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براي با اولويتگذاري درختكدبا يك الگوريتم ژنتيك چندهدفه
 در زنجيره تأمينتوزيع/توليدبرنامه ريزي مسأله 

*،1اتعليرضا پورروس

)pourrousta@yahoo.com(، تهران، ايرانناوجنارگشهوژپهاگشابواحد تهران جنوب،،دانشگاه آزاد اسالمي

 چكيده
و چند دوره زماني توسعه داده شده/در اين مقاله يك مدل چند هدفه توليد توزيع زنجيره تأمين چند سطحي با چند محصول

و بودجه كل در نظر گرفته شده- نفر كه محدوديت هاي به طوري است ساعت نيروي كار، سطح دسترسي به نيروي انساني
و حداقل ساختن زمان هاي ارسال كاال به مشتريان تشكيل. است مدل از دو هدف حداقل ساختن هزينه هاي كل سيستم

براي كدگذاري.ستا)NSGA-II(روش مورد استفاده در حل مدل روش ژنتيك چند هدفه مرتب سازي نامغلوب. شده است
شبكه طراحي جواب هاي مسأله از رويكرد درخت با اولويت استفاده شده است كه نسبت به روش هاي ديگر كد گذاري 

-NSGA(در ابعاد مختلف با روش هايي تعدادي مسأله نمونهدر سنجي مدل پيشنهاابراي اعتب. داراي برتري محسوسي است

II(ك داراي عملكرد بهتري)NSGA-II(ه با نتايج به دست آمده نشان داده شد كه الگوريتمو انبوه ذرات چند هدفه حل شد
ر .يب استقنسبت به الگوريتم

با توزيع،/مدل چند هدفه توليد:كليديواژه هاي جواب هاي نامغلوب، ژنتيك چند هدفه مرتب سازي نامغلوب، درخت
 انبوه ذرات چند هدفهالگوريتم اولويت، 

 مرور ادبيات موضوعو مقدمه-1
و كنترل اجناس در نظر گرفت يك زنجيره تأمين را مي . توان به عنوان ساختاري يكپارچه شامل خريد، توليد، نگهداري، توزيع

و مشتريان هستند كه هدف آنها تبديل مواد يك زنجيره تأمين معمولي شامل تأمين كنندگان، كارخانه هاي توليدي، مراكز توزيع
و در نهايت ارسال آنها به مشتري با حداقل هزينه است اوليه به محص به].1[ول نهايي افزايش فشارهاي رقابتي در بازارهاي جهاني

و خدماتي در حركت به  همراه پيشرفتهاي سريع فناوري اطالعات موجب شده است كه زنجيره تأمين جلودار سازمانهاي توليدي
و تصميم گيري در فرآيندهاي زنجيرهر توجه زيادي در يكپارچه سازي برنامهدر ساليان اخي].2[سوي توسعه پايدار باشد  ريزي
و توزيع يك محصول شامل مراكز تأمين، در گذشته معموالٌ برنامه. تأمين صورت گرفته است ريزي هاي عناصر موجود در توليد

و مراكز توزيع يك محصول هريك به طور جداگانه انجام مي كه مراكز توليد و هزينه گرفت در اين امر مشكالت هاي گوناگوني را

 
 كارشناس ارشد مهندسي صنايع: نويسنده مسئول-*و1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2

مي آورد، از نواقص چنين برنامه چرخه توليد محصول به بار مي و ريزي هايي توان به عدم هماهنگي بين توليد كننده، توزيع كننده
و محصول ني و سرعت در ارسال مواد اوليه و توزيع كاالها، عدم چابكي مه ساخت از مراكز تأمين فروشنده در دريافت، ارسال، توليد

و محصوالت از مراكز فروش به مشتريان اشاره كرد و در نتيجه آن افزايش زمان ارسال كاالها . به مراكز توليد
كل هاي بسياري با برقراري شبكه شركت و تأمين كنندگانشان به سمت يكپارچگي، در هاي گسترده ارتباطاتي ميان شركا

بهدر. زنجيره خود پيش رفته اند اين زنجيره، تأمين كنندگان با دسترسي به جديد ترين اطالعات توليد كنندگان، خود را براي تهيه
در موقع نيازهاي آنها آماده مي و بازار، توليد كنندگان را و توزيع كنندگان نيز با كسب آخرين اطالعات مربوط به مشتريان كنند

و عرضه به موقع محصوالت ياري سازي فرآيندهاي موجود در زنجيره تأمين در جهت يكپارچه.رسانندمي جهت طراحي، توليد
و ابزارهاي گوناگوني وجود دارند كه دو دسته عمده مدل از ها :ي آن عبارتند

و BGT، مدل دپارتمان نيروي دريايي آمريكا، مدل شركتSCOR1مدل: هاي مفهومي شامل مدل-1 ، مدل دانشگاه تنسي
 ريزي رياضي هاي برنامه مدل-DLA(2(2 آژانس دفاعي لجستيك

و هماهنگي سيستم يكپارچه در توزيع موضوع بسياري از تحقيقات مسايل زنجيره-توليد- هاي مجتمع خريد سازي تأمين
و همكاران. سالهاي اخير شده است و ناگي]3[ارنگوك و اوزكاراهان،]4[، سارمينتو و همكاران]5[بيلگن و پيدرو،]6[، آرشيندر

و همكاران]7[همكاران و توزيع انجام دادند يك مرور كامل بر روي مدل]8[، ميوال و فيشر. هاي توليد يك مقاله بنيادي]9[كاندرا
و توزيع منتشر كردند كه به بررسي يك سيستم دو مرحله اي شامل تنها يك توليد كننده در مورد سيستم يكپارچه توليد، موجودي

ميكه محصول نها و مسير يي توليد مي يابي اين محصوالت به طوري كه تقاضاي خرده فروش كند . پرداخت ها تأمين گردد،
و بيمون و نواحي تقاضا پرداخته اندبه بررسي شبكه زنجيره تأمين شامل تأمين]10[صبري در. كنندگان، كارخانجات، مراكز توزيع

ميسطح استراتژيك ساختار بهينه شبكه اين مطالعه و شامل چند ماده اوليه است. شود تعيين .مسئله چند محصوله، با تقاضاي غير قطعي
و همكاران نقليه جهت توزيع كاال از انبارها به نقاط تقاضا با مقاديريلاي را براي پيدا كردن تورهاي جدا از هم براي وسامسئله]11[چان

 احتمالي طراحي كرده اند
و نواحي تقاضا را با چند محصول با تقاضاي]12[پيركولو جايرمن زنجيره تأمين شامل تأمين كنندگان، كارخانجات مراكز توزيع

و مدلي براي تصميم قطعي بررسي مي و عملياتي براي راه اندازي تسهيالت، تعيين ميزان كنند گيري همزمان در دو سطح استراتژيك
و ميز و ورتر. انده دادهيان حمل اراتوليد، تخصيص مراكز توزيع به نواحي تقاضا به مقوله راه اندازي تعدادي تسهيالت جديد]13[دسكي

يابي تسهيالت را در بين مكان]14[نوزيك. اي كه هر يك از تسهيالت به يك محدوده تقاضا سرويس بدهدپردازند به گونه در يك فضا مي
كه. نقاط تقاضا با مقادير قطعي بررسي كرده است يك نقطه تقاضا در فاصله مجاز مشخص شده از يك تأمين كننده سرويس در صورتي

.گوييم تقاضاي آن محل پوشش داده شده است بگيرد مي
و همكاران توزيع در زنجيره-، چند محصولي توليديا يكپارچه چند دورهيريز به بررسي مسأله برنامهيا در مقاله]15[اليف

توزيع پيشنهاد شده مبتني- مدل يكپارچه توليد.ظرفيتهاي توليد نامعين هستند، پرداختندويكه تقاضاي مشتر تأمين، به طوري
و محدوديتها منعطف هستنديريز بر برنامه و يك جواب. رياضي فازي است كه تابع هدف فازي مدل با الگوريتم ژنتيك حل شده

و همكاران. دست آمده است تقريبي به يريز برنامهيفازي را برا رياضي خطييريز برنامهكارايي يك رويكرد]7[پيدرو
يريز ذاتي منابع را در برنامهيها قطعيت مدل فازي به طور يكجا همه عدم. تأمين تحت شراط عدم قطعيت تشريح كردند زنجيره
مي) تقاضا، فرآيند، عرضه( تأمين تاكتيكي به دليل فقدان اطالعات زنجيره ده از اطالعات يك مسأله مدل با استفا اين.دهد پوشش
مي)توليد اتومبيل(تأمين واقعي زنجيره . شود آزمايش

1 Supply Chain Operation Reference Model 
2 Defense Logistics Agency 
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با در نظر گرفتن سطوح خدمت مورد نياز، به طراحي يك سيستم لجستيكي شامل تعدادي مراكز توليد،]16[و همكاران وانگ
و مشتريان با مقادير تقاضاي غير قطعي مي و همكاران. ها توزيع احتمالي دارندتمساف. پردازد انبارها يا مراكز توزيع شبكه نيز]17[ساريف

و مراكز توزيع را مورد بررسي قرارداده تصميماتي كه بايد در اين شبكه اتخاذ شوند. اندزنجيره تأميني شامل تأمين كنندگان، كارخانجات
و حمل محصوالت استشامل راه و مراكز توزيع، ميزان توليد شبكه زنجيره تأميني را طراحي]18[و همكارانژو. اندازي كارخانجات

و سطح خدمت را به بهترين وجه متعادل كند به گونهكرده و نقل اي كه تا حد امكان به همه مراكز توزيع باركاري اند كه هزينه حمل
و كل مسافت حمل شبكه كمينه شود .يكسان داده شود

و]19[سيام .انبارها با مقادير تقاضاي قطعي مشتريان از چند محصول را ارائه داده استمدل زنجيره تأميني شامل كارخانجات
و انبارها به عنوان گره ميهاي گراف، خطوط ارتباطي بعنوان يال ظرفيت كارخانجات و تعداد تسهيالتي كه توانند باز باشند محدوديت ها

و كوكوسيس. دارد يك به برنامه]20[موكاشي و توزيع در مي ريزي توليد و انبارها تحويل. پردازند سيستم متشكل از تعدادي مراكز توليد
مي. شود كاال به مشتريان از دو كانال حمل مستقيم از كارخانه يا توزيع از طريق انبارها انجام مي تواند كاالهاي انباري كه هر كارخانه

و نرخ توليد مشخص است . توليدي را به آن ارسال كند
و روس و همزماني بارانداز]21[جايرمن هر. اندپرداخته1به طراحي شبكه توزيعي شامل يك مركز توليد، تعدادي مراكز توزيع

ميبارانداز يك محصول را تنها از يك مركز توزيع مي و هر ناحيه تقاضا نيز هر محصول را فقط از يك بارانداز تهيه و تواند تأمين كند كند
ن هيچ محدوديتي در ظرفيت . داردها وجود

 مدلسازي مسأله-2
را/مدل چند محصولي، چند دوره اي در مسأله توليد به شكلي كه در ادامه مي آيد شرح مي توان توزيع در يك زنجيره تأمين

اي. داد و توزيع فرض كنيد كه مركز لجستيك در يك زنجيره تأمين تالش مي كند تا برنامه نوع محصول همگن ازn براي توليد
ها(Iمنابع  منابع نيروي انساني،.ارائه دهدHبراي ارضاي تقاضاي بازار در يك دروه زماني) مراكز توزيع(J به مقاصد) كارخانه

ظرفيت هر كاميون از هر منبع به مقاصد مختلف.و ظرفيت انبارها در مراكز توزيع محدود هستند سطح دسترسي ماشين آالت
و به هر منبع يك كاميون براي حمل كاالها تخصيص داده شده است :ديگر فرضيات مدل به شرح زير اند. مقدار ثابتي است

و توابع هدف خطي هستند• .تمام محدوديتها
و ارسال استهزينه هاي توليد در هر من• و هزينه هاي توزيع در هر مسير به ترتيب متناسب با تعداد توليد .بع
و محدوديت ها در طول دوره برنامه ريزي مقدار ثابتي هستند• .مقادير ضرايب هزينه در توابع هدف
.در هر دوره براي هر مقصد مي تواند به صورت سفارش پس افت برآورده شودتقاضاي پيش بيني شده•

و انديسها،-2-1  مسألهيپارامترهامتغيرهاي تصميم گيري
i:انديس منابع 

j:انديس مقاصد 

n:انديس نوع محصول 

1 Cross - docking 
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h:انديس دوره زماني 

Qinh:مقدار توليد در وقت عادي براي محصولnتوسط منبعiدر دوره h

Vinh:مقدار توليد توسط پيمانكار خارجي براي محصولnتوسط منبع iدورهدر h

Winh:سطح موجودي محصولnبراي منبعiدر دورهh

Einh:كمبود پس افت محصولnبراي منبعiدر دورهh

Tinhj:مقدار توزيع محصولnاز منبعiبه مقصد j در دورهh

ainh:هزينه توليد در وقت عادي براي محصولnتوسط منبعiدر دوره h

binh:هزينه توليد توسط پيمانكار خارجي براي محصولnتوسط منبع i در دوره h

cinh:هزينه نگهداري محصولnتوسط منبعiدردورهh

dinh:هزينه كمبود پس افت محصولnبراي منبعiدر دورهh

kinhj:هزينه ارسال محصولnاز منبعiبه مقصد j در دورهh

uinhj:زمان ارسال محصولnاز منبعiبه مقصد j در دورهh

sinhj:ظرفيت هر كاميون براي ارسال محصولnاز منبعiبه مقصد j در دورهh

Dnhj:تقاضا براي محصولnدر دورهhتوسط مقصدj

lin:ساعت در منبع- مقدار نفرiبراي توليد يك واحد محصولn

Fih:ماكزيمم سطح نيروي كار در دسترس در منبعiبراي محصولn

rin:ساعت در منبع- مقدار ماشينiبراي توليد يك واحد محصولn

Mih:ماكزيمم سطح ماشين در دسترس در منبعiبراي محصولn

vn:فضاي مورد نياز براي هر واحد محصولn

Rhj:ماكزيمم فضاي موجود انبار براي مقصدjدر دورهh

B:كل  بودجه
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 توابع هدف مدل-2-2
و چند دوره اي استفاده شده است در جهان واقعي. در اين تحقيق از مدل چند هدفه براي مدلسازي مسأله چند محصولي

و يا زمان هاي ارسال حداقل مي شوند/بيشتر مسائل توليد  به عالوه، بيشتر تصميمات. توزيع، هزينه هاي توليد، هزينه هاي توزيع
يي چون هزينه هاي عملياتي، سطح موجودي، منابع موجود، تقاضاي بازار، دوره عمر كاربردي درگير در مشاغل بايد هزيه ها

و زمان هاي ارسال در نظر بگيرند و ديگر فاكتورها را براي حداقل كردن مجموع هزينه ها به اين ترتيب. محصول، قوانين استخدام
و زمانهاي ارسال به شرح زير  :انددو هدف مسأله شامل حداقل سازي هزينه ها

)1(

1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

min
I N H I N H I N H I N H

inh inh inh inh inh inh inh inh
i n h i n h i n h i n h

I N H J

inhj inhj
i n h j

z a Q b V c W d E

k T

= = = = = = = = = = = =

= = = =

= + + +

+

∑∑∑ ∑∑∑ ∑∑∑ ∑∑∑

∑∑∑∑
 

)2(
2

1 1 1 1
min

I N H J
inhj

inhj
i n h j inhj

u
z T

s= = = =

 
=  

  
∑∑∑∑  

و توزيع را تابع هدف اول مجموع هزينه ها، شامل هزينه توليد داخلي، هزينه توليد توسط پيمانكار خارجي، كمبود پس افت
.تابع هدف دوم مجموع زمانهاي ارسال را حداقل مي كند. حداقل مي كند

ها-2-3  محدوديت

s.t. 

1 1
1

J

inh inh inh inh inhj inh inh
j

W E Q V T W E− −
=

− + + − = −∑ , ,i n h∀
)3(

1 1
1

J

inh inh inh inh inhj
j

W E Q V T− −
=

− + + ≥∑ , ,i n h∀
)4(

1

I

inhj nhj
i

T D
=

=∑ , ,n h j∀
)5(

1

N

in inh ih
n

l Q F
=

≤∑ ,i h∀
)6(

1

N

in inh ih
n

r Q M
=

≤∑ ,i h∀
)7(

1 1

I N

n inhj hj
i n

v T R
= =

≤∑∑ ,h j∀
)8(

1z B≤ )9(
, , , , 0inh inh inh inh inhQ V E W T ≥ , , ,i n h j∀ )10(
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و توليد در دوره جديد بايد)3(محدوديت و كمبود را نشان مي دهد به طوري كه مقدار موجودي در دوره قبل تعادل توليد
و توليد در دوره جديد مقدار)4(محدوديت. مقدار موجودي دوره جديد باشدبرابر با  تضمين مي كند كه مقدار موجودي دوره قبل

بيان مي كند كه مقدار ارسال از منابع به مقاصد بايد تقاضاي هر محصول را در هر دوره)5(محدوديت. توزيع را برآورده مي كند
و)8(و)7(،)6(محدوديت هاي. برآورده كند نيز به ترتيب محدوديت هاي حداكثر سطح نيروي انساني، ماشين آالت در دسترس

راحداكثر بودجه)9(محدوديت. فضاي انبار را نشان مي دهد غير منفي بودن)10(و محدوديت. تضمين مي كند در دسترس
.متغيرهاي تصميم را نشان مي دهد

حل-3 )1NSGA-II(مرتب سازي نامغلوب ژنتيك چند هدفهبا استفاده از الگوريتم روش
در.]22[مسأله مورد بررسي در اين تحقيق را مي توان به عنوان مسأله مكان يابي با محدوديت ظرفيت در نظر گرفت

از. تعلق دارد NP-Hardتحقيق به مسائل نتيجه مسأله زنجيره تأمين در اين بنابراين براي حل اين گونه مسائل نمي توان
مدر اين تحقيق. روش هاي دقيق استفاده كرد دل ارائه شده از روش ژنتيك چند هدفه مرتب سازي نامغلوب استفاده براي حل

و همكاران الگوريتم مبتني بر الگوريتم ژنتيك است كه توسط NSGA-II.شده است .معرفي شد]23[ دب

 با استفاده از الگوريتم درخت با اولويتنمايش جواب-3-1
مختلفي براي كدگذارييروش ها.در طراحي هر الگوريتم فرا ابتكاري نخستين قدم ايجاد ساختاري براي نمايش جوابها است

و كدگذاري ماتريسي كد. اشاره كرد در مسايل طراحي شبكه پيشنهاد شده است كه مي توان به روشهاي گراف در اين تحقيق براي
ساختار.گذاري شبكه از روش درخت اولويت دار استفاده شده است كه نسبت به دو روش ذكر شده داراي كارايي باالتري است

كه]ij]Xفته شده در اين مسأله به شكل جواب در نظر گر توليد جواب هايتعدادi. برداري از جواب موجه استXاست به طوري
و  به. تعداد متغير هاي مسأله استjشده .كنيم از رابطه زير استفاده ميXبراي مقدار دهي اوليه

)11(Xij= Xij(min)+[ Xij(max)- Xij(min)]*a1

و حداكثر مقدار متغير Xij(max)و Xij(min)به طوري كه و يك استa1و . هستندXij به ترتيب حداقل .عددي بين صفر
و نقل بين مراكز از روش كدگذاري بر مبناي درخت به عنوان مثال در شكل. استفاده شده است]24[ با اولويتبراي فازهاي حمل

و نقل نشان داده شده استتوليد كننده به همراه ماتريس- مرحله تأمين كننده)1( با.هزينه واحد حمل اولويت براي هر گره
و نقل آن كمتر باشد اولويت باالتري دارد توجه به هزينه به دست مي آيد هر گره هزينه هر گره به شكل زير. اي كه هزينه حمل

:شود محاسبه مي
C(1)=c(1,1)+c(1,2)+c(1,3)+c(1,4)=12, C(2)=17, C(3)= 10  

C(1)=c(1,1)+c(2,1)+c(3,1)=10, C(2)=12 , C(3)=9 , C(4)=8 

مي پس از اين كه گره و4در اين جا باالترين اولويت به گره. رسد ها اولويت بندي شدند نوبت به تخصيص اختصاص دارد
مي4به گره3واحد از گره50واحد است بنابراين1با هزينه3، گره4كمترين هزينه ارسال به گره  .دشو حمل

� Non-dominated sorting genetic algorithm 
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 1442443

1 2 3 4

1 1 6 3 2
2 6 2 4 5
3 3 4 2 1

شماره گره4321321

اولويت1264357
آن-ي تأمين شبكه مرحله:1شكل و نحوه كدگذاري  توليد

.شبه كد استفاده شده براي كدگذاري بر ميناي درخت اولويت دار نشان داده شده است)2(در شكل

: ورودي
:Sمنابعمجموعه
:Pمقاصدمجموعه
:bpمقصدتقاضايp
:asمنبعظرفيتs
:csp و نقل بين pمقصدوSمنبعهزينه حمل
:v(s+p)ساختار جواب

:خروجي
gsp :منبعمقدار ارسال از sمقصدبه p

gsp→0:1قدم

)گره انتخاب يك(argmax{v(t),   t�|s|+|p|}→l.:2قدم

)منبعانتخاب(*l→s پسl�k اگر:3قدم
argmin{csp, | v(p)≠0, p�P}→p*

)مقصدانتخاب(*l→pدر غير اين صورت
argmin{csp, | v(p)≠0, s�S}→s*

*:4قدم * * *min( , )
s p s p

a b g→

)*p( مقاصدو)*s( منابعبه روز كردن مقدار موجودي در

* * * *p p s p
b b g= −* * * *s s s p

a a g= −

*اگر 0sa )آن گاه= )* 0v s =

*گرا 0
p

b )آن گاه= )* 0v p =

ماتريس هزينه
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)اگر:5قدم ) 0v s j+ و هزينه= .خارج شويد هاي حمل ونقل را حساب
.برويد1در غير اين صورت به قدم

 كد گشايي الگوريتم براي كدگذاري اولويت محور:2شكل

 عملگر تقاطع-3-2
به. عملگر تقاطع مورد استفاده يك عملگر تقاطع مبتني بر تعويض قسمت هاي دو جواب منتخب با هم است در اين عملگر ابتدا

و يك را به صورت تصادفي مي پذيرد، توليد مي شود كمك يك بردار دو قسمتي كه سپس بر مبناي اين بردار جابه. مقادي صفر
.نحوه عملگر تقاطع نشان داده شده است)3(در شكل. جايي جهت توليد جواب جديد انجام مي گيرد

 تقاطععملگر عملكرد:3 شكل

و نتايج محاسباتي مثالهاي عددي-4
و10براي اعتبارسنجي الگوريتم پيشنهادي، ابتكاري با استفاده از الگوريتم فرامثال با استفاده از اعداد تصادفي توليد شده

با R2010aويرايش  MATLAB محيط نرم افزار NSGA-IIو (MOPSO)هدفه ذرات چندانبوه   ® Intel با كامپيوتري
Core™ Due CPU2.2و GB RAMشد برنامه و حل هدفه هاي مسايل چند ها به كمك شاخص در ادامه، الگوريتم. نويسي

مي. اند مقايسه شده (دارد OMOPSعملكرد بهتري از NSGA-IIدهدكه الگوريتم نتايج دست آمده نشان مقادير)2(در جدول.
).پارامترها آمده است

 هاي مورد استفاده در مسايل نمونه قادير پارامترم:2جدول
Dnhj uinhj kinhj dinh Cinh binh ainh پارامتر

U(100,200) U(10,30) U(15,25) U(5,20) U(20,25) U(10,15) U(5,10) توزيع پارامتر

 هاي چند هدفه هاي محاسباتي الگوريتم شاخص-4-1
هدفه مواجهيم، سازي چند اگرچه وقتي با مسايل بهينه. تعريف مناسب معيارها براي ارزيابي يك الگوريتم خيلي مهم است

مي داليل گوناگوني وجود دارد كه تشخيص جواب يك. كند هاي با كيفيت را مشكل مشكل اول اين است كه ما مي خواهيم به جاي

6127543451362 والد اول4321321321321
اولمرحلهمرحله دوم

3164572621453 والد دوم4321321321321
مرحله اولمرحله دوم

1و0بردار تصادفي
01

3164572451362 جواب توليد شده4321321321321
 مرحله اول مرحله دوم
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دومين ). هاي پارتو توليد كنيم است كه تا آنجايي كه ممكن است مجموعه جواب هدف ما اين(جواب، چند جواب توليد كنيم
مي مشكل طبيعت تصادفي الگوريتم بنابراين،. گردد هاي تكاملي است كه منجر به تعداد زيادي رانش براي تشخيص عملكردشان

و در زير تعدادي از شاخص. نتايجمان بايد توسط آناليزهاي آماري اعتبار سنجي گردد هاي ارزيابي مسايل چندهدفه معرفي شده
.شود براي هر مسأله نمونه محاسبه مي

)NPS(هاي نامغلوب تعداد جواب-4-1-1
مي هاي بهينه نامغلوب را اندازه اين شاخص تعداد جواب هاي نامغلوب الگوريتمي بديهي است هر چه تعداد جواب. كند گيري

و در بقيه معيارها بدتر نباشد واب نامغلوب جوابي است كه در يك معيار بهترين جوابج. بيشتر باشد آن الگوريتم كاراتر است .باشد

  (SM)1شاخص فاصله-4-1-2
گيري هاي نامغلوب اندازه دهد تا يكنواختي توريع نقاط نامغلوب را در مجموعه جواب شاخص فاصله به ما اين امكان را مي

:تعريف اين شاخص مطابق زير است. كنيم

( )
1

1
221

1

n

i
iS d d

n =

 = − − 
∑

و ام از نزديكترين جواب در مجموعه جوابi، فاصله جوابidكه در آن و، تعداد جوابnهاي نامغلوب dهاي نامغلوب

.باشد آن الگوريتم بهتر است كمتردرمقايسه دو الگوريتم هر چه شاخص فاصله توسط الگوريتم.ها استidميانگين

 (DM)2شاخص تنوع-4-1-3
مي اين شاخص توزيع مجموعه جواب را اندازه : تعريف آن به صورت زير است. كند گيري

( )
1

' 'max
n

i
i

iD x y
=

= −∑
'به طوري كه '

i ix y−فاصله اقليدوسي بين جواب نامغلوب'
ixو جواب نامغلوب'

iyاست.

 NSGA-IIو MOPSO هاي مقايسه الگوريتم-4-2
و (SM)هاي جواب، شاخص فاصله)NPS(هاي نامغلوب هاي تعداد جواب مسأله نمونه شاخص10براي)4(و)3(در جداول

مي ميانگين جواب)5(در جدول. اند محاسبه شده)DM(شاخص تنوع در NSGA-IIدهد كه الگوريتم هاي به دست آمده نشان
از)DM(شاخص تنوعو(SM) شاخص فاصله،)NPS(هاي نامغلوب شاخص هاي تعداد جواب دارد NSGA-IIعملكرد بهتري

به MOPSOهمچنين زمان حل الگوريتم  .كمتر است NSGA-IIنسبت

1 Spacing Metric 
2 Diversification Metric 
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 MOPSOنتايج حاصل از الگوريتم:3جدول

 NSGA-IIنتايج حاصل از الگوريتم:4جدول

 NSGA-IIو MOPSOهاي نتايج الگوريتم مقايسه:5جدول
CPUtimeDMSMNPS

1/5806/1386/06/7MOPSO
6/7568/119/04/8NSGA-II

 نتيجه گيري-5

شد/در اين مقاله به مسأله برنامه ريزي يكپارچه توليد با. توزيع محصوالت در يك زنجيره تأمين پرداخته يك مدل دو هدفه
و چند دوره زماني ارائه شده است به طوري كه هم اهداف كيفي  به(چند محصول و محصوالت بهينه سازي زمان ارسال كاالها

و كمبود بهينه سازي(و هم اهداف كمي) مشتريان و تأمين مواد اوليه، هزينه هاي نگهداري هزينه هاي زنجيره تأمين شامل خريد

CPU timeشاخصDMشاخصSMشاخصNPSشاخصتعداد مقاصدتعداد منابعمسأله

1237235/025/112 
2236456/002/110 
3349121/048/132 
43411632/032/028
5458853/075/036 
6454321/085/041 
7510 12 110/032/079 
8510 6124/058/184 
96205706/038/1124

10 620 8311/065/1135 

CPU timeشاخصDMشاخصSMشاخصNPSشاخصتعداد مقاصدتعداد منابعمسأله

1239231/042/115 
2234102/023/114 
33412 002/005/243 
43413 012/089/136 
5459025/093/156 
645734/042/258
7510 9521/036/184 
8510 8343/074/175 
9620 6212/085/1186 
10 620 7124/099/0189 
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و توسط پيمانكار خارجي از آنجاييكه مدل زير مجموعه اي از مسايل مكان.را در نظر مي گيرد) موجودي، هزينه هاي توليد داخلي
استفاده كرد بنابراين براي حل مدل از روش بهينه سازي يابي با محدوديت ظرفيت است براي حل آن نمي توان از روش هاي دقيق

و با اختالفي كم نسبت به روش دقيق جواب هاي نامغلوب ژنتيك چند هدفه مرتب سازي نامغلوب استفاده شده است كه در زماني
ت به روش گراف در براي كدگذاري جواب هاي مسأله از روش كدينگ درخت اولويت دار استفاده شده است كه نسب. توليد مي كند

براي اعتبار سنجي مدل، با معرفي شاخص هاي.و در نتيجه سرعت بيشتر است كدينگ طراحي شبكه داراي حجم حافظه كمتر
كه. مقايسه است MOPSOمسائل چند هدفه آن با الگوريتم ويژه  در سه شاخص تعداد NSGA-IIنتايج به دست آمده نشان داد

و شاخص فاصله بهتر از جواب هاي نامغلوب، شاخص تن و تنها در شاخص زمان حل مسأله بدتر عمل MOPSOوع عمل مي كند
.مي كند

 مراجع
[1] Beamon, B.M., “Supply chain design and analysis: models and methods”, International Journal of Production 

Economics, Vol. 55, pp.281–294, 1998. 
[2] Gupta, A., and Maranas, C.D., “Managing demand uncertainty in supply chain planning”, Computers and 

Chemical Engineering, Vol. 27, pp. 1219–1227, 2003. 
[3] Erengüç, S.S., Simpson, N.C., and Vakharia, A.J., “Integrated production/distribution planning in supply chains: 

An invited review”, European Journal of Operational Research, Vol. 115, pp. 219-236, 1999. 
[4] Sarmiento, A.M., and Nagi, R., “A review of integrated analysis of production-distribution systems”, IIE 

Transactions, Vol. 31, pp. 1061-1074, 1999. 
[5] Bilgen, B., and Ozkarahan, I., “Strategic, tactical and operational production distribution models: A review”, 

International Journal of Technology Management, Vol. 28, pp. 151–171, 2004. 
[6] Arshinder Kanda, A., and Deshmukh, S.G., “Supply chain coordination: Perspectives, empirical studies, and 

research directions”, International Journal of Production Economics, Vol. 115, pp. 316-335, 2008.
[7] Peidro, D., Mula, J., Poler, R., and Verdegay, J.L., “ Fuzzy optimization for supply chain planning under supply, 

demand, and process uncertainties”, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 160, pp. 2640–2657, 2009. 
[8] Mula, J., Peidro, D., and Poler, R., “The effectiveness of a fuzzy mathematical programming approach for 

supply chain production planning with fuzzy demand”, International journal of production Economics, Vol. 
128, pp. 136-143, 2010. 

[9] Chandra, P., and Fisher, M.L., “Coordination of production and distribution planning”, European Journal of 
Operational Research, Vol. 72, pp. 503-517, 1994. 

[10] Sabri, E.H., and Beamon, B.N., “A multi-objective approach to simultaneous strategic and operational planning 
in supply chain design”, Omega, Vol. 28, pp. 581-598, 2000.

[11] Chan, F.T.S., Chung, S.H., and Wadhwa, S., “A hybrid genetic algorithm for production and distribution”, 
Omega, Vol. 33, pp. 345-355, 2005. 

[12] Jayaraman, V., and Pirkul, H., “Planning and coordination of production and distribution facilities for multiple 
commodities”, European Journal of Operational Research, Vol. 133, pp. 394-408, 2001.

[13] Dasci, A., and Verter, V., “A continuous model for production-distribution system design”, European Journal 
of Operational Research, Vol. 129, pp. 287-298, 2001.  

[14] Nozick, L.K., “The fixed charge facility location problem with coverage restrictions”, Transportation research 
Part E, Vol. 37, pp. 281-296, 2001. 

[15] Aliev, R.A., Fazlollahi, B., Guirimov, B.G., and Aliev, R.R. “Fuzzy-genetic aggregate production-distribution 
planning in supply chain approach to management”, Information Sciences, Vol. 177, pp. 4241-4255, 2007. 

[16] Wang, J., and Shu, Y.F., “A possibilistic decision model for new product supply chain design”, European 
Journal of Operational Research, Vol. 177, pp. 1044-1061, 2007.

[17] Syarif, N., Yun, Y., and Gen, M., “Study on multi-stage logistic chain network: a spanning tree based genetic 
algorithm approach”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 43, pp. 299-314, 2002.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


12 

[18] Zhou, G., Min, H., and Gen, M., “The balanced allocation of customers to multiple distribution centers in the 
supply chain network: a genetic algorithm approach”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 43, pp. 251-
261, 2002. 

[19] Syam, S.S., “A model and methodologies for the location problem with logistical components”, Computers & 
Operations Research, Vol. 29, pp. 1173-1193, 2002.

[20] Mokashi, S.D., and Kokossis, A.C., “Application of dispersion algorithms to supply chain optimization”, 
Computers and Chemical Engineering, Vol. 27, pp. 927-949, 2003. 

[21] Jayaraman, V., and Ross, A., “A simulated annealing methodology to distribution network design and 
management”,  European Journal of Operational Research, Vol. 144, pp. 629-645, 2003.

[22] Davis, P.S. and Ray, T.L. “A branch-and-bound algorithm for the capacitated facilities location problem”, 
Naval Research Logistics, Vol. 16, pp. 331–344, 1969. 

[23] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., and Meyarivan, T, “A fast elitist multi objective genetic algorithm: NSGA-II”, 
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 6, pp. 182-197, 2002. 

[24] Gen, M., Altiparmak, F. and Lin, L., “A genetic algorithm for two-stage transportation problem using priority-
based encoding”, OR Spectrum, Vol. 28, pp. 337–354, 2006. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

