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 تخصيص مقادير ذخيره احتياطي در يک زنجيره تأمينالگوريتم 

 
 ٢رضا موسوی طباطبائیسيد  ،١ياحمد ماکوئ

 دانشگاه علم و صنعت ايران
 

 AMakui@iust.ac.irEmail: 
 

 چکيده 
مسأله مورد . نماييممعرفی میدر يك زنجيره تأمين ی  در اين مقاله، ما متدولوژی برای تخصيص مقادير ذخيره احتياط         

 مسأله فوق، NP-Hardبا توجه به ماهيت . زمان دسترسی و هزينه موجودی است  نظر دارای دو هدف کمينه نمودن بهترين        
 جهـت بررسـی  . ل با ابعاد بـزرگ اسـتفاده شـده اسـت          سازی تبريد برای حل متدولوژی پيشنهادی در مسائ       شبيهاز الگوريتم   

نتايج بدسـت آمـده داللـت بـر درسـتی        . صحت عملکرد و کارايی متدولوژی از طريق حل مثال عددی به اثبات رسيده است             
های نزديک  سازی تبريد ارائه شده در دستيابی به جواب       های شبيه عملکرد متدولوژی پيشنهادی و همچنين توانايی الگوريتم      

 .به بهينه دارد

 .سازي تبريد شبيه-ريزی چند هدفی برنامه- مديريت موجودي- مديريت زنجيره تأمين:ي کليدهايواژه                
 

  مقدمه-۱
در طي ساليان اخير، توسعه سريع تجارت جهانی و انتقال سريع اطالعات، تأثيرات زيـادي را بـر نحـوه مـديريت زنجيـره                      

بنـدي   اين تغيير و تحول قرار گرفته است، نحـوه پيکـره  هايي که تحت تأثير  يکي از مقوله  . توليدي داشته است  هاي  تأمين بنگاه 
هاي توليدي هر روزه با فشارهاي زيادي مديران سازمان .تواند صورت پذيردباشد که با رويکردهاي مختلفي ميزنجيره تأمين مي

از رويکردهايي که به همين دليل يکي . باشندموجودي در زنجيره تأمين خود مواجه مينگهداري هاي در خصوص کاهش هزينه
؛ کمينه نمودن هزينه موجودي در زنجيره تأمين از يک طرف و ارائـه              بندي صحيح زنجيره تأمين دنبال گردد     تواند در پيکره  مي

هاي زيادي در اين خصوص صورت گرفته که به در طي ساليان اخير تالش. سطح سرويس باال به مشتريان، از طرفي ديگر است       
که بر سر راه مديريت موجـودی در زنجيـره تـأمين وجـود دارد را              عمده مشکالتی    و بيلينگتون  لي. شودميبرخي از آنها اشاره     

بـه   الورنس]. ۲[نيز مديريت موجودی گذشته را با حال و امکانات فعلی مقايسه نموده است           پاگل ].۱[مورد بررسی قرار دادند     
کنندگان اصلي سؤوليت مديريت موجودي مشتري برعهده يکي از تأمينچارچوبي ارائه داده است که به واسطه آن م همراه وارما

ليکن نگهـداري موجـودي در سـايت     .شودمي کنندگان و مشتري را بر عهده دارند، گذاشتهسازي ميان تأمينکه نقش يکپارچه 
                                                 

  :AMakui@iust.ac.irEmail -دانشگاه علم و صنعت ايران  - دانشکده مهندسی صنايع  استاديار-۱
 :SR_Moosavi@ind.iust.ac.ir Email - دانشگاه علم و صنعت ايران -کارشناسی ارشد مهندسی صنايع  - ۲
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چـارچوبي   ندسـام ل]. ۳[گـردد  مي  حذفهاي نگهداري موجودي  بدين وسيله قسمت اعظمي از هزينه     . گيردمشتري صورت مي  
انبـار مرکـزي در      را در يک   تا محصوالت  کننده قادر است  است که به واسطه آن تأمين       نموده تأمين مواد طراحي   براي مديريت 

ايـن امــر منجـر بـه کـاهش زمـان انتظـار بــراي تمـامي محصـوالت ذخيـره شـده بـا ميــزان           . سـطوح مناسـب ذخيـره نمايـد    
از موجودی به منظور سـرويس بـه    برخطبا توسعه مفاهيم انبارهای مجازی و نگرش  لندر]. ۴[شود  زمان حمل و نقل کمتر مي     

دهـی و روش  در روش او از نقاط سـفارش . های موجودی داشته است   نهي سعی در کاهش هز    ،نقلو کنترل دقيق حمل    و مشتری
]. ۵[تم اسـتفاده شـده اسـت    سـ يهای سازمندیير نييت آنی موجودی و تغيله موقع يبه وس  ستم کششی ينقل بر مبنای س   وحمل

گرفت؛ در حالتي که تقاضا تصـادفي و تنهـا دو     مي نظر   تر را با هزينه مناسب در     مدلي که امکان زمان انتظار خريد کوتاه       فوکودا
که زمان انتظار يک متغير تصادفي گسسته براي يک مسأله موجودي پويا، هنگامي    کاپالن]. ۶[انتخاب وجود داشته را بسط داد       

هايي دارد مدلهايي به هاي بهينه را استخراج نمود که شباهت وزيع معلوم که از لحاظ زماني تداخل ندارند؛ ساختار سياست         با ت 
هاي انتظار احتمالي را بر تصـميمات بهينـه موجـودي و هزينـه      زمانتأثير   سانگ]. ۷[کردند  که زمان انتظار را معلوم فرض مي      

هـاي انتظـار اسـت؛    زمـان نقطه تمرکز آن اثر تغييرات .  داد مورد بررسي قرارBack Stockبهينه به صورت يک مدل موجودي 
 ].۸[نـه در دسـت باشـد    هزي/ هاي چندگانه زمان انتظاردهد تا به واسطه انتخاب   هاي بهينه موجودي را ارائه نمي     ليکن سياست 

 در حالت عدم اطمينان، بررسي و فـرض نمودنـد کـه     هاي انتظار متفاوت و   زمانکننده با   ينتقسيم سفارش به دو تأم     زائوو   الئو
کننده وجود دارد و يک روش محاسباتي را به منظور محاسبه نسبت بهينه مقـدار      تأمينش به دو    نسبت ثابتي براي تقسيم سفار    

بـه   الورنس تأثير دسترسـی سـريع     ].۹[ دهي، نقطه سفارش مجدد در حالت بازنگري پيوسته موجودي را توسعه دادند           سفارش
نی منجر به کاهش موجودی   يبپيش بهبود. بينی بررسی نموده است   اطالعات زمان واقعی را بر کاهش زمان انتظار و بهبود پيش          

هـاي کـارکردي    به منظور يـاري رسـاندن بـه تـيم         ز   گريو ].۱۰[ شودنه می يجه کاهش هز  ينانی و در نت   ياظافی و موجودی اطم   
تـر الگـوريتم       ه هدف خاص آن بهينـه نمـودن هزينـه موجـودي و بـه طـور خـاص       متقاطع چارچوبي براي يک زنجيره تأمين ک  

ريزي پويا ارائه نموده برنامهي اطميناني در زنجيره تأمين توسط سازي به منظور يافتن بهترين محل براي نگهداري موجودبهينه
 ]. ۱۱[براي تقاضاي غيراطميناني بکار رود  توان به عنوان يک درخت پوششياست؛ که مي

انـد؛ در ايـن   هايي که پديد آورندگان در فرضيات مدل قائل شـده    ترين نقاط ضعف اين مدل جدا از محدوديت       يکي از مهم  
 گزينـه جهـت  ، وجود چندين روش توليدي، باالخره چنـدين  ستگاهاي هر  کننده در است که به هنگام وجود دو يا چندين تأمين        

ها به منظور کمينه نمودن هزينه موجودي وجود ندارد و تنها يک حالـت  اب اين گزينهتوزيع کاال به مشتريان، روشي براي انتخ     
ه به هزينه اکتفا باشند؛ بدون توجتري ميکنندگاني که داراي زمان تحويل کوتاهتأمينگيرد و به انتخاب   و انتخاب را در نظر مي     

    .گرددمي
 

 مسأله تعريف -۲
 ايـن  ؛زيادي در عرصه تهيه، توليد و توزيع استفاده نماينـد ار هاي بسيع و روش  بتا از منا  ها قادرند    شرکت اينکهبا توجه به    

به همين دليل مـديريت موجـودي بـا     .  به نحو چشمگيري افزايش پيدا کند      مرحلهها در هر    گردد تا تعداد انتخاب   سبب مي امر  
يامرحلـه سـتم چنـد   ه بـر مبنـاي سي  هـاي موجـود کـ   مـدل  شـود کـه  مـي ده مبـدل  اي پيچيـ بزرگ شدن مسأله، بـه مسـأله      

  مدلي که توسط گريوز توسعه داده شده اسـت نيـز تنهـا بـا در نظـر گـرفتن يـک حالـت از         . باشند؛ قادر به حل آنها نيستند يم
گيري مجهز گردد؛ قادر خواهـد      اين مدل اگر به ابزارهاي مناسب تصميم      . پردازدزياد موجود به حل مسأله مي     ار  هاي بسي حالت
 . دهاي موجودي سازمان را کمينه نمايهاي توزيع، هزينهسيستم هاي توليدي وکنندگان، روشتا با انتخاب بهترين عرضهبود 

هاي موجود که بسته به هـر  در ضمن تعداد جواب. باشدهاي رياضي قابل تحصيل نميتابع هدف مورد نظر به وسيله روش    
 ايستگاه وجود داشته ۱۰۰اگر فرض شود در يک زنجيره تأمين يک سازمان  مثالً .دتواند بسيار زياد باشنسازمان متغير بوده، مي

ها بـه رقـم    موجود باشد؛ آنگاه تعداد جوابکنندهکننده و يا توزيع، توليدکننده تأمين۱۰ستگاه به طور متوسط   باشد و در هر اي    
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ق در حال ين طريها به اانتخاب ر شرايطی که تعداد انجام داده است؛ د ای که زنگطبق مطالعه.  خواهد رسيد۱۰۰ به توان    ۱۰
اين مسأله جزء  مطابق با تحقيقات شارپ و پالوويچن يهمچن]. ۱۲[شود ی بزرگ میيباشند؛ فضای مسأله به طور نما ش می يافزا

   بـوده و   پيدا کردن جواب درست و دقيق بـراي مسـائل مختلـف از ديربـاز مـورد توجـه             ].۱۳[گيرد  مي قرار   NP-Hardمسائل  
هـاي  روشتـر شـده و      ولي با پيشرفت تکنولوژي مسائل نيز پيچيـده       . هاي مختلفي را براي حل خود به دنبال داشته است         روش
    رسد کـه پيـدا کـردن جـواب دقيـق را غيـر ممکـن        حجم محاسبات براي اين مسايل به حدي مي. نمودميتري را ايجاب    دقيق
هاي جستجوي جواب يکي از روش. جواب دقيق و بهينه همچنان به قوت خود باقي است    سازد؛ ولي اهميت نزديک شدن به       مي

 . باشدمي (SA) ١سازي تبريدابتکاري شبيهبهينه براي اين دسته از مسائل روش فوق
گهداری موجودی اطمينانی به های تأمين پيچيده وجود دارد؛ اين است که محل نيکی از مشکالتی که در خصوص زنجيره

های موجودی و زمان دسترسی و همچنين فراهم نمودن سطح سرويس بـاال بـرای مشـتری نهـايی      کمينه نمودن هزينه  ور  منظ
سازي تبريد، متدولوژي را توسعه دهيم به همين دليل در اين مقاله سعي شده است با استفاده از الگوريتم شبيه. باشدواضح نمی

 ذخيره احتياطي در زنجيره تأمين، تحصـيل نمايـد؛ بـه نحـوي کـه ميـزان                 ها را در خصوص تخصيص مقادير     که بهترين جواب  
 .برآورده گردد، کمينه شود%  ۱۰۰ها با توجه به اينکه تقاضا بايد به صورت ها و زمانهزينه

 

 متدولوژي پيشنهادي براي حل مسائل تخصيص مقادير ذخيره احتياطي در زنجيره تأمين  -۳
 تشکيل گراف مسأله  .۱

کننـدگان  کننـدگان و توزيـع  کننـدگان، توليـد  هاي مربوط بـه تـأمين  ستگاهبايست گراف مسأله که از اي  ت مي در اين قسم  
 .شود را تهيه نمودتشکيل مي

  زمان–تدوين سناريوهاي هزينه  .٢

ن ايـ . شود را تهيـه نمـود  هاي موجود براي هر ايستگاه که شامل هزينه و زمان مربوط به آن مي          نهبايست گزي مينجا  در اي 
 هـاي مـت کننـده و بـا قي  توان از چنـد تـأمين  هايي است که مثالً براي تهيه يک نوع ماده جهت توليد ميها همان انتخاب  نهگزي

کننده نيز ممکن است کننده و توزيعهاي توليدستگاهاين موضوع براي ديگر اي. رديپذهاي تحويل متفاوت صورت مختلف و زمان
 . وجود داشته باشد

 )SA:1( کمک الگوريتم طراحي شده حل مسأله به .٣

 بـراي حـداقل     (MUMC)2نمايد که مسـأله را بـا روش ابتکـاري            الگوريتم طراحي شده به نحوي عمل مي       مرحلهدر اين   
     ل حـ هزينه توليد واحد با در نظر گرفتن حداقل هزينه در هر ايسـتگاه و سـپس تعيـين محـل نگهـداري موجـودي اطمينـاني               

 .باشندنمايد که از لحاظ هزينه بهينه ميهاي هر ايستگاه را مشخص ميهايي از انتخابنهيتم گزياين الگور. نمايدمي

 )SA:2(حل مسأله به کمک الگوريتم طراحي شده  .۴

 بـراي حـداقل   (MUMT)3نمايد که مسأله را بـا روش ابتکـاري   در اين قسمت الگوريتم طراحي شده به نحوي عمل مي         
. نمايدل ميحگرفتن حداقل زمان در هر ايستگاه و سپس تعيين محل نگهداري موجودي اطميناني             زمان توليد واحد با در نظر       

 .باشندنمايد که از لحاظ زمان بهينه ميهاي هر ايستگاه را تعيين مي از انتخابهايياين الگوريتم گزينه
 تهيه نمودار نقاط بدست آمده از نتايج اوليه  .۵

اسـت و   بدست آمـده  (SA:2) و  (SA:1)هاي  تماز نتايج اوليه که قبل از اجراي الگوري       در اين قسمت نمودار نقاط حاصله       
 .شودافزارهاي آماري تهيه ميباشند را به کمک نرمدر حقيقت فضاي مسأله مي

                                                 
1 - Simulated Annealing 
2 - Minimizing Unit Manufacturing Cost (MUMC) 
3 - Minimizing Unit Manufacturing Time (MUMT) 
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 پيدا نمودن منحني زيبنده نمودار و معادله مربوطه به کمک نرم افزارهاي آماري .۶

افزارهـاي آمـاري تهيـه نمـوده و      قبلي تهيه شده است را به کمک نرمیر مرحله منحني زيبنده نموداري که دگامدر اين  
 .منماييمعادله مربوط به آن را نيز پيدا مي

  زمان مناسب–گيرنده براي ترکيب هزينه انتخاب تصميم .٧

نهاد از انتخاب   که دو پيش   (SA:2) و   (SA:1)گيرنده با در نظر گرفتن نتايج حاصله از حل الگوريتم            تصميم مرحلهدر اين   
با قـراردادن  . نمايدد؛ زمان و يا هزينه مورد نظر خود را اعالم مي      ندهبا توجه به هزينه و زمان ارائه مي       را  ايستگاه   هر   هاينهگزي

 قبلـي، از نتـايج حاصـل از آن بـراي پيـدا نمـودن       یگيرنده در معادله بدست آمده از مرحلـه زمان و يا هزينه مورد نظر تصميم      
 . نماييم بعد استفاده ميی در مرحله مورد نظر،مقاديری  سازندهيوهايآلترنات
رنـده  گيتصـميم  زمان مورد نظـر   -ه   ترکيب هزي  هاي مربوط به هر ايستگاه که سازنده      نهپيدا نمودن گزي   .٨

 .است

گيرنده  نظر تصميم زمان مورد- ترکيب هزينه یبايست آلترناتيوهاي مربوط به هر ايستگاه را که سازندهدر اين قسمت مي
گيرنده نباشند، بـه   هزينه و يا زمان مورد نظر تصميم یهاي موجود سازنده  نهدر اين راستا ممکن است گزي     . است را پيدا نماييم   

 . زمان را در نظر بگيريم-هزينه ب ترين ترکيبايست نزديکهمين دليل در اين شرايط مي
 )SA:3( به کمک الگوريتم طراحي شده ،گيرندهمتصميدرخواست تر از ب مناسبپيدا نمودن ترکي . ٩

چه از لحاظ هزينه و چه از نظر  گيرنده درخواست نموده است  تصميمتر از آنچه که     ب مناسب  به دنبال ترکي   مرحلهدر اين   
ه اين صورت نحوه کار ب.  نمودهگيرنده را برآوردو يا هزينه کمتر بتوان خواست تصميمزيرا ممکن است در زمان    . شيمبازمان مي 

اي کمتر و يا در همان هزينه نهگيرنده با هزياست که الگوريتم به دنبال نقاطي است که بتواند در همان زمان مورد نظر تصميم             
گيرنده  با در نظر گرفتن هزينه و زمان کمتر از آنچه که تصميم  د و با زماني کمتر و يا در حالت بسيار مناسب بتوان           آنمورد نظر   

 . دهاي هر ايستگاه را انتخاب نمايده است؛ گزينهدرخواست نمو
بايسـت  هايي که به آن مـي ستگاه زمان و شبکه زنجيره تأمين براي تعيين اي     -بازگشت به سناريو هزينه      .١٠

 .موجودي تخصيص داده شود

 و مقايسـه بـا دو   حاصل شده (SA:3)هاي هر آلترناتيو مربوط به هر ايستگاه که از حل           نه و زمان   با توجه به هزي    جادر اين 
بايست به آن موجودي تخصـيص داده شـود و   هايي را که ميستگاهاي بدست آمده است؛ (SA:2) و (SA:1)اي که از حل  جهنتي
% ۱۰۰به طور) مشتري(گيرنده شوند را مشخص نموده تا خواست تصميممييي که شامل هزينه نگهداري موجودي هاستگاهيا اي

 .شود ها تأمينستگاهدر تمامي اي
 

  تخصيص ذخيره احتياطی در زنجيره تأمينسازي تبريد به منظور حل مسائلههاي پيشنهادي شبيتموريگ ال-۱-۳

  (SA:1) الگوريتم -۱-۱-۳
. نمايـد ها از هر ايستگاه را بر اساس بهبـود هزينـه اعـالم مـي    گزينهوريتم به اين صورت است که بهترين نحوه کار اين الگ 
 بـراي حـداقل هزينـه توليـد واحـد بـا       (MUMC)نمايد که مسأله را با روش ابتکاري  به نحوي عمل مي  الگوريتم طراحي شده  

استفاده از در نظر گرفتن حداقل هزينه در هر ايستگاه و سپس تعيين محل نگهداري موجودي اطمينـاني، محاسـبات را انجـام              
 . داده و نتايج را اعالم نمايد

 

 (SA:1) استفاده در الگوريتم تعريف پارامترهاي مورد -۱-۱-۱-۳
 . گردند متغيرهاي مسأله هستند که با توجه به هر مسأله توسط کاربر تعيين ميGam و Percent و 5A تا1Aمقدارهاي
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S :اندل واقع شده که مورد قبواي از آلترناتيوهاي انتخاب شده استشامل مجموعه. 
1S :گيرداي از آلترناتيوهاي انتخاب شده است که مورد سنجش قرار ميشامل مجموعه. 

G :گردداي از آلترناتيوهاي انتخاب شده توسط الگوريتم است و بهترين جواب در آن نگهداري ميشامل مجموعه . 
( )CSF :ميزان تابع هدف بر اساس هزينه هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد قبول واقع شده است. 
( )CSF  .       گيردميزان تابع هدف بر اساس هزينه هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد سنجش قرار مي: 1
( )CGF : ف بر اساس هزينه هر گزينه انتخاب شده در هـر ايسـتگاه کـه بهتـرين جـواب بدسـت آمـده توسـط         ميزان تابع هد

 .نمايدالگوريتم را نگهداري مي





 −

T

DS

e :مقدار احتمال قبول نقاط بدتر است. 
 .    است (0,1) يک عدد تصادفي يکنواخت پيوسته بين ۹ ی در مرحلهuمتغير 
 کـه مـورد   هاي قبلينه، نسبت به گزي ستگاههاي جديد انتخاب شده از هر اي      نهمقدار نمو تابع هزينه را بر اساس گزي        SDمتغير

 .  شودنمايد و به صورت زير محاسبه مياند را بررسي ميقبول واقع شده
)۱( ( ) ( )CCS SFSFD −= 1 

هاي موجود کنوني نه نسبت به بهترين گزي؛اند که مورد قبول واقع شده     هاينهينه را بر اساس گزي    مقدار نمو تابع هز    GDمتغير
 .  شودنمايد و به صورت زير محاسبه ميرا بررسي مي

)۲( ( ) ( )CCG GFSFD −= 
0T:الگوريتم متوقف خواهد شد؛ودگاه مقدار دما در الگوريتم از اين مقدار کمتر شهر.  دماي انجماد است . 

Gam: دهد را کاهش ميآن ؛شودضريب تغيير دما است؛ ضريبي که هر دفعه در مقدار دما ضرب مي . 
T،0T  ،Gam     ها سرعت سرد شدن و احتمال پذيرش جواب بد و انعطـاف پـذيري   ر آنبا تغيي.  بر روند حرکت الگوريتم اثر دارند

 .نمايد ميمسأله تغيير
Total :شماردتعداد کل نقاط بررسي شده در يک دماي معين را مي. 

Accept :شماردتعداد کل نقاط پذيرفته شده در يک دماي معين را مي. 
Count : هـا    را کـه در آن     تعداد مراحلي( ) PercentTotalAccept p100*/     شـمارد  اسـت را مـي .Count    ًرا اصـطالحا

 .نامندشمارنده سرد شدن مي
 .شوندمتغيرهاي محدود کننده الگوريتم ناميده ميTotal ،Accept ،Count ، Percent ر متغيرچها

 

  (SA:1)مراحل الگوريتم  -۲-۱-۱-۳
,,0,0,0مقداردهي اوليه متغيرها  .۱ 201 ===== CountAcceptTotalATAT 

) قـرار دهيـد و  G وS را درايسـتگاه هاي هـر    انتخاب د و يک نقطه از فضاي مسأله را بدست آوري        .۲ )CSFو( )CGF را
 .محاسبه نماييد

3ACountاگر .۳ 0TT يا= pبعدي را انجام دهيدی برويد و در غير اين صورت مرحله۱۶ ی به مرحله . 

) بسـازيد و Sیمجموعـه  اسـت را از روي  ايسـتگاه هاي جديدي بـراي هـر    اب که انتخ  1Sیمجموعه .۴ )CSF  را SDو1
 .محاسبه نماييد

 . برويد۹ ی بعد را انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحلهی مرحله؛ باشد0pSDاگر .۵

ــدارهاي .۶ ) و1Sمق )CSF ) وSرا در1 )CSF ــد و ــرار دهي ــد و  GDق ــبه نمايي =+1 را محاس AcceptAccept را 
 .محاسبه نماييد

 . برويد۱۱ یدر غير اين صورت به مرحله بعد را انجام دهيد و ی مرحله؛ باشد0pGDاگر .۷
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)، 1Sمقدارهاي .۸ )CSF )، G را در0و1 )CGF وCountبرويد۱۱ ی قرار دهيد و به مرحله . 

اگر  .۹






 −
T

DS

eu pبرويد۱۱ ی انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحله بعد رای مرحله؛ باشد . 

)  و1Sمقدارهاي .۱۰ )CSF ) وSرا در1 )CSF1قرار دهيد و+= AcceptAcceptرا محاسبه نماييد . 

۱۱. 1+= TotalTotal 
4ATotalاگر .۱۲ f5 ياAAccept f بعد را انجام دهيدی برويد و در غير اين صورت مرحله۱۴ باشد به مرحله . 

)اگر .۱۳ ) PercentTotalAccept p100*/بازگرديد۴غير اين صورت به مرحله  بعد را انجام دهيد؛ ی مرحله؛باشد . 

۱۴. 1+= CountCount 
۱۵. TGamT  . بازگرديد۳ ی قرار دهيد و به مرحلهAccept=0 وTotal=0اييد و را محاسبه نم=*

۱۶. G است) بهينه( نقطه مورد نظر. 

 پايان .۱۷

 

  (SA:2) الگوريتم -۲-۱-۳
. نمايـد بـود زمـان اعـالم مـي    ها از هر ايستگاه را بر اسـاس به نهگزيوريتم به اين صورت است که بهترين نحوه کار اين الگ   

بـراي حـداقل زمـان توليـد واحـد بـا        (MUMT)نمايد که مسأله را با روش ابتکـاري      الگوريتم طراحي شده به نحوي عمل مي      
استفاده از در نظر گرفتن حداقل زمان در هر ايستگاه و سپس تعيين محل نگهداري موجـودي اطمينـاني، محاسـبات را انجـام                 

 .م نمايدداده و نتايج را اعال
 

  (SA:2)تعريف پارامترهاي مورد استفاده در الگوريتم  -۱-۲-۱-۳
 . گردند متغيرهاي مسأله هستند که با توجه به هر مسأله توسط کاربر تعيين ميGam و Percent و 5A تا1Aمقدارهاي

S :اندز آلترناتيوهاي انتخاب شده است که مورد قبول واقع شدهاي اشامل مجموعه. 
1S :گيرداي از آلترناتيوهاي انتخاب شده است که مورد سنجش قرار ميشامل مجموعه. 

G :گردد آن نگهداري مياي از آلترناتيوهاي انتخاب شده توسط الگوريتم است و بهترين جواب درشامل مجموعه . 
( )TSF :ميزان تابع هدف بر اساس زمان هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد قبول واقع شده است. 
( )TSF  .       گيردميزان تابع هدف بر اساس زمان هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد سنجش قرار مي: 1
( )TGF :  ميزان تابع هدف بر اساس زمان هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که بهترين جواب بدست آمده توسط الگوريتم

 .نمايدرا نگهداري مي






−

T

DS

e :مقدار احتمال قبول نقاط بدتر است. 
 .    است(0,1)  بين يک عدد تصادفي يکنواخت پيوسته ۹ ی در مرحلهuمتغير 
هاي قبلـي کـه مـورد    هاي جديد انتخاب شده از هر ايستگاه، نسبت به گزينه         مقدار نمو تابع زمان را بر اساس گزينه        SDمتغير

 .شودنمايد و به صورت زير محاسبه مياند را بررسي ميقبول واقع شده
)۳( ( ) ( )TTS SFSFD −= 1 

هاي موجود کنوني را اند نسبت به بهترين گزينههاي که مورد قبول واقع شده مقدار نمو تابع زمان را بر اساس گزينه GDمتغير
 .شودنمايد و به صورت زير محاسبه ميبررسي مي

)۴( ( ) ( )TTG GFSFD −= 
0T :الگوريتم متوقف خواهد شد؛در الگوريتم از اين مقدار کمتر شودگاه مقدار دما هر. دماي انجماد است . 

Gam :دهد دما را کاهش مي؛شودضريب تغيير دما است؛ ضريبي که هر دفعه در مقدار دما ضرب مي . 
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T،0T  ،Gam     اب بد و انعطـاف پـذيري   با تغيير آنها سرعت سرد شدن و احتمال پذيرش جو.  بر روند حرکت الگوريتم اثر دارند
 .نمايدمسأله تغيير مي

Total :شماردتعداد کل نقاط بررسي شده در يک دماي معين را مي. 
Accept :شماردتعداد کل نقاط پذيرفته شده در يک دماي معين را مي. 
Count : هـا    را کـه در آن     تعداد مراحلي( ) PercentTotalAccept p100*/     شـمارد  اسـت را مـي .Count   اً  را اصـطالح

 .نامندشمارنده سرد شدن مي
 .شوندمتغيرهاي محدود کننده الگوريتم ناميده ميTotal ،Accept ،Count ، Percent چهار متغير

 

  (SA:2)مراحل الگوريتم  -۲-۲-۱-۳
,,0,0,0مقداردهي اوليه متغيرها  .۱ 201 ===== CountAcceptTotalATAT 

) قـرار دهيـد و     G و Sرا در  ايسـتگاه  هـر    هايانتخاب يک نقطه از فضاي مسأله را بدست آوريد و         .۲ )TSFو( )TGF را
 .محاسبه نماييد

3ACountاگر .۳ 0TT يا = pبعدي را انجام دهيدی برويد و در غير اين صورت مرحله۱۶ ی به مرحله . 

) بسـازيد و  Sیمجموعـه  اسـت را از روي    ايسـتگاه هاي جديدي براي هـر      که انتخاب  1Sیمجموعه .۴ )TSF  را SDو1
  .محاسبه نماييد

 . برويد۹ یصورت به مرحله بعد را انجام دهيد و در غير اين ی مرحله؛ باشد0pSDاگر .۵

) و   1Sمقدارهاي .۶ )TSF ) و   S را در  1 )TSF     قـرار دهيـد و GD     1 را محاسـبه نماييـد و+= AcceptAccept را 
 .محاسبه نماييد

 . برويد۱۱ ی بعد را انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحلهی مرحله؛ باشد0pGDاگر .۷

)، 1Sمقدارهاي .۸ )TSF )، G را در0 و1 )TGF و Countبرويد۱۱ ی قرار دهيد و به مرحله . 

اگر  .۹






 −
T

DS

eu pبرويد۱۱ ی بعد را انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحلهی مرحله؛ باشد . 

) و 1Sمقدارهاي .۱۰ )TSF ) و S را در1 )TSF 1 قرار دهيد و+= AcceptAcceptد را محاسبه نمايي. 

۱۱. 1+= TotalTotal 
4ATotalاگر .۱۲ f5 ياAAccept f بعد را انجام دهيدی برويد و در غير اين صورت مرحله۱۴ باشد به مرحله . 

)اگر  .۱۳ ) PercentTotalAccept p100*/بازگرديد۴غير اين صورت به مرحله  بعد را انجام دهيد؛ی مرحله؛ باشد . 

۱۴. 1+= CountCount 
۱۵. TGamT  . بازگرديد۳ ی قرار دهيد و به مرحلهAccept=0 وTotal=0 را محاسبه نماييد و=*

۱۶. G است) بهينه( نقطه مورد نظر. 

 پايان .۱۷

 

    (SA:2) و (SA:1)خصوصيات الگوريتم  -۳-۲-۱-۳
 . مقدار تابع هدف در اين نقطه استهاگردد و جواب نهايي الگوريتمترين نقطه نگهداري ميهنگام حل مسأله به .۱

که اگر نسبت تعداد نقـاط پذيرفتـه     ) ۱۳ یمرحله(بيني شده است     شرطي پيش  (SA:2)  و (SA:1) الگوريتمهر دو   در   .۲
با کاهش دما احتمال . يابداهش مي کمتر باشد، دما کPercentشده به کل نقاط بررسي شده در يک دماي خاص از مقدار             

 . شودتر ميپذيرش جواب بد کم
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و زمـان  ) (SA:1)الگـوريتم (ها از هـر ايسـتگاه را بـر اسـاس هزينـه      بهترين گزينهشود که سعی میدر هر دو الگوريتم      .۳
ج را  محاسـبه و نتـاي  ؛باشدها مينمايد و تابع هدف، ميزان هزينه و زمان را که حاصل از اين انتخاباعالم  ) (SA:2)الگوريتم(

  .نمايدمي مشخص

 

   (SA:3) الگوريتم-۳-۱-۳
نحوه کار . اندشده شروط تعادل و توقف الزمه، لحاظ  گردد که در آن    ارائه مي  (SA:3) در قسمت ذيل الگوريتم پيشنهادي    

ده را همراه با ميزان هزينه و زمان گيرنهاي انتخاب شده از هر ايستگاه توسط تصميماين الگوريتم به اين صورت است که گزينه
مربوطه به عنوان اطالعات ورودي گرفته و سعي در آن دارد تا با توجه به آلترناتيوهاي موجود براي هر ايستگاه ميزان هزينـه و          

 .هاي بهتري را اعالم نمايدگيرنده را کاهش داده و در نتيجه گزينهزمان مورد نظر تصميم
 

 (SA:3)هاي الگوريتم تعريف پارامتر -۱-۳-۱-۳
 . گردند متغيرهاي مسأله هستند که با توجه به هر مسأله توسط کاربر تعيين ميGam و Percentو  5Aتا1Aمقدارهاي

S :اندهاي از آلترناتيوهاي انتخاب شده است که مورد قبول واقع شدشامل مجموعه. 
1S :گيرداي از آلترناتيوهاي انتخاب شده است که مورد سنجش قرار ميشامل مجموعه. 

G :گيرنده استاي از آلترناتيوهاي انتخاب شده توسط تصميمشامل مجموعه. 
1G :گيرنده هستندب شده توسط الگوريتم است که بهتر از نقاط مورد نظر تصميماي از آلترناتيوهاي انتخاشامل مجموعه . 

( )CSF :ميزان تابع هدف بر اساس هزينه هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد قبول واقع شده است. 
( )TSF :ه در هر ايستگاه که مورد قبول واقع شده استميزان تابع هدف بر اساس زمان هر گزينه انتخاب شد. 
( )CSF  .       گيردميزان تابع هدف بر اساس هزينه هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد سنجش قرار مي: 1
( )TSF  .گيردورد سنجش قرار ميميزان تابع هدف بر اساس زمان هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که م: 1
( )CGF :گيرنده استميزان تابع هدف بر اساس هزينه هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد نظر تصميم. 
( )TGF :گيرنده استميزان تابع هدف بر اساس زمان هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد نظر تصميم . 
( )CGF بهتـر از آنچـه کـه    (ميزان تابع هدف بر اساس هزينه هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد نظر الگـوريتم               : 1
 .است) گيرنده درخواست نمودهتصميم
( )TGF بهتـر از آنچـه کـه    ( نظـر الگـوريتم   ميزان تابع هدف بر اساس زمان هر گزينه انتخاب شده در هر ايستگاه که مـورد  : 1
 .است) گيرنده درخواست نمودهتصميم

 . باشدمی S،1S،G،1Gهاي موجود درگزينهمقدارهاي هزينه و زمان در مجموعه اين توابع بر اساس 








−

T

DSC

e :مقدار احتمال قبول نقاط بدتر است. 

 .    است (0,1) يک عدد تصادفي يکنواخت پيوسته بين ۱۲ ی در مرحلهuمتغير 
هـاي مربـوط بـه هـر     هاي جديد بدست آمده بر اساس زمان هـر کـدام از گزينـه          مقدارهاي نمو تابع در گزينه     STDمتغيرهاي

 . شوددهد و به صورت زير محاسبه مياتيوهاي قبلي مورد قبول را نشان ميايستگاه، نسبت به آلترن
)۵( ( ) ( )TTST SFSFD −= 1 

هـاي مربـوط بـه هـر     هاي جديد بدست آمده بر اساس هزينه هر کـدام از گزينـه       مقدارهاي نمو تابع در گزينه     SCDمتغيرهاي
 . شوددهد و به صورت زير محاسبه مي مورد قبول را نشان ميايستگاه، نسبت به آلترناتيوهاي قبلي

)۶( ( ) ( )CCSC SFSFD −= 1 
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TGDمتغيرهاي هاي مربوط به هر ايسـتگاه،    هاي جديد بدست آمده بر اساس زمان هر کدام از گزينه           مقدار نمو تابع در گزينه     1
 .  شوددهد و به صورت زير محاسبه ميينسبت به بهترين نقطه موجود کنوني را نشان م

)۷( ( ) ( )TTTG GFSFD 111 −= 
CGDمتغيرهاي هاي مربوط به هر ايستگاه، هاي جديد بدست آمده بر اساس هزينه هر کدام از گزينه      مقدار نمو تابع در گزينه     1

 .شودر محاسبه ميدهد و به صورت زينسبت به بهترين نقطه موجود کنوني را نشان مي
)۸( ( ) ( )CCCG GFSFD 111 −= 

هاي مربوط به هـر ايسـتگاه،   هاي جديد بدست آمده بر اساس زمان هر کدام از گزينه         گزينه مقدار نمو تابع در      GTDمتغيرهاي
 .شوددهد و به صورت زير محاسبه ميگيرنده را نشان مينسبت به نقطه مورد نظر تصميم

)۹( ( ) ( )TTGT GFSFD −= 1 
هاي مربوط به هر ايسـتگاه،  هاي جديد بدست آمده بر اساس هزينه هر کدام از گزينه  مقدار نمو تابع در گزينه     GCDمتغيرهاي

 .  شوددهد و به صورت زير محاسبه ميگيرنده را نشان مينسبت به نقطه مورد نظر تصميم
)۱۰( ( ) ( )CCGC GFSFD −= 1 

0T :الگوريتم متوقف خواهد شد؛گاه مقدار دما در الگوريتم از اين  مقدار کمتر شودهر. دماي انجماد است . 
Gam: دهدشود، دما را کاهش ميضريب تغيير دما است؛ ضريبي که هر دفعه در مقدار دما ضرب مي . 

T،0T  ،Gam   با تغيير آنها سرعت سرد شدن و احتمال پذيرش جواب بد و انعطـاف پـذيري   . روند حرکت الگوريتم اثر دارند    بر
 .نمايدمسأله تغيير مي

Total :شماردتعداد کل نقاط بررسي شده در يک دماي معين را مي. 
Accept :شماردمين را تعداد کل نقاط پذيرفته شده در يک دماي معي. 
Count : حلي را کـه در آنهـا        تعداد مرا( ) PercentTotalAccept p100*/     شـمارد  اسـت را مـي .Count    ًرا اصـطالحا

 .نامندشمارنده سرد شدن مي
 .شوندمتغيرهاي محدود کننده الگوريتم ناميده ميTotal ،Accept ،Count ، Percentچهار متغير 

 

 (SA:3)مراحل الگوريتم  -۲-۳-۱-۳
,,0,0,0مقداردهي اوليه متغيرها  .۱ 201 ===== CountAcceptTotalATAT 
ــد و     .۲ ــت آوري ــأله را بدس ــاي مس ــه از فض ــک نقط ــاب ي ــر  انتخ ــاي ه ــتگاهه ــد  1G وG وS را درايس ــرار دهي  ق
)و )CSFو( )TSFو( )CGFو( )TGFو( )CGF )و1 )TGF  . را محاسبه نماييد1

3ACountاگر .۳ 0TT يا = pبعدي را انجام دهيدی برويد و در غير اين صورت مرحله۱۹ ی به مرحله . 

) بسـازيد و Sیمجموعـه  اسـت را از روي       ايستگاههاي جديدي براي هر     که انتخاب  1Sیمجموعه .۴ )TSF )و1 )CSF 1 
 . را محاسبه نماييدSCD وSTDو

 . برويد۸ ی بعد را انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحلهی مرحله؛باشد0pSTDاگر .۵

TGDمقدار هاي .۶ CGDو 1  .را محاسبه نماييد 1

01اگر .۷ ≤TGD 01 و ≤CGD 01 برويد و در غير اين صورت اگر       ۱۱ یبه مرحله   باشد fTGD 01 و fCGD   باشد به 
 . برويد۹يد و در غير اين صورت به گام  برو۱۴ یمرحله

 . برويد۱۲ ی بعد را انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحلهی مرحله؛ باشد0pSCDاگر .۸

CGD وGCDوGTDمقدارهاي  .۹  . را محاسبه نماييد1

01 و0pGCD وGTD≥0اگر .۱۰ pCGDبرويد۱۴ بعد را انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحله  مرحله؛ باشد . 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

ــدارهاي .۱۱ )، 1Sمقــ )TSF ) و 1 )CSF )، S را در1 )TSF و ( )CSFــين در )، 1G و همچنــ )TGF ) و 1 )CGF 1 
=+1 قرار دهيد وCount را نيز در 0جايگزين نموده و  AcceptAccept برويد۱۴ را محاسبه نماييد و به گام . 

اگر  .۱۲






−
T

DSC

eupبرويد۱۴ ی بعد را انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحلهی مرحله؛ باشد . 

ــدارهاي .۱۳ )، 1Sمقـ )TSF ) و 1 )CSF )، Sرا در 1 )TSF و ( )CSF ــ ــرار دهيـ =+1د و  قـ AcceptAccept را 
 .محاسبه نماييد

۱۴. 1+= TotalTotal 
4ATotalاگر .۱۵ f5 ياAAccept fبعد را انجام دهيدی برويد و در غير اين صورت مرحله۱۷  باشد به مرحله . 

)اگر .۱۶ ) PercentTotalAccept p100*/بازگرديد۴ اين صورت به مرحلهغير  بعد را انجام دهيد؛ ی مرحله؛ باشد . 

۱۷. 1+= CountCount 
۱۸. TGamT  . بازگرديد۳ ی قرار دهيد و به مرحلهAccept=0 و Total=0 را محاسبه نماييد و =*

۱۹. 1G است) بهينه( نقطه مورد نظر . 

 پايان .۲۰

 

  (SA:3)ات الگوريتم خصوصي -۳-۳-۱-۳
گـردد و جـواب نهـايي     نگهـداري مـي  ؛باشـند ها که سازنده بهترين هزينه و زمـان مـي    هنگام حل مسأله بهترين گزينه     .۱

 .ها استالگوريتم مقدار تابع هدف در اين گزينه

ط بررسـي  که اگر نسبت تعداد نقاط پذيرفته شده بـه کـل نقـا   ) ۱۶ یمرحله(بيني شده است   در الگوريتم شرطي پيش    .۲
تـر  با کاهش دما احتمال پذيرش جواب بد کم       . يابد کمتر باشد، دما کاهش مي     Percentشده در يک دماي خاص از مقدار        

 . شودمي

گيرنده اعالم نموده است را چه از نظر هزينه  هايي بهتر از آنچه تصميم    اين الگوريتم طوري طراحي شده است که گزينه        .۳
 .و چه از لحاظ زمان مشخص نمايد

د و در تـالش اسـت   باشد که همزمان دو پارامتر هزينه و زمان را بررسي نماياين الگوريتم توانايي اين موضوع را دارا مي     .۴
 .هايي را بيابد که هر دو پارامتر در آن بهينه شده باشندگزينهکه 

  

 يريگجهينت -۴
 يبنـد کـره يک، در خصـوص پ يـ ات و تجارت الکترون اطالع ي تکنولوژ يريها با بکارگ  همان طور که قبالً اشاره شد؛ سازمان      

 ي طراحـ يها طـور تمي و الگوريست متدولوژيباين ميبنابرا. باشنديازمند مي ني کاراتر محاسباتيهان خود به روش   يره تأم يزنج
ل بـا ابعـاد    در حل مسائيي توانايشنهاديت روش پين مزيتر مهمبه همين دليل. شود تا حل مسائل با ابعاد بزرگ مقدور       شديم

 يي آن توانـا يهـا تمي و الگورين متدولوژ ين است که ا   يدهنده ا مسائل حل شده نشان   . استن  يره تأم ي زنج يبندکرهيبزرگ در پ  
 يدهنده بهبودهات نشانيشود که در نهايشنهادات ميها و پنهي از گزيحي صحيهاالزمه را در حل مسائل دارد و باعث  انتخاب    

 ي به تمـام ييگون و پاسخيره تأمينج در ز ي نگهدار يهانهيهز ن کاهش ي و همچن  ي موجود يهانهين هز د در کم شد   يمؤثر و مف  
 . است يع محصول به دست مشتري سرين زمان ممکن و دسترسيو در کمتر% ۱۰۰ها به طورستگاهيا

نه کمتـر  يند با هزينماي ميرند و سعيگيک بعد را در نظر ميران ين است که اکثر مدي اين متدولوژ ينکته قابل توجه در ا    
 مختلـف  يهـا  انتخابنتايجتوان ي آن ميهاتمي و الگورين متدولوژي با کمک از اي ول؛گو باشندها را پاسخا زمان کمتر تقاضا   يو  

نه و زمـان و  ي همزمان هزيسازنهي در بهين سعينه و از نظر زمان به صورت جداگانه و همچنينه بودن از لحاظ هز   يبر اساس به  
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ج مختلـف  ي نتا زنجيره تأمينتيريرنده و مديگميشود تا تصمين موضوع سبب م   يا. را تحصيل نمود  ن آنها   ي ب يجاد تعادل نسب  يا
 . موجود خود داشته باشنديهانهي از گزيترحي صحيها بتوانند انتخاب و در نتيجهمالحظه نمايند خود يروشي را پيسازنهيبه

ره يـ  زنجيبنـد کـره يت و پيري موجود در مـد  يهانهيها در خصوص انتخاب گز    ازمانران س يمات مد يآنچه مسلم است تصم   
زان زمان در ين مي و همچنينه موجوديزان هزين مقاله مي در ا  يشنهاديدر روش پ  . است ي متعدد ير فاکتورها ين تحت تأث  يتأم
 ييارهاي معي واقعيايکن در دنياست؛ له ت مدنظر قرار گرفيدي توليها سازماني برايريگمين به عنوان فاکتور تصميره تأميزنج

 و يباني بـه مـواد، نحـوه پشـت    ين، نحوه دسترسـ يکنندگان، نحوه باز پرداخت به عوامل تأمني تأميزان بدقوليت، ميفيل کياز قب 
، يرسـ  و زمـان دست ينـه موجـود  يه بر هزي تنها با تکبنابراين ؛ل هستنديران دخيمات مديز در تصم ين... کننده و   نيخدمات تأم 

 . نه را که در کل به سود سازمان باشد، بدست آوردي بهيبندکرهيتوان پينم
 يارهـا يز بسط و توسعه داد تـا بتواننـد مع         ي را ن  يگري د يريگميتصم يهاتوان مدل ين مدل م  ي ا يبر مبنا و   در اين رابطه  

 . ردينظر بگ در  را قرار دارنديدي توليهاران سازمانين خصوص مد نظر مدي را که در ايگريد
ن فاکتورها در تضاد ياز آنجا که اکثر ا.  است که در باال به آن اشاره شد يي فاکتورها يک سوساز يدر خصوص    گريمبحث د 

ا يـ  دو ي است که دارايدا نمودن توابعيپ.) ت در تضاد هستنديفيا با کينه با زمان و ي به عنوان مثال هزيعني(باشند؛ يگر م يکدي
 ز يـ ن موضـوع ن يـ نـد؛ ا يهـا نما دا نمودن حداقلي در پين فاکتورها، سعيح به ا  ي صح يدهتوانند با وزن  يمباشند و   يچند هدف م  

  .ردي صورت پذيقات آتيتواند به عنوان تحقيم
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