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 چکیده

منجر به توجه بیشتر به زنجیره  در جهان امروز تغییرات در عرصه اقتصاد و صنعت و انتظارات روز افزون مشتریان

ها در یک سطح، اهداف مین و نائل شدن به آنأاهداف در مدیریت زنجیره ت .ه شده استمین ولجستیک یکپارچأت

اهداف دیگر را تحت تاثیر همانطور که بیان شد ارضای یک هدف، . دهدیگر را نیز تحت شعاع خود قرار میسطوح د

ن اهداف متناقض ی ایاز جمله .مین اشاره کردأاهداف متناقض در تحلیل زنجیره ت یتوان به مقولهدهد که میقرار می

های نگهداری موجودی و ، متعادل کردن دو هدف کاهش هزینهها در مدیریت موجودی زنجیرهبرای کنترل هزینه

تعادل بین این دو هدف نیاز به تعیین یک . باشدم موجودی در سطح انبار زنجیره میافزایش سطح خدمت در سیست

سیستم موجودی ی در این تحقیق به مطالعه .تا هر دو هدف را برآورده سازد سطح قابل قبول موجودی در انبارهاست

ار و از آنجایی که در شرایط احتمالی ارتباط بین فاکتورهای تاثیر گذ. مین پرداخته شده استأدر ساختار زنجیره ت

های ریاضی احتمالی مدل اها را ببیان کرد و یا حتی اگر بتوان آن توان با مدل ریاضیمین را نمیأعملکرد زنجیره ت

اما باید به این نکته توجه . کنداز رویکرد شبیه سازی استفاده می بیان کرد تقریبی از دنیای واقعی است، این پژوهش

بنابراین به منظور ایجاد یک مدل ریاضی، این تحقیق . باشداصل از شبیه سازی بهینه سازی نمیداشت که نتایج ح

برای ایجاد متامدل، سناریوهای زیادی . ایجاد کند( مدل رگرسیونی)شبیه سازی یک متامدل سعی دارد با استفاده از 

سپس هر یک از این سناریوها از طریق . شودبرای اجرا در شبیه سازی طراحی میاز ترکیب سطوح مختلف متغیرها 

در نهایت یک . شودگرفته می رشبیه سازی کامپیوتری اجرا و نتایج حاصل از شبیه سازی به عنوان متغیر پاسخ در نظ

با حل این معادله رگرسیونی . های پاسخ برازش خواهد شدناسب بین متغیرهای مستقل و متغیرتابع چند جمله ای م

همچنین با توجه به اینکه متامدل پیشنهادی در دسته مسائل . مقدار مناسب هر یک از متغیرها مشخص خواهد شد

  های فرا ابتکاریتند بهینه سازی از طریق الگوریتمهس NP-HARDسائل نیز به شدت غیر خطی است و اینگونه م

 .های پیشنهادی در حل این گونه مسائل ارزیابی می شوددر نهایت کارایی الگوریتم. انجام می شود

ای هالگوریتم هزینه  نگهداری موجودی، زمان انتظار، شبیه سازی، متامدل، بهینه سازی چند هدفه،: کلمات کلیدی

 ابتکاری فرا
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 مقدمه .1

کننده اولیه تا مشتری نهایی  مینأمین از تأیکپارچه سازی فرآیندهای زنجیره تمین چیزی جز به أدر حقیقت مدیریت زنجیره ت

مین در جستجوی راهی برای ترقی عملکرد رقابتی أمدیریت زنجیره ت. ضایت برای مصرف کننده نهایی نیستبه منظور ایجاد ر

مین أهای خارجی تها با فعالیتهای داخلی در یک شرکت و ارتباط موثر آنسازی نزدیک بخشله یکپارچهیسازمان بوس

زنجیره . ی در بهبود کارآیی استیکپارچه سازی عامل بسیار مهم. باشدمین میأ، مشتریان و سایر اعضای زنجیره تکنندگان

دارای یک ارتباط فیزیکی و اطالعاتی مناسب بوده در و وهله دوم هایش در وهله اول، مین یک زنجیره یکپارچه است که حلقهأت

تر، به طور دقیق. مدیریت مواد با ترخیص و انبارکردن مواد اولیه، قطعات و تدارکات در ارتباط است. دارای همراستایی باشند

ید،کنترل موجودی در گردش و های داخلی، برنامه ریزی مواد برای تولمدیریت مواد کل دورهایی که مواد از خرید، کنترل

های از سوی دیگر توزیع فیزیکی و پشتیبانی تمام فعالیت .گیردانبارها، حمل و نقل و توزیع محصول نهایی را در بر می

ها شامل گرفتن سفارش، استقرار موجودی، این فعالیت. گیردلجستیکی خارجی در جهت سرویس دهی به مشتری را دربر می

با توجه . ی، حمل و نقل بیرونی، قیمت گذاری، تبلیغات و جایابی محصوالت و پشتیبانی چرخه زندگی می شودانبارداری، جایاب

های خطی از هتواند تنها زنجیرمین نمیأو پشتیبانی، یک زنجیره تبه ترکیب فعالیت های مدیریت مواد و توزیع فیزیکی 

 .و شبکه های چندگانه استارتباطات یک به یک تجاری باشد بلکه بافتی از ارتباطات 

ها بنا تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاهمین کنندگان، أن بر اساس یکپارچه سازی کارآمد تمیأا توجه به اینکه مدیریت زنجیره تب

طراحی . گرددتراتژیک تا تاکتیکی و عملیاتی میهای بنگاه از سطوح اسمین شامل تمام فعالیتأت زنجیره تشده است، مدیری

مین أبه  منظور طراحی یک زنجیره ت. هدها را پوشش دمین باید به صورتی انجام گیرد که بتواند تمام این فعالیتأه تیرزنج

 . تولید، موجودی، جایابی تسهیالت، حمل و نقل و اطالعات: گیری صورت گیردضروری است در پنج  حوزه تصمیم

باشد و تمامی کاالها از جمله مواد اولیه، مین میأدرگیر در زنجیره تی گیری در مورد موجودی دربرگیرنده تمامی نهادهاتصمیم

گردد، را شامل مواد در جریان ساخت و محصوالت نهایی که توسط کارخانجات، توزیع کنندگان و خرده فروشان نگهداری می

انباشت حجم . گیری نمایندز تصمیممجدداً، مدیران باید در مورد توازن بین پاسخگویی و کارایی درباره این اهرم نی. شودمی

مین أهای زنجیره تافزایش تقاضا، موجب افزایش هزینهمین نسبت به أن افزایش قدرت پاسخگویی زنجیره تباالی موجودی ضم

 .گرددز مینی

 اتتصمیم که مدل ریاضی یک و شد خواهد پرداخته مینأت زنجیره یک در سیستم کنترل موجودی مطالعه به این تحقیق، در 

های موثر بر سیستم را در بر احتمالی بودن پارامتر مدل این. شد خواهد ارائه را به شکل بهینه اتخاذ کند موجودی به مربوط

 تقاضای حالت این در. کندمی پیروی احتمالی توابع توزیع از و بوده تصادفی مشتریان تقاضای آن در خواهد داشت که

بدین . از طرفی هزینه های نگهداری موجودی نیز باید کمینه گردد. ورد گرددآبر بایستی در کمترین زمان ممکن مشتریان

از هر ماده اولیه یا محصول ) حداقل موجودی ( انبار کارخانه و انبار توزیع کننده) در هر انبار   :منظور پرسش اصلی این تحقیق

های نگهداری موجودی و تا زمان انتظار و هزینههر بار چه مقدار سفارش صادر شود  برای سفارش مجدد چقدر باشد و( یینها

ها را سپس داده. پردازیممین میأمترهایی موثر بر زنجیره تدر ابتدای کار به تحلیل پارا. باشدمی های کمبود کاهش یابد؟هزینه

های آماری ه از تکنیکتفادسپس با اس.  کنیماده و یک مدل شبیه سازی ایجاد میانتقال د EDبا رعایت مفروضات به نرم افزار 

های فراابتکاری، د کرده و با استفاده از الگوریتمورآدر نهایت یک متامدل دوهدفه بر. کنیماریوهای الزم را طراحی و اجرا میسن

مقادیر بهینه متغییرهای تصمیم حداقل موجودی برای صدور سفارش بعدی و مقدار سفارش مناسب . کنیمآن را بهینه می

 .کنندعیین میرا تانبارها 
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 مرور ادبیات .2

های کاربرد در زنجیره ای وجود دارد که قابلهای چند مرحلهیار زیادی مدل موجودی برای سیستمدر ادبیات موضوع تعداد بس

او در این مدل یک سیاست بازبینی مستمر در یک . ایجاد شد (Schwarz, 1973)ها توسط  یکی از اولین مدل. مین استأت

او در همان حال متوسط هزینه سیستم .  انبار را که با چندین خرده فروش ارتباط داشتند مورد توجه قرار داد سیستم که یک

سازی  یک مدل توأم اندازه انباشته اقتصادی با هدف حداقل( (Goyal, 1977. در هر واحد فاصله زمانی را حداقل سازی نمود

 .تک خریدار پیشنهاد داد -مین تک تأمین کنندهأهزینه کل برای یک زنجیره ت

(Yang and Wee, 2007) های مورد عالقه خریداران بهره بردند از یک الگوریتم ابتکاری برای تعیین تعداد بهینه تحویل

 ((Crowther, 1964.  یابدتم تک فروشنده چند خریدارکاهش میکه در نتیجه آن هزینه کلی ایجاد شده توسط یک سیس

ن مکانیزم هماهنگ کننده پیشنهاد داد و منطقی بودن منتهی به پیشنهاد تخفیف کمی رابیان یک تخفیف کمی را به عنوا

شد که که در آن به خریداران تخفیفی پیشنهاد می نوعی استراتژی هماهنگ سازی ایجاد کرد (Monahan, 1984) . نمود

 .کندحداکثر می ها را ترغیب کند تا میزانی از کاال را سفارش دهند که منفعت فروشنده راآن

(Daskin, 2002) و نگهداری مواد نقل و حمل انبارها، جایابی به مربوط هایهزینه متوسط که را موجودی جایابی مدل 

 هر که شودمی در مسئله پیشنهادی او فرض. نمود معرفی روزانه تقاضای بودن تصادفی فرض با را گیردمی نظر در را موجودی

 اقتصادی نقطه از حاصل هایهزینه مجموع وابسته به هزینه بطوریکه کنندمی پیروی (Q,R)موجودی  سیاست انبار از

 تابع ای که بگونه ابدیمی تقلیل قطعی مدل یک به مدل صورت این در. باشدمی اطمینان موجودی نگهداری هزینه و سفارش

 هزینه کننده بیان هدف این مدل دو عبارت که بعتا در. باشدمی تصادفی پارامترهای واریانس و هامیانگین از تابعی آن هدف

 را مدل این (Daskin, 2002) .است شده اضافه باشدمی اطمینان به موجودی مربوط هزینه و دهی و نگهداری سفارش های

(Axsater, 2000). نمودند حل Lagrangian-Relaxation روش توسط
 جدیدی را ویکردهایر (Cachon, 2001)و  

 یک شامل سیستم مورد بررسی.کردند ارائه را سطحی دو مینأزنجیره ت یک برای سیستم های موجودیهزینه ابیارزی منظور به

 این. بردمی بهره مییدا مرور و ایدوره از تاکتیک مرور هاآن مدل در موجودی سیستم. فروش بود خرده چندین و انبار

 . گیرندمی نظر در ثابت بصورت را مجدد سفارش نقطه و سفارش مقدار رویکردها

(Ettl et al, 2000) نقطه  که در آن کردند تحلیل را یینها مشتری و تولیدی مراحل عرضه، فرآیندهای از پیچیده شبکه یک

 به مشتری که سایتی هر برای را خدمت سطوح از مجموعه یک و شدمی تعیین شبکه روی بر سایت هر برای مجدد سفارش

 تا دهداجازه می و کندمی کمینه کل سیستم برای را نگهداری هایهزینه مدل، این. کردمی ارائه را دهدمی خدمت یینها

 می مدل ظرفیت نامحدود با صف هایسیستم بصورت هاسایت. شوند تعیین مختلف هایسفارش نقطه یازا به خدمت سطوح

 .باشدتصادفی می بصورت نیز دهی خدمت زمان و کندمی پیروی پواسون احتمال توزیع تابع از تقاضا و شوند

(Butleret al, 2004) ظرفیت و هاهزینه در قطعیت عدم به توجه با جدید محصوالت مینأت زنجیره طراحی مدل برای یک 

 .گرفتمی نظر در هم با را مشتری دادن دست از هم و سود انتظاری ارزش هم هاآن هدف تابع .کرد ارائه پارامترها دیگر و ها

 توابع دیگر به نسبت هستند شده دهی وزن که سناریو تعدادی با همراه میانگین خروجی با تابع هدفی بعنوان تواندمی که

 تصادفی پیوسته پارمترهای با را جامع مینأت زنجیره شبکه طراحی مسئله (Santos et al, 2005) .شود دیده بیشتر هدف

 محدودی با تعداد اما بزرگ مسائل برای تواندمی هاآن تکنیک. ندگرفت رنظ در نامحدود را سناریوها تعداد عمالً و کردند مطالعه

 گیری مرتبط با محل ایجادهستند و تصمیم تصادفی هاظرفیت و تقاضاها ها،هزینه مدل این در. ردک استفاده سناریوها از

 کمبود هایهزینه شامل که گردد کمینه های انتظاریهزینه کل تسهیل است به طوری که هر در آالتو نوع ماشین تسهیالت

 دو تصادفی ریزیبرنامه مدل یک بصورت مسئله .باشدمی هاتقاضا تمامی برآوردن برای ظرفیت کمبود اثر در که موجودی
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 تجزیه روش از استفاده با و باشدمی پیوسته منابع و متغیرهای اول مرحله متغیرهای شامل بطوریکه گشت فرموله ایمرحله

 .دیدگر حل سازی

(Chan et al, 2005) اند که باید تقاضای مشتریان را با ظرفیت تولیدی  ای را با تعدادی تولید کننده در نظر گرفتهشبکه

-در این سیستم باید در مورد میزان حمل کاال تصمیم. محدود به طور کامل تأمین کنند در حالی که کمبود کاال مجاز نیست

ها، کمینه کردن کل زمان تحویل بعنوان سطح خدمت به  شامل کمینه کردن هزینهای  توابع هدف چندگانه. گیری شود

مراتبی   از روش فرآیند تحلیل سلسله. مشتریان و تعادل در استفاده از ظرفیت تولید بین کارخانجات در نظر گرفته شده است

های بدست آمده به تغییرات  جواب. شود دهی به اهداف و از الگوریتم ژنتیک برای حل مدل خطی استفاده میبرای وزن

یم گیرنده تواند به تصم های اهداف حساس هستند، بنابراین با استفاده از ترکیبات مختلف وزنی اهداف روش پیشنهادی می وزن

 .ه دهدئو میزان تأثیر هر یک از اهداف روی بقیه ارا مسئلهدید خوبی از ساختار 

خواهد تا کند و میتدارکات متداول را تعیین می فروشنده تعدادی دوره Piplani, 2001)   (Viswanathan and در مدل 

ریزی  یک مدل برنامه (Altiparmak et al, 2006) .های زمانی پیشنهادی تدارک خرید را ببینندکلیه خریداران در دوره

یه کردند که توابع هدف مین چهار سطحی و تک محصولی اراأطراحی زنجیره ت مسئلهغیرخطی صحیح مختلط چندهدفه برای 

ها و مراکز  های ثابت برای احداث و عملیاتی کردن کارخانه مین، شامل هزینهأسازی هزینه کل زنجیره ت کمینه: زه عبارتند ائلمس

 ها به مشتری از طریق مراکز ها و حمل محصول از کارخانه کنندگان به کارخانه مینأهای متغیر حمل مواد اولیه از ت هتوزیع، هزین

ها آن(. تساوی نرخ استفاده)سازی توازن استفاده از ظرفیت مراکز توزیع  سازی سطوح خدمت به مشتری، بیشینهتوزیع، بیشینه

سازی در  های آن از یک شرکت پالستیک  برای حل مسئله از دو روش وزنی مختلف و الگوریتم ژنتیک استفاده کرده و داده

در مقاله خود برای محصوالت فاسد شدنی هنگامی که در مدل هر دو  (Yang et al, 2010). ترکیه گرفته شده است

افتد، معیارهایی برای به دست آوردن حل بهینه این نوع مدل موجودی مطرح وضعیت فروش از دست رفته و پس افت اتفاق می

محصوالت نهایی در یک در مقاله خود اثر بخشی هزینه کنترل موجودی کار در جریان و  (Liu et al, 2004) .کرده اند

صف برای ارزیابی هزینه  –در اینجا از مدل شبکه موجودی . کنندای را مطرح میسیستم ساخت و تولید توزیع شده دو مرحله

یک الگوریتم برای به دست .استفاده شده است موجودی و سطح خدمت قابل حصول برای سیاست کنترل موجودی داده شده،

 .بهینه که هزینه نگهداری موجودی کل را حداقل کند نیز ارائه شده است آوردن سیاست کنترل موجودی

 Chang, 2009)  (Lo andی خود یک مدلی را که در واقع کامل شده مدل سنتی است و شامل فروش از دست در مقاله

ه است و دارای کمبود رفته و پس افت است ارائه داده اند، با این تفاوت که مدت تحویل هم دارای حالت گسسته و هم پیوست

متغیرهای تصمیم در این مدل، مقدار سفارش و مدت تحویل هستند و با استفاده از روش معرفی شده بهینه . باشدنیز می

 .رسیدندی محلی میهای قبلی تنها به یک بهینهسازی تابع اولیه، به یک جواب بهینه ی کلی می رسد در صورتی که مدل

 (Sirikum et al, 2007)  در یک سیستم موجودی در ساختار دو سطحی، به طراحی مدل برای یک محصول فاسد شدنی

به بررسی سیاست موجودی به منظور کاهش زمان  Kaminsky, 2008)   (Kaya and  .به کمک شبیه سازی پرداختند

 .های موجودی پرداختندتحویل و هزینه

(Christian et al, 2009) های در نظر گرفته شده در هزینه. مین روی آوردندأیره تزنج به شبیه سازی گسسته یک مدل

آنان نشان دادند که روش پیشنهادی باعث کاهش زمان تاخیر محصول به . های تولید و حمل و نقل بودمدل آنان شامل هزینه

 .مشتری شده و درعوض در زمان کمتری محصول مورد نظر بدست مشتری خواهد رسید

 هایهزینه با همراه تسهیالت جایابی مدل شد که در آن ارائه (Diabat et al, 2011)توسط  متفاوت حدی تا رویکرد

 به هاکارخانه ازل نق و حمل قطعی هایهزینه کردن کمینه هدف مدل این در. گرفته شد نظر در را توزیع مراکز در عملیاتی

 ابتدا هاآن .بود توزیع مراکز در عملیاتی هایهزینه سطمشتریان و همچنین حداقل کردن متو به توزیع مراکز از و توزیع مراکز
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 برای را ایچند جمله نوع از مدل یک و گرفتند نظر در شبکه در را جریان است شده داده توزیع مراکز محل اینکه فرض با

 هر برای ابتدا. اضافه نمودند صحیح عدد خطی غیر ریزی برنامه به را مدل متوسط هزینه سپس. دادند توسعه جریان متوسط

 روش یک از با استفاده می شود و سپس محاسبه مسیر جریان متوسط Lagrangian-Relaxationروش  توسط راه حل

آنان . مین نامعین و پویا را شبیه سازی کردندأیک مدل زنجیره ت (Qingqi et al, 2011). گرددمی حل مدل هیوریستیک

حل کرده و نشان دادند که این یک روش بسیار مناسب  1روش چند سکویی مین را به وسیلهأیک مدل چند سطحی زنجیره ت

یک مدل سه سطحی نامعین  هم چنین آنان برای اثبات ادعای خود. مین استأهای غیر قطعی و پویای زنجیره تبرای مدل

 .مین را بوسیله روش پیشنهادی شبیه سازی و حل نمودندأزنجیره ت

(Marco, 2011) او از این طبقه بندی به این نتیجه رسید که . جودی با فروش از دست رفته پرداختبه مرور تئوری مو

همچنین او در ادبیات . شناخت زیادی در مورد سیاست بازپرسازی بهینه هنگامی که تقاضای مازاد از دست می رود وجود ندارد

او مدلسازی رفتار مشتری را در مورد . دهای مرور پیوسته وجود ندارای برای سیستمبه این نتیجه رسید که هیچ مقایسه

اینکه یک مشتری می تواند یک کاالی جایگزین بخرد یا از . های جالب تئوری موجودی بیان کردتقاضای مازاد از جنبه

 .فروشگاه دیگری خرید کند، چرا که عکس العمل مشتری در انتخاب سیاست موجودی تاثیر دارد

(Duijzer, 2011) هینه سازی یک سیاست موجودی به شبیه سازی و ب(s,s )او در این مطالعه از . پرداختRSM  و طراحی

 3 4= 11متغیر سه سطح باال و پایین و مرکز را تعریف کرد و با استفاده از طراحی فاکتوریل  4آزمایشات استفاده کرد و برای 

های یشات را به دست آورد و با دیگر سیاستآزمایش را ایجاد نمود و با استفاده از شبیه سازی نتایج حاصل از این آزما

 2ی سفارش نرمال دسته 1دسته ی : دهی را به دو دسته تقسیم کردی خود سفارشاو در مطالعه. موجودی مقایسه نمود

 24برسد و  sبه زیر مقدار ( s,s)گرفت که موجودی در سیاست سفارش اضطراری در شرایطی انجام می. سفارش اضطراری 

او . بیشتری داشت Lead timeمی کشید تا سفارش دریافت شود در حالیکه سفارش عادی سفارشی بود که  ساعت طول

های سفارش پیوسته ی سیاستمی شود و نیز از مقایسه R 2نتیجه گرفت که استفاده از طراحی فاکتوریل فول باعث باال رفتن 

باشند او برای تحقیقات آتی بیان ی کمتری میدارای هزینه های سفارش پیوستهو گسسته دریافت که در موارد یکسان سیاست

های موجودی بر روی تعداد کاالی سفارش داده شده حائز های موجودی به منظور تحقیق اثر سیاستکرد که بررسی سیاست

 .باشداهمیت می

Topan, 2012) (Bayindir and انبار مرکزی که ، به بررسی یک سیستم موجودی چند محصولی و چند سطحی در یک

دهی و های سفارشها پیدا کردن پارامترهای سیاست بود تا هزینهی آنهدف از مطالعه. بود پرداختند( Q,R)تحت سیاست 

نهاد  Lagrangian huristicاو از روشی ابتکاری برای این کار، استفاده کرد که نامش را . نگهداری موجودی به حداقل برسد

تواند مفید واقع او نتیجه گرفت روش ابتکاریش در مسائل عملی می. ی کل تعریف کردن برای هزینهاو همچنین یک حد پایی. 

ی تاثیر آن بر سطح خدمت انبار تواند در مطالعههای موجودی میهزینه برای سیاست -شود و پیشنهاد کرد که تحلیل سود

این سه . با یکدیگر مقایسه کردند( s,s)است موجودی نتایج سه روش را در یک سی )(Zakerifar et al, 2011 .تحقیق شود

او در تحقیق . بود Kriging meta-modalinyهای شبیه سازی، رویه سطح پاسخ و یک روش موسوم به روش شامل روش

ی تحقیق خود اشاره کرد که در ادامه. های کل را افزایش رضایتمندی مشتری را معرفی نمودخود دو هدف کاهش هزینه

گیری داشته باشد و توانند یک تابع هدف را تعریف کنند که بتواند شرح کاملی از جوانب تصمیمگیران گاهی نمی تصمیم

ی به هر حال او یک خط رگرسیون را به کمک آزمایشات طراحی شده به وسیله. شوندمعموال با چند تابع هدف مواجه می

CCD  و سپس به مقایسه نتایج ( تخمین زد)اهداف تعریف شده ساخت و انجام شده به کمک شبیه سازی برای هر کدام از

 . های دیگر پرداختحاصل از شبیه سازی با دیگر روش

                                                           
1Multi-agent Platform 
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(Rau et al, 2004) مین را برای تعیین فاکتورهای مقدار دسته سفارش و مقدار تحویل أیک مدل موجودی در یک زنجیره ت

ا هدف حداقل ها با توسعه مدل ریاضی این فاکتورها را بتوسعه دادند آنبین یک عرضه کننده، یک تولیدکننده و یک خریدار را 

های سنتی ریاضی و آمار برای بدست آوردن سیاست ها از روشمین بهینه کردند در این تحقیق آنأکردن هزینه زنجیره ت

 اند بنابراینهیج بحثی نکردهها در مورد روابط پیچیده دینامیکی در مقابل زمان سفارش دهی مناسب استفاده کردند اما آن

(Lee and Chung, 2014) 
 ,Elisa .تحقیق راو و همکاران را با استفاده از رویکرد شبیه سازی دینامیکی توسعه دادند 

2014) (Matthieu and و  به تخمین سطح سرویس برای یک سیستم موجودی دو سطحی پرداختند(Elgar and 

Telkamp, 2015) زنجیره سه سطحی تک محصولی با تقاضای احتمالی مشتری نهایی و تعیین سطح ، به شبیه سازی یک

 . ها پرداختندموجودی به منظور کاهش هزینه

 

 تشریح مسئله .3

هر . مین مورد مطالعه با یک سیستم انبارداری متشکل از انبارهای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواجه هستیمأدر زنجیره ت

در این سیاست موجودی هرگاه سطح موجودی . کنندبرای بازپرسازی انبار استفاده می (R,Q)خط مشی  کدام از این انبارها از

بنابراین باالترین اندازه موجودی در انبارهای تولیدکنندگان . گرددسفارش صادر می Qیا کمتر از آن برسد به مقدار  Rبه مقدار 

 .قابل مشاهده است 1جیره در شکل نمای کلی زن. باشدمی R+Qو یا توزیع کنندگان برابر 

 

 
 مدل شبکه زنجیره تامین. 1شکل 

 

این مشتریان می توانند توزیع کنندگانی باشند که محصوالت . کنندمشتریان برای برآورده شدن نیاز خود، به انبارها مراجعه می

از طرفی .کنندز توزیع کنندگان دریافت میکنند و یا خرده فروشانی که محصوالت خود را اخود را از تولید کنندگان دریافت می

تر شدن در مسئله با دقیق. کنندگویی به مشتریان اقدام به بازپرسازی انبار خود میمدیریت هر کدام از انبارها جهت پاسخ

هر کدام افتد کامال احتمالی است، به عبارت دیگر، ورود مشتریان به هایی که در این سیستم اتفاق میمشخص می شود فرآیند

کند، از طرفی مقداری که هر از انبارها به صورت تصادفی است و زمان بین ورود مشتریان از یک توزیع احتمال پیروی می

 . گیردمشتری برای محصول تقاضا دارد نیز احتمالی است یعنی مقدار تقاضای مشتریان نیز از یک توزیع احتمال الگو می

در فرآیند بازپرسازی، مدت تحویل . افتدکاال خواهد ماند و حالت پس افت اتفاق می مشتری در هنگام کمبود منتظر تحویل

به این مفهوم که سرعت بازپرسازی انبار . مین کننده ممکن است یک متغیر تصادفی باشدأرای سفارش از تولید کننده و یا تب

راین در طول مدت تحویل ممکن است کمبود بناب.  توزیع کنندگان به سرعت تولید محصول در تولید کنندگان وابسته است

مین مورد بررسی به قرار زیر أسایر فرضیات اعمالی بر زنجیره ت .اتفاق بیفتد و مشتری برای دریافت تفاضای خود منتظر بماند

 : است
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 مین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان در مدل ثابت و مشخص استأتعداد ت. 

 استلی و دارای توزیع احتماالت معین ماتمحصول اح تقاضای مشتریان از هر نوع. 

 کاالی برگشتی در زنجیره نداریم. 

 هر یک از تولید کنندگان توانایی تولید تنها یک محصول را دارند. 

 مین کنندگان، تولید کنندگان و  و توزیع کنندگان ثابت و مشخص استأموقعیت مکانی ت. 

 ر یک هزینه ثابت سالیانه خواهیم داشتدر صورت باز بودن هر کارخانه یا هر انبا. 

 هریک از انبار ها مرتبط با  تولید کنندگان و توزیع کنندگان ظرفیت مشخصی برای ذخیره سازی دارند. 

 هزینه نگهداری محصوالت در هریک از انبارها مشخص و ثابت است. 

 هزینه انتظار  مشتریان برای دریافت تقاضای خود مشخص و ثابت است. 

ها و عدم اطمینان از آینده، این پژوهش بر آن است تا به منظور کاهش ت اقتصادی در کشور و شدت گرفتن رقابتبا تحوال

بنابراین . در هر انبار را مشخص کند Qو  Rهای نگهداری موجودی و کاهش مدت زمان انتظار مشتری، مقادیر هزینه

مین مورد مطالعه در این تحقیق شناخته می أعملکرد زنجیره تبر  متغیرهای تصمیم مسئله که به عنوان فاکتورهای تاثیر گذار

 :شوند به صورت زیر می باشند
 
Qmi  : مقدار سفارش صادر شده در تولید کنندهiام Quantity of order in manufacture i (Qmi) 

Rmi  : کمترین سطح موجودی در تولید کنندهi (در این زمان سفارش مجدد وارد می شود)ام Reorder point  in manufacture i (Rmi) 

Qdj : مقدار سفارش صادر شده در توزیع کنندهjام Quantity of order in distributer j (Qdi) 

Rdi  : کمترین سطح موجودی در توزیع کنندهj (در این زمان سفارش مجدد وارد می شود)ام Reorder point   in distributer j (Rdi) 

 

ای است به گونه ی تولید کنندگان و توزیع کنندگانموجودی در انبارها برای سیاست Qو  Rهای دف تعیین ترکیبدر اینجا ه

ی نگهداری موجودی هر انبار و میانگین مدت زمان انتظار مشتری در هر انبار از ورود به صف تا پایان خدمت که میانگین هزینه

به منظور . باشندها در مدیریت موجودی زنجیره، میناقض برای کنترل هزینهی اهداف متاین اهداف از جمله .کمینه گردد

افزایش سطح خدمت به مشتریان، انبارها همواره به سطح باالیی از موجودی نیاز دارند تا سفارشات مشتریان را به موقع برآورده 

برای برقراری . فیت تکمیلی داشته باشند خواهد شدظر ماًیهای نگهداری موجودی مانع از این امر که انبارها داسازند اما هزینه

تضاد بین . تعادل بین این دو هدف نیاز به تعیین یک سطح قابل قبول موجودی در انبارهاست تا هر دو هدف را برآورده سازد

شدن سفارششان  این دو هدف در سیستم انبار زمانی به وجود می آید که مشتریان به سبب باال بودن تقاضا مجبورند تا برآورده

های نگهداری موجودی، مدت زمان اگر سطح موجودی به صورتی معین شود که ضمن کاهش هزینه. در صف انتظار بمانند

می توان ادعا کرد که یک تعادل بین هر دو هدف برقرار ( افزایش سطح خدمت ) انتظار مشتری در صف نیز کاهش یابد 

 .گردیده است

 

 روش حل .4

مین مورد مطالعه در این تحقیق بسیاری از پارامترها از قبیل نرخ ورود مشتری، نرخ تقاضای خدمت، أدر سیستم زنجیره ت

ای تاثیر گذار و عملکرد زنجیره قابلیت پایایی کارخانجات تولیدی پارامترهای احتمالی هستند، از طرفی ارتباط بین فاکتوره

های ریاضی احتمالی ها را با مدلحتی اگر بتوان آن. و تحلیل کرد توان با مدل ریاضی بیان کرد و آن را تجزیهمین را نمیأت
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به منظور تجزیه و تحلیل در نتیجه . باشدها قابل اطمینان نمیبیان کرد تقریبی از دنیای واقعی است و میزان صحت و دقت آن

-مدت زمان انتظار مشتری، شبیه مین تشریح شده و با توجه به احتمالی بودن فرآیندهای سیستم و نیاز به تخمینأزنجیره ت

سازی با ایجاد مدلی که بیانگر وضعیت فعلی سیستم در شبیه. شودسازی به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل به کار برده می

ها و یا هر گونه اصالحی را مشاهده توان تغییرات دلخواه را اعمال کرد و نتایج حاصل از تغییر متغیرها یا ورودیباشد میمی

به عبارت دیگر شبیه سازی برای تجزیه و . باشدبهینه سازی میمهم ترین چالش استفاده از شبیه سازی ضعف آن در  . کرد

مین مناسب است و نتایج حاصل از شبیه سازی بهینه سازی نمی أپیش نابهینه بر عملکرد زنجیره ت تحلیل تاثیر فاکتورهای از

را  (optimization via simulation)سازی سازی از طریق شبیهکنیک بهینهاز تبنابراین این پژوهش استفاده . باشد

هزینه های )سناریوهای ایجاد شده را در شبیه سازی اجرا شده و نتایج حاصل در روش پیشنهادی در ابتدا . دهدپیشنهاد می

ل با استفاده از نرم افزارهای آماری یک گیریم حارا به عنوان متغیر پاسخ در نظر می( نگهداری موجودی و زمان انتظار مشتریان

پس از طراحی یک . کنیمبرازش می( متغیر وابسته)و پاسخ ( متغیرهای مستقل)تابع چند جمله ای درجه دوم بین فاکتورها 

 .کنیمبا استفاده از شبیه سازی سعی در بهینه کردن آن می 1طه بمانند را( مدل رگرسیونی)متامدل 

(1) 

 
 

 NP-HARDجه به اینکه متامدل پیشنهادی در دسته مسائل به شدت غیر خطی است و اینگونه مسائل نیز همچنین با تو

در فصل بعد . شودهای فرا ابتکاری چند هدفه انجام میبهینه سازی از طریق الگوریتم( (Shukla et al, 2010هستند 

اری از طریق الگوریتم های فراابتکاری تشریح خواد چگونگی ایجاد مدل شبیه سازی، طراحی سناریوها و بهینه کردن مدل آم

ورده شده آهای بعد این مراحل به تفصیل در بخش. دهدجریان بهینه سازی اجرایی در این پژوهش را نمایش می 2شکل . شد

                                 .است

                            

 
 

 سازی مسئلهجریان بهینه .2شکل 

 ایجاد مدل شبیه سازی

راحی آزمایشط  

سازی و ثبت نتایج  اجرای آزمایش ها در مدل شبیه  

های رگرسیون برای هزینه و زمان انتظار تخمین مدل  

به عنوان تابع برازش الگوریتم های فراابتکاری  رگرسیونوارد کردن خطوط   

 بهینه سازی از طریق الگوریتم های فراابتکاری و تحلیل نتایج
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 EDمدل سازی شماتیک سیستم در نرم افزار . 1.4

از یک اتم منبع برای  EDمطابق با آنچه برای اتم ها در بخش قبل توضیح داده شد، برای این سیستم در نرم افزار شبیه سازی 

اتم صف برای نمایش  دو انبارها، از  دو ی ارسال به نمایش ورود مواد اولیه، از یک اتم صف برای نمایش صف محصوالت آماده

دو منبع دیگر برای نمایش ورود مشتری به هر انبار، از  دو اتم صف برای نمایش صف انتظار مشتریان و از یک اتم صف  انبار، از

استفاده  " جفت کننده "الزم به ذکر است که برای هر انبار از یک اتم به نام . برای صف خروج مشتریان استفاده گردیده است

در واقع این اتم جایی . ی این اتم این است که مشتری و فروشنده را جفت کرده تا نیاز مشتری برآورده شودوظیفه. شده است

های مورد نیاز با استفاده از عمل درگ و دراپ از تمامی اتم. کنداست که مشتری در آنجا کاالی خود را از فروشنده دریافت می

شمای . شودیابند و مدل اصلی در این پنجره ساخته میانتقال می "استقرار مدل  "ی خانه ای به پنجرهی درخت کتابپنجره

 .نشان داده شده است 4و نمای سه بعدی مدل در شکل  3کلی مدل در شکل 

 
 نمای دو بعدی مدل شبیه سازی.  3شکل 
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 نمای سه بعدی مدل شبیه سازی. 4شکل 

 

 
 و تقاضامحاسبه الگوی ورود . 2.4

اولین گام این است که برای مدل، فرآیندهای اساسی سیستم مانند تابع توزیع زمان بین ورود مشتریان به هر انبار، تابع توزیع 

به منظور به دست آمدن این اطالعات نیاز به جمع . را تعریف کرد... ها و تقاضای مشتریان هر انبار، ظرفیت انبارها، ظرفیت صف

ی شبیه ها چهارمین مرحلهگردآوری داده. ها استخراج کرداز سیستم است که بتوان اطالعات مربوط را از آنهایی آوری داده

وزیع کنندگان و تولید کنندگان نیز مانند روش باال تجزیه و تهای مرتبط با سایر داده. سازی است که در ادامه آمده است

 .به طور خالصه آورده شده است  1فرآیندهای سیستم در جدول تحلیل شده و سپس اطالعات به دست آمده برای توزیع 

 
 توزیع احتمال ورود و توزیع احتمال تقاضای مشتریان . 1جدول 

 (ثانیه)مشتریان  ورود زمان بین مشتریان تقاضای 

 Normal (369.2336, 40.633) Exponential (3568.136) توزیع کننده اول
 Normal(311.9211, 80.827) Exponential (6293.829) توزیع کننده دوم
 Normal (521.22, 54.228) Exponential (11251.719) تولید کننده اول

 Normal (714.82, 41.652) Exponential (1314.521) تولید کننده دوم

 

حال مدل شبیه سازی  .شوداطالعات مرتبط با توزیع احتمال مدت زمان بین ورود مشتریان و تقاضا های نرم افزار وارد می

کامل و آماده اجرا است که بر اساس آن می توان تغییرات الزم را در مدل شبیه سازی ایجاد نمود و اثرات این تغییرات را 

در مدل شبیه سازی نامحدود است به منظور ایجاد منطقی سناریوها ( سناریو)از آنجایی تعداد تغییرات ممکن . بررسی کرد

 .ها استفاده می شودایشاز تکنیک طراحی آزم

 
 هاانتخاب عوامل، سطوح و محدوده آن. 3.4

ها با یک سیستم پیچیده سروکار داریم که در آن تعداد زیادی متغیرهای قابل کنترل جود دارد که اغلب در طراحی آزمایش

ر معمول در فرآیندها متغیرهای وبه ط. باید یک آزمایش غربالی برای تعیین متغیرهایی که بیشترین اهمیت را دارند انجام شود

ها دخالت داد بنابراین آزمایشگر باید عامل هایی توان در طراحی آزمایشها را نمیه همه آنزیادی دیده می شود بدیهی است ک
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ها و سطوح خاصی که برای انجام آزمایش در نظر را که در آزمایش تغییر داده خواهند شد و همچنین دامنه تغییرات عامل

و  همچنین در مورد اینکه این عوامل در سطوح تعیین شده چگونه قرار است کنترل شده. گرفته خواهد شد را انتخاب نماید

محدوده )رباید در مورد ناحیه مورد عالقه برای هر متغی همچنین اشخاص آزمایشگر. گیری شدگیری شوند نیز باید تصمیماندازه

. گیری کندو اینکه برای هر متغیر چند سطح مورد استفاده قرار بگیرد، تصمیم( ای که هر متغیر می تواند در آن تغییر کند

-ی از  تجربه علمی و درک تئوری میترکیب این شناخت از فرآیند معموالً. اشدببرای انجام این کار نیاز به شناخت از فرآیند می

در این امر باید توجه گردد که نباید بطور . بایست شناسایی شوندکه ممکن است دارای اهمیت باشند، می تمامی عواملی. باشد

ز فرآیند به وکامل تحت تاثیر تجربیات گذشته باشیم، بخصوص اگر در مراحل اولیه آزمایش کردن قرار داشته باشیم و یا هن

لعه را کم در بهتر است که تعداد سطوح عامل مورد مطا اشد، معموالًها بوقتی که هدف غربال کردن عامل. تکامل نرسیده باشد

وسیع  ها نسبتاًدر غربال کردن باید ناحیه تغییر عامل. شوددر اینگونه موارد از دو سطح عاملی استفاده می معموالً. نظر بگیریم

عات بیشتری به دست آوریم، این ناحیه حی نتیجه بهتری می دهند اطالوورد متغیرهای مهم و اینکه چه سطهر قدر در م. باشد

 . نیز باید کوچکتر و محدودتر شود

، برای  دو انبار تعیین می  Q و R در این تحقیق ابتدا بایستی سطوح باال و پایین را برای هر کدام از عوامل، یعنی، متغیرهای

ه حداقل و حداکثر میزان هر کدام از متغیرها به سطوح باال و پایین از طریق مصاحبه با مدیریت انبارداری و تمایل او ب. کنیم

برای حداقل این مقدار، کیسه و  333یع کننده اول حداکثر در هر انبار توز R مدیریت بیان داشت برای متغیر. آیددست می

رار در حداقل خود ق Qکیسه و وقتی  3333، و سطح باالی Qهمچنین برای متغیر  .کیسه در نظر گرفته شده است 133عدد 

 2این سطوح برای متغیرهای هر انبارهای سایر تولید کنندگان و توزیع کنندگان در جدول . کندکیسه تعریف می 1333دارد 

 .نشان داده شده است

   
 هاکنترل و سطوح آن قابل عوامل. 2جدول 

 فاکتور   ( -)سطح پایین  مرکزی سطح  )+ (سطح باال 

333 233 133 X1 R_d1 برای صدور سفارش در توزیع کننده اول حداقل موجودی 

2333 1033 1333 X2 Q_d1 اندازه سفارش در توزیع کننده اول 

203 233 103 X3 R_d2 حداقل موجودی برای صدور سفارش در توزیع کننده دوم 

1033 1233 033 X4 Q_d2 اندازه سفارش در توزیع کننده دوم 

433 333 233 X5 R_m1 دور سفارش در تولید کننده اولحداقل موجودی برای ص 

1233 1333 133 X6 Q_m1 اندازه سفارش در تولید کننده اول 

433 303 333 X7 R_m2 حداقل موجودی برای صدور سفارش در تولید کننده دوم 

1033 1333 1133 X8 Q_m2 اندازه سفارش در تولید کننده دوم 

 
 انتخاب طرح آزمایش. 4.4

های قابل قبول در  ترکیبات ممکن از فاکتورها به همراه محدوده یهو استراتژی توسعه، برای ایجاد کلیها در طرح ریزی آزمایش

های مهندسی که دارای تعداد زیادی از  اما در پروژه. شود ای بکار گرفته می هرکدام از فاکتورهای مربوطه معموالً منطق ساده

های خاص ممکن است نیاز داشته باشیم تا  بعالوه، در پروژه. باشد د میفاکتورهای مؤثر است، تعداد ترکیبات ممکن خیلی زیا

روش مرسوم در کاهش تعداد ترکیبات آزمایش، استفاده از آزمایش . تداخالت بین فاکتورهای تأثیرگذار را هم بررسی کنیم

ایجاد کرده است که اغلب  های فاکتوریلیهای کلی برای آزمایشای از طرح مجموعة ویژه RSM. های فاکتوریلی جزئی است

ها ما را در  استفاده از این آرایه. باشد ها میطراحی یههای ارتوگونال، جزئی از این مجموع آرایه. دهد کاربردها را پوشش می

انتخاب طرح آزمایش، شامل انتخاب . کند ای از فاکتورها یاری می های مورد نیاز برای مجموعهتعیین کمترین تعداد آزمایش
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ها نظیر ، تعیین ترتیب صحیح انجام آزمایش و تعیین محدودیت بندی(تعداد دفعاتی که آزمایش باید انجام شود)ازه نمونهاند

آزمایش  03کسری با  4/1متغیر تصمیم، طرح پیشنهادی طرح  1با توجه به وجود . شودبلوک بندی و تصادفی سازی می

 .انتخاب می شود

 
 اجرای آزمایش ها.  0.4

ی نگهداری موجودی، بایستی مدل ها طراحی شده، به منظور یافتن مقادیر مدت زمان انتظار مشتری و هزینهآزمایش در مورد

ی شده و آزمایشات طراح. ها طراحی شده اجرا کرد و مقادیر توابع هدف را برای هر آزمایش ثبت کردسازی را با آزمایششبیه

 .آمده است لفا در پیوستآزمایشات تعدادی از نتایج اجرای 

 
 ساخت مدل رگرسیونی. 4.4

ای درجه دوم برازش فرم مدل چند جمله. ای درجه دوم برازش شوندمتغیر پاسخ و فاکتورها به صورت تابع چند جمله

از آنجایی که  .توان مدل رگرسیونی را توسعه دادهای مربوطه میباشد که با اضافه کردن محدودیتبه صورت زیر میشده 

های بنابراین محدودیت R+Q<capacityبار تولید کنندگان و توزیع کنندگان محدود است و به عبارت دیگر ظرفیت ان

 .به مدل افزوده می شوند( 10)و ( 12)، (0)، (4)
 

(2)  

COST =-82259.46-392.95X1+47349.64  X2+23502.35   X3+88306.38 X4+1.289E+005   

X5+67447.51   X6-2.001E+005   X7 -11089.83   X8-1196.64   X1  X2-93.09   X1  X3-360.11   X1  

X4+1926.91   X1  X5+4517.22   X1  X6-2395.84   X1  X7-2812.53   X1  X8+204.91   X2  X3-

6237.27   X2  X4-6489.74   X2  X5+8573.91   X2  X6-387.24   X2  X7-7056.30   X2  X8 +913.98  

X3  X4+5165.95   X3  X5-166.45   X3  X6-1552.98   X3  X7+4500.23   X3  X8-3534.34   X4  X5-

2538.78   X4  X6 +4888.28   X4  X7-1757.66   X4  X8+9860.44   X5  X6+1096.06   X5  

X7+2862.19  X5 X8-4567.31  X6 X7-2010.69  X6 X8 -19759.56 X7  X8-8563.41   X1
2
+40972.49   

X2
2
-2254.35   X3

2
-454.41   X4

2
+26402.38   X5

2
+12132.38   X6

2
 -15139.62   X7

2
+17380.38   X8

2 

(3)  

TIME=-1301.52-52.56   X1+272.58   X2+26.81   X3-271.04   X4+574.33   X5+631.85   X6-

1893.97   X7-854.42   X8+1.72   X1  X2+0.81   X1  X3+9.41   X1  X4+3.19   X1  X5-8.81   X1  X6-

14.75   X1  X7+20.06   X1  X8-0.99   X2  X3-10.47   X2  X4-2.60   X2  X5+0.31   X2  X6+30.42   X2  

X7+10.10   X2  X8+1.62   X3  X4+3.88   X3  X5-4.37   X3  X6+1.16   X3  X7+3.37   X3  X8-11.69   

X4  X5+1.06   X4  X6-9.00   X4  X7+4.81   X4  X8+36.13   X5  X6+2.00   X5  X7+13.12   X5  X8-

8.00   X6  X7+46.62   X6  X8-7.00   X7  X8+4.96   X1
2
+80.45   X2

2
-5.01   X3

2
+16.46   X4

2
+105.85   

X5
2
+95.85   X6

2
-210.15   X7

2
-192.15   X8

2 

(4)   

(0)   

(4)   

(7)  
 

(1)   

(0)   
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(13)   

(11)   

(12)   

(13)   

(14)   

(10)   

(14)   

 

های نگهداری است و سعی درحداقل در این مدل بیانگر چگونگی تاثیر متغیرهای تصمیم بر هزینه( 2)تابع هدف اول 

بیانگر چگونگی تاثیر متغیرهای تصمیم بر زمان انتظار مشتریان می ( 3)های نگهداری دارد و تابع هدف دوم سازی هزینه

کران باال ( 0)دهد و محدودیت را نشان می 1ان باال و پایین حداقل موجودی در انبار توزیع کننده کر( 4)محدودیت . باشد

 p-value، R-Squared  ،Adj با توجه به مقادیر. دهدرا نشان می 1و پایین میزان سفارش موجودی در توزیع کننده 

R-Squared  وPred R-Squared  می توان نتیجه گرفت که مدل  4و  3های موجود در جداول و سایر آماره

 Designاز نرم افزار  هابرای تخمین این مدل. کندبینیرگرسیونی قادر است به خوبی متغییر پاسخ را به خوبی پیش

expert بر اساس تجزیه و تحلیل این نرم افزار مقادیر . استفاده گردیده استAdj R-Squared  وPred R-Squared 

 .اشدبدر حد رضایت بخش می

 نتایج آنالیز واریانس تابع هدف هزینه. 3جدول 

Source Sum of Squares df Mean Square F Value p-value 
 

Model 5.32E+11 44 1.21E+10 31.06328 < 0.0001 significant 

Residual 1.75E+10 45 3.89E+08 
   

Lack of Fit 1.5E+10 36 4.16E+08 1.46439 0.2808 not significant 

Pure Error 2.56E+09 9 2.84E+08 
   

Cor Total 5.5E+11 89 
    

R-Squared 0.968125 

Adj R-Squared 0.936959 

Pred R-Squared 0.862681 

 
 

 نتایج آنالیز واریانس تابع هدف زمان انتظار. 4جدول 

Source Sum of Squares df Mean Square F Value p-value 
 

Model 2209348 44 50212.46 39.83271 < 0.0001 significant 

Residual 56726.25 45 1260.583 
   

Lack of Fit 50050.25 36 1390.285 1.87426 0.1597 not significant 

Pure Error 6676 9 741.7778 
   

Cor Total 2266074 89 
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R-Squared 0.974967 

Adj R-Squared 0.950491 

Pred R-Squared 0.885308 

 

 
 یابیالگوریتم بهینه. 7.4

سازی و ثبت مقادیر توابع هدف برای هر ها در مدل شبیهآنچه تا به اینجای کار انجام گرفت طراحی آزمایشات و اجرای آن

زمایش شویم که یک آزمایش در یکی از توابع هدف، از آها با یکدیگر متوجه میی آزمایشبا مقایسه. ترکیب از متغیرها بود

باشد تا این مقایسه به بهترین نحو به به منظور این مقایسه، نیاز به نمودار پارتو می. دیگر بهتر و در تابع هدف دیگر بدتر است

های رگرسیونی نتایج برای به تصویر کشیدن این نمودار از یک الگوریتم ژنتیک استفاده شده است تا با حل مدل. نمایش درآید

زمان حل باالیی دارند بایستی از  Exactهای هستند و روش 4ی های رگرسیونی از درجهآنجاییکه مدلاز . را گزارش کند

 (NSGA-II)سازی نامغلوب الگوریتم ژنتیک با مرتب  .شودابتکاری استفاده کرد که در ادامه توضیح داده می های فراالگوریتم

ارایه  2333و همکاران در سال  Debباشد که توسط ازی چند هدفه میسهای بهینهیکی از کارآمدترین و مشهورترین الگوریتم

-یابند و این در حالیسازی تک هدفه، حل بهینه را با توجه به یک هدف میهای بهینههمانطور که اشاره کردیم، الگوریتم. شد

ها به نام ای از حلمجموعه پس طبیعی است که با یک. توان یافتاست که در مسائل چند هدفه یک حل بهینه مجزا را نمی

هایی خواهد بود که های متناهی حل مناسب جواباز بین این مجموعه حل. های مغلوب نشده موثر سروکار داشته باشیمحل

تر در حل مسائل چند هدفه با رویکرد پارتو از دسته مسائل پیچیده. عملکرد قابل قبولی را نسبت به همه اهداف داشته باشد

بنابراین جهت . آیدها بدست نمیعلت این است که معموالً جواب بهینه خاصی برای این روش. باشندند هدفه میحل مسائل چ

 :انجام الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب گام های زیر انجام می شود

 Nن باید اکنو. آورندرا پدید می (Rt)با هم ادغام شده و جمعیت  (Ct) و جمعیت فرزندان  (Pt)جمعیت والدین  -1

 .را تشکیل دهند Pt+1انتخاب شده و جمعیت والدین جدید  Rtجواب برتر از 

شوند، نشان داده می (…,Fi : i=1,2)و تعیین مرزهای مختلف آن که با  Rtعملیات مرتب سازی نامغلوب روی  -2

 .گردندمشخص می

شود و تا زمانی که با آغاز می F1ها در جمعیت، از جواب های متعلق به مرز نخست یعنی روند قرار گرفتن جواب -3

 .یابدکمتر باشد، این روند ادامه می Nاضافه شدن اعضای هر مرز، تعداد اعضای جمعیت همچنان از 

فاصله تراکم  Fi| + |Pt+1| >N|:بیشتر شود یعنی Nام با تعداد اعضای کنونی جمعیت از  iاگر مجموع اعضای مرز  -4

ها که دارای بیشترین فاصله تراکم هستند به جمعیت تا از جواب (|N - |Pt+1)شود و تعداد هر جواب محاسبه می

 .شوندافزوده می

 .آیدپدید می  Pt+1با به کار گیری عملگرهای انتخاب، تقاطع و جهش روی  (Qt+1)جمعیت فرزند جدید  -0

 
 نمایش کروموزوم .1.7.4

بیانگر تعداد  nبدین ترتیب که . شده است استفاده  × n 1ه از یک ماتریس ئلهای مسدر این تحقیق برای نمایش جواب

متغیرهای تصمیم است و عدد موجود در ژن اول نشان دهنده حداقل موجودی انبار توزیع کننده اول برای صدور سفارش، و 

عدد موجود در ژن دوم نشان دهنده اندازه سفارش در توزیع کننده اول، ژن سوم نشان دهنده حداقل موجودی انبار توزیع 

ها نیز سایر ژن. دهده دوم برای صدور سفارش و ژن چهارم نشان دهنده اندازه سفارش در توزیع کننده دوم را نشان میکنند

 .ها را نشان می دهدحداقل موجودی و اندازه سفارش در توزیع کننده
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 الگوی کروموزوم.  0شکل 

 

واحد  103مانی که موجودی انبار توزیع کننده اول به نشان دهنده کروموزومی است که بر اساس آن  ز 0به عنوان مثال شکل 

واحد رسید سفارش به  113واحد صادر می شود و زمانی که موجودی انبار توزیع کننده دوم به  1033رسید سفارش به اندازه 

 .واحد صادر می شود و به همین ترتیب 1303اندازه 

 
 استراژی تقاطع. 2.7.4

یکی از نقاط قابل توجه، استفاده از . باشدهای جدید در الگوریتم ژنتیک ، عملگر تقاطع میعملکرد اصلی جهت تولید کروموزوم

نوع عملگر برای انجام عمل تقاطع پیشنهاد  2در این تحقیق . یک عملگر مناسب است که جواب را از حالت موجه خارج نکند

 : کنیمجام آن مراحل زیر را دنبال میباشد که برای انای میع اول عملگر تقاطع تک نقطهون. داده شده است

 .شوداولین کروموزوم موجود در جمعیت انتخاب می. 1

 .بین صفر و یک تولید کنید  rیک عدد تصادفی . 2

 . باشد، آن کروموزوم را برای انجام عمل تقاطع انتخاب کنید  r <Pcاگر . 3

برای هر جفت کروموزوم یک عدد تصادفی : زنیمجفت می های انتخابی را به صورت تصادفی با یکدیگراکنون کروموزوم. 4

Cross point  در فاصله{1…N }کنیم که تولید میN تعداد متغیرهای تصمیم است . 

 .های فرزند اول کپی می کنیمموجود در کروموزوم  والد اول را مستقیما در ژن Cross pointتا  1بیت های . 0

فرزند  Nتا  Cross point+1های د در کروموزوم  والد دوم را مستقیما در ژنموجو Nتا  Cross point+1بیت های . 4

 .اول کپی می کنیم

 .شوندمتقابال برای تولید فرزند دوم تکرار می 4و  0های گام. 7

 .شوندهای فرزند تکرار میهای فوق برای تولید سایر کروموزومگام. 1

 
 ایالگوی تقاطع تک نقطه. 4شکل 

 

های والد با عملگر جمع به هم ترکیب شده و یک کروموزوم جدید را ع نوع دوم به این صورت است که کروموزومعملگر تقاط

 .کنندشده و کروموزوم فرزند را ایجاد می 2سپس تمامی اعضای این کروموزوم جدید تقسیم بر عدد . می سازند
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 الگوی تقاطع یکنواخت.  7شکل 

 استراتژی جهش. 3.7.4

جهش یک . ه استئلیفه عملگر جهش اجتناب از همگرایی و بهینه محلی و جستجو در فضاهای دست نخورده مسمهمترین وظ

برای اعمال جهش بر روی . های مختلفی داردهای آن است و وابسته به نوع کدگذاری، روشکروموزوم به معنای تغییر ژن

 (:1شکل ) ها، از گام های زیر پیروی می کنیمکروموزوم

 .روموزوم موجود در جمعیت انتخاب می شوداولین ک

 . یک عدد تصادفی حقیقی در فاصله صفر و یک تولید کنید

نتخاب شده اها به این صورت که یکی از ژن. گیرد باشد کروموزوم مورد نظر تحت عملگر جهش قرار می r <Pmاگر 

 .ددگرو با مقدار دیگری که به صورت تصادفی و موجه تولید شده، جایگزین می

 

 چگونگی عملگر جهش  .1شکل 

 
 شرط توقف الگوریتم. 4.7.4

 .آیدباشد که مقدار بهینه آن با استفاده از روش تاگوچی به دست میمی رشرط توقف در الگوریتم پیشنهادی تعداد تکرا

 

 ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک برای حل مدل رگرسیونی .0

های مونه تصادفی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده را با الگوریتمبرای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، مسائل ن

گر   و پردازش RAMبا چهار گیگابایت   PCتمامی محاسبات توسط یک . کنیممقایسه می NRGAو  MOHSفراابتکاری 

Core i5, 2 duo 2.2 GHz  انجام شده و برای تنظیم پارامترهای الگوریتم نیز از نرم افزارMinitab16 استفاده شده است. 

 
 های مقایسهشاخص. 1.0

های پیشنهادی از معیارهای فاصله گذاری،  زمان اجرای جهت انجام تجزیه، تحلیل و همچنین مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم

 . الگوریتم، تنوع و تعداد جواب های پارتو استفاده شده است

ها به طور یکنواخت در کنار زمانی که جواب. کندهای متوالی را محاسبه میجوابفاصله نسبی  میزاناین معیار :  1گذاریفاصله

                                                           
1 Spacing 
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کمتری است،  Sبنابراین الگوریتمی که جواب های نامغلوب نهایی آن دارای مقدار . کوچک خواهد بود Sهم باشند آنگاه مقدار 

 .بهتر خواهد بود

های نامغلوب به کار قادیر انتهایی اهداف برای مجموعه جواباین معیار طول قطر مکعب فضایی که توسط م: 1بیشترین گسترش

. باشددر حالت دو هدفه، این معیار برابر فاصله اقلیدسی بین دو جواب مرزی در فضای هدف می .کندرود را اندازه گیری میمی

 .هر چه این معیار بزرگتر باشد، بهتر است

 . توان یافتهای بهینه پارتو هستند که در هرالگوریتم مینده تعداد جوابدهنشان NPFمقدار معیار : 2های پارتوتعداد جواب

 . گیریمزمان اجرای الگوریتم را نیز به عنوان معیار ارزیابی کیفیت در نظر می:زمان محاسباتی

 

 و  NSGA-IIرا نسبت به  MOHSالگوریتم برتری 0شکل . آمده است 0شکل ها در نتایج بدست آمده از اجرای الگوریتم

NRGA همچنین کارایی دو الگوریتم  .دهدنشان می گذاریفاصله ردNSGA-II  وNRGA  در این معیار تقریبا با هم برابر

از  NRGAهمچنین کارایی الگوریتم . کندها بهتر عمل میاز سایر الگوریتم MOHSتوان بیان کرد که الگوریتم می. است

NSGA-II توان نتیجه گرفت که الگوریتم تعداد جواب پارتو هر چه بیشتر بهتر است می از آنجایی که معیار. باالتر است

NSGA-II های بیشتری را در صف اول پارتو پیدا کندتواند تعداد جوابها دارد و میبهترین عملکرد را در بین سایر الگوریتم .

،  MOHSهای الگوریتم کارایی 0 شکل .برخوردارند مشابهیبه طور کلی از کارایی  MOHSو  NRGAالگوریتم  ضمناً

NSGA-II  و NRGA توان نتیجه گرفت در شاخص زمان محاسباتی هیچ یک می. دهددر معیار زمان محاسباتی نشان می

 .ها نسبت به هم برتری ندارنداز الگوریتم

 

   
 

                                                           
1 Diversity 
2 Number of solution  in Pareto front (NPF) 
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 های گوناگونالگوریتم های پیشنهادی در معیار مقایسه کارایی. 0شکل 

 
  آنالیز واریانس آزمون. 2.0

های پیشنهادی از شاخص های مقایسه استفاده کردیم و به صورت کلی نمی توان بهتر بودن جهت ارزیابی کیفیت الگوریتم

برای تشخیص دادن الگوریتم با کارایی باال از تکنیک های آنالیز . ها را با میانگین شاخص های مقایسه مشخص نمودالگوریتم

گیرند و افزار مورد آنالیز واریانس قرار میها در رابطه با هرمعیار توسط نرمبه این صورت که الگوریتم. مآماری استفاده می کنی

های نشان دهنده معنادار بودن اختالف بین پاسخ p-valueدرصد بودن مقدار  3.30کمتر از . شودها تحلیل مینتایج آن

ها در رابطه با آن معیار توان گفت بین عملکرد الگوریتمر اینصورت میها در رابطه با آن معیار خاص است و در غیالگوریتم

ها با هم متفاوت است یا ها در هر یک از شاخصشود که آیا میانگین الگوریتمدر ابتدا بررسی می. تفاوت معناداری وجود ندارد

 (فرض صفر و یک)خیر

 
 

-P و F-Valueن جدول خروجی تحلیل واریانس به صورت در ای.است 0نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس در جدول

Valueلذا . ها تفاوت معناداری وجود داردرد فرض صفر به این معناست که بین الگوریتم. های بدست آمده گزارش شده است

باشند و در معیار ها در تمامی معیار ها به جز زمان دارای تفاوت معنادار می های آماری بیانگر این است که در الگوریتمخروجی

 .ها کامالً قابلیت رقابت با یکدیگر را دارندزمان اجرا الگوریتم

 
 آنالیز واریانس برای نتایج توزیع نمایی. 0جدول 

Test Results P-Value F-Value Metric 

 Spacing 16.06 0.000 فرض صفر رد می شود

 Diversity 20.17 0.000 فرض صفر رد می شود

 NPF 23.78 0.000 ی شودفرض صفر رد م

 Time 0.44 0.647 فرض صفر رد نمی شود
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 00 همزمان ها در معیارهایی که دارای تفاوت معنادار هستند یک فاصله اطمینانبه منظور درک کلی از کارایی الگوریتم

الگوریتم ش فت که در معیارهای فاصله گذاری و بیشترین گسترتوان گمی 13بر طبق شکل  .شودترسیم می درصدی

MOHS همچنین الگوریتم . کارایی باالتری نسبت به دو الگوریتم دیگر داردNSGA-II  عملکرد مشابهی در مقایسه با

توانایی  NSGA-IIتعداد جواب پارتو الگوریتم می توان نتیجه گرفت که در  13بر اساس شکل . داردNRGA الگوریتم 

بسیار ضعیف تری در مقایسه عملکرد مشابه و  NRGAو  MOHSگوریتم های در صورتی که ال. دهدباالیی از خود نشان می

تمامی  مشخص شده است، 0، همان طور که در جدول همچنین در معیار زمان محاسباتی .دارند NSGA-IIبا الگوریتم 

 .ها در یک سطح قرار دارندالگوریتم
 

 

    
 

    
 

 الگوریتم های پیشنهادی ایسهتوکی برای مق درصدی 00فاصله اطمینان  :13شکل 
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 و پیشنهادات آتی نتیجه گیری .4

های نگهداری موجودی و مدت زمان مین جهت کاهش هزینهأسازی سیستم موجودی در زنجیره تهدر این مطالعه سعی در بهین

سپس سطوح فاکتور  .در ابتدا مهم ترین فاکتورهای تاثیر گذار برای اهداف مورد نظر تعیین شد. انتظار مشتری در سیستم شد

سطوح هر متغیر مشخص و پس از  k2به کمک طرح عاملی  .شات آماری الزم طراحی گردیدیورد شده و بر اساس آن آزماآها بر

-افزار شبیهمدل وضعیت فعلی سیستم انبارداری شرکت در نرم. افزودن نقاط محوری و مرکزی فضای آزمایشات طراحی گردید

رفتار سیستم در مدل کد نویسی شد، بدین معنا که  4D-Scriptنویسی اده از زبان برنامهبا استف. سازی تدوین گردید

هر یک از . مشتریان مطابق با سیستم واقعی، با یک توزیع احتمالی وارد شده و تقاضایی معادل یک توزیع احتمال دارند

. تریان به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته شدسازی اجزا شده و هزینه و زمان انتظار مشآزمایشات طراحی شده در مدل شبیه

ی کل و مدت زمان انتظار های رگرسیون برای هزینهسازی، مدلبا داشتن نتایج حاصل از  تکرار آزمایشات در مدل شبیه

 .ردیدابتکاری بهینه گ های فرادر نهایت مدل رگرسیونی به دست آمده با استفاده الگوریتم. مشتری در سیستم تخمین زده شد

در . بررسی قرار گرفت مورد های کمبود و نگهداریهای اساسی مرتبط با کنترل موجودی شامل هزینهدر این تحقیق هزینه

یابی نیز با این مسئله مکان ییابی تسهیالت، کارخانجات و انبارها نیز برای ما دارای اهمیت باشند مسئلهصورتی که مکان

های حمل و نقل نیز با توجه به مکان یابی تسهیالت اهمیت کند که هزینهی را ایجاد میجدید یموجود ترکیب شده و مسئله

ایم که ابتکاری استفاده کرده ش ترکیبی شبیه سازی، روش سطح پاسخ و الگوریتم فراودر مورد روش حل ما از ر. کند پیدا می

ابتکاری کارآمد دیگری در جهت بهبود جواب استفاده  فرا هایهای ریاضی و الگوریتمتوان از روشدر موارد تحقیقاتی آینده می

از طرفی با توجه به اینکه مدل سازی ارتباط بین فاکتورهای هدف و تابع هدف تقریبا غیر ممکن بوده است و یا حتی اگر . کرد

ایم سازی استفاده کرده باشد بنابراین ما از روش شبیهامکان پذیر باشد به قدری تقریبی بوده که دقت آن قابل اطمینان نمی

های ریاضی را به جای شبیه سازی مورد بررسی قرار داد و یا مدل سازی فاکتورها در ارتباط با توان جایگزینی روشحال می

ها از موارد تحقیقاتی هستند که تابع هدف را با دقت قابل اطمینانی انجام داد که دیگر نیاز به استفاده از شبیه سازی نباشد این

 .توان در آینده مورد بررسی و تحقیق قرار دادمی
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 طراحی آزمایشات و نتایج اجرای آزمایشات :الف پیوست

No 

experiment 
R_d1 Q_d1 R_d2 Q_d2 R_m1 Q_m1 R_m2 Q_m2 Cost 

Time 

(sec) 

1 300 900 200 1200 50 600 100 900 186832 2483 

2 100 1500 400 1200 150 400 150 900 177404 2548 

3 200 1200 300 1500 50 500 125 800 268258 2380 
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89 100 1500 400 1800 150 600 100 700 360561 2110 

90 100 1500 200 1200 50 600 100 900 208645 2475 
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