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 یرهيک زنجيدر  ياطياحت یرهير ذخيص مقاديتخص يبرا يمتدولوژ
  ديتبر يه سازيتم شبيبا استفاده از الگور ،نيتأم

  

   ۲*احمد ماکوئيو ۱يطباطبائ يسيد رضا موسو
 دانشگاه علم و صنعت ايران - صنايع يمهندس دانش آموخته کارشناسی ارشد ۱

  دانشگاه علم و صنعت ايران  -صنايع ياستاديار دانشکده مهندس ۲
 )۲۷/۸/۸۸ تاريخ تصويب,  ۲۷/۹/۸۴تاريخ دريافت(

  چکيده 
دو هـدف کمينـه نمـودن     يدارا ،مـورد نظـر   یمسـأله . نماييميم يمعرف ياحتياط یتخصيص مقادير ذخيره يبرا يدر اين مقاله، ما متدولوژ     

 يحـل متـدولوژ   يتبريد بـرا  يسازشبيهالگوريتم  مسأله فوق، از NP-Hardبا توجه به ماهيت . است يموجود یو هزينه يبهترين زمان دسترس
بـه اثبـات    ياز طريـق حـل مثـال عـدد     يمتدولوژ ،ييرآصحت عملکرد و کا يجهت بررس. ل با ابعاد بزرگ استفاده شده استدر مسائ يپيشنهاد

تبريد ارائه شـده در   يسازشبيه يها مالگوريت يو همچنين تواناي ينهادپيش يعملکرد متدولوژ يداللت بر درست ،دست آمدههنتايج ب. رسيده است
  . دارد ،نزديک به بهينه يها به جواب يدستياب

  

  سازي تبريدشبيه، مديريت زنجيره تأمين، مديريت موجودي: کليدي يواژه ها   
  

  مقدمه
و  يتجارت جهـان سريع  یدر طي ساليان اخير، توسعه

يت مدير یانتقال سريع اطالعات، تأثيرات زيادي را بر نحوه
يکـي از  . هاي توليـدي داشـته اسـت   تأمين بنگاه یزنجيره
گرفتـه  هايي که تحت تأثير اين تغيير و تحـول قـرار   مقوله

کـه بـا    اسـت تـأمين   یبندي زنجيـره پيکره یاست، نحوه
  .تواند صورت پذيردمي رويکردهاي مختلفي
هـر روز بـا فشـارهاي     ،ي توليـدي آن هـا مديران سازم

هاي موجودي و نگهـداري  ينهزيادي در خصوص کاهش هز
يکي از  ،به همين دليل. ندامواجه ،تأمين خود یدر زنجيره

 یبندي صـحيح زنجيـره  تواند در پيکرهرويکردهايي که مي
موجـودي در   یکمينه نمـودن هزينـه   ،تأمين دنبال گردد

زنجيره تأمين از يک طرف و ارائه سطح سـرويس بـاال بـه    
   طــي ســاليان اخيــر  در. مشــتريان، از طــرف ديگــر اســت

هاي زيادي در اين خصـوص صـورت گرفتـه کـه بـه      تالش
عمـده   ٢و بيلينگتـون  ١لـي  :اشاره مي شود آن هابرخي از 
 یدر زنجيـره  يرا که بر سر راه مديريت موجـود  يمشکالت
 ٣پاگـل ]. ۱[قـرار دادنـد    يوجود دارد را مورد بررس ،تأمين

 ،ينـات فعلـ  گذشته را با حـال و امکا  ينيز مديريت موجود
ــا ٤الورنــس]. ۲[مقايســه نمــوده اســت  ــه همــراه وارم  ٥ب

مسـؤوليت   ،چارچوبي ارائه داده اسـت کـه بـه واسـطه آن    
-يکــي از تــأمين یبرعهــده ،مــديريت موجــودي مشــتري

-سـازي ميـان تـأمين   کنندگان اصلي کـه نقـش يکپارچـه   

. شـود مـي  کنندگان و مشتري را بر عهده دارنـد، گذاشـته  
ــو  ــداري موج ــيکن نگه ــورت  ل ــتري ص ــايت مش دي در س

ـ . گيرد مي هـاي   هزينـه از  يـن وسـيله قسـمت اعظمـي    ه اب
ــودي  ــداري موج ــذف  ،نگه ــي  ح ــوم ــام]. ۳[د ش  ٦لندس

طراحي نمـوده اسـت    ،چارچوبي براي مديريت تأمين مواد
ــه واســطه ــأمين     ،آن یکــه ب ــا  ت کننــده قــادر اســت ت

 ،محصــوالت را در يــک انبــار مرکــزي در ســطوح مناســب
منجر به کاهش زمـان انتظـار بـراي     ،اين امر. يدذخيره نما

تمامي محصوالت ذخيره شده با ميزان زمان حمـل و نقـل   
 يمجاز يبا توسعه مفاهيم انبارها ٧لندر]. ۴[شود کمتر مي

 يبه منظور سرويس به مشتر ،ياز موجود ٨و نگرش آنالين
 يهـا نـه يدر کـاهش هز  يسـع  ،نقـل وکنترل دقيق حمل و

و  يدهـ در روش او از نقاط سـفارش . تداشته اس يموجود
له يبـه وسـ   ٩يسـتم کششـ  يس ينقل بر مبنـا وروش حمل

 ،سـتم يس يهـا يازمنـد ير نييـ و تغ يموجـود  يت آنيموقع
کـه امکـان زمـان    مدلي  ١٠،فوکودا]. ۵[استفاده شده است 
گرفت؛ ميمناسب درنظر  یتر را با هزينهانتظار خريد کوتاه

نها دو انتخاب وجود داشته در حالتي که تقاضا تصادفي و ت
موجـودي پويـا،    یبراي مسـأله  ١١کاپالن]. ۶[را بسط داد 

که زمان انتظار يـک متغيـر تصـادفي گسسـته بـا      هنگامي
توزيع معلوم که از لحـاظ زمـاني تـداخل ندارنـد؛ سـاختار      

هـايي بـه   هاي بهينه را استخراج نمود که شـباهت  سياست
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وم فرض مـي کردنـد   هايي دارد که زمان انتظار را معلمدل
ي انتظـار احتمـالي را بـر    آن هـا زمـ   تـأثير   ١٢سانگ]. ۷[

بـه صـورت    ،بهينه یموجودي و هزينه یتصميمات بهينه
. مورد بررسـي قـرار داد  ، Back Stockيک مدل موجودي 

ي انتظـار اسـت؛   آن هـا اثر تغييرات زمـ  ،تمرکز آن ینقطه
تا به  دهدموجودي را ارائه نمي یهاي بهينهليکن سياست
نـه در  هزي/ زمـان انتظـار   یهـاي چندگانـه  واسطه انتخاب

تقسـيم سـفارش بـه دو     ١٤زائـو و  ١٣الئـو ]. ۸[دست باشد 
ي انتظار متفاوت و در حالـت عـدم   آن هازمکننده با ينتأم

بت ثـابتي بـراي   اطمينان، بررسي و فرض نمودند کـه نسـ  
کننده وجود دارد و يـک روش  تأمينتقسيم سفارش به دو 

مقـدار   ینسـبت بهينـه   یتي را به منظور محاسبهمحاسبا
دهـي، نقطـه سـفارش مجـدد در حالـت بـازنگري       سفارش
تـأثير   ،الورنـس  ].۹[ موجودي را توسـعه دادنـد   یپيوسته
را بر کاهش زمـان   يسريع به اطالعات زمان واقع يدسترس

  بهبـود . نمـوده اسـت   يبررسـ  ،يبينـ انتظار و بهبود پـيش 
 يو موجـود  ياظـاف  يش موجـود منجر به کاه ،ينيبپيش
ــانياطم ــيکــاهش هز ،جــهيو در نت ين ــه م  ].۱۰[شــود ين
هـاي کـارکردي   به منظور ياري رسـاندن بـه تـيم    ١٥گريوز
تأمين کـه هـدف    یچارچوبي براي يک زنجيره ١٦،متقاطع

-موجودي و به طور خاص یخاص آن بهينه نمودن هزينه
محـل  سازي به منظـور يـافتن بهتـرين    الگوريتم بهينه ،تر

 ،تـأمين  یبراي نگهداري موجـودي اطمينـاني در زنجيـره   
تـوان بـه   ارائه نموده است؛ که مـي  ،ريزي پوياتوسط برنامه

 ،براي تقاضـاي غيراطمينـاني   ١٧عنوان يک درخت پوششي
  ]. ۱۱[کار رود هب

جــدا از         ،تــرين نقــاط ضــعف ايــن مــدليکــي از مهــم
يات مدل قائـل  در فرض ،آورندگان هايي که پديدمحدوديت

هنگـام وجـود دو يـا چنـدين      در اين است که بـه  ،اندشده
 و ، وجود چندين روش توليديستگاهايهر  کننده درتأمين

توزيع کاال به مشتريان، روشي  گزينه جهتباالخره چندين 
ها به منظور کمينه نمـودن هزينـه   براي انتخاب اين گزينه
خاب را در نظر و تنها يک حالت و انت؛ موجودي وجود ندارد

کننـدگاني کـه داراي زمـان    تـأمين گيرد و بـه انتخـاب   مي
  اکتفـا   ،ه بـه هزينـه  بـدون توجـ   ،دهستنتري تحويل کوتاه

  .دکنمي
  

  تعريف مسأله
     ع و بها قادرند تا از مناشرکت کهنـايه ــوجه بـــبا ت  

 ،تهيـه، توليـد و توزيـع    یزيادي در عرصهار بسي هايروش
ها سبب مي گردد تا تعداد انتخابامر اين  ؛استفاده نمايند

بـه  . به نحو چشـمگيري افـزايش پيـدا کنـد     ،مرحلهدر هر 
مديريت موجودي با بزرگ شـدن مسـأله، بـه     ،همين دليل

هاي موجـود کـه   مدل  شود کهميده مبدل اي پيچيمسأله
قادر بـه   اند،شده يطراح١٨ايمرحلهستم چند بر مبناي سي

وسط گريوز توسعه داده شده مدلي که ت. ها نيستندحل آن
هـاي  است نيز تنها با در نظر گرفتن يـک حالـت از حالـت   

اگـر   ،اين مدل. پردازدبه حل مسأله مي ،بسيار زياد موجود
قادر خواهـد   ،گيري مجهز گرددبه ابزارهاي مناسب تصميم

هاي توليدي کنندگان، روشبود تا با انتخاب بهترين عرضه
هـاي موجـودي سـازمان را     هـاي توزيـع، هزينـه   سيستم و

  . دکمينه نماي
هاي رياضي قابـل  به وسيله روش ،تابع هدف مورد نظر

هـاي موجـود کـه    تعـداد جـواب   ،در ضمن. ستيتحصيل ن
 .تواند بسيار زياد باشدمتغير بوده، مي ،بسته به هر سازمان

 ،تأمين يـک سـازمان   یاگر فرض شود در يک زنجيرهمثالً 
ر هر ايستگاه بـه طـور   باشد و د ايستگاه وجود داشته ۱۰۰

 کننـده کننـده و يـا توزيـع   ، توليدکنندهتأمين ۱۰ ،متوسط
 ۱۰۰به توان  ۱۰ها به رقم موجود باشد؛ آنگاه تعداد جواب

 ،انجام داده اسـت  ١٩که زنگ ياطبق مطالعه. خواهد رسيد
ق در حـال  يـ ن طريـ ها بـه ا انتخاب که تعداد  يدر شرايط

شـود  يبـزرگ مـ   ،ييبه طـور نمـا   مسأله يفضا اند،شيافزا
اين  ٢٠،مطابق با تحقيقات شارپ و پالوويچن يهمچن]. ۱۲[

پيـدا   ].۱۳[گيـرد  مـي قرار  NP-Hardمسأله جزء مسائل 
از ديرباز  ،کردن جواب درست و دقيق براي مسائل مختلف

هاي مختلفي را براي حل خود بـه  مورد توجه بوده و روش
مسـائل نيـز    ،تکنولوژي ولي با پيشرفت. دنبال داشته است

. ديـ نما يطلب مـ تري را  هاي دقيقتر شده و روشپيچيده
رسـد کـه   براي اين مسايل به حـدي مـي   ،حجم محاسبات

سازد؛ ولي اهميت پيدا کردن جواب دقيق را غير ممکن مي
همچنـان بـه قـوت     ،نزديک شدن به جواب دقيق و بهينـه 

ينـه  هاي جستجوي جواب بهيکي از روش. خود باقي است
سـازي  ابتکـاري شـبيه  روش فوق ،براي اين دسته از مسائل

  . است (SA) ٢١تبريد
تـأمين   يهـا که در خصوص زنجيـره  ياز مشکالت ييک

 يموجـود  ياين است که محل نگهدار ،پيچيده وجود دارد
و  يموجـود  يهـا به منظور کمينه نمودن هزينه ياطمينان

فراهم نمودن سـطح سـرويس    ،و همچنين يزمان دسترس
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در  ،به همـين دليـل  . ستينواضح  ،ينهاي يمشتر يباال برا
-اين مقاله سعي شده است با اسـتفاده از الگـوريتم شـبيه   

ها بهترين جواب تاسازي تبريد، متدولوژي را توسعه دهيم 
احتيــاطي در  یرا در خصــوص تخصــيص مقــادير ذخيــره

تـأمين، تحصـيل نمايـد؛ بـه نحـوي کـه ميـزان         یزنجيره
که تقاضا بايد به صـورت  با توجه به اين آن هاها و زمهزينه
 یاز آنجـا كـه مسـأله    .برآورده گردد، کمينه شـود %  ۱۰۰
عمـالً امكـان اسـتفاده از     است،داراي فضاي گسسته  ،فوق
  .وجود ندارد ٢٢(MODM) هاي دلم

  

مراحل متدولوژي پيشنهادي براي حل مسائل 
احتياطي در زنجيره  یتخصيص مقادير ذخيره

  تأمين 
 تشکيل گراف مسأله  .۱

هـاي  سـتگاه گراف مسـأله کـه از اي   ديبادر اين قسمت 
کننـدگان  کنندگان و توزيعکنندگان، توليدمربوط به تأمين

  .شود را تهيه نمودتشکيل مي
  

 زمان -تدوين سناريوهاي هزينه.۲
هاي موجود براي هر ايسـتگاه کـه   نهگزي ديبانجا در اي

. شـود را تهيـه نمـود   شامل هزينه و زمان مربوط به آن مي
هايي است که مثالً بـراي تهيـه   ها همان انتخابنهاين گزي

کننده و با توان از چند تأمينيک نوع ماده جهت توليد مي
صـورت   ،ي تحويـل متفـاوت  آن هامختلف و زم هايمتقي
کننـده و  هاي توليـد ستگاهبراي ديگر اي ،اين موضوع. رديپذ

  .اشته باشدکننده نيز ممکن است وجود دتوزيع
   

 )SA:1( الگوريتم طراحي شده ه كمك بحل مسأله .۳
الگوريتم طراحي شده به نحـوي عمـل    ،در اين قسمت

براي  (MUMC) ٢٣ نمايد که مسأله را با روش ابتکاريمي
با در نظر گرفتن حداقل هزينـه   ،حداقل هزينه توليد واحد
تعيين محـل نگهـداري موجـودي     ،در هر ايستگاه و سپس

-هايي از انتخابنهاين الگوريتم گزي. کندل ميح اطميناني
 ،هزينـه  نمايد که از لحـاظ هاي هر ايستگاه را مشخص مي

  .دانبهينه 
 

 )SA:2( الگوريتم طراحي شده ه كمكحل مسأله ب.۴
الگوريتم طراحي شده به نحـوي عمـل    ،در اين قسمت

براي  (MUMT) ٢٤ نمايد که مسأله را با روش ابتکاريمي
با در نظر گرفتن حداقل زمان در  ،وليد واحدحداقل زمان ت

تعيـين محـل نگهـداري موجـودي      ،هر ايسـتگاه و سـپس  
از  هـايي گزينـه  ،ايـن الگـوريتم  . دکنـ  ل مـي حـ اطميناني 
نمايـد کـه از لحـاظ    هاي هر ايستگاه را تعيين مـي انتخاب

  .دانزمان بهينه
  

 دست آمده از نتايج اوليه هتهيه نمودار نقاط ب.۵
نمودار نقاط حاصله از نتايج اوليـه کـه    ،در اين قسمت

ــوري   ــراي الگـ ــل از اجـ ــاي تمقبـ             (SA:2)و  (SA:1)هـ
ل يرا تشـک فضاي مسـأله   ،در حقيقتاست و دست آمده هب
  .شودتهيه مي ،افزارهاي آماريبه کمک نرم دهد، يم

  

 منحني زيبنده نمودار و معادله مربوطه  يافتن.۶
-نموداري که در مرحله منحني زيبنده ،در اين قسمت

افزارهـاي آمـاري   قبلي تهيه شده است را به کمک نـرم  ي
  .ميکنمربوط به آن را نيز پيدا مي یتهيه نموده و معادله

 

زمـان   -ترکيب هزينـه   براي  گيرندهانتخاب تصميم.۷
 مناسب

گيرنده با در نظر گـرفتن نتـايج   تصميم ،در اين قسمت
که دو پيشنهاد  (SA:2)و  (SA:1)حاصله از حل الگوريتم 

بـا توجـه بـه هزينـه و     را ايستگاه هر  هاينهاز انتخاب گزي
مورد نظـر خـود را    ید؛ زمان و يا هزينهندهزمان ارائه مي

با قراردادن زمـان و يـا هزينـه مـورد نظـر      . نمايداعالم مي
قبلي،  يدست آمده از مرحلههب یگيرنده در معادلهتصميم

ــرا  ي پيــدا نمــودن آلترناتيوهــاياز نتــايج حاصــل از آن ب
     بعـد اسـتفاده   يدر مرحلـه  مـورد نظـر،   مقـادير  يسازنده

  .ميکنمي 
   
هـاي مناسـب مربـوط بـه هـر      نـه پيدا نمودن گزي.۸

 ايستگاه 
آلترناتيوهاي مربوط به هر ايستگاه  دي، بادر اين قسمت

-زمان مورد نظـر تصـميم   -ترکيب هزينه  يرا که سازنده
ممکـن اسـت    ،در ايـن راسـتا  . نماييم گيرنده است را پيدا

هزينه و يـا زمـان مـورد نظـر      يسازنده ،هاي موجودنهگزي
-در اين شرايط مي ،به همين دليل ؛گيرنده نباشندتصميم

  .گرفتزمان را در نظر  -هزينه ب  ترين ترکينزديک ديبا
  

 )SA:3( حل مسأله به كمك الگوريتم طراحي شده.۹
  تر از آنچـه کـه   ب مناسببه دنبال ترکي مرحلهدر اين 

چه از لحاظ هزينه و  گيرنده درخواست نموده استتصميم
زيرا ممکن است در زمان کمتر و  ؛.ميهستچه از نظر زمان 

 هگيرنـده را بـرآورد  بتوان خواست تصميم ،کمتر یيا هزينه
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به اين صورت است که الگوريتم به دنبال  ،کار ینحوه. دکر
-همان زمان مـورد نظـر تصـميم   نقاطي است که بتواند در 

 آناي کمتر و يا در همان هزينه مورد نظر نهگيرنده با هزي
ـ   بـا در   دو با زماني کمتر و يا در حالت بسيار مناسـب بتوان
گيرنـده  نظر گرفتن هزينه و زمان کمتر از آنچه که تصميم

هاي هر ايسـتگاه را انتخـاب   گزينه ،درخواست نموده است
  . دنماي

 
 یزمـان و شـبکه   -ناريو هزينـه  بازگشت بـه سـ  .۱۰

 تأمين  یزنجيره
  ي هر آلترناتيو آن هاه و زمـنوجه به هزيــبا ت جادر اين

حاصل شـده   (SA:3)مربوط به هر ايستگاه که از حل 
     (SA:2)و  (SA:1)اي کـه از حـل   جـه و مقايسه با دو نتي

 ،بـه آن  ديـ باهايي را کـه مـي  ستگاهاي دست آمده است؛ هب
هايي کـه شـامل   ستگاهيص داده شود و يا ايموجودي تخص

تا  ميکن يمشوند را مشخص هزينه نگهداري موجودي مي
هـا  ستگاهدر تمامي اي% ۱۰۰به طور ،گيرندهخواست تصميم

  .شودتأمين 
  

   فلوچارت متدولوژي پيشنهادي
  )۱(شکل 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  .فلوچارت متدولوژي پيشنهادي: ۱شکل 
 

 شروع

 تشكيل گراف مسأله

 تدوين سناريو هزينه و زمان

 SA:1الگوريتم  كمك  به  حل مسأله

 تهيه نمودار نتايج اوليه

 يافتن منحني زيبنده نمودار و معادله مربوطه

 گيرنده براي تركيب هزينه و زمان مناسبانتخاب تصميم

 گاههاي مناسب مربوط به هر ايست يافتن گزينه

 SA:3الگوريتمحل مسأله به كمك

 SA:2و SA:1باSA:3مقايسه نتايج الگوريتم

بايست به آن موجودي تخصيص داده شود و يا  هايي كه مي اعالم ايستگاه
 .شوند هايي كه شامل هزينه نگهداري مي ايستگاه

 SA:2الگوريتم  كمك به  حل مسأله 

 پايان
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  سازي تبريد ههاي پيشنهادي شبيتموريگال
هـاي قابـل قبـول در ايـن      از آنجايي كه تمامي جـواب 

 ،تـوان بصـورت تصـادفي    لذا مي هستند،پذير  امكان ،مسأله
ين ترتيـب كـه بـراي هـر     ه اب. جواب اوليه را انتخاب نمود

اگر در ايستگاه . شود يك عدد تصادفي انتخاب مي ،ايستگاه
ــر  ــورد نظ ــيم ان nداراي  ،م ــاب باش ــابراين ، تخ ــازه  nبن          ب

عدد تصادفي توليد شده در ( :خواهيم داشت ،صورت زيرهب
دهنده آن انتخـاب از ايسـتگاه    هر بازه كه قرار بگيرد نشان

  ).استمورد نظر 





 −













 1,)1(,......,2,1,1,0

n
n

nnn
  

بطـور نسـبي    ،تعداد تكرار در طول فرآيند آنيل نمودن
ـ . دارد بسـتگي  ،حـرارت اوليـه   یبه درجه      ،ن منظـور يـ ه اب

قبل از شـروع فرآينـد آنيـل نمـودن      ها، سري آزمايشيك
تعـدادي جـواب در    هـا، در ايـن آزمـايش  . شـود يانجام مـ 

همسايگي جـواب اوليـه بـدون در نظـر گـرفتن تغييـرات       
  جواب اوليه را با ديگر . دشو ، ايجاد ميحاصل در تابع هدف

  ه ــداد را بــمم رخــمقايسه نموده و ميزان ماكزيها  جواب
ساير مقـادير از  . دهيم قرار مي ،حرارت اوليه یعنوان درجه

 ،شـوند  آنجا كه به عنوان متغير محدود كننده استفاده مـي 
حاصل از اجـراي متعـدد    یتوسط كاربر و بر اساس تجربه

  .شوند مشخص مي ،الگوريتم
  

هـاي    تعريف پارامترهاي مشترك در الگوريتم
(SA:1,2,3)   

متغيرهـاي   Gamو  Percentو A5  تـا A1 ارهايمقـد 
توسط کاربر تعيين  ،مسأله هستند که با توجه به هر مسأله

 . ندشو
S :اي از آلترناتيوهاي انتخاب شده است که شامل مجموعه

 .اندمورد قبول واقع شده
S1 :اي از آلترناتيوهاي انتخاب شـده اسـت   شامل مجموعه

  .دنگيرکه مورد سنجش قرار مي
G :اي از آلترناتيوهاي انتخاب شـده توسـط   شامل مجموعه

  . گردددر آن نگهداري مي ،الگوريتم است و بهترين جواب
u:  است (0,1)يک عدد تصادفي يکنواخت پيوسته بين. 
T :دماي اوليه است. 

T0 :هرگاه مقدار دما در الگوريتم از اين . دماي انجماد است
  .هد شدکمتر شود؛ الگوريتم متوقف خوا ،مقدار
Gam:   در مقـدار   اگـر ضريب تغيير دما است؛ ضريبي کـه
  . دهدآن را کاهش مي شود، ضرب ،دما

T، T0،Gam  بـا تغييـر   . بر روند حرکت الگوريتم اثر دارند
سرعت سرد شدن و احتمـال پـذيرش جـواب بـد و      آن ها

  .نمايدتغيير مي ،انعطاف پذيري مسأله
Total :ک دماي معين را      تعداد کل نقاط بررسي شده در ي
  .شماردمي

Accept : يرفتـه شـده در يـک دمـاي     تعداد کل نقـاط پذ
  .شماردميمعين را 
Percent :      درصدي است كـه هرگـاه نسـبت تعـداد نقـاط

پذيرفته شده به كـل نقـاط بررسـي شـده در يـك دمـاي       
  .يابد از مقدار آن كمتر باشد، دما كاهش مي ،خاص

Count : هاآنتعداد مراحلي را که در  
100<Percent* (Accept / Total)  شـمارد اسـت را مـي .

Count  ًنامندمي "شمارنده سرد شدن"را اصطالحا.  
ــر ــار متغيـــ  Total ،Accept  ،Percent  ،Count چهـــ

  .شوندناميده مي ،الگوريتم یمتغيرهاي محدود کننده
   (SA:1)الگوريتم 
بـه ايـن صـورت اسـت کـه       ،کار اين الگـوريتم  ینحوه
 ،ها از هر ايستگاه را بر اسـاس بهبـود هزينـه   ن گزينهبهتري

  .دکنمي اعالم 
  

  (SA:1)تعريف پارامترهاي مورد استفاده در الگوريتم 
F(SC) : هـر   یهزينـه  مجمـوع  ميزان تابع هدف بر اسـاس
انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد قبـول واقـع    یگزينه

  .شده است
F(S1C) :هـر   یهزينـه  عمجمـو  ميزان تابع هدف بر اساس
انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد سنجش قرار  یگزينه
  .گيردمي

F(GC) :هـر   یهزينـه  مجمـوع  ميزان تابع هدف بر اساس
     انتخاب شده در هر ايسـتگاه کـه بهتـرين جـواب      یگزينه

  .نمايددست آمده توسط الگوريتم را نگهداري ميهب






 −

T
DS

e :قبول نقاط بدتر است مقدار احتمال.  
هـاي  نـه مقدار نمو تابع هزينه را بـر اسـاس گزي   DS متغير

هـاي  نـه ، نسـبت بـه گزي  ستگاهجديد انتخاب شده از هر اي
نمايـد و بـه   اند را بررسي ميکه مورد قبول واقع شده قبلي

  :دشوصورت زير محاسبه مي
)۱(DS=F(S1C)-F(SC)                                            

 هاينهمقدار نمو تابع هزينه را بر اساس گزيDG  متغير     
هاي نهنسبت به بهترين گزي ؛اندکه مورد قبول واقع شده
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محاسبه  ،نمايد و به صورت زيرموجود کنوني را بررسي مي
   :شودمي
)۲(DG=F(SC)-F(GC)                                            

             

   (SA:1)وريتم مراحل الگ
 متغيرها  یمقداردهي اوليه.۱

T=A1 , T0=A2 , Total=0 , Accept=0 , Count=0  
هاي انتخابدست آوريد و هه از فضاي مسأله را بيک نقط.۲

را F(GC)  و F(SC) قـرار دهيـد و   G و Sرا در ايسـتگاه هر 
 .محاسبه نماييد

برويـد و در   ۱۶ يبـه مرحلـه   T<T0 ياCount=A3  اگر.۳
 .بعدي را انجام دهيد يمرحله ،ورتغير اين ص

 ايسـتگاه هاي جديدي براي هر که انتخاب S1 يمجموعه.۴
را  DSو F(S1C)  بسـازيد و  S يمجموعـه اسـت را از روي  
 .محاسبه نماييد

بعد را انجـام دهيـد و در غيـر     يمرحله ؛باشد DS<0اگر.۵
 .برويد ۹ ياين صورت به مرحله

 قـرار دهيـد و  F(SC)  و S را درF(S1C)  و S1 يمقدارها.۶
DG وAccept=Accept+1 را محاسبه نماييد. 
بعد را انجام دهيد و در غيـر   يمرحله ؛باشد DG<0ر اگ.۷

 .برويد ۱۱ ياين صورت به مرحله
ــدارهاي.۸  Count و G ، F(GC)ر را د 0و S1  ،F(S1C) مق

 .برويد ۱۱ يقرار دهيد و به مرحله

اگر.۹






−
T

DS

eu p عد را انجـام دهيـد و در   ب يمرحله ؛باشد
 .برويد ۱۱ يغير اين صورت به مرحله

 قـرار دهيـد و   F(SC) و S را در F(S1C)و  S1 مقدارهاي.۱۰
Accept=Accept+1 را محاسبه نماييد. 

۱۱.Total=Total+1  
 ۱۴بـه مرحلـه    ؛باشـد Accept>A5  يـا Total>A4 اگر.۱۲

 .بعد را انجام دهيد يمرحله ،برويد و در غير اين صورت
ــر.۱۳ ــدPercent* (Accept / Total)>100 اگ  ؛باش

بعد را انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحلـه   ي مرحله
 .بازگرديد ۴
۱۴. Count=Count+1 
۱۵.T*T=Gam ــد و ــبه نماييـــــ  Total=0را محاســـــ
 .بازگرديد ۳ يقرار دهيد و به مرحله Accept=0و
۱۶. G  است) بهينه(نقطه مورد نظر. 
 پايان.۱۷

  

   (SA:2)الگوريتم 
ايـن الگـوريتم بـه ايـن صـورت اسـت کـه        کار  ینحوه
 ،ها از هر ايستگاه را بر اسـاس بهبـود زمـان   نهگزي بهترين 
  .دکنمي اعالم
  

   (SA:2) تعريف پارامترهاي مورد استفاده در الگوريتم
F(ST) :زمان هر گزينه مجموع ميزان تابع هدف بر اساس-

انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد قبـول واقـع شـده     ی
  .است

F(S1T) :   زمـان هـر    مجمـوع  ميزان تابع هـدف بـر اسـاس
انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد سنجش قرار  یگزينه
  .       گيردمي

F(GT) :   زمـان هـر    مجمـوع  ميزان تابع هـدف بـر اسـاس
-هانتخاب شده در هر ايستگاه که بهترين جواب ب یگزينه

  .نمايددست آمده توسط الگوريتم را نگهداري مي






 −

T
DS

e : بدتر استمقدار احتمال قبول نقاط.  
هـاي  مقدار نمو تابع زمان را بر اساس گزينه DS متغير

هـاي  جديد انتخاب شده از هر ايستگاه، نسـبت بـه گزينـه   
-نمايد و بـه اند را بررسي ميقبلي که مورد قبول واقع شده

  :شودصورت زير محاسبه مي
)۳(DS=F(S1T)-F(ST)                                            

             
ي يهامقدار نمو تابع زمان را بر اساس گزينه DG متغير

هـاي  نسبت به بهترين گزينـه  ،اندکه مورد قبول واقع شده
محاسـبه   ،نمايد و به صورت زيـر بررسي ميموجود کنوني 

  :شودمي
)۴(DG=F(ST)-F(GT)                                             

            

   (SA:2)مراحل الگوريتم 
 مقداردهي اوليه متغيرها .۱

T=A1 , T0=A2 , Total=0 , Accept=0 , Count=0  
 هايوانتخابآوريد دستهقطه از فضاي مسأله را بيک ن.۲
را F(GT)  و F(ST) و قرار دهيد G و S را در  ايستگاههر

 .نماييدمحاسبه 
برويـد و در   ۱۶ يرحلـه مبـه   T<T0 يا Count=A3 اگر.۳

 .بعدي را انجام دهيد يمرحله ،غير اين صورت
 ايسـتگاه هاي جديدي براي هر که انتخاب S1 يمجموعه.۴

ــهاســت را از روي  ــازيد و S يمجموع را  DS و F(S1T) بس
 .محاسبه نماييد
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بعد را انجام دهيـد و در غيـر    يمرحله ؛باشد DS<0 اگر.۵
 .برويد ۹ ياين صورت به مرحله

 قـرار دهيـد و  F(ST)  وS  را درF(S1T)  و S1 يدارهامق.۶
DG وAccept=Accept+1 را محاسبه نماييد. 
بعد را انجـام دهيـد و در غيـر     يمرحله ؛باشد DG<0اگر.۷

 .برويد ۱۱ ياين صورت به مرحله
ــدارهاي.۸  Count و G ، F(GT)ر را د 0و S1  ،F(S1T) مق

 .برويد ۱۱ يقرار دهيد و به مرحله

اگر.۹







−

T
DS

eu p بعد را انجام دهيـد و در   يمرحله ؛باشد
 .برويد ۱۱ يغير اين صورت به مرحله

 قـرار دهيـد و   F(ST) و S دررا  F(S1T)و  S1 مقدارهاي.۱۰
Accept=Accept+1 را محاسبه نماييد. 

۱۱. Total=Total+1 

 ۱۴بـه مرحلـه    ؛باشـد Accept>A5  ياTotal>A4  اگر.۱۲
 .بعد را انجام دهيد يلهمرح ،برويد و در غير اين صورت

ــ.۱۳ ــد؛Percent* (Accept / Total)>100ر اگ  باش
بعد را انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحلـه   ي مرحله

 .بازگرديد ۴
۱۴.Count=Count+1 
۱۵.T*T=Gam  ــد و ــبه نماييــــ  و Total=0را محاســــ

Accept=0 بازگرديد ۳ يقرار دهيد و به مرحله. 
۱۶. G  است) بهينه(نقطه مورد نظر. 
 نپايا.۱۷

  SA:2)(و (SA:1)پيشنهادي  يهافلوچارت الگوريتم
) ۳(و ) ۲(شکل 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
             

  
  
    
  

 .(SA:2)ريتم فلوچارت الگو: ۳شكل.                                                           (SA:1)فلوچارت الگوريتم : ۲شكل                      

 خير

بلي

بلي

بلي

 بلي

بلي

 بلي

 خير

 خير

 خير

 خير

 خير

وقراردادن تصادفي نقطه يک انتخاب
S،F(SC)را درS1،F(S1C)مقدارهاي F(GC),F(SC) ومحاسبهGوSدر 

هومحاسبقرار
Accept Accept+1

Total=Total+1

 S1جديد نقطه يافتن
F(S1C)ومحاسبه Sروي از

D

قرار S،F(SC)را درS1،F(S1C)مقدارهاي
 Accept=Accept+1وDGومحاسبه

در را0وF(S1C)وS1مقدارهاي
GوF(GC)وCount 

ا ق

T=Gam*T,Accept=0,Total=0

Count=Count+1

آيا







−

T
DS

eu pا
؟

 آيا
100<Percent*(Accept/Total) 
 DS<0آيا   باشد؟ مي

يا  Total>A4آيا
Accept>0باشد؟ مي

Count=0آيا
؟T<T0  يا

؟استDG<0آيا

G  نقطه مورد
.است) بهينه(نظر

پايان

شروع

T=A1,T0=0,Accept=
0 

Total=0 Count=0

 خير

 بلي

 بلي

 بلي

 بلي

بلي

 بلي

 خير

 خير

 خير

 خير

 خير

 وقراردادن تصادفي نقطه يک انتخاب
S،F(ST)را درS1،F(S1T)مقدارهاي  F(GT),F(ST) ومحاسبهGوSدر 

Accept=Accept+1ومحاسبهقرار

Total=Total+1 

Sروي از S1جديد نقطه يافتن
 DSو  F(S1T)ومحاسبه

 قرار S،F(ST)را درS1،F(S1T)مقدارهاي
  Accept=Accept+1وDGومحاسبه

 در را0وF(S1T)وS1مقدارهاي
GوF(GT)وCount قراردهيد

T=Gam*T,Accept=0,Total=0

Count=Count+1

آيا






 −

T
DS

eu p
 است؟

آيا 
100<Percent*(Accept/Total) 
است؟ DS<0آيا   باشد؟ مي

يا  Total>A4آيا
Accept>0باشد؟ مي

Count=0آيا
 ؟T<T0  يا

؟استDG<0يا آ

G  نقطه مورد
 .است) بهينه(نظر

پايان

شروع

T=A1,T0=0,Accept=0
Total=0 , Count=0  



  
   ۱۳۸۸ماه ذر آ، ۱، شماره ۴۳دوره,  صنايعنشريه تخصصي مهندسي                                                                                           ۱۰۲   

  
 

    (SA:3)الگوريتم
کار ايـن الگـوريتم بـه ايـن صـورت اسـت کـه         ینحوه
گيرنده هاي انتخاب شده از هر ايستگاه توسط تصميمگزينه

 را همراه با ميزان هزينه و زمان مربوطه به عنوان اطالعـات 
گرفتــه و ســعي در آن دارد تــا بــا توجــه بــه       ،ورودي

ميزان هزينه و زمان  ،تگاهآلترناتيوهاي موجود براي هر ايس
ــده را کــاهش داده و در نتيجــهمــورد نظــر تصــميم   ،گيرن

  .هاي بهتري را اعالم نمايدگزينه
  

  (SA:3)تعريف پارامترهاي الگوريتم 
G :اي از آلترناتيوهاي انتخاب شـده توسـط   شامل مجموعه

 .گيرنده است تصميم
G1 :ط اي از آلترناتيوهاي انتخاب شده توسشامل مجموعه

الگوريتم است که بهتر از نقاط مورد نظر تصـميم گيرنـده   
ع ابميـزان تـ  : F(ST) ,F(S1T) ,F(SC) ,F(S1C) .هسـتند 
 (SA:1,2)هـاي   در الگـوريتم قـبالً  هايي هستند كـه   هدف

  .اند معرفي شده
F(GC) :هـر   یهزينـه  مجمـوع  ميزان تابع هدف بر اساس
-ر تصميمانتخاب شده در هر ايستگاه که مورد نظ یگزينه

 .گيرنده است
F(GT) :   زمـان هـر    مجمـوع  ميزان تابع هـدف بـر اسـاس
-انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد نظر تصميم یگزينه

 .گيرنده است
F(G1C) :هـر   یهزينـه  مجموع ميزان تابع هدف بر اساس
انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد نظر الگوريتم  یگزينه

 .است) ده درخواست نمودهگيرنبهتر از آنچه که تصميم(
F(G1T):    زمـان هـر    مجمـوع  ميزان تابع هـدف بـر اسـاس
انتخاب شده در هر ايستگاه که مورد نظر الگوريتم  یگزينه

  .است) گيرنده درخواست نمودهبهتر از آنچه که تصميم(
    یبر اساس مقدارهاي هزينه و زمان در مجموعه ،اين توابع
  . است G1 ,G ,S1 ,S هاي موجود درگزينه









−

T
DSC

e :مقدار احتمال قبول نقاط بدتر است. 
هــاي مقــدارهاي نمــو تــابع در گزينــه DST متغيرهـاي 

هـاي  دست آمده بر اساس زمان هر کدام از گزينهه جديد ب
مربوط به هر ايستگاه، نسبت به آلترناتيوهاي قبلـي مـورد   

  . شوديدهد و به صورت زير محاسبه مقبول را نشان مي
)۵(DST=F(S1T)-F(ST)                                           

          

  هايمقدارهاي نمو تابع در گزينه DSC متغيرهاي
هاي دست آمده بر اساس هزينه هر کدام از گزينههجديد ب

مربوط به هر ايستگاه، نسبت به آلترناتيوهاي قبلي مورد 
   :شودمحاسبه مي ،ت زيرصوردهد و به قبول را نشان مي

)۶(DSC=F(S1C)-F(SC)                                           
          

هـاي جديـد   مقدار نمو تابع در گزينه DG1T متغيرهاي
هاي مربـوط  دست آمده بر اساس زمان هر کدام از گزينههب

به هر ايستگاه، نسبت به بهتـرين نقطـه موجـود کنـوني را     
  :شودمحاسبه مي ،به صورت زير دهد ونشان مي

)۷(                                    DG1T=F(S1T)-F(G1T)   
هـاي جديـد   مقدار نمو تابع در گزينه DG1C متغيرهاي

هـاي  هـر کـدام از گزينـه    یدست آمده بر اساس هزينـه هب
مربوط به هر ايسـتگاه، نسـبت بـه بهتـرين نقطـه موجـود       

 :شودمحاسبه مي ،صورت زير دهد و بهکنوني را نشان مي
)۸(DG1C=F(S1C)-F(G1C)                                       
    

 هاي جديد مقدار نمو تابع در گزينه DGT متغيرهاي
هاي مربوط دست آمده بر اساس زمان هر کدام از گزينههب

گيرنده را به هر ايستگاه، نسبت به نقطه مورد نظر تصميم
  :شودمحاسبه مي ،ه صورت زيردهد و بنشان مي

)۹(                                     DGT=F(S1T)-F(GT) 
      هاي جديد مقدار نمو تابع در گزينه DGC متغيرهاي

هاي هر کدام از گزينه یدست آمده بر اساس هزينههب
-مورد نظر تصميم ینسبت به نقطهمربوط به هر ايستگاه، 
  :شودمحاسبه مي ،د و به صورت زيردهگيرنده را نشان مي

)۱۰(DGC=F(S1C)-F(GC)                                        

         

  (SA:3)مراحل الگوريتم 
 مقداردهي اوليه متغيرها .۱

T=A1 , T0=A2 , Total=0 , Accept=0 , 
Count=0  

هاي  انتخاب دست آوريد وهيک نقطه از فضاي مسأله را ب.۲
ــتگاههر ــد   G1 و G و S در را ايســــ ــرار دهيــــ   وقــــ

F(G1T),F(G1C),F(GT),F(GC),F(ST),F(SC)  را محاسبه
 .نماييد

برويـد و در   ۱۹ يبـه مرحلـه   T<T0يا  Count=A3 اگر.۳
 .بعدي را انجام دهيد يمرحله ،غير اين صورت

 ايسـتگاه هاي جديدي براي هر  که انتخاب S1 يمجموعه.۴
ــت را از روي  ــهاس ــازيد S يمجموع  ,DSC, DSTو  بس
F(S1C), F(S1T) را محاسبه نماييد. 
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بعد را انجام دهيد و در غيـر   يمرحله ؛باشد DST<0ر اگ.۵
 .برويد ۸ ياين صورت به مرحله

 .را محاسبه نماييد DG1C و DG1T هايمقدار.۶
برويـد و در   ۱۱يبه مرحله باشد DG1C≥0و DG1T≤0اگر.۷

 يباشد به مرحله DG1C>0و  DG1T>0 غير اين صورت اگر
 .برويد ۹برويد و در غير اين صورت به گام  ۱۴
بعد را انجام دهيد و در غيـر   يمرحله ؛باشد DSC<0 اگر.۸

 .برويد ۱۲ ياين صورت به مرحله
 .را محاسبه نماييد DG1C ,DGC ,DGT مقدارهاي.۹
بعـد را    یمرحله ؛باشد DG1C<0و DGC<0و DGT≤0اگر.۱۰

 .برويد ۱۴ انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحله
و F(SC)وS،F(ST)ررا د F(S1C)وS1،F(S1T)يمقـــدارها.۱۱

را  0جايگزين نمـوده و   F(G1C)و G1،F(G1T)ر همچنين د
ــز در ــد و  Countنيـ ــرار دهيـ را  Accept=Accept+1قـ

 .برويد ۱۴گام  محاسبه و به

اگر.۱۲







−

T
DSC

eup بعد را انجـام دهيـد و در    يمرحله ؛باشد
 .برويد ۱۴ يهغير اين صورت به مرحل

ــدارها.۱۳  و S، F(ST) را در F(S1C) و S1، F(S1T)يمقـ
F(SC)  وقــرار دهيــد Accept=Accept+1   را محاســبه
 .نماييد

۱۴. Total=Total+1 
 ۱۷ بـه مرحلـه   ،باشـد  Accept>A5 يا Total>A4 اگر.۱۵

 .بعد را انجام دهيد يمرحله ،برويد و در غير اين صورت
ــر.۱۶ ــد؛بPercent* (Accept / Total)>100 اگ  اش

 بعد را انجام دهيد و در غير اين صورت به مرحلـه  يمرحله
 .بازگرديد ۴
۱۷. Count=Count+1 
۱۸.T*T=Gam  را محاســــــبه نماييــــــد وTotal=0 و 

Accept=0 بازگرديد ۳ يقرار دهيد و به مرحله. 
۱۹. G1 است) بهينه(مورد نظر  ینقطه . 
 پايان.۲۰

 

  (SA:3) و (SA:2)و  (SA:1)خصوصيات الگوريتم 
الگـوريتم  (بيني شـده اسـت    شرطي پيشها  وريتمدر الگ.۱

(SA:1,2) و الگوريتم ۱۳ يمرحله(SA:3) ۱۶ ي مرحله (
که اگر نسبت تعداد نقـاط پذيرفتـه شـده بـه کـل نقـاط       

کمتـر   Percentبررسي شده در يک دماي خاص از مقدار 
با کاهش دمـا احتمـال پـذيرش    . يابدباشد، دما کاهش مي

 . شودتر ميکم ،جواب بد

تم، يالگـور شـود کـه   يمـ  يسـع  (SA:1,2)در الگوريتم .۲
ــر اســاس هزينــه  بهتــرين گزينــه هــا از هــر ايســتگاه را ب

نمايد اعالم ) (SA:2)الگوريتم(و زمان ) (SA:1) الگوريتم(
و تابع هدف، ميزان هزينـه و زمـان را کـه حاصـل از ايـن      

 .نمايدمحاسبه و نتايج را مشخص  است،ها انتخاب
کـه همزمـان دو    را دارد يين توانـا يا (SA:3)الگوريتم .۳

پارامتر هزينه و زمان را بررسي نمايد و در تالش است که 
هايي را بيابد که هـر دو پـارامتر در آن بهينـه شـده     گزينه
 . باشند

-طوري طراحي شده است که گزينـه  (SA:3)الگوريتم .۴
گيرنده اعالم نموده است را چـه  هايي بهتر از آنچه تصميم

 .مشخص نمايد ،ينه و چه از لحاظ زماناز نظر هز
   (SA:3)فلوچارت الگوريتم پيشنهادي 

  )۴(شکل 
  

مثـال  يـك  ها با  والگوريتمبررسي عملکرد متدولوژي 
  يعدد

ـ  ی، زنجيـره يمتـدولوژ  يبه منظور بررس مين توليـد  أت
بـا  . دهـيم يمورد مطالعه قرار مـ را  CD) ٢٥(    لوح فشرده
 فقـط در   اسـت،  کسان ي CD توليد ینحوه کهاين توجه به
تنـوع   ،ير اطالعـات و بسـته بنـد   يـ تکث چاپ، يهاقسمت

چاپ تک رنـگ، دو   ييتوانا ،مذکوررا شرکت يوجود دارد؛ ز
ن انواع بسـته  يتال و همچنيجيرنگ، چهار رنگ، افست و د

را ... و  يعـدد  ۲۵، يعـدد  ۱۰به صورت تک قـاب،   يبند
خـاص خـود   نـه و زمـان   يهز يدارا ،هر کدام که استدارا 

 یرهيـ زنج یجـا مسـأله  نيـ در ا ،به همـين دليـل   .هستند
بـدون  (خـام   CDعـدد   ۰۰۰/۰۰۰/۱د يـ جهـت تول  ،نيتأم
آن  يبندبا چاپ دو رنگ که سفارش بسته) ر اطالعاتيتکث

 يعـدد  ۵۰۰در کارتن و  يعدد ۵۰ک باکس يبه صورت ک
  .گيرديقرار مو تجزيه و تحليل  يمورد بررس ،است

  

   )يمثال عدد( ألهل گراف مسيتشک
  .)۵(شکل 

  
 زمان  -تدوين سناريوهاي هزينه 

خـام، مـواد    CDعـدد  ۰۰۰/۰۰۰/۱در خصوص توليـد  
کل  یميزان مصرف و هزينه یمورد نياز با محاسبه یاوليه

هاي انتخاب براي هر ايستگاه همـراه   گزينهن، آن و همچني
  دسترسـي، در  زمـان   ،تهيه يا توليد و همچنـين  یبا هزينه
الزم به ذکر اسـت کـه سـعي شـده     . آمده است) ۱(جدول 
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نزديک به واقعيـت باشـند؛ ولـي     ،است که اعداد ذکر شده
گـزارش از   یزيرا نياز به ارائه يستند؛لزوماً دقيق و واقعي ن

حسابداري صنعتي و تعيين قيمت تمام شده در هر  مراحل
  .مرحله است

  
  (SA:1)به کمک الگوريتم  يحل مثال عدد

  کمک گرفته و با ارتباط  ،تدا از اعداد تصادفيدر اب

هـايي را  هاي هر ايستگاه، گزينهدادن اين اعداد به آلترناتيو
بهتـرين   ،نماييم که البته ممکن است نتـايج آن انتخاب مي

انتخـاب از هـر    یشـماره  ،اعـداد داخـل مجموعـه   . نباشند
  :شوداشاره مي آن هااز  اي نمونهبه  ،؛ در ذيلاستايستگاه 

}۵،۲،۲،۳،۲،۲،۱،۲،۲،۲،۲،۳،۳،۱،۴،۱،۲،۱،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۴{  
  ٧١٥= و  زمان    ٠٠٠/٨٤٩/٨٨ =هزينه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                          
  
  
  
  
  

 .(SA:3)فلوچارت الگوريتم : ۵شكل                                                                                             

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 .(SA:3)فلوچارت الگوريتم : ۴شكل                                 
  
  

بلي

 خير

 خير

 خير

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

 خير

 خير

 خير

 خير

 خير

 خير

بلي

  و تصادفي نقطه يک انتخاب
محاسبهG1وGوSدر  قراردادن

F(GC),F(ST),F(SC) 
F(G1T),F(G1C),F(GT)

 S1،F(S1T)،F(S1C)مقدارهاي
و  قرار S،F(ST)،F(SC)رادر
Accept=Accept+1محاسبه

Total=Total+1 جديد نقطه يافتنS1 روي ازS
F(S1T),F(S1C)ومحاسبه

,DSTDSC

 DG1T,DG1Cمحاسبه

DG1C،DGC،DGTمحاسبه

T=Gam*T,Accept=0,Total=0

Count=Count+1

آيا





 −

T
DSC

eu pا
 ست؟

است؟DST<0آيا

Count=0آيا
 ؟T<T0  يا

و DG1T>0آيا 
DG1C>0؟است

G1  نقطه مورد
 .است) بهينه(نظر

پايان

شروع

T=A1,T0=0,Accept=0
Total=0 , Count=0 

 آيا
 DGT≤0و 

DGC<0و
DG1C<0 
؟است

  درراS1،F(S1T) ،F(S1C)مقدارهاي
S،F(ST)،F(SC) وG1،F(G1T)، F(G1C)و 

 Accept=Accept+1ومحاسبهقرارCountرادر0

و DG1T≤0آيا
DG1C≤0 
؟است

  آيا 
 DSC<0

؟است

يا  Total>A4آيا
Accept>0باشد؟ مي

آيا 
100<Percent*(Accept/Total) 
  باشد؟ مي

Polycarbonate

Stamper
توليد CDشفاف 

ECH

TBB

Dye Powder 

CD توليد   
 Dyeخورده

توليدمحلول
Dye 

توليد CDخام 

Target Laquer

Screen Saver 

Mesh Hardner 

Gum 

SUH 64 

ANS 81 Film 

CD تهيه كليشه چاپ چاپ برروي   

و تكيفي كنترل  
)۱(بندي درجه   

اسكوئيجي رنگ

و كيفيت كنترل
)۲(بنديدرجه

نهاييوبازرسيبنديبسته

نايلون

ونقلفروش و حمل

كارتن

باكسكيك

ونواريمايعچسب
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  .CDهاي موجود در هر ايستگاه از شبکه زنجيره تأمين توليد انتخاب: ۱جدول 

 

 زمان کل هزينه تأمين کننده شرح مواد يا فرآيند انتخاب زمان کل هزينه تأمين کننده شرح مواد يا فرآيند انتخاب

۱ Polycarbonate 

Makrolon-۴۵ ۰۰۰/۰۰۰/۶۸ آلمان 
۱۳ ANS 81 

Satti  - ۴۵ ۰۰۰/۶ فرانسه 
Lexan-۶۰ ۰۰۰/۶۰۰/۶۴ سوئيس Sericol - ۴۰ ۰۰۰/۵ انگليس 

Iupilon-۵۵ ۰۰۰/۶۰۰/۶۴ تايوان Kiwobond - ۵۵ ۰۰۰/۴ تايوان 
Panlite-۴۵ ۰۰۰/۴۰۰/۷۱ تايوان 

۱۴ Film 
 ۲ ۰۰۰/۵ ايران فيلم

Wonderlite-۳ ۰۰۰/۴ پويا فيلم ۶۰ ۰۰۰/۰۰۰/۶۸ آلمان 

۲ Stamper 
Hamatech-۴۰ ۰۰۰/۵۰۰ آلمان 

 رنگ ۱۵

Sericol - ۳۵ ۰۰۰/۷۸۰/۳ انگليس 
H.T.C-۳۰ ۰۰۰/۵۵۰ نسهفرا Dubuit - ۴۰ ۰۰۰/۶۶۰/۲ فرانسه 

۳ ECH 

Tiko jon-۵۰ ۰۰۰/۲۷۰ کره Tong Jou - ۴۵ ۰۰۰/۲۶۰/۱ کره 
Humanki-۴۵ ۰۰۰/۳۰۰ آلمان Pancolor - ۵۰ ۰۰۰/۵۴۰/۱ تايوان 
Kain hen-۶۰ ۰۰۰/۲۴۰ تايوان 

 يسانتي متر ۱۴اسکوئيجي  ۱۶
Astinum - ۳۵ ۰۰۰/۶۰۰ آلمان 

۴ TBB 

Tiko jon-۵۰ ۰۰۰/۲۴ کره Kamman  - ۴۰ ۰۰۰/۴۵۰ تايوان 
Humanki-۴۵ ۰۰۰/۳۳ آلمان Hankey  -۴۵ ۰۰۰/۳۹۰ تايوان 
Kain hen-۶۰ ۰۰۰/۳۹ تايوان 

 عددي ۵۰نايلون کيک باکس  ۱۷
 ۴ ۰۰۰/۶۳ زرين پالستيک

۵ Dye Powder 

Ultergreen-۲ ۰۰۰/۸۴ عظيميفروشگاه  ۳۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹ آلمان 
MY-317-۶۰ ۰۰۰/۰۰۰/۵ آلمان 

 عددي ۵۰کيک باکس  ۱۸
 ۱۰ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ايران پالستيک

PO1-۱۵ ۰۰۰/۰۰۰/۶ بندي آذرصنايع بسته ۵۰ ۰۰۰/۵۰۰/۶ تايوان 
UG - ۲ ۰۰۰/۱۶ فروشگاه رحيميان چسب مايع و نواري ۱۹ ۴۵ ۰۰۰/۵۰۰/۶ تايوان 

۶ Target 
Hamatech-۳۰ ۰۰۰/۲۰۰/۱ آلمان 

 عددي ۵۰۰کارتن  ۲۰
 ۲ ۰۰۰/۲۰۰ کارتن پارس

 ۳ ۰۰۰/۱۸۰ کارتن سازي البرز ۱۰ ۰۰۰/۶۰۰ ايران-xشرکت

۷ Laquer Tong Jou - توليد محلول  ۲۱ ۴۵ ۰۰۰/۹۱ کرهDye  کننده توليدشرکتCD ۰۰۰/۱۱۰ ۳ 

۸ Screen Saver 
Satti  - کننده توليدشرکت  تهيه کليشه ۲۲ ۴۰ ۰۰۰/۳ فرانسهCD ۰۰۰/۱۰۰ ۳ 

Sefar - توليد  ۲۳ ۳۵ ۰۰۰/۴ فرانسهCD کننده توليدشرکت  شفافCD ۰۰۰/۴۳۲ ۳ 

۹ Mesh 
Satti  - توليد  ۲۴ ۴۰ ۰۰۰/۲۰ فرانسهCD  ،Dye کننده توليدشرکت  خوردهCD ۰۰۰/۴۵۰ ۳ 

Sefar - توليد  ۲۵ ۳۵ ۰۰۰/۲۴ فرانسهCD کننده توليدشرکت  خامCD ۰۰۰/۵۰۰ ۳ 

۱۰ Hardner 

Satti  - کننده توليدشرکت  )۱( يبندکنترل کيفيت و درجه ۲۶ ۴۵ ۰۰۰/۲ فرانسهCD ۰۰۰/۳۶ ۳ 

Sericol - چاپ بر روي  ۲۷ ۴۰ ۰۰۰/۳ انگليسCD  کننده توليدشرکتCD ۰۰۰/۲۴۰ ۴ 

Koatazol  - نده کنتوليدشرکت  )۲( يبندکنترل کيفيت و درجه ۲۸ ۵۰ ۰۰۰/۱ تايوانCD ۰۰۰/۳۶ ۴ 

۱۱ Gum 

Satti  - کننده توليدشرکت  يو بازرسي نهايبندي بسته ۲۹ ۴۵ ۰۰۰/۳ فرانسهCD ۰۰۰/۴۵۰ ۵ 
Sericol-۴۰ ۰۰۰/۲ انگليس 

  فروش و حمل و نقل ۳۰
 

 CD ۰۰۰/۵۰۰ ۷کننده شرکت توليد
Kiwobond-۵ ۰۰۰/۶۰۰ اداره پست ۵۵ ۰۰۰/۱ تايوان 

۱۲ SUH 64 

Satti-۳ ۰۰۰/۶۵۰ ونقل راهيانحمل ۴۵ ۰۰۰/۴ فرانسه 
Sericol-۴۰ ۰۰۰/۵ انگليس 

 ۱۰ ۰۰۰/۴۵۰ خريدارمحصول
Kiwobond-۵۵ ۰۰۰/۳ تايوان 

  

 يين پارامترهـا يـي قـاط و پـس از تع  ن نيـ با استفاده از ا     
 يهاجواب (SA:1)تم يو حل الگور هاو محدوديت يکنترل
ن جـواب از ميـان   بهتـري که  ؛است يسترسقابل د يمتعدد
  .قابل انتخاب است هاآن
  :نهينه از نظر هزيبه

}۲،۱،۳،۱،۲،۲،۱،۱،۱،۳،۳،۳،۳،۲،۳،۳،۱،۲،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۴{  
  ٧٧٨= و  زمان   ٠٠٠/٨٠٤/٨١ =نه يهز

  
}۳،۱،۳،۱،۲،۲،۱،۱،۱،۳،۳،۳،۳،۲،۳،۳،۱،۲،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۴{  

  ٧٧٣= و  زمان   ٠٠٠/٨٠٤/٨١ =نه يهز
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

د ين توليتأم یرهيزنج -(SA:1)تميج عملکرد الگورينتا :۶شکل
CD. 

 (SA:2)تم  يبه کمک الگور يمثال عددحل 
متفـاوت و   يهـا انتخابساختن  يبرا ياز اعداد تصادف

م يبـا تنظـ  و در ادامـه   کـه  ميريـ گيکمک مـ  ،جينتاکسب 
نتـايج   ،متعـدد  يهـا شيانجـام آزمـا  تـر پارامترهـا و   قيدق

بهتـرين جـواب از    ،شود و در مجمـوع متعددي حاصل مي
   .:ديآ يدست مبهل يبه شرح ذها  ميان ساير جواب

  :نه از نظر زمانيبه
}۱،۲،۲،۲،۱،۲،۱،۲،۲،۲،۲،۲،۲،۱،۱،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۳{  

  ٦٠٢= و  زمان   ٠٠٠/٣٠٦/٩٥ =نه يهز
}۴،۲،۲،۲،۱،۲،۱،۲،۲،۲،۲،۲،۲،۱،۱،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۳{  

  ٦٠٢= و  زمان   ٠٠٠/٧٠٦/٩٨ =نه يهز
  
  

  

  

  

  
  
  
  

د ين توليتأم یرهيزنج -(SA:2)تميج عملکرد الگورينتا :۷شکل
CD.  
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شـود؛  يمشخص م )۷(و)۶(هاي شکلهمان طور که از 
محصـور   ،يمحل ينه هايدر به يحيبه نحو صح ها تميالگور
  .ندهست هتربنتايج و به دنبال  دنشو ينم

  

 هيج اوليدست آمده از نتاهه نمودار نقاط بيته
دست آمده از ههزينه و زمان ب ينتايج اوليه ،در اين مرحله 

  :آوريمينمودار م يرو مختلف را يهاانتخاب یوعهممج
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 

  
  .CDد ين توليره تأميزنج - ه بدست آمدهيج اولينتا :۸شکل

  

 هيج اوليدار نتانمو یبندهيز يدن منحنکردا يپ
   ،يآمار يهاافزاربا کمک گرفتن از نرم ،لهــدر اين مرح

مربـوط بـه آن را    ینمودار و معادلـه  یبندهيز يمنحن
   :ميکنيدا ميپ

  
  

  
  

  
  

  

 .CDدين توليره تأميزنج - هيج اولينتا یبندهيزيمنحن: ۹شکل
  

ـ ترک يرنده برايگمينتخاب تصما نـه و زمـان   يب هزي
 مناسب 

نه و زمـان بـه عنـوان    يکه از نظر هز يبه نقاط با توجه
 یموجود و معادله يو با توجه به منحن ؛ميدکرنه اعالم يبه
نه و زمان مورد نظر خود را يتواند هزيرنده ميگميتصم ،آن

و  ۰۰۰/۳۱۴/۹۹[نــه يمربــوط بــه هز یبــازه .ديــاعــالم نما
ــازه] ۰۰۰/۸۰۴/۸۱ ] ۶۰۲و  ۸۱۳[ مربــوط بــه زمــان یو ب
ـ  يم رندهيم گيتصم ،پس. است ن يـ ن ايتواند نظر خود را ب

  .دياعالم نما ،دو بازه

روز را مـد   ۷۲۵زمان  ،رندهيگميشود که تصميفرض م
 ینـه يهز ،شده ادي یبا توجه به معادله ؛نيبنابرا ؛نظر دارد
  :برابر خواهد با ،مورد نظر

Y=-633ln(x) + 7948.5 
 

Y=725                 X=90357.78    ≈   90358  
      

 90358000                
مربـوط بـه هـر     يوهـا يآلترنات ديـ باين قسمت مـ يدر ا

زمـان مـورد نظـر     -نه يب هزيترک يستگاه را که سازندهيا
 شياز آنجا کـه بـا افـزا   . مييدا نمايرا پ استرنده يگميتصم
اد حـاالت  تعد هاآنمربوط به  يهانهيها و تعداد گزستگاهيا

ن کـار بـه   ي؛ اشود ياد ميار زيز بسيزمان ن -نه يب هزيترک
 به همين دليل؛ استبر ار مشکل و زمانيبس ،يرت دستصو
ن محاسـبات  يا ،يوتريکامپ یتم و برنامهيک الگوريه يبا ته

 یسـازنده  ،موجـود  يهانهيممکن است گز. شود يانجام م
ن يـ در ا ؛شـند رنده نبايگميا زمان مورد نظر تصمينه و يهز
 استن موضوع را دارا يا ييتوانا ،ه شدهيته یبرنامه ،طيشرا

. ديـ ک بـه آن را اعـالم نما  يـ زمـان نزد  -نه يب هزيکه ترک
رنده بـه صـورت   يگميتصم ین جواب به خواستهيترکينزد
   :ل استيذ

}۱،۱،۳،۳،۲،۲،۱،۱،۱،۲،۲،۳،۳،۲،۱،۲،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۴{  
  ٧٢٥= و  زمان   ٠٠٠/٨٤٣/٩٠ =نه يهز

  

  (SA:3)به کمک الگوريتم  يحل مثال عدد
ــدر ا ــور ي ــا کمــک الگ شــده  يتم طراحــين قســمت ب

(SA:3)، یتر از خواسـته ب مناسبيم ترکيينمايم يسع 
بـا توجـه بـه محاسـبات     . مييدا نمـا يـ رنـده را پ يم گيتصم

متعـدد   يبا اجراو  رندهيگميخواست تصم و يقبل يمرحله
 -به عنوان نمونـه  -ليبه شرح ذ يج بهترينتا ،تمين الگوريا

  :است يقابل دسترس
}۳،۲،۳،۱،۱،۱،۱،۲،۱،۳،۲،۲،۱،۲،۴،۲،۲،۲،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۳{  

  ٦٩٧= و  زمان   ٠٠٠/٠٢١/٨٧ =نه يهز
}۵،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۲،۲،۲،۲،۲،۲،۱،۴،۳،۱،۱،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱{  

  ٦٨٩= و  زمان   ٠٠٠/١٧٦/٩٣ =نه يهز
}۵،۲،۲،۳،۲،۲،۱،۲،۲،۲،۲،۳،۳،۱،۴،۱،۲،۱،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۴{  

  ٧١٥= و  زمان   ٠٠٠/٨٤٩/٨٨ =نه يهز
}۱،۲،۱،۲،۴،۲،۱،۲،۲،۱،۲،۲،۱،۲،۲،۲،۲،۲،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۳{  

  ٦٤٩= و  زمان   ٠٠٠/٤٨٥/٨٨ =نه يهز
  

 يهـا بيـ ترک ؛اسـت مشـخص   ،جيهمان طور که از نتا
رنده اعالم نمـوده بـود، وجـود    يگمياز آنچه که تصم يبهتر
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از نظـر   هـر دو ا يـ زمـان و  نـه،  يج از نظـر هز ين نتايا. دارد
  .نه تر هستندي، بهرندهيگ ميتصم

  

 یزمـان و شـبکه   -نـه  يهز يويبازگشت بـه سـنار  
 ن يتأم یرهيزنج
-رهيزنج یزمان و شبکه -نه يو هزيبه سنار ،ن قسمتيدر ا
د يـ با يمـ را کـه   ييهـا سـتگاه يا تا ؛ميگرديم ن بازيتأم ی

 ينه نگهـدار يا شامل هزيص داده و يتخص به آن يموجود
ـ يگميتصم ،حال. مييشوند را مشخص نما ن يـ ن ايرنده از ب

  .دينما ياعالم م ،چه را که مد نظر خود داردبات آنيترک

  .شوند يهايي که شامل تغييرات مايستگاه: ۲جدول
  

  تغييرات  ايستگاه  تغييرات  ايستگاه
 روز ۴۰روز به  ۵۵  ۱۱  روز ۶۰به روز  ۵۵  ۱
  روز ۲روز به  ۳  ۱۴  روز ۳۰روز به  ۴۰  ۲
 روز ۵۰روز به  ۴۵  ۱۵  روز ۴۵روز به  ۶۰  ۳
 روز ۳۵روز به  ۴۵  ۱۶  روز ۶۰روز به  ۵۰  ۴
  روز ۲روز به  ۴  ۱۷  روز ۳۵روز به  ۴۰  ۸
 روز ۱۰روز به  ۱۵  ۱۸  روز ۳۵روز به  ۴۰  ۹
    روز ۴۰روز به  ۵۰  ۱۰

  

  
  .CDهاي مناسب براي هر ايستگاه زنجيره تأمين توليد انتخاب گزينه: ۳ جدول

 

 زمانکل هزينه انتخاب کننده کارخانه يا شرکت تأمين شرح مواد يا فرآيند ايستگاه

۱ Polycarbonat Wonderlite  - ۰۰۰/۰۰۰/۶۸۶۰ ۵ آلمان 

۲ Stamper H.T.C - ۳۰ ۰۰۰/۵۵۰ ۲ فرانسه 

۳ ECH Humanki  - ۴۵ ۰۰۰/۳۰۰ ۲ آلمان 

۴ TBB Kain hen  - ۶۰ ۰۰۰/۳۹ ۳ تايوان 

۵ Dye Powder MY-317  - ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰ ۲ آلمان 

۶ Target  شرکتx - ۱۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۲ ايران 

۷ Laquer Tong Jou - ۴۵ ۰۰۰/۹۱ ۱ کره 

۸ Screen Saver Sefar  - ۳۵ ۰۰۰/۴ ۲ فرانسه 

۹ Mesh Sefar  - ۳۵ ۰۰۰/۲۴ ۲ فرانسه 

۱۰ Hardner Sericol  - ۴۰ ۰۰۰/۳ ۲ انگليس 

۱۱ Gum Sericol  - ۴۰ ۰۰۰/۲ ۲ انگليس 

۱۲ SUH 64 Kiwobond  - ۵۵ ۰۰۰/۳ ۳ تايوان 

۱۳ ANS 81 Kiwobond  - ۵۵ ۰۰۰/۴ ۳ تايوان 

۱۴ Film ۲ ۰۰۰/۵ ۱ ايران فيلم 

 ۰۰۰/۵۴۰/۱۵۰ ۴ تايوان - Pancolor رنگ ۱۵

 ۳۵ ۰۰۰/۶۰۰ ۱ مانآل -  Astinum سانتي متري ۱۴اسکوئيجي  ۱۶

 ۲ ۰۰۰/۸۴ ۲ فروشگاه عظيمي عددي ۵۰نايلون کيک باکس  ۱۷

 ۰۰۰/۰۰۰/۹۱۰ ۱ ايران پالستيک عددي ۵۰کيک باکس  ۱۸

 ۲ ۰۰۰/۱۶ ۱ فروشگاه رحيميان چسب مايع و نواري ۱۹

 ۳ ۰۰۰/۱۸۰ ۲ کارتن سازي البرز عددي ۵۰۰کارتن  ۲۰

 CD ۱ ۰۰۰/۱۱۰ ۳شرکت توليد کننده  Dyeتوليد محلول  ۲۱

 CD ۱ ۰۰۰/۱۰۰ ۳شرکت توليد کننده  تهيه کليشه ۲۲

 CD ۱ ۰۰۰/۴۳۲ ۳شرکت توليد کننده  شفاف CDتوليد  ۲۳

 CD ۱ ۰۰۰/۴۵۰ ۳شرکت توليد کننده  خورده CD  ،Dyeتوليد  ۲۴

 CD ۱ ۰۰۰/۵۰۰ ۳شرکت توليد کننده  خام CDتوليد  ۲۵

 CD ۱ ۰۰۰/۳۶ ۳کننده شرکت توليد  )۱(بندي ودرجه کنترل کيفيت ۲۶

 CD ۱ ۰۰۰/۲۴۰ ۴شرکت توليد کننده  CDچاپ بر روي  ۲۷

 CD ۱ ۰۰۰/۳۶ ۴شرکت توليد کننده  )۲(بندي ودرجه کنترل کيفيت ۲۸

 CD ۱ ۰۰۰/۴۵۰ ۵شرکت توليد کننده  بسته بندي و بازرسي نهايي ۲۹

 ۱۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۴ شرکت خريدار محصول فروش و حمل و نقل ۳۰



  
   ۱۳۸۸ماه ذر آ، ۱، شماره ۴۳دوره,  صنايعنشريه تخصصي مهندسي                                                                                           ۱۰۸   

  
 

گيرنـده بـا نقـاط بهينـه     جديد تصـميم  بررسي نقاط
  ):هزينه(

  :بهينه از نظر هزينه
  

}۳،۱،۳،۱،۲،۲،۱،۱،۱،۳،۳،۳،۳،۲،۳،۳،۱،۲،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۴{  
  ٧٧٣= و  زمان   ٠٠٠/٨٠٤/٨١ =هزينه 

گيرنـده در ابتـدا درخواسـت    انتخاب بهتر از آنچه تصـميم 
  :نموده بود

}۵،۲،۲،۳،۲،۲،۱،۲،۲،۲،۲،۳،۳،۱،۴،۱،۲،۱،۱،۲،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۱،۴{  
  ٧١٥= و  زمان   ٠٠٠/٨٤٩/٨٨ =هزينه 

  

گيرنده کاهش که زمان مورد نظر تصميمبا توجه به اين
ها موجودي تخصـيص  به برخي از ايستگاه بايديافته است؛ 
. ددچار کمبـود نشـ   ،نظرتا بتوان در زمان مورد  ؛داده شود
  هايهايستگادهد که نتايج نشان مي ،بنابراين

}۵،۶،۷،۱۲،۱۳،۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰{  
ــوده و تغييــري نمــي تغييــرات در ديگــر . کننــديکســان ب

  .خواهد بود) ۲(ها مطابق با جدول ايستگاه
 يهــــابــــه ايســــتگاهبايــــد بــــه همــــين منظــــور 

موجــودي تخصــيص داده  }۲،۳،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۴،۱۶،۱۷،۱۸{
 ینيـز هزينـه   }۱،۴،۱۵{هـاي  به ايستگاه ،شود و همچنين

گيرنـده را  نگهداري تعلق بگيرد تا بتوان خواسـت تصـميم  
گـويي بـه   بـراي پاسـخ   ،پـس بـدين ترتيـب   . نمود هبرآورد

در هـاي ذکـر شـده    گيرنـده از انتخـاب  درخواست تصـميم 
استفاده خواهد  هاآنو زمان مربوط به  و هزينه) ۳(جدول 
  .شد

  

  گيرينتيجه
کـارگيري  هبا ب هاانزمهمان طور که قبالً اشاره شد؛ سا

ــ  ــوژي اطالعــات و تجــارت الکتروني ک، در خصــوص تکنول

تر آهـاي کـار  تـأمين خـود بـه روش    یبندي زنجيـره پيکره
  . ندهستمحاسباتي نيازمند 

هـا طـوري   بايست متـدولوژي و الگـوريتم  مي ،بنابراين
به . شد تا حل مسائل با ابعاد بزرگ مقدور شودطراحي مي
ن مزيت روش پيشـنهادي توانـايي در   تريمهم ،همين دليل

تـأمين   یبندي زنجيـره  کرهحل مسائل با ابعاد بزرگ در پي
کـه  شـد  تهيه  ++Cنرم افزار کامپيوتري به زبان  لذا. است

  . وظيفه محاسبات را بر عهده داشت
ايـن اسـت کـه ايـن      یدهنـده مسائل حل شده نشـان 
ــدولوژي و الگــوريتم ــايي الزم را در حــ ،هــاي آنمت ل توان

هـا و  هاي صـحيحي از گزينـه  مسائل دارد و باعث  انتخاب
بهبودهاي  یدهنده نشان ،شود که در نهايتپيشنهادات مي

 ،هاي موجـود و همچنـين  مؤثر و مفيد در کم شدن هزينه
-تـأمين و پاسـخ   یهاي نگهداري در زنجيره هزينه کاهش

تـرين  و در کـم % ۱۰۰هـا بـه طـور   گويي به تمامي ايستگاه
کن و دسترسي سريع محصول به دسـت مشـتري   زمان مم
  . است

قابل توجه در اين متدولوژي اين است که اکثر  ینکته
نماينـد بـا   گيرند و سعي مييک بعد را در نظر مي ،مديران
گو باشـند؛  ها را پاسختقاضا ،کمتر و يا زمان کمتر یهزينه

تـوان  مـي  ،هـاي آن ولي با کمک اين متدولوژي و الگوريتم
هاي مختلف بر اساس بهينـه بـودن از لحـاظ    انتخاب نتايج

چنين سـعي   هزينه و از نظر زمان به صورت جداگانه و هم
سازي همزمان هزينه و زمان و ايجاد تعادل نسبي در بهينه

  . را تحصيل نمود آن هابين 
گيرنده و مديريت شود تا تصميمسبب مي ،اين موضوع
روي خود ي را پيشساز نتايج مختلف بهينه ،زنجيره تأمين

تري هاي صحيحبتوانند انتخاب ،مالحظه نمايند و در نتيجه
  .داشته باشند ،هاي موجود خوداز گزينه
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