعویض کنید.
گام  -1بررسییی معیار تو:ف :اگر بهترین مقدار تابع شــایســتگی
کروموزومهـا در چند نســـل متوالی بهبودی نیابد ،الگوریتم را خاتمه
دهیــد .تعــداد این تکرارهــای متوالی بــا  terminationنشـــان داده
میشود .در صورتیکه معیار توقف محقق نشده است به گام  3بروید.
گیام  -5انتخیاب نسییل بعدی :برای انتخاب جمعیت بعدی ابتدا
تمامی کروموزومها را بر اسـاس تابع شـایستگی شان به صورت نزولی
مرتب کنید .سپس  13درصد کروموزوم هایی که دارای بهترین مقدار
تابع شــایســتگی هســتند را به نســل بعد منتقل کنید 93 .درصــد
کروموزومهـای باقیمانده را نیز از طریق چرخ رولت انتخاب کنید و به
گام  2بازگردید.
پس از اجراهای مختلف روی مســـائل متعدد به صـــورت تجربی
مشـخص شد که مقادیری که منجر به نتایج بهتری میشوند عبارتند
از :برای پارامتر  popsizeمقدار  133مناســب تشــخیص داده شــده
است .همچنین مقدار 133برای پارامتر  ،terminationمقدار 3/2برای
پـارامتر  cross_ rateو مقـدار  3/8برای پارامتر  mut_ rateدر نظر
گرفته شد.

 -5آزمایشات عددی
در این بخش ابتدا مسائل مختلف ،با اندازههای مختلف ،مورد بررسی
قرار گرفته و سپس به مقایسه و ارزیابی الگوریتم پرداخته میشود.

 -1-5تولید دادههای تصادفی برای مساله
مساله مورد بررسی دارای پارامترهای مختلفی میباشد که برای
برخی از آنها سطوحی چون باال ،پایین و متوسط در نظر گرفته شده و
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به نه دسته تقسیم شدهاند .این نه دسته عبارتند از:
 )1تعداد سفارشها )2 ،تعداد تامینکنندگان و وسایل نقلیه )7 ،زمان
پردازش و مسافت حمل )5 ،ظرفیت وسایل نقلیه)3 ،سرعت تولید
تامینکنندگان و سرعت حمل وسایل نقلیه )2 ،اندازه هر سفارش )3
زمان آماده به کار )8 ،زمان دسترسی )9 ،موعد تحویل.
برای پارامتر تعداد سفارش سه مقدار  33 ،13و  133در نظر
گرفته شده است .برای تعداد تامینکنندگان و وسایل نقلیه سه حالت
در نظر گرفته شده است .حالت اول متعادل و حاالت دوم و سوم غیر
متعادل نامیده میشوند .در حالت اول تعداد تامینکنندگان و وسایل
نقلیه از توزیع یکنواخت ] U[4,12انتخاب میشود .در حاالت دوم
تعداد تامینکنندگان از توزیع ] U[1,8پیروی میکند در حالیکه تعداد
وسایل نقلیه از توزیع ] U[8,16انتخاب میشود .در این حالت در
مرحله اول گلوگاه وجود دارد .این در حالی است که در حالت سوم
تعداد تامینکنندگان از توزیع ] U[8,16انتخاب میشود ولی تعداد
وسایل نقلیه از توزیع ] U[1,8تبعیت میکند.
برای پارامترهای زمان پردازش و مسافت نیز سه حالت در نظر
گرفته شده است .حالت اول متعادل و حاالت دوم و سوم غیر متعادل
نامیده میشوند .در حالت اول زمان پردازش سفارشها و همچنین
مسافت از توزیع یکنواخت ] U[10,30تبعیت میکنند .در حالت دوم
زمان پردازش سفارشها از توزیع ] U[1,20انتخاب میشود در حالیکه
مسافت از توزیع ] U[20,40تبعیت میکند .در این حالت بار کاری
مرحله دوم از مرحله اول بیشتر است .این در حالی است که در حالت
سوم زمان پردازش سفارشها از توزیع ] U[20,40تبعیت میکند اما
مسافت از توزیع ] U[1,20انتخاب میشود .برای پارامتر ظرفیت وسایل
نقلیه دو سطح در نظر گرفته شده است .در سطح اول ظرفیت وسایل
نقلیه از توزیع یکنواخت ] U[8,13انتخاب میشود در حالیکه در سطح
دوم ظرفیت وسایل نقلیه از توزیع یکنواخت ] U[13,23تبعیت میکند.
سرعت تولید تامینکنندگان و سرعت حمل وسایل نقلیه از توزیع
یکنواخت ] U[1,4تبعیت میکند .همچنین اندازهی هر سفارش
(مقداری از ظرفیت وسیلهی نقلیه که توسط یک سفارش اشغال
میشود) از توزیع یکنواخت ] U[1,8انتخاب میشود .زمان آماده به
کار تأمینکنندگان و زمان دسترسی به وسایل نقلیه از توزیع یکنواخت
] U[0,40تبعیت میکند .موعد تحویل سفارشها از توزیع
یکنواخت] U[(1-T-R/2)P,(1-T+R/2)Pپیروی میکند که تعمیمی
از توزیع پیشنهادی توسط پاتس و ون ] [32است .در توزیع یکنواخت
ارایه شده  Tبزرگی تاریخهای تحویل و  Rپراکندگی آنها را کنترل
میکند P .تخمینی از زمان تحویل مجموعهای از  nسفارش است که
̅̅̅̅ میانگین فاصله
از رابطه ( )12محاسبه میشود .در رابطه (𝑑𝑖𝑠 ،)12
تأمینکنندگان تا شرکت سازنده محصول نهایی میباشد .بهصورت
تجربی مشخص شد که مقدار  3.7برای  Tو مقدار  3.5برای  Rمقادیر
و پراکندگی معقولی برای موعدهای تحویل فراهم میآورد.
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از ترکیب سطوح مختلف برای پارامترهای مساله 35
( )7*7*7*2*1*1*1*1*1نوع مساله بوجود میآید که تصادفی
ایجاد شدهاند .این  35مساله با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
حل شدهاند و نتایج زیر بدست آمده است .کلیه برنامههای کامپیوتری
این تحقیق بوسیله زبان برنامه نویسی  Java scriptدر  node.jsنوشته
و توسط یک کامپیوتر Intel Core2, 2GHzاجرا شدهاند.

 -2-5نتایج محاسباتی
به منظور بررســی کارایی الگوریتم ارایه شــده ،تمامی  35مســاله
تصـادفی ایجاد شده توسط الگوریتم ژنتیک پیشنهادی حل شدهاند و
نتایج به ازای حاالت مختلف در جدول ( )2نشان داده شدهاند .در این
جـدول نتـایج حاصـــل از اجرای الگوریتم ژنتیک پیشـــنهادی با دو
الگوریتم دیگر مقایســـه شـــده اســـت .یکی از این الگوریتمها ،روش
جسـتجوی تصـادفی ( )RSو دیگری روشی است که توسعه الگوریتم
ژنتیـک پیشـــنهــادی توســـط الریچ [ ]17اســـت .رویکرد الگوریتم
جستجوی تصادفی که موتور محرکه آن تولید جواب همسایگی است،
به صورت زیر عمل میکند:
گام  :1یک جواب تصادفی برای مساله ایجاد کنید.
گام  :2تا هنگامی که زمان حل الگوریتم جســتجوی تصــادفی از
الگوریتم ژنتیک کمتر است مراحل زیر را انجام بدهید:
گام  :1-2یک همسایگی برای جواب فعلی ایجاد کنید.
گـام  : 2-2اگر جواب جدید بهتر از جواب فعلی اســـت ،آن را به
عنوان جواب فعلی در نظر بگیرید و به گام  1-2بازگردید .در غیر این
صورت به گام  7-2بروید
گـام  -7-2یک جواب تصـــادفی دیگر ایجاد کنید و به گام 2-2
بازگردید.
الگوریتم دیگری که برای مقایسه از آن استفاده شده است،
الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده توسط الریچ [ ]17میباشد .مساله در
نظر گرفته شده توسط وی تا حدود زیادی مشابه مساله مورد بررسی
در این تحقیق است .وی برای وسایل نقلیه زمان آمادگی و برای
سفارشات تاریخهای تحویل پنجره زمانی در نظر گرفته است .البته وی
مساله را در حالت توزیع بررسی کرده و از فاصله بین تولیدکنندگان
(تأمینکنندگان) چشمپوشی نموده است .همچنین از یک الگوریتم
ژنتیک با ساختاری جدید برای حل مساله استفاده نموده است .در این
قسمت الگوریتم ارائه شده توسط الریچ [ ]17برای مساله مطرح شده
توسط ما تعمیم داده شده و با الگوریتم پیشنهادی ما مورد مقایسه قرار
میگیرد .در ادامه به تشریح عملکرد الگوریتم الریچ پرداخته میشود.
در الگوریتمهای ژنتیک معمولی ،تعداد کروموزومها در هر نسل
توسط عملگرهای تلفیق و جهش ،زیاد شده و از اندازه جمعیت تعیین
شده بیشتر میشود .سپس از بین آنها تعدادی کروموزوم برای رفتن
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به نسل بعد انتخاب میشوند .اما در الگوریتم ژنتیک پیشنهادی الریچ،
بر خالف الگوریتمهای رایج ،اندازه جمعیت در هر نسل ثابت است و
فقط کروموزومها به سه طریق به نسل بعد منتقل میشوند .روش اول
عملگر انتخاب است که بر اساس آن یک کروموزوم به صورت مستقیم
و بر اساس عملگر چرخ رولت برای رفتن به نسل بعد انتخاب می شود.
در روش دوم که تلفیق است ،دو کروموزوم از نسل فعلی انتخاب شده
و روی آنها عمل جهش اعمال میشود و فرزندان ایجاد شده به نسل
بعد میروند .در روش سوم نیز که جهش نام دارد ،یک کروموزوم
انتخاب شده و پس از عمل جهش ،کروموزوم جهش یافته به نسل بعد
منتقل میشود .گامهای این الگوریتم به شرح زیر است:
گام  :1جمعیت اولیه را بهصورت تصادفی ایجاد کنید.
گام  :2سه عملگر جهش ،ترکیب و انتخاب را تعریف کنید.
گام  : 7به صورت تصادفی و با احتمال یکسان ،یکی از عملگرهای
جهش ،ترکیب و یا انتخاب را بهطور تصادفی انتخاب کنید .با انتخاب
یک کروموزوم توسط روش چرخه رولت (در صورت انتخاب عمل
تلفیق ،دو کروموزوم) ،عملگر انتخابی روی کروموزوم (کروموزومهای)
انتخابی اعمال میشود و نتیجه به نسل بعدی منتقل میشود .این عمل
را تا جایی انجام میدهیم که تعداد اعضای جمعیت جدید برابر با
جمعیت قبلی شود.
گام  :5اگر شرط خاتمه محقق شده است الگوریتم را خاتمه دهید ،در
غیر اینصورت به گام  7بروید.
 35مساله تصادفی ایجاد شده را از نظر تعداد سفارشات میتوان
به  7دسته افراز نمود .دسته اول مسایلی هستند که تعداد سفارشات
آنها برابر  13است .دستههای دوم و سوم نیز شامل مسایلی هستند که
تعداد سفارشات در آنها به ترتیب  33و  133در نظر گرفته شده است.
هر دسته شامل  ) 35/7=18 (18مساله میشود که میانگین جوابهای
به دست آمده از حل آنها توسط هر یک از الگوریتمها در جدول ()2
نشان داده شده است .به همین ترتیب این  35مساله را میتوان از نظر
تعداد تامینکنندگان و وسایل نقلیه (و همچنین زمان پردازش و
مسافتها) به سه دسته  18تایی دیگر افراز نمود که میانگین جوابهای
به دست آمده از حل هر دسته از مسایل توسط هر یک از الگوریتمها
در جدول ( )2نشان داده شده است .این  35مساله از نظر ظرفیت حمل
وسایل نقلیه به دو دسته  23تایی ( )35/2=23افراز میشوند .در جدول
( )2میانگین جوابهای به دست آمده از حل مسایل این دستهها توسط
هر یک از الگوریتمها نمایش داده شده است .عالوه براین ،نتایج هر 35
مساله نیز در این جدول قابل مشاهده است.
عالوه بر میانگین جوابهای به دست آمده از هر یک از الگوریتمها
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در این جدول میانگین زمانهای حل توســط هر یک از الگوریتمها نیز
محاسبه شدهاند.
نتایج نشــاندهنده برتری الگوریتم ژنتیک پیشــنهادی نســبت به
 RSدر تمام حاالت اســت .با بررســی نتایج بدســت آمده ،مشــاهده
میشــود که با افزایش تعداد ســفارشها ،میانگین جوابهای بدســت
آمده از هر دو روش افزایش پیدا میکند .همانطور که مشاهده میشود
در تعـداد ســـفارش های کم دو الگوریتم جواب نســـبتا نزدیکی ارائه
میدهند اما در ســـفارشهای زیاد و انبوه جواب حاصـــل از الگوریتم
ژنتیک پیشـــنهادی با اختالف زیادی نســـبت به دیگر الگوریتم مورد
مقایســه بهترمیباشــد .همچنین هنگامی که تعداد تامینکنندگان و
وسایل نقلیه متعادل باشد (حالت  )1میانگین جوابها کاهش مییابد
اما در صــورتیکه در این مرحله گلوگاه وجود داشــته باشــد(حالت )2
میانگین جوابها افزایش می یابد .همچنین هنگامی که زمان پردازش
ســـفارشها در مرحله تامینکنندگان کم باشـــد (حالت  ،)2میانگین
جوابها نیز کاهش مییابد .با افزایش ظرفیت حمل هر یک از وسایل
نقلیه میانگین زمان تاخیر تکمیل کلیه ســفارشها در هر دو الگوریتم
کاهش داشته است.
به عالوه نتایج نشـــاندهنده برتری الگوریتم ژنتیک پیشـــنهادی
نسبت به تعمیم الگوریتم الریچ برای مساله نیز میباشد .از نظر زمانی
نیز برتری قـابل مالحظهای در مورد هر یک از الگوریتمها مشـــاهده
نمیشود.
جدول  7نتایج حاصل از مقایسه الگوریتم پیشنهادی با جواب بهینه
برای چند مساله تصادفی با ابعاد کوچک را نشان می دهد .جواب بهینه
با استفاده از اجرای مدل توسط نرم افزار  GAMSبه دست آمده است.
در این جدول هر مساله با سه عدد نشان داده شده است .عدد اول
تعداد سفارشات ،عدد دوم تعداد تأمین کنندگان و عدد سوم تعداد
وسایل نقلیه را نشان می دهد .سایر پارامترهای مساله بر مبنای توزیع-
های مشخص در مقایسه قبلی ایجاد شدهاند .نتایج نشان می دهد که
الگوریتم پیشنهادی در بیشتر مواقع نتایجی برابر با جواب بهینه داده
است و در مواردی که اختالف وجود دارد ،این اختالف کم است.
همچنین زمان حل الگوریتم پیشنهادی خیلی کمتر از زمان حل بهینه
می باشد.
به منظور ارزیابی بیشتر کارایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی این
الگوریتم با روش حل مسالهی در نظر گرفته شده توسط چانگ و
لی[ ]73مقایسه شده است .آنها همین مساله را برای حالت وجود 2
شرکت سازنده و  1وسیلهی نقلیه با فرض یکسان بودن سرعت تولید
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جدول ( :)2مقایسه نتایج  GAبا الگوریتمهای  RSو Ullrich
Ullrich
259.17

میانگین جوابها
GA
RS
231.18
289.28

میانگین زمان حل (ثانیه)
GA-RS
Ullrich
12.59
12.21

13

129.9

2273.32

7233.22

2178.39

33

392.82

393.39

9312.58

12922.38

3832.39

133

235.72

232.1

2755.13

2813.37

1831.28

متعادل

228.33

235.3

3239.83

2332.31

5223.27

نامتعادل

239.98

223.19

5337.73

2821.95

5123.72

نامتعادل

239.97

221.3

5285.21

3225.31

7372.39

متعادل

حالت 1

293.27

238.83

2323.29

7893.52

2212.73

نامتعادل

حالت 2

233.59

273.22

3392.82

3292.32

3312.3

نامتعادل

حالت 7

239.72

222.22

5383.3

3239.8

7538.79

]U[8,13

سطح 1

222.32

232.35

7213.33

3288.19

7783.37

]U[13,23

221.32

239.77

5199.12

3587.99

7521.93

137.33

تامینکنندگان و وسایل نقلیه و قابل صرفنظر بودن زمان حمل بین
تأمینکنندگان (مقدار زمان برابر صفر) نمودهاند و یک الگوریتم
ابتکاری برای حل مساله ارائه دادهاند .آنها اثبات کردهاند که جواب
الگوریتم پیشنهادیشان در بدترین حالت دو برابر جواب بهینه است.
الگوریتم ارائه شده توسط آنها ابتدا کارها را بر اساس الگوریتم FFD
بسته بندی می کند .این الگوریتم بصورت زیر است:
کارها را بصورت غیر افزایشی از حجم اشغالیشان مرتب کنید.
کار با بزرگترین حجم را به اولین بسته ) (B1اختصاص دهید.
به همین ترتیب  jامین کار از نظر بزرگی را در نظر گرفته و آنرا به
بسته دارای کوچکترین اندیس اختصاص دهید ،بطوریکه اندازه
کارهای تخصیص داده شده به هر بسته از ظرفیت بسته بیشتر نشود.
پس از بسته بندی کارها به صورت زیر زمانبندی می شوند:
الگوریتم ابتکاری چانگ و لی نیز به صورت زیر میباشد:
گام  :1کارها را به بسته ها بوسیله الگوریتم  FFDاختصاص
دهید .فرض کنید تعداد کل بسته های نتیجه شده برابر  bH1باشد.
گام  :2به ازای  ،k=1,…, bH1مجموع زمانهای پردازش
کارهای متعلق به دسته  Bkرا محاسبه کنید و آنرا با  Pkنشان دهید.
بسته ها را مجددا طوری اندیس گذاری کنید که

P  P  ...  P

2
H2
. 1
گام  :7از  B1شروع کرده و به ازای  k = 1, …,bH1به ترتیب
کارهای درون دسته  Bkرا به یکی از دو ماشینی تخصیص دهید که
کمتر از ماشین دیگر بارگذاری شده است( .تمام کارهای متعلق به
یک بسته باید به یک ماشین تخصیص داده شوند) .کارهای درون هر
بسته می توانند هر توالی دلخواهی را داشته باشند.
گام  :5هنگامی که یک وسیله نقلیه آماده بارگیری شد ،بسته
های تکمیل شده اما تحویل داده نشده را ارسال کنید .اگر چند دسته
آماده ارسال هستند ،اولویت ارسال با دسته ای است که دارای
کوچکترین اندیس است.

مقدار پارامتر

سطح

پارامتر

کم
متوسط

تعداد سفارشها

باال
حالت 1
حالت 2
حالت 7

تعداد
تامینکنندگان و
وسایل نقلیه

سطح 2

زمان پردازش و
مسافتها
ظرفیت وسایل
نقلیه

تمام مسائل

به منظور انجام مقایسات تعدادی مسایل تصادفی با همان ساختار
قبلی ایجاد شد .با این تفاوت که تعداد تأمینکنندگان برابر  2و تعداد
وسایل نقلیه برابر  1در نظر گرفته شده است .همچنین به منظور حفظ
تعداد مسایل تصادفی مانند قبل از هر حالت سه مساله تولید شده
است .نتایج مقایسات نشان از برتری کیفیت جوابهای الگوریتم
ژنتیک دارد .هر چند الگوریتم آنها در تمام حاالت زمان حلی کمتر از
 1ثانیه دارد (جدول .)5
جدول ( :)3مقایسه نتایج  GAبا جواب بهینه
الگوریتم پیشنهادی

جواب بهینه

زمان حل
(ثانیه)

جواب

79

8.38

1533

29

13.31

55

مشخصات
مساله

زمان حل
(ثانیه)

جواب
8.38

2×2×2

13.31

2×5×5

77

12.29

39

11.32

2×5×7

79

17.11

2737

17.11

3×7×2

51

21.87

222

21.87

3×7×1

28

12.33

823

12.33

3×5×7

73

19.77

273

18.59

3×5×2

53

12.97

7355

12.97

3×7×3

33

12.33

535

12.33

3×7×5

29

13.33

583

12.33

3×7×7

 -6خالصه ،نتیجه گیری و زمینههای آتی
زمانبندی مجدد جزئی از فرآیند تصمیمگیری در زنجیرهتأمین
بسیاری از صنایع تولیدی محسوب میشود که نقش مهمی را در
برآورده سازی نیازهای مشتریان ایفا مینماید .در این مقاله مساله
زمانبندی مجدد در یک زنجیره تأمین سه مرحلهای با تاکید روی
یکپارچگی مراحل آن و با فرض در دسترس نبودن وسایل نقلیه یا
آماده نبودن تأمینکنندگان مورد بررسی قرار گرفت .مرحله اول شامل
تأمین کنندگان ،مرحله دوم شامل ناوگان حمل و نقل کاالها و مرحله
سوم شامل یک شرکت سازنده محصوالت نهایی میشود.

020

زمانبندی مجدد زنجیرة تأمین سه مرحلهای با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن
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 مقایسه با الگوریتم چانگ و لی:)1( جدول
میانگین جوابها

تعداد
سفارشها

میانگین زمان حل

الگوریتم
پیشنهادی

الگوریتم
چانگ ولی

13

173.18

121.35

3.53

3

33

352.37

853.23

35.93

3

133

1593.31

1212.23

137.77

3

1 حالت

991.93

1113.75

38.38

3

زمان پردازش
2 حالت
و مسافتها
7 حالت

الگوریتم
الگوریتم
چانگ و لی پیشنهادی

232.12

333.29

33.55

3

299.32

339.38

59.79

3

 ظرفیت وسایلU[8,13] 933.73
 نقلیهU[13,23] 227.35

1321.13

33.35

3

289.71

37.51

3

 نتایج مربوط به کل مسایل389.31

833.23

33.21

3

تابع هدف کمینه کردن زمان تاخیر تکمیل کلیه سفارشات به دلیل
 ابتدا مدل ریاضی عدد.اختالل ایجاد شده در زم انبندی اولیه است
صحیح مختلط برای مساله توسعه داده شده است و برای حل آن یک
الگوریتم ژنتیک استفاده شده است که دارای کروموزومهایی با ساختار
 به منظور بررسی کارایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی.متغیر است
 به علت اینکه این مساله تا.مسالههای زیادی توسط آن حل گردید
کنون در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است و معیار
مناسبی برای ارزیابی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی ارایه شده وجود
 نتایج بدست آمده،GA  برای ارزیابی جوابهای بدست آمده از،ندارد
 نتایج نشان دهنده برتری الگوریتم ژنتیک. مقایسه شدRS با نتایج
.پیشنهادی در تمام حاالت میباشد
در واقعیت ممکن است همه یا تعدادی از وسایل نقلیه جهت
حمل کاالها استیجاری باشند و فقط در یک دوره زمانی مشخص
امکان استفاده از آنها وجود داشته باشد بنابراین اضافه کردن
محدودیت زمانی استفاده از ناوگان حمل و نقل میتواند زمینهای برای
 همچنین در تحقیقات آتی میتوان مساله زمان.تحقیقات آتی باشد
بندی مجدد را بصورت چند هدفه با اهداف توسعه پایدار اعم از
 استفاده. اجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی قرار داد،اقتصادی
،از ساختار کروموزومهای پیشنهادی برای سایر مسائل زمانبندی
.میتواند زمینه دیگری برای تحقیقات آتی باشد
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ABSTRACT
Rescheduling is considered as a part of decision making process in supply
chain of many manufacturing industries and it plays a significant role in
fulfillment of consumers’ needs. Hereupon, this article addresses the issue
of rescheduling in a three-stage supply chain with a focus on integration
of the stages. The first stage includes suppliers, the second stage includes
fleet of good transportation and the third stage includes manufacturers of
final products. Therefore, the mixed integer model has been used for the
mentioned problem with the aim of minimizing the total tardiness time of
the orders. In the general case, a genetic algorithm has been provided for
problem solving which has chromosomes with variable structures.
Comparison between the results of the proposed algorithm with Random
Search on a wide range of random problems and optimum solution on the
small size problems shows the good performance of the proposed
algorithm. Moreover, by relaxing of the some attributes of the problem,
the proposed algorithm was compared with two existing heuristic
algorithms in the literature. Results show the better performance of the
suggested algorithm.
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