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چکیده
از چالش انگیزترین مسائل موجود در مدیریت زنجیرهی تأمین  (SCM)1مسئلهی مکانیابی تسهیالت (FLP)2و مسیریابی
وسیله نقلیه  (VRP)3میباشد که بررسی مجزای این دو مسئله ،افزایش هزینهها و مدت زمان برنامهریزی را نتیجه
میدهد .لذا مسئله مکانیابی_مسیریابی  (LRP)4با در نظر گرفتن همزمان  FLPو  VRPدر  SCMمطرح میشود.
مدیر شرکتها همواره با این مسئله مواجه هستند که تأمین تقاضای هر مشتری تنها توسط یک وسیله نقلیه سود
بیشتری را نتیجه میدهد یا تحویل تقاضای آنان در چند بخش منجر به افزایش سود میشود .برای پاسخ به این مسئله
نیاز است که هزینههای بدست آمده از حل  LRPو مسئلهی مکانیابی_مسیریابی با در نظر گرفتن فرض تحویل چند
بخشی تقاضای مشتریان  (SDLRP) 5مقایسه شود .لذا این مقاله به معرفی مدل  SDLRPمیپردازد ،که تا به حال در
مقالهای دیده نشده است .با توجه به  NP-Hardبودن این مسئله ،مدل ریاضی پیشنهادی توسط نرم افزار CPLEX10.1

برای نمونه مسائل در اندازههای کوچک اجرا و دو الگوریتم جستجوی ممنوع (TS) 6و آنیل شبیهسازی شده (SA) 7برای
ابعاد بزرگ مسئله ارائه میشود .پس از تولید مثالهای آزمایشی جدید نتایج عددی حاصل از حل مدل توسط نرم افزار
 CPLEX10.1و الگوریتمهای پیشنهادی تحلیل شده است .نتایج گویای کارایی دو الگوریتم  TSو  SAو برتری الگوریتم
 SAنسبت به الگوریتم  TSمیباشد ،به این معنا که در اغلب نمونه مسائل ،الگوریتم  SAدر زمان کوتاهتر جوابهای
بهتری را ارائه میدهد .همچنین نتایج نشان میدهند در نظر گرفتن فرض تحویل چندبخشی تقاضای مشتریان منجر به
کاهش هزینهی نهایی میشود ،به ویژه اگر واریانس تقاضای مشتریان کوچک و میانگین آنها بین نصف و سه چهارم
ظرفیت وسایل نقلیه باشد.

واژههای کلیدی :زنجیرهی تأمین ،مسئلهی مکانیابی_مسیریابی با تحویل چند بخشی تقاضا ،جستجوی ممنوع ،آنیل شبیهسازی شده

 -1مقدمه
مسئلهی مکانیابی_مسیریابی ) (LRPشامل دو مسئلهی

مشخص نمودن همزمان تصمیمات مربوط به مکانیابی و

مکانیابی تسهیالت ) (FLPو مسیریابی وسیله نقلیه )(VRP

مسیریابی به عنوان یکی از چالش انگیزترین مسائل در شبکهی

میباشد که این دو مسئله ،از مسائل پایهای در مدیریت زنجیره

توزیع زنجیره تأمین مطرح میشود ( Duhamel (et al.),

تأمین به شمار میآیند ) .(Escobar, 2012این دو مسئله

 LRP .)2010بدین صورت تعریف میشود که تعدادی نقاط

معموالٌ در دو فاز جداگانه بررسی و حل میشوند که منجر به

کاندید با مختصات مشخص برای استقرار مراکز توزیع وجود

افزایش هزینه و مدت زمان برنامهریزی برای استقرار مراکز

دارد .مکان و میزان تقاضای هر مشتری نیز مشخص است .هر

توزیع و تأمین کاالی مشتریان میشود .لذا  LRPبا هدف

مشتری به یك مرکز توزیع با ظرفیت محدود تخصیص یافته تا

کاالی مورد نیاز او تأمین گردد .کاالی مورد نیاز مشتریان توسط

توزیع و مسیریابی را در حین حل مسئله تبادل میکند (Prins

وسایل نقلیهی همگن با ظرفیتهای محدود تأمین میگردد .هر

) .(et al.), 2007وون در سال  2008در پایاننامهی خود

وسیلهی نقلیه تنها به یك مرکز توزیع تخصیص مییابد .هر تور

الگوریتم  TSدو فازی را برای حل مسئلهی مکانیابی-مسیریابی

که از یك مرکز توزیع شروع و پی از چند مشتری با همان مرکز

با تحویل چندبخشی تقاضا با در نظر گرفتن پنجرهی زمانی

توزیع خاتمه مییابد ،به یك وسیله نقلیه اختصاص مییابد.

 (SDLRPTW)8ارائه کرد .که در فاز اول مکانیابی مراکز

هزینه ثابتی برای استقرار هر مرکز توزیع در مکان کاندید و برای

توزیع و در فاز دوم مسیریابی وسایل نقلیه انجام میشود.

استفاده از وسیله نقلیهی هر انبار در تابع هدف وجود دارد.

همچنین آنها برای این مسئله ،نمونه مسائل جدیدی تولید کردند

همچنین هزینه مسیریابی نیز در تابع هدف لحاظ میشود .هدف

و نشان دادند که اگر میانگین تقاضای مشتریان کمی بیشتر از

این مسئله تعیین تعداد مراکز توزیع مستقر شده در نقاط کاندید

نصف ظرفیت وسایل نقلیه باشد در نظر گرفتن فرض تحویل

و مسیرهای تخصیص یافته به هر مرکز توزیع است به گونهای

چند بخشی تقاضای مشتریان برای مسئلهی مکانیابی-مسیریای

که مقدار تابع هدف کمینه شده و فرضیات زیر تأمین گردد:

با در نظر گرفتن پنجرهی زمانی ) (LRPTWکاهش هزینهی

تقاضای تمامی مشتریان برآورده شود ،تقاضای هر مشتری تنها

بیشتری را سبب میشود .هرچند که در نظر گرفتن فرض

از یك مرکز توزیع که ظرفیت محدود دارد ،تأمین گردد .هر

تحویل چند بخشی تقاضا در  LRPتنها و برای اولین بار در

مشتری تنها یکبار و تنها توسط یك وسیله نقلیه و به طور کامل

این پایان نامه بوده است ،اما آنها برای این مسئله مدلی ارائه

سرویسدهی شود ،مجموع میزان تقاضای تمامی مشتریانی که

نکردند ) .(Wun, 2008یو و همکارانش نیز در سال 2010

در یك تور قرار دارند ،باید کمتر و یا مساوی ظرفیت وسیله

برای حل  LRPبا ظرفیتهای محدود ،از الگوریتم  SAاستفاده

تخصیص یافته به آن تور باشد و هر مسیر از یك مرکز توزیع

کردند .آنها از مثالهای آزمایشی کالسیك موجود در ادبیات

شروع و به همان مرکز ختم شود ).(Yu (et al.), 2010

LRP

مفاهیم پایهای  LRPبه تحقیقات انجام شده توسط

استفاده کردند .نتایج برتری الگوریتم  SAپیشنهادی را نسبت

) (Boventer, 1961و ) (Maranzana, 1965مربوط می

به سایر الگوریتمهای ارائه شده نشان داد (Yu (et al.),

گردد .اما پیدایش این مسئله با فرضیات صحیح به اواخر دهه

) .2010کاروگلن و همکارانش در سال  2011از ترکیب

 1970و اوایل دهه  1980مربوط میشود ) .(Min, 1998به

الگوریتم دقیق شاخه و کران و الگوریتم  SAبرای حل مسئلهی

دلیل پیچیدگی این مسئله محققان در دهه اول پیدایش این مسئله

مکانیابی_مسیریابی با در نظر گرفتن فرض تحویل و برداشت

از روشهای دقیق محدودی برای حل آن استفاده نمودهاند

کاال به صورت همزمان استفاده کردند .از آنجا که مثالهای

) .(Laporte, Npbert, 1981پس از آن با توجه به رشد

آزمایشی متناسب با ساختار این مسئله در ادبیات موجود نبود،

نمایی سرعت حل مسئله مکانیابی_مسیریابی در اندازههای

آنها نمونه مثالهای آزمایشی موجود در حوزه  LRPو حوزهی

بزرگ ،کاربرد روشهای دقیق برای حل این مسئله تنها در

مسیریابی وسایل نقلیه در حالت تحویل و برداشت ماال به طور

اندازههای کوچك و متوسط محدود شده است ( Laporte,

همزمان را ترکیب و برای تولید مثالهای آزمایشی مقالهی خود

 ،)Nobert, 1988لذا الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری برای

استفاده کردند ) .(Karaoglan (et al.), 2011زرندی و

حل این مسئله در اندازههای بزرگ به مراتب کاربرد مناسبتری

همکاران در سال  2011برای حل  LRPدر حالتی که زمان

دارند .تازن و بارک در سال  1999الگوریتم جستجوی ممنوع

سفر بین هر دو مکان ،فازی در نظر گرفته میشود از الگوریتم

دو فازی را برای حل  LRPدر حالتی که مراکز توزیع ظرفیت

 SAاستفاده کردند .آنها برای تولید مثالهای آزمایشی مناسب

نامحدود دارند ،بکار بردند ) .(Tuzun, Burke, 1999پرینز

با ساختار مسئلهی خود از نمونه مسائل شناختهشده در حوزهی

و همکارانش در سال  2007روش الگرانژین ریلکسیشن را با

 LRPکه در سایت  (http://prodhonc. free.frموجود

الگوریتم جستجوی ممنوع ترکیب نموده تا روش دو فازی

میباشد ،استفاده کردند .سپس زمانهای سفر را به صورت فازی

تکرار شونده دیگری را برای حل  LRPتوسعه دهند .این

تولید و به این مثالها اضافه کردند (Zarandi, Hemmati

الگوریتم به صورت متناوب اطالعات بین دو فاز مکانیابی مرکز

) .and Davari, 2011یو و لین در سال  2012از الگوریتم

9

برای حل و اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی خود

 SAارائه شده توسط ) (Yu (et al.), 2010برای حل LRP

خاصی از  VRPاست ،جزء مسائل پیچیده محسوب میشود

در حالتی که وسایل نقلیه پس از خدمت رسانی به آخرین

) (Ozfirat, Ozkarahan, 2010بنابراین  SDLRPنیز جزء

مشتری به مراکز توزیع باز نمیگردند ،استفاده کردند (Yu,

مسائل  NP-hardبه شمار میآید چرا که شامل زیرمسئلهی

) .Lin, 2012غفارینصب و همکاران در سال  2013برای حل

 SDVRPمیباشد .از این رو با افزایش ابعاد این مسئله ،زمان

 LRPبا در نظر گرفتن تقاضای مشتریان به صورت فازی از

حل مسئله به طور چشمگیری افزایش مییابد (عالم تبریز،

ترکیب الگوریتم  SAو یك الگوریتم ابتکاری موجود در ادبیات

زندیه .)1387 ،اینگونه مسائل در اندازههای کاربردی توسط

استفاده کردند .آنها برای تولید مثالهای آزمایشی متناسب با

روشهای دقیق قابل حل نیستند .به عالوه از الگوریتمهای

ساختار مسئلهی خود ،تقاضاهای مشتریان را به صورت فازی

ابتکاری نیز نمیتوان برای تولید جوابهای با کیفیت برای آنها

تولید و جایگزین تقاضای مشتریان در نمونه مسائل شناخته شده

استفاده کرد زیرا این الگوریتمها نمیتواند از بهینههای محلی

در ادبیات  LRPکردند ( Gaffari-Nasab, Ahari and

دور شوند و به بهینهی سراسری دست یابند .بنابراین از

 .)Ghazanfari, 2013زرندی و همکاران در سال 2013

روشهای فراابتکاری که دارای راهکاری مناسب برای دور شدن

برای حل  LRPبا در نظر گرفتن تقاضای مشتریان و پنجرهی

از نقاط بهینه محلی هستند و میتوانند در یك زمان قابل قبول

زمانی به صورت فازی از ترکیب الگوریتم  SAو الگوریتم

به جوابی با کیفیت دست یابند استفاده میشود (یوسفی

ابتکاری استفاده کردند .آنها الگوریتم ابتکاری را برای تولید

خوشبخت و همکاران.)1390 ،

اعداد فازی و جواب اولیه بکار گرفتند ( (Zarandi (et al.),

بنابراین در این مقاله الگوریتمهای فراابتکاری  SAو TS

 .2013الزم به ذکر است که تحقیقات موجود در  LRPتنها به

برای حل  SDLRPارائه شده است .ادامه مقاله به صورت زیر

ارائه مدلهای ریاضی و ارائه روشهای حل ختم نمیشود ،بلکه

سازماندهی میگردد .در بخش  2مدل  SDLRPبه صورت

این مسئله جز مسائلی است که در دنیای واقعی کاربردهای

برنامهریزی خطی اعداد مختلط ارائه شده است .جزئیات مربوط

بسیاری دارد .به عنوان مثال میتوان به سیستمهای توزیع مواد

به دو الگوریتم پیشنهادی برای حل مسئله در بخش  3تشریح

مصرفی و مواد غذایی (Ambrosino, Sciomachen and

شده است .تولید مثالهای عددی جدید مطابق با ساختار مسئله

) ،Scutella, 2009جمعآوری زباله (Alumur, Kara,

و نتایج محاسباتی در بخش  4ارائه شده است .نتیجه گیری

) 2007و ایجاد پناهگاههایی برای زمانهای وقوع حوادثی مانند

تحقیق و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی در بخش  5بیان شده

زلزله ،آتشسوزی

(Coutinho-Rodrigues, Tralhao

است.

) and Alcada-Almeida, 2012اشاره نمود .یکی از
مسائلی که همواره مدیر شرکتها با آن رو به رو هستند این
است که تأمین تقاضای هر مشتری تنها توسط یك وسیله نقلیه
سود بیشتری را نتیجه میدهد یا تحویل تقاضای آنان در چند
بخش منجر به افزایش سود بیشتری میشود (Archetti,
) Savelsbergh and Speranza, 2008؟ برای پاسخ به
این مسئله ،نیاز به مقایسهی هزینهی بدست آمده از حل دو
مسئلهی  LRPو مکانیابی_مسیریابی با در نظر گرفتن فرض
تحویل چند بخشی تقاضای مشتریان ( )SDLRPمیباشد .لذا
این مقاله به معرفی مدل  SDLRPمیپردازد ،که تا به حال در
مقالهای دیده نشده است .از آنجا که در نظر گرفتن فرض
تحویل چندبخشی تقاضای مشتریان در  LRPمربوط به
زیرمسئلهی مسیریابی میشود و مسئلهی مسیریابی وسیله نقلیه با
تحویل چندبخشی تقاضای مشتریان )SDVRP(10که حالت

 -2تعریف مسئله
 SDLRPمانند مسئلهی  LRPمیباشد با این تفاوت که
تقاضای هر مشتری میتواند توسط بیش از یك وسیله نقلیه
تأمین شود .در حقیقت فرض اینکه مشتریان تنها یکبار و تنها
توسط یك وسیلهی نقلیه آن هم به طور کامل خدمت رسانی
شوند نقض میشود ،بنابراین در این مسئله با فرض تحویل چند
بخشی تقاضای هر مشتری رو به رو هستیم .پارامترهای مسئله
بدین صورت زیر تعریف می شوند:

 : I  1,...,nمجموعه

n

مکان کاندید برای استقرار انبار.

 : J  n  1,...,mمجموعه

است تقاضای آنها تأمین شود.

m

تایی از مشتریان که الزم

 : V  I   J مجموعه تمامی نقاط کاندید برای انبار و

متغیرهای تصمیم این مدل به صورت زیر تعریف میشود:

مشتریان.

 : xijkاگر وسیله نقلیه  Kام از مکان  iبه مکان  jبرود برابر

 : Kحداکثر وسایل نقلیه یکسان در دسترس برای تأمین

 ،1در غیر این صورت برابر  0میباشد.

تقاضای مشتریان.

 : yiاگر در مکان  iام انباری مستقر شود برابر  ،1در غیر این

 : cijهزینه سفر از مکان  iبه مکان ( jفاصلهی اقلیدسی بین

مکان  iتا مکان  jرا برابر هزینه سفر از مکان  iبه مکان j

صورت برابر  0میباشد.
 : f ijاگر مشتری  jام به انبار  iام تخصیص یابد مقدار  ،1در

در نظر میگیریم).

غیر این صورت مقدار  0میگیرد.

 : Fiهزینه ثابت استفاده از وسایل نقلیه برای انبار  iام.

 : s ikمیزان تقاضای تأمین شده گره  iام توسط وسیلهی نقلیهی

 : oiهزینه ثابت استقرار انبار در مکان کاندید  iام (هزینهی باز

 Kام که مقداری نامنفی است .الزم به ذکر است که در این مدل

کردن هر انبار).

 Kبه تعداد مشتریان در نظر گرفته میشود .مدل ریاضی این

 : d jمیزان تقاضای مورد نیاز مشتری  jام.

مسئله که به صورت مدل برنامهریزی خطی اعداد مختلط بیان

 : Qمیزان ظرفیت هر یك از وسایل نقلیه.

شده است به صورت زیر ارائه میشود:

 : Wiمیزان ظرفیت انبار  iام.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

min z   oi yi    cij x ijk   Fxijk
jJ

kK iI

iI

iV jV kK

 x  1 j  J
 x d  s k  K , i  J
 s  d i  J , i  m  1
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i

jV

ik

kK
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jV

()7

 1 k  K
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 1  f ij
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()11
()12
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uV \ j 

j  I , k  K

jV

0
Q

i

uJ

d

ijk

jJ

x

ik

iI

s
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()13

f ij  0,1 i  I , j  V

()14

xijk  0,1 i  V , j  V , k  K

()15
در این مدل ریاضی ،تابع هدف ( )1مجموع هزینههای باز
کردن انبار (استقرار انبار) و هزینههای مسیر که شامل هزینهی
سفر و هزینههای ثابت استفاده از وسیله نقلیه است ،کمینه
مینماید .رابطه ( )2تضمین مینماید که هر مشتری میتواند
توسط بیش از یك وسیله نقلیه خدمت رسانی شود.
الزم به ذکر است که این رابطه در مدل  LRPکالسیك به
صورت تساوی میباشد چرا که در آن مدل هر مشتری تنها می
تواند توسط یك وسیله نقلیه خدمترسانی شود در حالی که در
مدل  SDLRPاین محدودیت وجود ندارد .رابطه ( )3بیان
میکند بخشی از تقاضای مشتری که توسط یك وسیلهی نقلیه
تأمین میشود حداکثر به میزان تقاضای آن مشتری میباشد .این
رابطه به دلیل در نظر گرفتن فرض تحویل چند بخشی تقاضا به
مدل اضافه شده است و در مدل  LRPکالسیك موجود
نمیباشند چرا که در مدل  LRPوسیلهی نقلیه پس از مالقات
با مشتری موظف است به اندازهی کل تقاضای مشتری به آن
کاال دهد .رابطه ( )4نیز در مدل  LRPکالسیك موجود

yi  0,1 i  I

 -3روشهای حل پیشنهادی
از آنجا که دو مسئله  SDLRPTWو  LRPنزدیکترین
مسائل موجود در ادبیات به  SDLRPمیباشند انتظار میرود
که با توسعهی کاراترین الگوریتمهای شناخته شده در این
مسائل بتوان به جوابهای مناسبی برای این مسئله دست یافت.
تنها الگوریتم پیشنهادی برای  SDLRPTWالگوریتم  TSدو
فازی میباشد ) .(Wun, 2008با توجه به اینکه در LRP
مکانیابی تسهیالت و مسیریابی وسایل نقلیه با هم در نظر گرفته
میشوند و الگوریتمهای دو فازی محدودیتهای خاص خود را
دارند ) ،(Yu (et al.), 2010در این مقاله ،الگوریتم  TSرا به
صورت یکپارچه برای حل  SDLRPدر نظر میگیریم.
الگوریتم  SAارائه شده توسط یو و همکارانش در سال 2010
از کاراترین الگوریتمهای شناخته شده در  LRPبه شمار میآید
) ،(Yu (et al.), 2010بنابراین این الگوریتم را نیز برای حل
مسئلهی  SDLRPتوسعه میدهیم .در ادامه ،الگوریتمهای SA
و  TSو جزییات مربوط به این دو الگوریتم که یافته برای حل

نمیباشد و به دلیل در نظر گرفتن فرض تحویل چند بخشی

 SDLRPتوسعه داده شدهاند ،توضیح داده خواهد شد.

تأمین شده برای هر مشتری برابر کل تقاضای آن مشتری

 -1-3شرح الگوریتم پیشنهادی  SAبرای SDLRP

تقاضا به مدل اضافه شده است و بیان میکند مجموع تقاضای
میباشد.
رابطه ( )5نیز به دلیل در نظر گرفتن فرض تحویل چند
بخشی تقاضا به مدل اضافه شده است و تضمین میکند که تنها
وسیلهی نقلیهای که مشتری را مالقات کرده است میتواند تمام

ایده اصلی الگوریتم  SAتوسط متروپلیس ارائه شده است
) .(Metropolis (et al.), 1953آنان در این الگوریتم ماده را
به عنوان سیستمی از اجزاء شبیهسازی کردند .این الگوریتم
پروسه سرد شدن مواد را با کاهش تدریجی دما تا رسیدن به یك

و یا بخشی از تقاضای مشتری را تأمین کند و متغیر  s ikمقادیر

نقطهی تعادل دمایی شبیهسازی میکند .بعدها کرکپاتریك و

نامنفی میگیرد .روابط ( )6و ( )7تداوم و پیوستگی مسیر را

همکاران این ایده را برای سایر مسائل بهینهسازی به کار گرفتند

تضمین مینمایند و بیان میکنند که هر وسیلهی نقلیه و هر

) .(Kirkpatrick, Vecchi and Gelatt, 1983الگوریتم

مشتری تنها به یك انبار تعلق دارد.

 SAاز یك جواب اولیه شروع کرده ،یك جواب همسایگی

رابطه ( )8محدودیت حذف زیرتور را نشان میدهد .روابط
( )9تضمین مینمایند که اگر مشتری بوسیله توری به انباری

برای جواب حاضر پیدا میکند و در مسائل کمینهسازی در
صورت کاهش تابع هدف به آن همسایگی میرود .حتی اگر
حرکتی باعث افزایش مقدار تابع هدف شود ،این حرکت نیز به

متصل بود ،آن مشتری به آن انبار تخصیص داده شود .رابطه

c
شرط احتمالی )  r
( P  expپذیرفته میشود که
t
در آن  cمیزان تغییر تابع هدف و  tدمای حال و  rیك عدد

محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه را تأمین میکند .روابط (،)13

تصادفی بین صفر و یك است .این الگوریتم از دوحلقه تشکیل

( )14و ( )15بیانگر متغیرهای صفر و یك مسئله میباشند.

میشود که یك حلقه دما را از دمای اولیه تا دمای نهایی کاهش

( )10محدودیت ظرفیت انبارها را مطرح مینماید .رابطه ()11
بیان میکند که انبارها با هم رابطهای ندارند .رابطه ()12

میدهد و حلقه دوم تعداد تکرار را در هر دما مشخص میکند

و تعداد تکرار در هر دما میباشد .در ادامه هر یك از مراحل

(بشیری ،کریمی .)1389 ،الزم به ذکر است که الگوریتم SA

الگوریتم پیشنهادی  SAبرای این مقاله به تفصیل بیان میشود:

شامل چهار پارامتر دمای نهایی ،دمای اولیه ،ضریب کاهش دما
15
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نحوهی نمایش جواب :یك جواب برای الگوریتم SA

مکان کاندید برای استقرار مراکز توزیع که عضو مجموعه

شامل رشتهای از اعداد است که این رشته خود شامل
جایگشتی از

 nانبار که توسط مجموعهی 1,2,...n

{2 ،1و  }3و  12مشتری که عضو مجموعه {،5،... ،15
 }4میباشند ،نشان داده میشود .در این مثال تقاصای

مشخص شده m ،مشتری که به وسیلهی مجموعهی

مشتریان 16 ،20 ،17 ،13 ،23 ،18 ،12 ،19 ،13 ،18 ،17

مشخص شده است

و  18میباشد .ظرفیت انبارها و وسایل نقلیه به ترتیب

و  N( N dummyصفر ساختگی) میباشد .در این نحوهی

 140و  70است .همانگونه که در شکل  1مشخص است

n  1, n  2,...n  m

نمایش i ،امین عدد از

n  1, n  2,...n  m

عدد ابتدایی در رشته اعداد جواب ،مرکز توزیع شماره 2
میباشد ،بعد از مرکز توزیع  2شمارههای  13 ،5 ،12و 10

مشخص کننده  iامین مشتری است که خدمت دریافت

که همگی مربوط به مشتریان میباشند ،قرار دارند .به این

کرده است و اولین شماره در راه حل همیشه در

ترتیب وسیله نقلیه ابتدا کل تقاضای مشتریان  5 ،12و 13

مجموعهی  1,2,...nمیباشد که نشان دهندهی این

و در نهایت  15واحد از تقاضای مشتری  10را تأمین

است که اولین انبار در دست بررسی است .پارامتر

 Nبوسیله 
dummy
Q 



di

میکند .صفر نشان دهندهی اتمام تور میباشد بنابراین این

 محاسبه میشود که



وسیلهی نقلیه به انبار بازمیگردد .وسیلهی نقلیهی دیگری
از انبار  2ابتدا به مشتری  10میرود و  8واحد باقیمانده از

کوچکترین عدد صحیح که بزرگتر یا مساوی عدد

تقاضای این مشتری را تأمین و سپس تقاضای مشتریان 7

مورد نظر d i ،تقاضای مشتری  iام و  Qظرفیت

و  8را به طور کامل تأمین و به انبار  2بازمیگردد .بعد از

وسیله نقلیه میباشند .تورها در این رشته جواب به جز

انبار  1هیچ عددی که عضو مجموعه { }4 ،5،... ،15باشد

صفرهای ساختگی با استفاده از محدودیت ظرفیت وسیله

وجود ندارد ،بنابراین مرکز توزیع  1بسته میباشد .سپس

نقلیه نیز خاتمه مییابند به این صورت که اگر تقاضای

وسیلهی نقلیهی دیگری از انبار  3به ترتیب کل تقاضای

مشتری را با تقاضای مشتریان قبل از آن به شرطی که بین

مشتریان  11 ،9 ،6 ،4و سپس با توجه به محدودیت

هیچیك از آنها صفر و یا شماره مربوط به انبار نباشد

ظرفیت وسیلهی نقلیه 9 ،واحد از تقاضای مشتری  14را

جمع کنیم و عدد حاصل از ظرفیت وسایل نقلیه بیشتر

تأمین میکند و به انبار  3بازمیگردد .وسیلهی نقلیهی

شد ،بعد از مشتری عدد صفر قرار میدهیم و شماره

جدیدی از انبار  3به مشتری  14میرود و  7واحد

مشتری را بعد از صفر دوباره تکرار میکنیم .به این ترتیب

باقیمانده از تقاضای آن را تأمین میکند و سپس کل

مشتریانی که برآورده کردن تقاضایشان منجر به نقض

تقاضای مشتری  15را تأمین و به انبار  3باز میگردد .در

محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه میشود در این رشته دو

شکل  1صفرهای موجود در خانههای  12 ،10و ،13

بار تکرار میشوند یکی قبل از و دیگری بعد از صفر .به
این معنا که مقداری از تقاضای مشتری توسط همان
وسیله نقلیه و مابقی تقاضای آن که منجر به نقض
محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه میشود توسط وسیله
نقلیه دیگری تأمین میشود .در شکل  1نحوهی نمایش 3



صفرهای ساختگی میباشند.
ایجاد جواب اولیه :برای به دست آوردن جواب اولیهی
نسبتاً خوب در یك مدت زمان قابل قبول ،از الگوریتم
ابتکاری حریصانه استفاده میکنیم که در ادامه به شرح

گامهای این الگوریتم برای  SDLRPمیپردازیم .گام :1

این دو مشتری در رشته اعداد جواب به صورت معکوس

مجموعه  Uرا به گونهای تعریف نمایید که کلیه مراکز

نوشته میشوند .در طول فرایند ایجاد همسایگی حرکت-

توزیع استقرار نیافته و همچنین مراکز توزیعی که ظرفیت

هایی که منجر به نقض محدودیت ظرفیت انبار میشوند

باقی مانده آنها بزرگتر و یا مساوی کمترین تقاضا میان

در نظر گرفته نمیشوند.

مشتریان تخصیص نیافته میباشد را شامل شود .برای هر



قائدهی توقف :قائدهی توقف در این الگوریتم رسیدن

مرکز توزیع  iدر مجموعه  ، Uمتغیر )  cc (iرا تعریف

دمای نهایی به مقدار  0.01میباشد .در این الگوریتم دمای

نمایید .برای هر مرکز توزیع مذکور متغیر )  cc (iآن را

اولیه برابر  ،100ضریب کاهش دما برابر  0.98و پارامتر

به گونهای تعریف نمایید که شامل مشتریانی شود که

تعداد تکرار در هر دما برابر  4000میباشد .شکل 2

کمترین فاصله را به آن مرکز از میان مراکز توزیع موجود

فلوچارت کلی الگوریتم پیشنهادی  SAرا نشان میدهد.

داشته باشد .گام  :2از مجموعه  ، Uمرکز توزیعی را
انتخاب نمایید که بیشترین مقدار )  cc (iداشته باشد و

شمارهی آن را در رشته قرار دهید .اگر برابری در ) cc (i
وجود داشت ،مرکز توزیعی را انتخاب نمایید که ظرفیت

باالتری دارد .از میان مشتریان موجود در متغیر ) cc (i
مرکز توزیع انتخاب شده ،مشتری را که آن به مرکز توزیع
نزدیکتر است را انتخاب و شمارهی آن را در رشته قرار
دهید و از )  cc (iحذف کنید .این روند را تا جایی ادامه
دهید که ظرفیت مرکز توزیع توانایی تأمین تقاضای آنها
را داشته باشد .و در اخر این مرکز توزیع را از  Uحذف
کنید .گام  :3اگر مشتری تخصیص نیافتهای از گام  2باقی
مانده است به گام  1برگردید و از ابتدا گام  1را انجام
دهید و در غیر این صورت به گام  2بروید .گام :4
محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه را برای رشتهی بدست
آمده ،مطابق با قسمت  1-2-4اعمال کنید .سپس به تعداد



 -2-3شرح الگوریتم پیشنهادی  TSبرای SDLRP
الگوریتم  TSاولین بار توسط ) (Glover, 1986ارائه شد.
این الگوریتم از یك راه حل اولیه شروع کرده و در اطراف آن
نقطه ،به جستجوی همسایگی میپردازد .در بین همسایهها،
بهترین را انتخاب و به آن نقطه حرکت مینماید .این جستجو را
تا زمانی ادامه میدهد که یك معیار توقف برآورده گردد .در
پایان جستجو ،نقطهی بهینه گزارش میگردد .اساس نامگذاری
این روش ،استفاده آن از لیستی به نام لیست ممنوع میباشد .این
لیست برای جلوگیری از به دام افتادن الگوریتم در بهینه محلی
طراحی شده است .الگوریتم  TSدر هنگام حرکت از یك نقطه
به نقطهی دیگر ،مشخصات مجموعهای از حرکتها را در لیست
ممنوع به حافظه سپرده و در نقطه جدید از انجام حرکتی که
منجر به برگشت به عقب گردد ،جلوگیری میکند .این لیست
پویا بوده در طول الگوریتم بهنگام میگردد .به عبارت دیگر ،در

 ، N dummyصفر را به طور تصادفی در رشته جواب قرار

هر حرکت ،مشخصه حرکت جدید وارد لیست شده و مشخصه

دهید.

حرکتهای قدیمیتر از لیست حذف میگردد .برای حل

ایجاد همسایگی :برای ایجاد همسایگی به صورت

 SDLRPالگوریتم  TSرا به صورت یکپارچه بکار میگیریم.

تصادفی از سه ساختار جایگذاری ،جابهجایی و تعویض

نحوهی نمایش جوابها و ساختار همسایگی در این الگوریتم

دوتایی استفاده میکنیم .در حرکت جایگذاری ،دو عدد به

مانند الگوریتم  SAمیباشد .در الگوریتم پیشنهادی  TSسایر

صورت تصادفی از رشته اعداد جواب انتخاب میشود و

مراحل کاری به شرح زیر است:

عدد اول قبل از مکان عدد دوم قرار میگیرد .در حرکت



ایجاد جواب اولیه :جواب اولیه به صورت تصادفی تولید

جا به جایی ،دو عدد به صورت تصادفی از رشته اعداد

میشود .بدین شکل که یك جایگشت به صورت تصادفی

جواب انتخاب و مکان آن دو عدد با هم جابه جا

از  nانبار m ،مشتری و  N dummyصفر ساختگی

میشوند .حرکت تعویض دوتایی که معموال در مسائل
مسیریابی وسایل نقلیه کاربرد دارد ،به منظور بهبود و
اصالح مسیرهای موجود بکار میرود .در این حرکت دو
عدد به صورت تصادفی انتخاب شده و اعداد موجود بین

تولید میشود و سپس محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه
برای این رشته نیز به روشی که در الگوریتم  SAتوضیح
داده شده ،اعمال میشود.



شرط توقف :شرط توقف در نظر گرفته شده در این

بعد از انجام  350تکرار متوقف میشود .برای این مسئله

الگوریتم تعداد حرکتها میباشد .به این معنا که الگوریتم

طول لیست ممنوع برابر  0.5میباشد.
تنظیم پارامترهای اولیه

جواب اولیه را برابر  Sقرار دهید.

مقدار تابع هدف  Sرا برابر  Zقرار دهید.

 s*=sو  z*=zو i =0

ایجاد همسایگی ( )Sو محاسبهی  Zآن

بل
ی

* Z<Zاست؟
خیر

به روز رسانی * Sو *Z

یک عدد تصادفی بین  0و  1تولید و برابر P

قرار دهید

بل
ی

 Z
)
t

(P  exp

است؟
خیر

خیر
i =i +1

خیر
 iبرابر حداکثر
تعداد در هر دما
است؟

بل
ی

دمای فعلی ( )tدر ضریب کاهش دما ضرب
شود و برابر  tقرار داده شود

بل
ی
* Sو* zنشان داده شود.
شکل  .2فلوچارت الگوریتم  SAپیشنهادی

 tاز دمای نهایی
کمتر است؟

 -4محاسبات عددی
از آنجا که برای  SDLRPنمونه مثالهای آزمایشی در

نشان دادند که در نظر گرفتن فرض تحویل چند بخشی تقاضای

ادبیات موجود نیست و با توجه به روش متداول تولید نمونه

مشتریان برای  VRPسبب افزایش سوددهی میشود و این سود

مثالهای آزمایشی در این حوزه در شرایطی که فرضیات جدیدی

به بیشترین مقدار خود میرسد هرگاه میانگین تقاضای مشتریان

برای  LRPدر نظر گرفته میشود ،در این تحقیق از مثالهای

بین نصف و سه چهارم ظرفیت وسایل نقلیه و واریانس آنها

آزمایشی بارتو در سال  2004که یکی از نمونه مثالهای

کوچك باشد ) .(Archetti (et al.), 2008از آنجا که VRP

آزمایشی کالسیك در ادبیات  LRPاست استفاده (Barreto,

یکی از زیر مسائل  LRPمیباشد ،انتظار میرود که اگر تقاضای

) 2004و سپس با استفاده از مفاهیم موجود در مقالهی آرشتی

مشتریان دارای این دو ویژگی باشد در نظر گرفتن فرض تحویل

و همکاران در سال  2008که یکی از مقاالت برجسته در

چند بخشی تقاضای مشتریان برای  LRPنیز بیشترین سود را

حوزهی  SDVRPبه شمار میآید ،تقاضای مربوط به هر مثال

نتیجه دهد .وون در سال  2008ویژگی اول را برای مسئلهی

تولید و جایگزین تقاضای مثالهای آزمایشی  LRPشده است

 LRPبه صورت تجربی بررسی کرد و به همان نتیجه رسید

) .(Archetti (et al.), 2008همانطور که یو و همکاران در

) .(Wun, 2008ویژگی اول برای تولید مثالهای آزمایشی این

سال  2010عنوان کردند مثال آزمایشی بارتو در سال 2004

مسئله در نظر گرفته شده است .در این مقاله ویژگی دوم به

شامل  18نمونه مسئله با ابعاد کوچك ،بزرگ و متوسط است.

صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است .به این منظور

در این مجموعه از نمونهها تعداد مشتریان بین  8تا  318و تعداد

واریانس تقاضای مشتریان برای نمونه مثالهای آزمایشی با ابعاد

انبارها بین  2تا  15متغیر است .در این مثالها ظرفیت انبارها

کوچك در چهار سطح  196 ،36 ،0و  625در نظر گرفته و تاثیر

محدود فرض شده است .نام هر مثال از چهار جزء تشکیل شده

واریانس تقاضا بر سود بدست آمده از در نظر گرفتن مسئله به

که به ترتیب بیانگر نام شخصی تولید کنندهی آن مثال ،سال

دو صورت  SDLRPو  LRPبررسی شده است .جدول  1این

تولید مثال ،تعداد مشتریان و تعداد انبار میباشد (برای مثال

تاثیر را برای یك نمونه از مثالهای آزمایشی بارتو در سال

تعداد مشتریانxتعداد انبار-سال تولید-نام شخص) (Yu (et

 )Perl83-12x2( 2004نشان میدهد ).(Barreto, 2004

) .al.), 2010از آنجا که در این مثال آزمایشی هزینهی ثابت

جزئیات مربوط به مکان انبارها و مشتریان مربوط به این مثال

استفاده از وسایل نقلیه برابر صفر در نظر گرفته شده است ،در

آزمایشی در سایت  http://sweet.us.pt/_iscf143موجود

این مقاله برای داشتن مثالهای آزمایشی متناسب با دنیای واقعی

میباشد .در این مثال ظرفیت مراکز توزیع و وسایل نقلیه به

این هزینه را به جای صفر تقریباً برابر نصف هزینهی باز شدن

ترتیب  500و  ،140هزینهی باز شدن انبار اول و دوم ،100

انباری در نظر میگیریم که وسیله نقلیه به آن انبار تخصیص داده

هزینهی استفاده از وسایل نقلیه برای مراکز  50و میانگین

میشود .آرشتی و همکاران در سال  2008به صورت تجربی

تقاضای مشتریان  75میباشد.

جدول .1تاثیر واریانس برای نمونهی Perl83-12x2
سود بدست آمده
715
634
520
505

)SDLRP(cplex
زمان حل
33839.6
1
35620.2
7
39812.0
6
33946.4
5

)LRP(cplex

واریانس

جواب بهینه

زمان حل

جواب بهینه

321

8.00

1036

0

296

414.15

930

36

284

115226.16

804

196

250

16130.96

755

625

ستون دوم و سوم جدول  1نشان دهندهی زمان و جواب بهینه

از روش موجود در پیوست مقالهی آرشتی و همکاران در سال

(دقیق) برای مسئلهی  LRPو ستون چهارم وپنجم این جدول

 2008استفاده شده است ) .(Archetti (et al.), 2008ازآنجا

نشان دهندهی زمان و جواب بهینه(دقیق) برای مسئلهی

که تقاضای مشتریان برای این نمونه مثالها تغییر کرده است

 SDLRPمیباشند که با استفاده از نرم افزار CPLEX10.1

ظرفیت مراکز توزیع که مرتبط با تقاضاها هستند نیز تغییر

حل شده است .ستون ششم جدول تفاوت مقادیر ستون دوم و

مییابد .ظرفیت هر مرکز توزیع از ضرب یك عدد تصادفی در

چهارم میباشد که بیانگر مقدار سود بدست آمده از در نظر

بازهی )0.5و )1.5در مجموع کل تقاضای مشتریان تعیین شده

گرفتن فرض تحویل چند بخشی تقاضا برای  LRPمیباشد.

است .دو الگوریتم  SAو  TSدر نرمافزار MATLAB

همانطور که در این ستون نشان داده شده است با افزایش

 R2010bکدنویسی و بر روی یك رایانه قابل حمل وایو با دو

واریانس ،سود بدست آمده کاهش مییابد .به عبارت دیگر

پردازنده با قدرت  2.2مگاهرتز و  2.38مگابایت حافظه تصادفی

کوچك بودن واریانس تقاضا باعث افزایش سود بدست آمده از

برای مثالهای آزمایشی ،اجرا شده است .با توجه به NP-

در نظر گرفتن فرض تحویل چند بخشی تقاضا برای LRP

 Hardبودن  ،SDLRPبرای مثالهای آزمایشی با ابعاد کوچك

میباشد .بنابراین در همهی نمونه مثالهای آزمایشی بارتو

نتایج حاصل از دو الگوریتم  SAو  TSبا جواب حاصل از حل

میانگین تقاضا بین نصف و سه چهارم ظرفیت وسیله نقلیه و

مدل در نرم افزار ( CPLEX10.1جواب بهینه) به منظور

واریانس تقاضا متناسب با میانگین ،کوچك در نظر گرفته شده

بررسی کارایی این دو الگوریتم به ترتیب در جدول  4و 5

است .برای تولید تقاضای مشتریان با میانگین و واریانس معلوم

مقایسه شده است.

جدول  .4مقایسهی الگوریتم  SAو روش دقیق برای مسائل با ابعاد کوچک
)SDLRP(Exact
هزینهی بهینه
زمان حل بهینه (ثانیه)
15059.28
35160.95
185634.76
196745.94
-

861
304
2579
5820
-

)SDLRP(SA
هزینهی نهایی
زمان حل (ثانیه)
7.05
15.15
22.12
25.10
25.37

861
304
2579
5820
6943

نام نمونه مسئله
Srivastava86-8x2
Perl83-12x2
Gaskell67-21x5
Gaskell67-22x5
Gaskell67-29x5

جدول .5مقایسهی بین جواب الگوریتم  TSو جواب بهینه برای مسائل با ابعاد کوچک
)SDLRP(Exact
هزینهی بهینه
زمان حل بهینه (ثانیه)
15059.28
35160.95
185634.76
196745.94
-

861
304
2579
5820
-

)SDLRP(TS
هزینهی نهایی
زمان حل (ثانیه)
10.03
20.74
30.86
34.68
37.02

861
304
2579
5820
6943

نام نمونه مسئله
Srivastava86-8x2
Perl83-12x2
Gaskell67-21x5
Gaskell67-22x5
Gaskell67-29x5

ستون دوم این جداول نشان دهندهی نتایج محاسباتی حاصل از

ابعاد کوچك مسئله کارا دانست .ستون سوم این جدول زمان

یك بار اجرای الگوریتم برای حل  SDLRPمیباشد .همانطور

حل (ثانیه) این دو الگوریتم را نشان میدهد .همانطور که در

که در این دو جدول مشخص است در مسائل کوچك مقادیر

ستون چهارم جدول  4و  5نشان داده شده است زمان حل

بدست آمده برای دو الگوریتم دقیقاً برابر مقادیر بهینهی حاصل

مسئلهی  SDLRPبا نرم افزار  CPLEX10.1زیاد است ،به

شده از نرم افزار  CPLEX10.1میباشد که در ستون چهارم

گونهای که زمان حل مسئله با  5انبار و  22مشتری تقریباً 54

گزارش شده است .بنابراین میتوان این دو الگوریتم را برای

ساعت میباشد .در ادامه عملکرد این دو الگوریتم برای ابعاد

بزرگ مسئله بررسی شده است .در جدول  6عملکرد این دو

بخشی تقاضا برای  LRPجواب حاصل از این الگوریتمها با

الگوریتم مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است .عالوه

جواب حاصل از الگوریتم ابتکاری که برای حل  LRPبه کار

بر این به منظور بررسی تاثیر در نظر گرفتن فرض تحویل چند

گرفته شده ،مقایسه شده است.

جدول .6مقایسهی جوابهای دو الگوریتم  TSو  SAو الگوریتم ابتکاری حریصانه
)SDLRP(SA
زمان حل

)LRP(heuristic

)SDLRP(TS

نام نمونه مسئله
هزینهی نهایی

زمان حل (ثانیه)

هزینهی نهایی

هزینهی نهایی

7.05
15.15
22.12
25.10
25.37
40و45

861
304
2579
5820
6943

10.03
20.74
30.86
34.68
37.02

861
304
2579
5820
6943

10743
994
18312
21567
24620

Srivastava86-8x2
Perl83-12x2
Gaskell67-21x5
Gaskell67-22x5
Gaskell67-29x5

*6956

54.29

7651

37893

Gaskell67-32x5

46.56
45.67
53.34
57.10
107.43
108.34
219.78
306.67
506.00
58.78
120.09
870.81

5675
*8398
*11050
*4608
7734
7951
*4944
*540008
96089
4980
6987
*809201

61.48
48.73
53.45
93.11
204.53
204.67
250.44
1003.56
755.03
131.38
240.34
5132.21

5675
8410
11369
4606
*7719
7951
4980
540418
96089
4980
6987
809455

35983
60671
809869
19761
39677
50819
32950
10648488
494569.2
19763
39701
47872237

Gaskell67-36x5
Min92-27x5
Min92-134x8
Christofides69-50x5
Christofides69-75x10
Christofides69-100x10
Daskin95-88x8
Daskin95-150x10
Or76-117x14
Perl83-55x15
Perl83-85x7
Perl83-318x4

(ثانیه)

ستون دوم جدول  ،6جواب حاصل از یك بار اجرای الگوریتم

مورد از نمونهها به جواب بهتری رسیده است و در  10مورد

ابتکاری یو و همکاران در سال  2010برای  LRPرا نشان

باقیمانده جواب هر دو الگوریتم یکسان میباشد .عالوه بر این

میدهد ) .(Yu (et al.), 2010با توجه به میانگین و واریانس

با مقایسهی این دو ستون و ستون دوم دیده میشود که در نظر

تقاضای مشتریان ،هر مشتری در  LRPتنها به یك مسیر

گرفتن فرض تحویل چند بخشی برای مسئلهی  LRPسبب

تخصیص داده میشود .به عبارت دیگر احتمال تشکیل تور با

کاهش هزینهی نهایی میشود چرا که برای تمام نمونه مثالها

این شرایط در  LRPبسیار کم میباشد .بنابراین الگوریتم

هزینهی نهایی  SDLRPاز  LRPکمتر شده است .از طرفی

ابتکاری حریصانه ارائه شده توسط یو و همکاران در سال 2010

با مشاهدهی ستون چهارم و ششم مشخص میشود که زمان حل

جوابهای بهینه و یا نزدیك به بهینه را برای این نمونه مثالها

الگوریتم  TSپیشنهادی از الگوریتم  SAارائه شده برای این

تولید میکند ) .(Yu (et al.), 2010ستونهای سوم و پنجم

مسئله بیشتر است و این بدان علت است که الگوریتم  TSتعداد

این جدول به ترتیب جواب حاصل از اجرای یکبار الگوریتم

همسایگیهای بیشتری را در مقایسه با  SAبررسی میکند.

 TSو  SAرا نشان میدهند .با مقایسهی این دو ستون مالحظه

بنابراین الگوریتم  SAپیشنهادی از الگوریتم  TSارائه شده برای

میشود که این دو الگوریتم برای نمونههای با ابعاد کوچك

 SDLRPبه ویژه برای ابعاد بزرگ مسئله کاراتر میباشد به

کارایی تقریبا یکسانی دارند .عالوه بر این مشاهده میشود که

این معنا که در زمان کوتاهتر ،اغلب جوابهای بهتری را ارائه

الگوریتم  TSتنها در یك نمونه از  18نمونه جواب بهتری از

میدهد.

الگوریتم  SAارائه کرده است در حالی که الگوریتم  SAدر7

 -5نتیجهگیری
در این مقاله برای اولین بار مدل ریاضی مسئله
مکانیابی_مسیریابی با در نظر گرفتن فرض تحویل چند بخشی
تقاضای مشتریان ) (SDLRPبه صورت برنامهریزی خطی
اعداد مختلط ارائه گردید SDLRP .یکی از چالش انگیزترین
مسائل موجود در مدیریت زنجیرهی تأمین ) (SCMمیباشد.
چرا که از طرفی به مسئلهی مکانیابی-مسیریابی ) (LRPکه
یکی از مسائل مهم در  SCMمیباشد پرداخته میشود و از
طرف دیگر به یکی از سواالتی که در دنیای واقعی همواره پیش
روی مدیر شرکتها قرار دارد پاسخ داده میشود .مدیر
شرکتها همواره با این مسئله مواجه هستند که تأمین تقاضای
مشتریان تنها توسط یك وسیله نقلیه سود بیشتری را نتیجه
میدهد و یا تأمین تقاضای آنها در چند بخش منجر به سوددهی
بیشتر میشود .با توجه به  NP-Hardبودن  SDLRPو کارا
بودن دو الگوریتم جستجوی ممنوع ) (TSو آنیل شبیهسازی

ناوگان وسایل نقلیه به صورت ناهمگن و ارائهی سایر روشهای
فراابتکاری جدید و موفق مانند الگوریتم الکترومغناطیس-مانند

11

یکی از مطلوبترین زمینههای تحقیقات میباشند.

 -6پینوشتها
1-Supply Chain Management
2-Facility Location Planning
3-Vehicle Routing Problem
4- Location Routing Problem
5-Split Delivery Location Routing Problem
6- Tabu Search
7-Simulated Annealing
8-Split Delivery Location Routing Problem
with Time Windows
9-Location Routing Problem with Time
Windows
10-Split Delivery Vehicle Routing Problem
11-Electromagnetism-like Mechanism

شده ) (SAبرای مسئلهی  SDLRPTWو  LRPکه از
نزدیکترین مسائل به  SDLRPمیباشند ،این دو الگوریتم برای
حل این مسئله توسعه داده شدند .پس از تولید مثالهای
آزمایشی جدید به روش متداول در ادبیات این حوزه و با توجه
به خاصیت میانگین و واریانس تقاضای مشتریان ،نتایج عددی
حاصل از حل مدل توسط نرم افزار  CPLEX10.1برای ابعاد

 -7مراجع
 بشیری ،م ،.و کریمی ،ح" ،)1389( ،.کاربردالگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری در طراحی
سیستمهای صنعتی" ،تهران :دانشگاه شاهد.

کوچك مسئله و جوابهای حاصل از اجرای دو الگوریتم
پیشنهادی  TSو  SAبرای تمامی نمونه مثالها تحلیل شدند.
نتایج گویای کارایی این دو الگوریتم است چرا که جواب
حاصل از این دو الگوریتم برای نمونه مثالهای آزمایشی با ابعاد
کوچك دقیقاً با مقادیر بهینهی حاصل شده از نرم افزار
 CPLEX10.1برابر شد .عالوه بر این نتایج نشان دهندهی
برتری الگوریتم  SAنسبت به الگوریتم  TSاست .به این معنا

 یوسفی خوشبخت ،م ،.دیدهور ،ف ،.رحمتی ،ف،.صدیقپور ،م" ،)1391( ،.الگوریتم موثر رقابتی فراگیر
برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه باز" .پژوهشنامه
حمل و نقل ،سال نهم ،شماره اول ،بهار ،1392
صص.95-83 .

که در اغب نمونه مسائل  ،الگوریتم  SAدر زمان کوتاهتر

 -عالم تبریز ،الف ،.زندیه ،م ،.محمد رحیمی ،ع.ر،.

جوابهای بهتری را به ویژه برای ابعاد بزرگ مسئله ارائه داد.

(" ،)1387الگوریتمهای فراابتکاری در بهینهسازی

همچنین نتایج نشان دادند که در نظر گرفتن فرض تحویل

ترکیبی (ژنتیك ،شبکه عصبی ،آنیل شبیهسازی شده،

چندبخشی تقاضای مشتریان برای مسئلهی مکانیابی-مسیریابی
) (LRPباعث کاهش هزینهی نهایی (افزایش سود) میشود و
این کاهش هزینه به کمترین مقدار خود میرسد اگر واریانس

جستجوی ممنوع و الگوریتم مورچگان)" ،تهران
انتشارات صفار-اشراقی.

تقاضای مشتریان کوچك و میانگین آنها بین نصف و سه چهارم
ظرفیت وسایل نقلیه باشد .در نظر گرفتن تقاضا و یا محدودیت
پنجرهی زمانی به دو صورت احتمالی و یا فازی ،در نظر گرفتن
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