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توسعه مدل یکپارچه برای بررسی همزمان مکانیابی ،مسیریابی وسائل
حمل و نقل و کنترل موجودی در یک زنجیره تأمین دو ردهای
حسن حسینی نسب
علی صدیقی
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چکیده
در این مقاله ،یک مدل جدید براي بهينهسازي مسائل مربوط به مکانیابی تسهيالت ،تخصيص
خردهفروشها ،کنترل موجودي و مسيریابی وسایل نقليه ارائه گردیده است .در این مدل ،خطمشی کنترل
موجودي ،براي خردهفروشهایی با تقاضاي قطعی و معين تعيين ،و به صورت دوره زمانی ثابت با تدارک
مجدد موجودي ،براي خردهفروشهایی که در یک مسير قرار میگيرند ،مورد بررسی قرار میگيرد .بدین
منظور ،یک روش حل دقيق از طریق فرموله کردن مسئله به صورت برنامه ریزي عدد صحيح مختلط ارائه،
و با توجه به  NP-Hardبودن مسئله براي حل آن ،یک روش ابتکاري بر پایه الگوریتم شبيهسازي تبرید
توسعه داده شده است .براي بررسی کيفيت جوابهاي بهدستآمده از این الگوریتم ،روشی براي کران
پایين پيشنهاد و مسئله مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است .نتایج محاسباتی براي حاالت مختلف در نظر
گرفته شده براي مسئله ،نشان میدهد که الگوریتم ابتکاري پيشنهادي ،یک الگوریتم کارا و سریع براي حل
مسائل یکپارچه براي بررسی همزمان مکانیابی ،مسيریابی وسائل حمل و نقل و کنترل موجودي در یک
زنجيره تأمين دوردهاي با ابعاد مختلف میباشد.
واژگان کلیدی :مکانیابی ،مسيریابی وسائل نقليه ،کنترل موجودي ،زنجيره تأمين یکپارچه ،شبيهسازي
تبرید.

Keywords: Location, Vehicle Routing, Inventory control, Supply Chain,
Simulated annealing.

JEL Classification: R30, R4, Q31.
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-1مقدمه
در سه دهه اخير ،مفاهيم سيستمهاي

لجستيکی4

یکپارچه و یکپارچگی تصميمگيري ،به یکی از

مهمترین جنبههاي مدیریت زنجيره تأمين 2بدل شدهاند .این مفاهيم به بررسی وابستگیهاي ميان
مکان تسهيالت ،تخصيص تأمينکنندگان و خردهفروشها به تسهيالت ،ساختار سيستم حمل ونقل،
سيستم کنترل موجوديها ،برنامهریزي و زمانبندي توليد میپردازند .بهکاربردن رویکرد جامع و
حل همزمان مسائل لجستيکی ،مانع بهينهسازي محلی مسائل وابسته به هم میشود .مسائل یکپارچه
لجستيک داراي انواع مختلفی هستند که میتوان به مسائلی نظير مسيریابی -موجودي،
مکانیابی  -مسيریابی ،مکانیابی – موجودیاشاره کرد.
طراحی یک شبکه توزیع که شامل سه زیر مسئله مکان یابی-تخصيص ،مسيریابی وسایل حمل
ونقل و مسئله کنترل موجوديهاست ،میتواند اهداف متنوع یک زنجيره تأمين از هزینه پایين تا
قدرت پاسخگویی باال را برآورده کرده و باعث سودآوري و بهرهوري آن شود .تا به حال
مطالعات زیادي در حوزه بررسی یکپارچه و همزمان سه مسئله مکان یابی ،مسيریابی و کنترل
موجودي انجام نشدهاست ،ولی مطالعات گوناگونی در زمينه هماهنگی دو تا از سه مسئله فوق
شامل مسائل مسيریابی– موجودي ،مکانیابی -مسيریابی و مسائل موجودي -مکانیابی انجام شده
است (احمدي جاوید و همکاران .)2040 ،در حوزه مسئله مسيریابی– موجودي ( ،)IRP9بل 1و
همکاران ( ) 4399تقریباً اولين کسانی بودند که یک مدل یکپارچه از مدیریت موجودي و
زمانبندي وسائل نقليه معرفی کردند (بيرگر و هوساین .)2003 ،5پس از آنها فدرگروئن 1و
همکاران ( ،)4391اولين مدل  IRPبا تقاضاي احتمالی را ارائه کردند .پس از این معرفی ،چندین
نوع مدل  IRPتوسط افراد مختلف توسعه دادهشد از قبيل  IRPتکمحصولی (شنگ و ماساکوزا،
 ،)2002چندمحصولی (محمدي و همکاران  ،)4999با ناوگان حمل و نقل یکسان و یا متفاوت
(لوکا و همکاران  IRP ،)2044با تقاضاي احتمالی IRP،با تقاضاي وابسته به قيمت محصول(شو و
جين  IRP ، )2044با فرض تحویلهاي جداگانه (یوگانگ و همکاران  )2002و یا  IRPبا فرض
مجاز بودن نقل و انتقال محصول بين خردهفروشها (لوناردو و همکاران.)2042 ،
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با توجه به  NP-Hardبودن مسئله مسيریابی وسائل نقليه ( )VRP4به عنوان یکی از زیر مسئلههاي
مسيریابی موجودي ،در نتيجه خود مسئله  IRPنيز  NP-Hardاست که به دليل وجود تعداد زیادي
متغير عدد صحيح در مدل میباشد و در نتيجه روشهاي ابتکاري زیادي در این حوزه توسعه داده
شده است که الگوریتم پيشنهادشده توسط ژائو 2و همکاران ( ،)2009یکی از کاراترین و
مناسبترین روشهاي ابتکاري را براي حل مسئله مسيریابی موجودي ارائه میدهد .آنها این کار
را با توسعه یک الگوریتم جستجوي ممنوع 9و با استفاده از دو روش جستجوي همسایگی متفاوت
انجام میدهند.
در حوزه مکانیابی– مسيریابی ،اولين قدمها براي مدلسازي این نوع مسئله در دهه  4310برداشته
شد .با این حال مدلهاي ریاضی ایجادشده را نمیتوان مدلهاي دقيقی از مدل
مکانیابی– مسيریابی دانست ،چرا که در آن مدلها ،مسيرهاي حمل و نقل و بازگشت به تسهيل
در نظر گرفته نشده بود (آلمور و کارا .)2002 ،1ایجاد اولين مدلهاي واقعی این نوع مسائل در
اواخر دهه  4320و اوایل دهه  4390با فعاليت دیگر محققان اتفاق افتاد (نگی و صلحی.)2002 ،5
در طول ساليان اخير ،توجه محققين و متخصصين لجستيک بر انواع کاربرديتر مسائل
مکانیابی– مسيریابی و نيز روشهاي حل متنوعتر براي این مسایل واقع شدهاست .با توجه به این
که دو زیر مسئله مکانیابی– تخصيص و زیرمسئله مسيریابی وسایل نقليه ( )VRPهر دو NP-

 Hardهستند ،خود مسئله مکانیابی– مسيریابی نيز  NP-Hardاست و براي حل آن روشهاي
ابتکاري زیادي توسعه داده شدهاست .برونو 1و همکاران ( )4339با در نظر گرفتن شبکه حمل و
نقل چندوجهی ،یک الگوریتم ابتکاري بر پایه مسئله کوتاهترین مسير ارائه کردند .توزان و برک
( ،)4333ضمن مدلسازي مسئله مکانیابی– مسيریابی یکردهاي با محدودیت ظرفيت ناوگان
حمل و نقل  ،یک الگوریتم فراابتکاري بر پایه الگوریتم جستجوي ممنوع دو مرحلهاي طراحی
نمودند .گيانی و امپروتا )2000( 2براي همين مسئله ،یک مدل ریاضی جدید بر پایه مسئله مسيریابی
سویههاي ظرفيتدار ارائه نمودند .چان و همکاران ( ،)2004ضمن در نظر گرفتن فرض محدودیت
حداکثر طول مسير و تقاضاي تصادفی ،به حل مسئله با روش ابتکاري ذخيره /ورود و تجزیه
1.

Vehicle Routing Problem
)Zhao (2008
3. Tabu Search
)4. Alumur ans Kara (2007
)5. Nagy and Salhi (2007
)6 . Bruno (1998
)7 . Ghiani and Improta (2007
2.
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تصادفی پرداخته اند و کران باال و پایين براي تعداد تسهيالت و نيز تعداد وسایل نقليه در هر تسهيل
ارائه کردهاند .وو 4و همکاران ( ،)2002با در نظر گرفتن محدودیتهاي ظرفيت وسایل نقليه و
وجود ناوگان حمل و نقل متنوع ،روشی ابتکاري بر پایه تجزیه و الگوریتم شبيهسازي تبرید
ارائهکردهاند .لين 2و همکاران ( ،)2002براي حل مسئله مکانیابی– مسيریابی دوردهاي با فرض
محدودیت ظرفيت وسایل نقليه و حداکثر طول مسير ،یک روش ابتکاري سهمرحلهاي بر پایه سه
الگوریتم شبيهسازي تبرید ،انشعابوتحدید و فروشنده دورهگرد ایجاد نمودهاند .کاپانرا 9و
همکاران ( ،)2001به ارائه روش حلی برمبناي تئوري شبکه ،تجزیه مسئله،آزادسازي الگرانژي و
انشعاب و تحدید براي مسائل تسهيالت و مواد مضر چندهدفه با در نظر گرفتن تأثير جریان کاال بر
دیگر تسهيالت مستقر در مسير پرداختهاند .واسنر و زپفل ،)2001( 1براي حل مسئله
مکانیابی -مسيریابی دوردهاي با فرضهاي بارگيري و تحویل ،محدودیت حداکثر ظرفيت وسایل
نقليه و حداکثر طول مسير ،یک روش حل دومرحلهاي بر پایه روش ابتکاري ابتدا
مکانیابی– تخصيص و سپس مسيریابی و بازخورد بين مراحل ارائه کردهاند .لشاین 5و همکاران
( ،)2002براي مسائل مکانیابی -مسيریابی دو ردهاي با فرض محدودیت ظرفيت وسایل نقليه ،یک
مدل برنامهریزي عدد صحيح مختلط و روش حل بر مبناي آزادسازي الگرانژي ،روش جستجوي
جزء گرادیان و مسئله فروشنده دورهگرد ارائه نمودهاند .ازیورت 1و همکاران ( )2002براي مسئله
مکانیابی– مسيریابی یکردهاي ،روشهاي ابتکاري بر پایه جستجوي ممنوع ،انشعاب و تحدید،
آزادسازي الگرانژي و حداقل جنگل پوشاننده ایجاد نمودهاند .آلباردا– سامبوال 2و همکاران
( )2002به ارائه روش حل ابتکاري بر پایه جستجوي همسایگیها و کران پایين بر پایه تجزیه براي
مسئله مکانیابی– مسيریابی یک ردهاي با حضور خردهفروشهاي تصادفی و جریمه عدم برآورد
تقاضا پرداختهاند.
در حوزه مسائل مکانیابی– موجودي ،یک مدل توسط واسکين و همکاران ( )2001ارائه شده
است و شن 9و همکاران ( ،)2002این مدل مکانیابی– موجودي را اصالح کردهاند .این مدل فقط
تصميمات مکانیابی و کنترل موجودي را بهينهسازي میکند .تابع هدف مدل ،جمع هزینههاي
1.

)Wu (2002
). Lin (2002
)3. Cappanera (2004
)4 . Wasner and Zäpfel (2004
)5 . Lashine (2006
)6 . Özyurt (2007
)7 . Albareda-Sambola (2007
)8 . Shen (2007
2
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مکانیابی و موجودي است و همچنين یک هزینه مسيریابی تقریبی که تنها وابسته به مکانهایی
است که مراکز توزیع در آنجا افتتاح شدهاست .نتایج نشان میدهد که کاهش هزینه معنیداري از
طریق استفاده از این مدل در مقایسه با استفاده از یک رویکرد ترتيبی به دست میآید (شن و کی
.)2002
اخيراً احمديجاوید و همکاران ( ،)2040براي اولين بار یک مدل اوليه براي بهينهسازي همزمان
تصميمات مکانیابی– تخصيص ،موجودي و مسيریابی در یک سيستم زنجيره تأمين احتمالی ارائه
کردهاند .در این مدل ،تقاضاي هر مشتري ،غيرقطعی و از یک توزیع نرمال پيروي میکند و هر
مرکز توزیع یک مقدار معين ذخيره اطمينان نگهداري میکند .مدل به صورت یک مسئله
برنامهریزي عدد صحيح مختلط محدب فرموله شده است و در ابتدا با استفاده از روشهاي دقيق
حل میشود و سپس یک روش ابتکاري مبتنی بر ترکيب الگوریتمهاي جستجوي ممنوع و
شبيهسازي تبرید توسعه داده میشود .نتایج نشان میدهد که این الگوریتم پيشنهادي براي حل
مسائل با اندازههاي بزرگ بسيار مناسب و کاراست .همچنين این تحقيق ،با مقایسه نتایج مسئله
مکانیابی -موجودي ارائهشده توسط شن و همکاران ( )2002و مدل پيشنهادي خود نشان میدهد
که تصميمگيري یکپارچه مکانیابی– مسيریابی– موجودي ،باعث بهبود عملکرد کلی سيستم در
کاهش هزینههاي زنجيره تأمين خواهد شد.
همانطور که در مرور ادبيات بيان شد ،مطالعات زیادي در حوزه بررسی یکپارچه و همزمان مسائل
مکانیابی -مسيریابی -موجودي ،انجام نشده است .در مدل پيشنهادي احمديجاوید و همکاران
( )2040براي این نوع مسائل ،خطمشی کنترل موجودي تنها براي مراکز توزیع لحاظ شده است و
از نوع مقدار سفارش ثابت و بدین صورت است که وقتی سطح موجودي مراکز توزیع به نقطه
سفارش مجدد رسيد ،یک مقدار ثابت به مرکز توزیع اصلی سفارش داده میشود .در این مقاله،
براي اولين بار یک مدل یکپارچه مکانیابی–مسيریابی– موجودي توسعه داده میشود که در آن
خطمشی کنترل موجودي براي خردهفروشها تعيين میگردد .این خط مشی به صورت دوره
زمانی تدارک مجدد موجودي (فاصله زمانی اعزام وسایل نقليه بر پرکردن مجدد موجودي یک
خردهفروش) است .در این مدل پيشنهادي ،دوره تدارک مجدد موجودي براي خردهفروشهایی
که در یک مسير قرار میگيرند یکسان است و ظرفيت ناوگان حمل و نقل و همچنين حداکثر طول
مسير به ميزان مشخصی محدود فرض شدهاست .براي حل مسئله ،یک روش حل بهينه از طریق
بيان مسئله به صورت یک مدل برنامهریزي عدد صحيح مختلط غيرخطی ارائه میشود .با توجه به
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این که زیر مسئلههاي مسيریابی– موجودي و مکان یابی– مسيریابی NP-Hard ،هستند ،مسئله
یکپارچه مکانیابی -مسيریابی -موجودي نيز  NP-Hardاست و از این رو ،براي این مدل جدید و
حل مثالهاي با اندازه بزرگ ،یک روش ابتکاري توسعه داده میشود .این روش ابتکاري
پيشنهادي ،یک الگوریتم دومرحلهاي مبتنی بر شبيهسازي تبرید است .در مرحله اول ،ابتدا با
استفاده از الگوریتمی یک جواب اوليه ایجاد میشود .مرحله بعدي ،مرحله بهبود جواب اوليه است
که به ترتيب در دو فاز مسيریابی و کنترل موجودي انجام میشود .براي هر فاز ،از روشی مبتنی بر
الگوریتم شبيهسازي تبرید براي بهبود جواب استفاده میشود.
ادامه این مقاله بدین شرح است :در بخش  ،2یک مدل ریاضی براي مسئله فوق ارائهمیشود .در
بخش  ،9روشيابتکاري دو مرحلهاي بر پایه الگوریتم شبيهسازي تبرید براي حل مسئله پيشنهاد
میشود .در بخش  ،1اعتبار مدل و روش حل پيشنهادي با استفاده از نتایج محاسباتی بررسی
میشود و در پایان در بخش  5نتيجه تحقيق ارائه میشود.
 -2شرح مسئله و مدلسازی ریاضی
مسئله مورد نظر این مقاله ،یک زنجيره تأمين شامل مجموعهاي از مراکز توزیع اصلی ،مراکز توزیع
جزیی و خردهفروشهاست که از لحاظ جغرافيایی پراکنده در یک منطقه معين هستند .این مسئله
بر روي یک گراف بدون جهت )𝐸  𝐺 = (𝑁,تعریف میشود .مجموعه گرههاي این گراف ()N
متشکل از گرههاي مراکز توزیع اصلی ( ،)CDگرههاي مراکز توزیع جزیی ( )RDو گره خرده
فروشها ( )Cاست .مجموعه کل یالهاي (راههاي ارتباطی) موجود در گراف این شبکه توزیع
( )Eشامل یالهاي بدون جهت ،اتصالدهنده توليد کننده به مراکز توزیع ،مراکز توزیع به
خردهفروشها و همچنين خردهفروشها به یکدیگر است .در مورد طول یالهاي اتصالدهنده
مراکز توزیع به خردهفروشها و خردهفروشها به یکدیگر اصل نامساوي مثلثی صدق میکند
( 𝑗𝑘𝑑 .)𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖𝑘 +
-1-2مفروضات
 تنها یک محصول بين خردهفروشها توزیع میشود. ظرفيت مراکز توزیع اصلی و جزیی ،مقادیري قطعی و محدود هستند. ظرفيت وسایل نقليه یکسان و داراي مقادیري قطعی و محدود هستند .ناوگان حمل و نقلیکسان فرض شده است.
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 تقاضاي خردهفروشها ،قطعی و معين است و شکستن آن بين چند مرکز توزیع جزیی مجازنيست .تقاضاي خردهفروشها مستقل از یکدیگر است.
 خط مشی موجودي در خردهفروشها به صورت دوره زمانی تدارک مجدد موجودي ثابت(فاصله زمانی اعزام وسایل نقليه بر پرکردن مجدد موجودي یک خردهفروش) است .در مدل
پيشنهادي ،دوره تدارک مجدد موجودي براي خردهفروشهایی که در یک مسير قرار دارند
یکسان است.
 حداکثر طول مسير به دالیلی مثل نوع کاالي در حال تحویل و یا قوانين کار ،به ميزان مشخصیمحدود است.
 هر خردهفروش تنها توسط یک وسيله نقليه سرویسدهی میشود. تقاضاي کل هر مسير باید کمتر یا مساوي ظرفيت وسيله نقليه باشد. هرمسير از یک مرکز توزیع شروع میشود و در همان مرکز توزیع پایان میپذیرد. هزینه و زمان بار کردن و تخليه وسایل نقليه در نظر گرفته نشده است. کمبود موجودي در مراکز توزیع و خردهفروشها مجاز نيست .هيچگونه نقلوانتقال موجوديبين مراکز توزیع و یا بين خردهفروشها امکانپذیر نيست.
 -2-2اهداف مدل پیشنهادی
با هدف کمينه کردن هزینههاي کل زنجيره تأمين ،در این مدل تصميمگيريهاي زیر انجام
میشود:
 )4مکان یابی مراکز توزیع جزیی
 )2تخصيص خردهفروشها به مراکز توزیع جزیی
 )9تعيين مسيرهاي حمل ونقل محصول از مراکز توزیع به خردهفروشها
 )1تعيين سياستهاي کنترل موجودي براي خردهفروشها
 )5تعيين ميزان محصول حمل شده از مراکز توزیع اصلی به مراکز توزیع فرعی
 -3-2عالئم و اختصارات
عالیم و اختصارات مورد استفاده در این تحقيق به صورت جدول  4میباشد.
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جدول ( :)1عالئم و اختصارات
پارامترها

مجموعهها
 :CDمجموعه گرههاي مراکز توزیع اصلی

 :τحداکثر مسافت قابل طی توسط هر وسيله نقليه در هر روز

 :RDمجموعه گرههاي مراکز توزیع جزیی

 :q kمقدار تقاضاي مشتري  kام بر حسب واحد محصول در هر روز
∝ :هزینه ثابت حمل و نقل بين گرههاي مراکز توزیع جزیی و

 :Cمجموعه گرههاي خردهفروشها

خردهفروشها به ازاي واحد مسافت

 :Rمجموعه کليه وسایل نقليه (مسير) بالقوه موجود

 :drkmمسافت ما بين گره  kو گره  mدر مسير )k & 𝑚 ∈ N1( r

 :N1مجموعه کليه گرههاي عضو ()RD ∪ C

 :Aهزینه سفارشدهی به ازاي هر بار سفارش

 :Vrمجموعه خردهفروشها براي مسير r

 :hهزینه نگهداري در هر دوره به ازاي واحد محصول
 :wروزهاي کاري در افق برنامهریزي

پارامترها
 :f́iظرفيت عرضه مجموعه گرههاي مراکز توزیع اصلیiام

 :q kmaxحد باال براي تقاضاي مشتري  kدر هر روز

 :fjظرفيت مجموعه گرههاي مراکز توزیع جزیی jام

 :q kminحد پایين براي تقاضاي مشتري  kدر هر روز

 :crijهزینه انتقال واحد محصول از عرضه مجموعه
گرههاي مراکز توزیع اصلیiام به مجموعه گرههاي مراکز

متغیرهای تصمیم

توزیع جزیی jام
 :fcjهزینه ثابت افتتاح گرههاي مراکز توزیع جزیی jام
 :vcjهزینه متغير فعاليت گرههاي مراکز توزیع جزیی jام به
ازاي واحد محصول

 :Trمتغير زمان تدارک مجدد مسير ( .rمتغير صحيح)
 :xijمتغير مقدار واحد محصول حملشده از مرکز توزیع اصلی(مجموعه
گرههاي مراکز توزیع اصلی)iام به مرکز توزیع جزیی(گرههاي مراکز
توزیع جزیی)jام( .متغير صحيح)
 :yjمتغير صفر و یک عدم احداث یا احداث یک مرکز توزیع

 :cvهزینه ثابت هر واحد وسيله نقليه

جزیی(گرههاي مراکز توزیع جزیی) در مکان بالقوه  jام.
 :urkmمتغير صفر ویک نگذشتن یا گذشتن مسير (وسيله نقليه)  rام از

 :σظرفيت وسایل نقليه ناوگان حمل ونقل

گره  kبه گره )k & 𝑚 ∈ N1( .m

 :nvjحداکثر تعداد وسایل نقليه قابل تخصيص به گرههاي
مراکز توزیع جزیی jام که در اینجا برابر با = nvj

 :zkjمتغير صفر ویک عدم تخصيص یا تخصيص خردهفروش kام به مرکز
توزیع جزیی(گرههاي مراکز توزیع جزیی) jام.

f
⌉ ⌈ j⁄σاست.

مدل ریاضی مسئله مکانیابی–مسيریابی– موجودي دو ردهاي با در نظرگرفتن تقاضاي معين
خردهفروش و محدودیتهاي ناوگان حمل و نقل و حداکثر طول مسير به شرح زیر فرموله
میشود:
∑𝑗∈𝑅𝐷 𝑓𝑐𝑗 𝑦𝑗 + ∑𝑖∈𝐶𝐷 ∑𝑗∈𝑅𝐷 𝑐𝑟𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 + ∑𝑗∈𝑅𝐷 𝑣𝑐𝑗 ∑𝑘∈𝐶 𝑞𝑘 𝑧𝑘𝑗 +
() 1

𝑇𝑟 ∗𝑞𝑘 ∗ℎ
2

𝐴

𝑟𝑉∈𝑘∑ 𝑅∈𝑟∑ ∗ 𝑢𝑟𝑘𝑚 + ∑𝑟∈𝑅 𝑇 +
𝑟

𝑣𝑐𝑑𝑟𝑘𝑚 ∗𝛼+
𝑟𝑇

𝑀𝑖𝑛.

∑𝑟∈𝑅 ∑𝑚∈𝑁1 ∑𝑘∈𝑁1
Subject to:

() 2

𝐷𝐶 ∈ 𝑖∀ ,

𝑖́𝑓 ≤ 𝑗𝑖𝑥𝑤 𝐷𝑅∈𝑗∑
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() 3

𝐷𝑅 ∈ 𝑗∀ ∑𝑖∈𝐶𝐷 𝑤𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑓𝑗 𝑦𝑗 ,

()4

𝐷𝑅 ∈ 𝑗∀ ∑𝑘∈𝐶 𝑞𝑘 𝑧𝑘𝑗 − ∑𝑖∈𝐶𝐷 𝑥𝑖𝑗 = 0 ,

() 5

𝐶 ∈ 𝑘∀ ∑𝑟∈𝑅 ∑𝑚∈𝑁1 𝑢𝑟𝑘𝑚 = 1 ,
(, ∀𝑟 ∈ 𝑅 )6

(, 2 ≤ |𝑉| ≤ |𝐶|, ∀𝑉 ⊆ 𝐶 )7

𝜏 ≤ 𝑚𝑘𝑟𝑢 𝑚𝑘𝑟𝑑 ∑𝑚∈𝑁1 ∑𝑘∈𝑁1

⌉𝜎∑𝑘∈𝑉 ∑𝑚∈𝑉 ∑𝑟∈𝑅 𝑢𝑟𝑘𝑚 ≤ |𝑉| − ⌈∑𝑘∈𝑉 𝑞𝑘⁄

(∑𝑚∈𝑁1 𝑢𝑟𝑘𝑚 − ∑𝑚∈𝑁1 𝑢𝑟𝑚𝑘 = 0 , ∀𝑘 ∈ 𝑁1 , ∀𝑟 ∈ 𝑅)8
(∑𝑚∈𝑁1 𝑢𝑟𝑘𝑚 + ∑𝑛∈𝑁1 𝑢𝑟𝑗𝑛 − 𝑧𝑘𝑗 ≤ 1 , ∀𝑘 ∈ 𝐶 , ∀𝑗 ∈ 𝑅𝐷 , ∀𝑟 ∈ 𝑅)9
(, ∀𝑗 ∈ 𝑅𝐷)11
()11

𝑗𝑦 𝑗𝑣𝑛 ≤ 𝑘𝑗𝑟𝑢 𝐶∈𝑘∑ 𝑅∈𝑟∑

𝑅 ∈ 𝑟∀ ∑𝑘∈𝑉𝑟 𝑞𝑘 ∗ 𝑇𝑟 ≤ 𝜎 ,
(𝑞𝑘𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑞𝑘 ≤ 𝑞𝑘𝑚𝑎𝑥 , ∀𝑘 ∈ 𝐶 )12

()13

𝐷𝑅 ∈ 𝑗∀ , ∀𝑖 ∈ 𝐶𝐷 ,

𝑟𝑒𝑔𝑒𝑡𝑛𝐼 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 ,

(, ∀𝑟 ∈ 𝑅 )14

𝑟𝑒𝑔𝑒𝑡𝑛𝐼 𝑇𝑟 ≥ 0 ,

()15

𝐷𝑅 ∈ 𝑗∀ 𝑦𝑗 ∈ {0,1} ,

()16

𝑅 ∈ 𝑟∀ 𝑢𝑟𝑘𝑚 ∈ {0,1} , ∀𝑘 ∈ 𝑁1 , ∀𝑚 ∈ 𝑁1 ,
(𝑧𝑘𝑗 ∈ {0,1} , ∀𝑘 ∈ 𝐶 , ∀𝑗 ∈ 𝑅𝐷 )17

در مدل فوق ،رابطه ( ،)4نشاندهنده تابع هدف است که به ترتيب شامل هزینه ثابت افتتاح RDها،
هزینه انتقال کاال از CDها به RDها ،هزینه متغير فعاليت RDها ،کل هزینههاي حمل و نقل از
RDها به خردهفروشهادر هر روز ،هزینه سفارشدهی در هر روز و هزینه نگهداري محصول در
هر روز است .رابطه ( ،)2ظرفيت کاالي خروجی از CDها را محدود میسازد .رابطه (،)9
نشاندهنده محدودیت جریان ورودي به RDها است و رابطه ( ،)1تعادل جریان در RDها (برابر
بودن جریان ورودي و خروجی) را برقرار میسازد .رابطه ( ،)5باعث میشود که هر مشتري تنها به
یک وسيله نقليه (مسير) تعلق داشته باشد .رابطه ( ،)1نيز حداکثر طول مسير هر وسيله نقليه را
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محدود میسازد .رابطه ( ،)2مشهور به محدودیت حذف زیرتور ،از ایجاد مسيرهایی که به یک
 RDمتصل نيستند ،جلوگيري میکند .همچنين این محدودیت ،حداکثر تقاضاي تخصيص داده
شده به هر وسيله نقليه را به ظرفيت آن وسيله نقليه محدود میسازد .رابطه ( )9یا محدودیت حفظ
روند ،هر وسيله نقليه را ملزم میکند تا از همان گرهی که به آن وارد شدهاست ،خارج شود .رابطه
( ،)3باعث تخصيص مشتري به یک  RDدر صورت قرار گرفتن آن مشتري در مسير وسيله نقليه
متعلق به همان RDمیشود .رابطه ( ،)40تعداد وسایل نقليه (مسير) اختصاصیافته به یک  RDرا به
حداکثر تعداد وسایل نقليه در دسترس محدود میکند .رابطه ( ،)44نشان میدهد که تقاضاي
مشتري  kدر هر روز در بين یک حد باال و پایين معين قرار میگيرد .رابطه ( ،)42نشان میدهد که
تقاضا در هر روز براي مسير rضرب در زمان تدارک مجدد آن مسير باید کمتر مساوي ظرفيت
وسيله حمل ونقل باشد .در نهایت رابطههاي ( )49-42نوع متغيرهاي تصميم را مشخص میکنند.
 -3روش حل
در مدل برنامهریزي عدد صحيح مختلط پيشنهادي فوق ،محدودیت حذف زیرتورها به دليل
ماهيت ترکيبی خود ،حل دقيق مسئله را مشکل میسازد .با توجه به این مورد و نيز NP-Hard

بودن مسئله مکانیابی– مسيریابی -موجودي ،حل بهينه این مسئله در ابعاد متوسط و بزرگ با
استفاده از روشهاي دقيق در زمان چندجملهاي امکانپذیر نيست .به همين دليل براي حل این نوع
مسائل در زمان معقول باید از روشهاي ابتکاري استفاده کرد.
-1-3الگوریتم ابتکاری
در این بخش ،یک روش حالبتکاري بر پایه الگوریتم شبيهسازي تبرید ارائهمیشود.الگوریتم
شبيهسازي تبرید ،یک الگوریتم فراابتکاري تصادفی براي حل مسائل ترکيبی است .ایده اصلی این
الگوریتم ،انتخاب تصادفی یک جواب از همسایگی جواب فعلی در هر مرحله است .جواب
همسایه انتخاب شده در صورتی که تابع هدف بهتري نسبت به جواب فعلی داشته باشد،جایگزین
جواب فعلی میشود .در غير این صورت ،به صورت تصادفی با احتمالی بين صفر تا یک جایگزین
جواب فعلی میگردد .در الگوریتم شبيهسازي تبرید،احتمال انتخاب جوابی با تابع هدف بدتر
متناسب با ميزان تفاوت توابع هدف دو جواب است .جوابهاي با اختالف کمتر تابع هدف از
مقدار تابع هدف فعلی با احتمال بيشتر و جوابهاي با اختالف زیادتر به ندرت انتخاب میشوند.

445

توسعه مدل یکپارچه براي بررسی همزمان مکانیابی ،مسيریابی وسائل حمل و نقل و کنترل…

بنابراین با افزایش تعداد تکرارهاي این الگوریتم ،احتمال خارجشدن از جوابهاي بهينه محلی
افزایش مییابد .از طرف دیگر همراه با کاهش احتمال پذیرش جوابهاي با توابع هدف بدتر در
طول زمان به دليل کاهش درجه حرارت سيستم ،الگوریتم در نهایت به یک جواب بهينه خوب
همگرا میرسد (هندرسون 4و همکاران.)2009 ،
روش ابتکاري پيشنهادي این مقاله ،یک الگوریتم دومرحلهاي مبتنی بر شبيهسازي تبرید است .ابتدا
با استفاده از یک الگوریتم ،نخست مکانیابی و سپس تخصيص–مسيریابی ،یک جواب اوليه ایجاد
میشود و سپس مسيرهاي آن به صورت محلی توسط الگوریتم ابتکاري تعویض Or-opt

پيشنهادي توسط اور ( )4321بهبود داده میشود .در نهایت با استفاده از ساختار عمومی الگوریتم
شبيهسازي تبرید ،بر روي شش همسایگی جواب اوليه طی سه مرحله جستجو انجام میشود و
جواب اوليه بهبود مییابد .ایجاد شش همسایگی مرحله بهبود ،ترکيبی از روش پيشنهادي زگردي
و همکاران ( )4999براي مسئله مکانیابی -مسيریابی دو ردهایاست که در آن پنج همسایگی( 𝑁1

)𝑁4 (x) ،𝑁3 (x)،𝑁2 (x) ،(xو ) )𝑁5 (xبراي حل این نوع مسائل ارائه کردهاست و توسعه
روش پيشنهادي ژائو و همکاران()2002براي همسایگی ششم () )𝑁6 (xبراي بخش کنترل
موجودي و تعيين دوره سفارش ثابت است.
-2-3ایجاد جواب اولیه
 -1-2-3مکانیابی
در این گام ،مراکز توزیع جزیی ( )RDکه باید افتتاح شوند باید طوري انتخاب شوند که هزینه
گشایش آنها ،تخصيص جریان حمل مواد بين CDها و آنها ،و نيز هزینه متغير فعاليت آنها مينيمم
شود که این گام معادل حل مسئله زیر است:
()49
()43

𝑗𝑖𝑥 𝐷𝐶∈𝑖∑ 𝑗𝑐𝑣 𝐷𝑅∈𝑗∑ ∑𝑗∈𝑅𝐷 𝑓𝑐𝑗 𝑦𝑗 + ∑𝑖∈𝐶𝐷 ∑𝑗∈𝑅𝐷 𝑐𝑟𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 +
𝐷𝐶 ∈ 𝑖∀ ,

𝑀𝑖𝑛.

𝑖́𝑓 ≤ 𝑗𝑖𝑥𝑤 𝐷𝑅∈𝑗∑

()20

𝐷𝑅 ∈ 𝑗∀ ∑𝑖∈𝐶𝐷 𝑤𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑓𝑗 𝑦𝑗 ,

()24

𝑘𝑞 𝐶∈𝑘∑ = 𝑗𝑖𝑥 𝐷𝑅∈𝑗∑ 𝐷𝐶∈𝑖∑
). Henderson (2003

1
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در این مسئله ،روابط ( )43-20مانند روابط ( )2-9هستند و رابطه ( )24باعث میشود که مجموع
کاالي حملشده از CDها به RDها برابر تقاضاي کل باشد .مسئله برنامهریزي عدد صحيح مختلط
فوق توسط نرمافزارهاي بهينهسازي حل میگردد.
 -2-2-3تخصیص–مسیریابی
در این گام باید مراکز توزیع جزیی ،گشایشیافته و خردهفروشها بر اساس اصل نزدیکترین
همسایگی با شرط عدم نقض محدودیتهاي حداکثر ظرفيت  ،RDحداکثر طول مسير و حداکثر
ظرفيت وسيله نقليه به RDها تخصيص داده شده و وارد مسيرها شوند .انتخاب اولين  RDبر اساس
کمترین نسبت هزینه ایجاد به ظرفيت انجام میپذیرد و در طول زمان پس از عدم امکان تخصيص
مشتري بيشتر به یک  RD ،RDبعدي بر اساس معيار ذکر شده گشایش مییابد.
 -3-2-3بهبود مسیرهای اولیه
در این مرحله ،مسيرهاي اوليه ایجاد شده توسط مرحله قبل به وسيله روش ابتکاري  Or-optبهبود
داده میشود.
 -4-2-3کنترل موجودی
در این مرحله ،مقدار اوليه  ،4براي دوره تدارک مجدد موجودي براي هر یک از مسيرهاي
ایجادشده و در نهایت بهبودیافته در دو مرحله قبل در نظر گرفته میشود.
-3-3مرحله بهبود روش حل ابتکاری
در مرحله بهبود جستجو بر روي پنج همسایگی که بر اثر تعویض RDها در مبدأ دو مسير ایجاد
میشود و نيز جستجو بر روي همسایگی ششم که بر اثر تغيير دوره تدارک مجدد موجودي ایجاد
میشود ،در سه بخش بر اساس ساختار الگوریتم شبيه سازي تبرید انجام میشود .ایده اصلی این
مرحله ،یافتن ترکيبی مناسب از  RDهایی است که باید در هر تکرار گشایش یابند و یافتن بهترین
ترکيب مسيرها با توجه به ترکيب RDهاي انتخابی و نيز بهترین زمان تدارک مجدد موجودي
براي هریک از مسيرهاست .روال کلی الگوریتم پيشنهادي (جدول  ،)2به این ترتيب است که در
ابتدا با اجراي زیرمسئله مسيریابی (جدول  ،)9بر روي جواب اوليه به دست آمده این جواب بهبود
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محلی داده میشود .روش اجراي زیرمسئله مسيریابی به صورت جستجو بر روي جوابهاي عضو
اشتراک  9تا از  5همسایگی ایجاد شده () 𝑁2 (x)،𝑁1 (xو ) )𝑁5 (xبا هدف بهبود جواب فعلی با
توجه به RDهاي گشایش یافته اوليه است .سپس با اجراي زیرمسئله کنترل موجودي (جدول ،)1
جواب فعلی باز هم بهبود محلی داده میشود .روش اجراي زیرمسئله کنترل موجودي به صورت
جستجو بر روي اشتراک جواب ایجاد شده در مرحله زیرمسئله مسيریابی با جواب همسایگی
ایجادشده ششم با هدف بهبود جواب فعلی الگوریتم است .سپس در ادامه زیر مسئله اصلی
جستجوي الگوریتم ،جستجو بر روي جوابهاي متعلق به اشتراک همسایگیهاي ) 𝑁3 (xو 𝑁4

) (xو آخرین همسایگی ایجاد شده در مرحله زیرمسئله کنترل موجودي را با هدف ایجاد تنوع در
جواب و گسترش محدوده جستجو به وسيله گشایش و یا بستن RDها انجام میدهد .در پایان
تکرار هر زیرمسئله اصلی جستجو ،دماي الگوریتم جستجوي همسایگیهاي مربوطه کاهش مییابد
و سپس براي بهبود محلی مسيرهاي به دست آمده و نيز زمان تدارک مجدد هر مسير ،به ترتيب
زیرمسئلههایمسيریابی و کنترل موجودي با توجه به RDهاي گشایش یافته اجرا میشوند .این
فرآیند تا زمان برآورده شدن شرایط انجماد در زیرمسئله اصلی جستجوي الگوریتم ادامه مییابد.
-4-3شرایط انجماد
شرایط انجماد در هر دو بخش اصلی جستجوي الگوریتم و مسيریابی ،رسيدن به حد باالي تعداد
تکرارهاي اصلی ( )Kاست .همچنين اگر مقدار صرفهجویی بين سه تکرار اصلی جستجوي گام
چهارمجدول( )2و یا گام دومجدولهاي( )9و ( )1کمتر از مقدار مشخصی مانند 𝜀 باشد ،آنگاه
جستجوي مربوط به آن گام خاتمه مییابد.
 -5-3همگرایی روش ابتکاری
اثبات همگرایی روش ابتکاري پيشنهادي این مقاله ،از آناليز همگرایی با پشتوانه نظري غنیاي که
براي الگوریتمهاي شبيهسازي تبرید توسعه داده شدهاست ،پيروي میکند .در ادبيات چندین محقق
مانند جمان و همکاران ( ،)4391ميترا و همکاران ( )4391و برنسيمس و همکاران (،)4339
همگرایی الگوریتم شبيهسازي تبرید بررسی شدهاست و آنها توانستهاند ثابت کنند که این
الگوریتم در محدوده یک جواب بهينه سراسري با احتمال یک ،همگرا میشود بدین معنی که
یک برنامه تبرید طوالنی نمایی میتواند همگرایی به جواب بهينه سراسري را تضمين کند .در
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پژوهش اسپال( ،)2009از هر دو جنبه نظري و عملی الگوریتم شبيهسازي تبرید در این مورد به
طور مفصلتري بحث شدهاست.
 -6-3کران خطا
براي فهميدن کيفيت جوابهاي به دست آمده از روش ابتکاري ،یک کران خطا ارائهمیشود .در
این بخش ،براي توسعه یک کران خطا ،حد پایينی براي مقدار بهينه تابع هدف از راه حل کردن
مدلی پيدا میشود که در حقيقت از طریق آزادسازي محدودیتهاي زیرتور نظير محدودیت(،)2
در مدل پيشنهادي در بخش دو مقاله ،به دست میآید.
جدول ( :)2نمای کلی الگوریتم ابتکاری پیشنهادی
مرحله ایجاد جواب اولیه
)4

مکانیابی با استفاده از یک مدل برنامهریزي عدد صحيح مختلط و حل آن به وسيله روشهاي دقيق

)2

تخصيص خردهفروشها به RDها با حداقل نسبت هزینه احداث به ظرفيت و ساختن مسيرهاي اوليه

)9

بهبود مسيرهاي اوليه بر اساس الگوریتم Or-opt

)1

دادن مقدار اوليه 𝐫𝐓= 1براي همه مسيرهاي ایجاد شده ()r

مرحله بهبود
)4

اجراي زیرمسئله مسيریابی

)2

اجراي زیرمسئله کنترل موجودي

)9

تعيين مقدار دماي اوليه ( 𝟏𝟎𝐇) و ضریب کاهش ( 𝟏𝐞)

)1

تا هنگامی که شرایط انجماد برآورده نشدهاست:
 )4-1تکرار حلقه زیر براي 𝟏𝐋 مرتبه:
 )4-4-1انتخاب یک جواب تصادفی مانند ́𝐱 از اشتراک همسایگیهاي توليدشده) 𝐍𝟑 (xو ) 𝐍𝟒 (xو آخرین همسایگی
توليدشده در بخش زیرمسئله کنترل موجودي
∆= 𝐟(𝐱́ ) − 𝐟(𝐱) )2-4-1

 )9-4-1اگر 𝟎 ≤∆ آنگاه ́𝐱=x

 )1-4-1اگر 𝟎 ≥∆ آنگاه ́𝐱= xبا احتمال 𝟏𝟎𝐇𝐞−∆⁄
 )2-1کاهش دما 𝟏𝟎𝐇 ∗ 𝟏𝐞 ← 𝟏𝟎𝐇
 )9-1اجراي زیرمسئله مسيریابی
 )1-1اجراي زیرمسئله کنترل موجودي
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جدول ( :)3نمای کلی زیرمسئله مسیریابی الگوریتم ابتکاری پیشنهادی
زیرمسئله مسیریابی
)4

تعيين مقدار دماي اوليه (  )H02و ضریب کاهش ( )e2

)2

تا هنگامی که شرایط انجماد برآورده نشدهاست:
 )4-2تکرار حلقه زیر براي  L2مرتبه:
 )4-4-2انتخاب یک جواب تصادفی مانند ́ xاز اشتراک همسایگیهاي توليدشده) N2 (x)،N1 (xو ) N5 (xو آخرین
همسایگی توليدشده در بخش زیرمسئله کنترل موجودي
∆= f(x́ ) − f(x) )2-4-2

 )9-4-2اگر  ∆≤ 0آنگاه ́x=x

 )1-4-2اگر  ∆≥ 0آنگاه ́ x=xبا احتمال e−∆⁄H02
 )2-2کاهش دماH02 ← e2 H02

جدول ( :)4نمای کلی زیرمسئله کنترل موجودی الگوریتم ابتکاری پیشنهادی
زیرمسئله کنترل موجودی
)4

تعيين مقدار دماي اوليه (  )H03و ضریب کاهش ( )e3

)2

تا هنگامی که شرایط انجماد برآورده نشدهاست:
 )4-2تکرار حلقه زیر براي  L3مرتبه:
 )4-4-2انتخاب یک جواب تصادفی مانند ́ xاز اشتراک آخرین همسایگیهاي توليدشده در زیرمسئله مسيریابی و
همسایگی توليدشده)N6 (x

∆= f(x́ ) − f(x) )2-4-2
 )9-4-2اگر  ∆≤ 0آنگاه ́x=x
 )1-4-2اگر  ∆≥ 0آنگاه ́ x=xبا احتمال

−∆⁄H03

e

 )2-2کاهش دماH03 ← e3 H03

 -4نتایج محاسباتی
 -1-4طراحی آزمایشهای عددی
براي ارزیابی کارایی روش حل پيشنهادي از  40نمونه مسئله تصادفی توليدشده در سه دسته مسئله
با ابعاد کوچک ( 9نمونه) ،مسئله با ابعاد متوسط ( 9نمونه) و با ابعاد بزرگ ( 1نمونه) ،استفاده
میشود .دسته مسائل توليد شده ،در تعداد خردهفروشهاو در تعداد مراکز توزیع جزیی و اصلی با
هم متفاوت هستند.گرههاي گراف مسئله ،بهطور تصادفی در فضایی به اندازه  4000*4000توليد
میشوند .تقاضاي خردهفروشها ،ظرفيت RDها و CDها به ترتيب و به طور تصادفی از فواصل
] U[30,140]،U[7,30و ]U[100,600انتخاب میشوند .هزینه ثابت وسایل نقليه برابر  250و
هزینه ثابت و متغير بازگشایی RDها به ترتيب و بهطورتصادفی از فاصله
 U[20,80]+U[10,110]*fj 2و  U[1.5,3]+U[0.01,0.03]*fjانتخاب میشوند .هزینه حمل و
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نقل بين CDها و RDها و همچنين بين RDها و خردهفروشها به ترتيب برابر 0/400و  0/5واحد
فاصله اقليدسی بين گرهها فرض میشود .هزینههاي سفارشدهی و نگهداري موجودي به ترتيب و
بهطور تصادفی از فواصل ] U[5,15و ] U[100,250انتخاب میشوند .ظرفيت وسایل نقليه و
حداکثر طول مسير براي هر مسئله طوري تعيين میگردد که براي ابعاد کوچک هر مسير به طور
متوسط  2خردهفروش و براي ابعاد بزرگ هر مسير به طور متوسط  5خردهفروش داشته باشد.
حل دقيق مسائل توسط نرم افزار لينگو  44انجام شدهاست و الگوریتم پيشنهادي توسط نرمافزار
Matlabبرنامهنویسيشدهو در سيستم رایانه با مشخصات پردازشگر  Core i5 2.40 GHzو
حافظه جانبی  4Gاجرا شده است .مقداردهی مناسب پارامترهاي الگوریتم پيشنهادي نقش بسزایی
در کيفيت جوابهاي حاصله دارد ،بدین منظور براي هر پارامتر تعدادي مقادیر پيشنهادي در نظر
گرفته میشود ،سپس مقدار هر پارامتر با ثابت نگاه داشتن بقيه پارامترها در کمترین مقدار خود ،بر
اساس ميزان تابع هدف و زمان رسيدن به جواب تنظيم میشود .پس از انجام آزمایشهاي باال
بهروي یکی از مسئلههاي توليد شده ،مقدار تنظيم شده هر پارامتر الگوریتم پيشنهادي در جدول
( )5نشان داده شدهاست و نتایج بهدستآمده از حل  40نمونه مسئله توليد شده به دو روش حل
دقيق و حل به روش ابتکاري پيشنهادي این مقاله در جدول ( )1نشان داده شدهاست (الگوریتم
ابتکاري شبيهسازي تبرید براي حل هر نمونه مسئله 40 ،بار اجرا شده است).
جدول ( :)5پارامترهای تنظیم شده الگوریتم پیشنهادی
الگوریتم

پارامترهای تنظیمشده
H0
200

e
0/39

L
95

K
95

مسیریابی

200

0/39

45

40

کنترل موجودی

200

0/39

45

40

اصلی
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جدول ( :)6نتایج محاسباتی
الگوریتم شبیهسازی
تبرید

حل دقیق

میانگین
 )%( Gapمیانگین
زمان حل جواب (هزینه
زمان حل جواب (هزینه
کل سیستم)
(ثانیه)
کل سیستم)
(ثانیه)
4942/2
3
4249/2
4
0/0

تعداد
تعداد
مراکز تعداد مرکز شماره
خردهفروشها توزیع فرعی توزیع اصلی مسئله
بالقوه
1

2

4

10

0/0

9

2539/4

923

2539/4

1

9

4

10

0/0

1

2214/9

592

2214/9

1

1

2

10

4/03

44

9250/9

94195

9245/4

40

1

2

10

-41/21

91

9901/9

محدودیت 21
ساعت

1112/5

20

1

2

10

-49/40

95

5303/1

محدودیت 21
ساعت

19000/1

20

1

9

10

-42/02

11

49355/4

محدودیت 22
ساعت

22919/4

50

25

5

10

-

401

49524/2

-

-

400

25

5

10

-

434

52511/4

-

-

400

50

5

10

-

192

99095/1

-

-

400

50

40

01

دسته مسائل

ابعاد
کوچک

متوسط

بزرگ

جدول( :)7بررسی کیفیت کران پایین محاسبه شده برای نمونه مسائل با ابعاد کوچک
انحراف ()%

کران پایین

تعداد
خردهفروشها

تعداد مراکز توزیع
فرعی بالقوه

تعداد مرکز
توزیع اصلی

شماره
مسئله

1/13
1/92
1/41
1/31

4131/1
2191/9
2524/9
9043/2

1
1
1
40

2
9
1
1

4
4
2
2

10
10
10
10

میانگین درصد انحراف

1/31

جدول ( : )8کران خطای محاسبه شده به منظور ارزیابی کیفیت جوابهای الگوریتم ابتکاری
کران

کران پایین

تعداد

تعداد مراکز توزیع

تعداد مرکز

شماره

مقدار

خردهفروشها

فرعی بالقوه

توزیع اصلی

مسئله

25/1

9092

9519

20

1

2

10

1/32

9455

5599

20

1

9

10

1/91

90514

42903

50

25

5

10

1/92

492992

42129

400

25

5

10

1/32

200042

51410

400

50

5

10

1/92

201523

92343

400

50

40

01

خطا ()%

1/11

زمان حل
(ثانیه)

میانگین درصد کران خطا
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 -2-4مقایسه الگوریتم پیشنهادی با روش حل دقیق
براي ارزیابی الگوریتم پيشنهادي ،مدل ارائهشده در بخش  2با توليد  40مسئله نمونه به طور بهينه از
طریق نرمافزار  Lingoو هم چنين از طریق روش ابتکاري پيشنهادي حل شدهاست .از نتایج
جدول( )1نتيجه گرفته میشود که در نمونه مسائل  04تا  ،01ميانگين جوابهاي بهدستآمده از
روش ابتکاري ،بهينه یا نزدیک به بهينه و ميانگين زمان حل توسط این الگوریتم ،مساوي یا کمتر از
 44ثانيه است ،در حالی که براي روش حل دقيق ،بيشترین زمان حل (براي مسئله  94195 ،)01ثانيه
است .براي نمونه مسائل  05تا  ،40نرمافزار  Lingoنمیتواند به یک جواب بهينه در زمانی قابل
قبول دست پيدا کند و با توجه به ستون  Gapدر جدول ( )1که نشان دهنده درصد اختالف
جوابهاي الگوریتم ابتکاري و بهترین جواب بهدستآمده از روش حل دقيق است ،میتوان دید
که جواب هاي روش ابتکاري براي این نوع مسائل به طور معناداري بهتر از بهترین جواب
بهدستآمده از نرمافزار  Lingoاست.
همچنين با مشاهده ميانگين زمان حل براي نمونه مسائل با ابعاد کوچک ،متوسط و بزرگ میتوان
دید که این الگوریتم براي هر دسته از نمونه مسائل توليدشده در یک زمان قابل قبول (به طور مثال
براي مسائل با ابعاد بزرگ در زمانی کمتر از  9دقيقه) به جواب میرسد.
 -3-4محاسبه کران خطا
در این بخش ،روش ابتکاري این مقاله از طریق محاسبه کران خطا براي جوابهاي بهدستآمده
براي نمونه مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ توسط این روش ،ارزیابی میشود .به منظور ارزیابی
کيفيت کران پایين بهدستآمده از مدل معرفیشده در بخش  ،1-9نتایج جدول( )2نشان میدهد
که وقتی تعداد خردهفروشها افزایش مییابد ،درصد انحراف به طور مالیمی کاهش پيدا میکند.
ميانگين درصد انحراف در این قسمت  1/31درصد است.
بعد از بررسی کيفيت کران پایين براي نمونه مسائل کوچک ،کران خطاي مربوط به هر نمونه
مسئله بر اساس کران پایين پيشنهادي ،براي ابعاد متوسط و بزرگ محاسبه میشود .نتایج در
جدول( )9نشان داده شدهاست که میتوان دید ميانگين کران خطا  1/11درصد است که از ميانگين
درصد انحراف ( 1/31درصد) ،کمتر است .همچنين این نتایج نشان میدهد با افزایش تعداد
خردهفروشها ،درصد کران خطا کاهش مییابد .رفتار روش ابتکاري پيشنهادي این مقاله ،تحت
پارامترهاي مختلف مسئله پایدار است که نشان میدهد کيفيت جوابهاي بهدستآمده از این
الگوریتم ،مناسب است.
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 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،حالت خاصی از مسایل لجستيک یکپارچه یعنی مسئله مکانیابی– مسيریابی–
موجودي،بررسی شد .تا به حال ،مطالعات گوناگونی در زمينه هماهنگی دو تا از سه مسئله فوق
شامل مسائل مسيریابی– موجودي ،مکانیابی– مسيریابی و مسائل موجودي–مکانیابی انجام
شدهولی مطالعات زیادي در حوزه بررسی یکپارچه و همزمان سه مسئله مکان یابی ،مسيریابی و
کنترل موجودي انجام نشدهاست .طراحی یک شبکه توزیع که شامل سه زیر مسئله مکان یابی-
تخصيص ،مسيریابی وسایل حمل ونقل و مسئله کنترل موجوديهاست ،میتواند اهداف متنوع یک
زنجيره تأمين از هزینه پایين تا قدرت پاسخگویی باال را برآورده کرده و باعث سودآوري و
بهرهوري آن شود.این نوع مسئله به دليل در نظر گرفتن وابستگیهاي ميان مکان توزیعکنندهها،
نحوه تخصيص خردهفروشها ،ساختار مسيرها ،نوع سياست کنترل موجودي و حل همزمان مسئله،
مانع بهينهسازي محلی تصميمات مکانیابی ،مسيریابی و موجودي میشود.
در مدلی که احمديجاوید و همکاران ( )2040براي بهينهسازي همزمان تصميمات مکانیابی–
تخصيص ،موجودي و مسيریابی در یک سيستم زنجيره تأمين احتمالی ارائه کردهاند ،خط مشی
کنترل موجودي تنها براي مراکز توزیع لحاظ شدهاست و از نوع مقدار سفارش ثابت و بدین
صورت است که وقتی سطح موجودي مراکز توزیع به نقطه سفارش مجدد رسيد ،یک مقدار ثابت
به مرکز توزیع اصلی سفارش داده میشود .در این مقاله ،براي اولين باریک مدل یکپارچه
مکانیابی– مسيریابی– موجودي توسعه داده شد که در آن خط مشی کنترل موجودي براي
خردهفروشهایی با تقاضایقطعی و معين تعيين و به صورت دوره زمانی ثابت تدارک مجدد
موجودي و یکسان براي خردهفروشهایی که در یک مسير قرار میگيرند ،در نظر گرفته میشود.
در این مقاله ،نشان داده شدهاست که میتوان این مسئله را به صورت یک مدل ریاضی برنامهریزي
عددصحيح مختلط فرموله کرد .همچنين با توجه به  NP-Hardبودن مدل ،یک الگوریتم ابتکاري
دو مرحلهاي بر پایه شبيهسازي تبرید ارائهشد که در این روش در مرحله اول ،ابتدا با استفاده از
الگوریتمی یک جواب اوليه ایجاد و در مرحله بعدي به ترتيب در دو فاز مسيریابی و کنترل
موجودي ،بهبود جواب انجام میشود .سپس براي بررسی کيفيت جوابهاي بهدستآمده از این
الگوریتم ابتکاري روشی براي کران پایين و محاسبه کران خطا پيشنهاد شد و در نهایت ،نتایج
محاسباتی نشان داد که الگوریتم ابتکاري پيشنهادي ،یک الگوریتم کارا و سریع براي حل مسائل با
ابعاد مختلف است.
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زمينههاي تحقيقاتی آینده ،یکی در حوزه توسعه مدل شامل مواردي نظير در نظر گرفتن
فاکتورهایی که به علت محدودیتهاي مدل پيشنهادي این مقاله نادیده گرفته شدهاست مانند
ناوگان وسائل نقليه متفاوت ،چند محصولی بودن مدل ،محدودیت پنجره زمانی تحویل ،مجاز
بودن کمبود موجودي در مراکز توزیع یا خردهفروشیها ،مجاز بودن تحویل جداگانه و یااضافه
کردن متغيرهاي تصميم جدید به مسأله مثل برنامهریزي خرید مواد اوليه ،برنامهریزي توليد
محصول یا در نظر گرفتن تعداد وسائل نقليه به عنوان متغير تصميم و غيره و دیگري در حوزه
توسعه روش حل مدل جدید پيشنهادي با ارائهروشهاي حل ابتکاري یا فراابتکاري جدید براي
مقایسه با الگوریتم پيشنهادي این مقاله از نظر زمان حل و کيفيت جواب تابع هدف میتواند باشد.
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ضمیمه
توسعه روش پيشنهادي جستجوي همسایگی به شيوه جایگذاري ( )Insertionتوسط ژائو و
همکارانبراي فاز کنترل موجودي:
 -4انتخاب  mتا مرکز توزیع جریی به صورت تصادفی (  mعدد تصادفی یکنواخت از
𝑁

فاصله N ،[1, ⌈ 4 ⌉]uتعداد مراکز توزیع جزیی)
 -2براي هر مرکز توزیع انتخابی ،انتخاب  cتا مسير به صورت تصادفی ( cعدد تصادفی
𝑉

یکنواخت از فاصله  [1, ⌈ ⌉]uو  Vتعداد مسيرهاي مرکز توزیع)i
4

( 𝑧𝑣 -9مثبت یا منفی) را از فاصله  [−2, 2]uبه طور تصادفی به صورت عدد صحيح توليد
کرده و به 𝑟𝑇 مسيرهاي انتخابی اضافه کنيد به شرطی که از حداکثر ظرفيت وسيله نقليه و یا
حداکثر ظرفيت مرکز توزیع مربوطه تخطی نکند( .توضيح :اگر 𝑟𝑇 جدید صفر یا منفی شد
عدد تصادفی جدید توليد میشود).
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