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چکیده

اختالل در یک  شودیم نیاز بالیای طبیعی و طبیعی منجر به نگرانی شدید در مدیریت زنجیره تأم نیاختالالت زنجیره تأم

 یاتاکتیکی چند دوره نیرخ دهد. ما یک مدل زنجیره تأم یزیرممکن است در هر زمان در طول افق برنامه نیبخش زنجیره تأم

بر تحقق  نیتا ارزیابی کنیم که چگونه اختالل در یک بخش زنجیره تأم میکنیطراحی م رارا بر اساس تصمیمات استراتژیک 

ی آرمانی برای بررسی زیربرنامهی هاروش.ما در این مطالعه از گذاردیم ریتأث زمان تحویل به مشتری زنجیره تأمین ودر تقاضا 

. شودیمنشده حاصل  برآوردسود و اهداف تقاضای حل توسط روش پیشگیرانه  در صورتکه  مینیبیمو  میاکردهمسئله استفاده 

،این در شودینمحاصل  ونقلحمل، زمان تحویل به مشتریان ، خطر اختالل در تسهیالت و اهداف ریسک اختالل در  حالنیباا

، سود ،  حالنیباا. شودمی حاصل برآورده نشده تقاضایصورتی است که اگر مسئله را با روش ارمانی غیر پیشگیرانه حل کنیم 

با در نظر گرفتن این  شودینمحاصل  ونقلحملف خطر برای ایجاد اختالل در زمان تحویل ، ریسک اختالل در تسهیالت و اهدا

ارزیابی ریسک اختالل یک  فهمید توانیم رونیازا.است وش پیشگیرانهر به نسبت کمتری امکانات دارای روش این که نکته

 باشد.ها میهای آنگیرنده به عوامل ریسک و ویژگیفرآیند ارزیابی کیفی است که بر اساس نگرش یک تصمیم

.برنامه ریزی آرمانی؛ ریسک اختالل؛ زنجیره تامین کلمات کلیدی:

مقدمه-1

وکار کسب تواندیکه م شدهلیتشک کنندگاننیاز تأم یادهیچیاز شبکه پ خیلی زیادیطور مدیریت به یهاامروزه چالش

زنجیره تأمین که  یهاسکیررا تهدید کند. درک  هاتیریمد است که آمدهشیجدید پ یهافرصت رونیازاکند.و ایجاد 

ها توانایی بهتری در تشخیص و مقابله با تا مدیران بنگاه سازدی، این امکان را فراهم مشوندیها با آن مواجه مشرکت

 . [1]را ایجاد نمایند رمنتظرهیرخدادهای غ
انداز مدیریت ریسک و تأمین است. چشم یهارهیوسیع برای توسعه پایداری زنج نگاه ، ایجادمقالههدف از این       

بیوفیزیکی، اجتماعی و  یهاستمیها بر اکوسقرارگرفته و تأثیرات آنی وکار موردبررسکسب یهایریگمیپایداری در تصم

در زنجیره  هاسکیاین است که با شناسایی و مدیریت موفق ر . آنچه در اینجا حائز اهمیت استشودیمالی ارزیابی م

.شودیمنابع مؤثری را به زنجیره تأمین تخصیص داد، بنابراین زنجیره پایدارتر م توانیتأمین، م

ریسک-1-1

 یهاتیتنها موقعبه آغاز تاریخ به ثبت رسیده بشر بستگی دارد. امروزه نه یتوجهطور قابلریسک و خطر احتمالی به      

پرمخاطره زیادی وجود دارد بلکه توسعه تکنولوژی مدرن آگاهی دقیق از احتمال خطر این موارد پرخطر را به همراه 
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عنوان ر این روند، بهاند. عامل کلیدی موجود دداشته است، خطرات جدیدی که با پیشرفت این روند در ارتباط بوده

 .بردیواقعیتی است که آگاهی را باال م

نیمدیریت ریسک در زنجیره تأم -1-2

ت خارجی ، شامل تقاضای مشتری، کیفیت محصول و زمان تدارک و )ب( خطرانیداخلی زنجیره تأم یهاسکیر      

بیات زنجیره دسته اول برای چندین دهه در اد[2].زنجیره تأمین، مانند نرخ ارز ، فجایع طبیعی و حمالت تروریستی

با .ها در بیشتر ادبیات یافت شده استدارک سفارشتأمین موردتوجه قرارگرفته است، ازجمله مطالبات مشتری و زمان ت

وردار گشته گسترش عملیات زنجیره تأمین در سطح جهانی ، خطرات خارجی در زنجیره تأمین نیز از اهمیت زیادی برخ

است.

نیتأماختالل در زنجیره  -1-3

در برابر حوادث مخرب هستند.  رتریپذبیو آس تردهیچیپ نیزنجیره تأم یهاوکار امروز ، شبکهدر شرایط کسب       

چوب مشهور مدیریت است. یک چار شدهلیها تبدهای اصلی سازمانبنابراین ، اختالل در زنجیره تأمین به یکی از چالش

سک، اهش ریک( 3( ارزیابی ریسک، )2( شناسایی ریسک. )1های: )ریسک زنجیره تأمین، مدیریت ریسک از طریق فرآیند

[4, 3]دباشابی، می( کنترل و ارزی4)
 

 مرور مقاالت مرتبط 2-

 برخی در همچنین.[5]دنوشمی ارزیابی هاسکیر تأثیر و وقوع از معموالً کنندهنیتأم انتخابمسئله  در مخرب هایریسک

 مخرب هایاین ریسک. شودیم ارزیابی نیز کشورها و کنندگاننیتأم یریپذبیآس از منظر های مخربریسک ، مطالعات

 .شوندیم یریگاندازه کمی و کیفی روش دو هر از استفاده با

 از هایریسک .3شدت زیاد  های باو ریسک 2اهداف گر قیتعل یهاسکیر: به دو نوع تقسیم کرد را خطرات 1یانگ       

 کم تأثیر دارای اما افتدیم اتفاق اغلب که کندمی اشاره کنندگاننیتأم طرف ازرفته ازدست هدف هرگونه اول به نوع

 کنندگاننیتأم است ممکن که دارد اشاره زیاد تأثیر با نادر وقایع است. دسته دوم به غیره و نقص میزان ، تحویل زمان مانند

 .[9-6, 2]اخیر در این حوزه را بررسی کردیم از مقاالتدر جدول زیر بررسی مختصری کند، مختل را

خارجی و داخلی و  یهاسکیردر ارتباط با  هاآنکه اکثر نویسندگان تمرکز  میکنیممشاهده  1با توجه به جدول       

که شامل یک شبکه زنجیره تأمین برای محصوالت جدید  یمخواهاین مدل می.ما در اندپرداخته هاآنعوامل مرتبط با 

طراحی کنیم، ونقل در دسترس کنندگان و پیوندهای حملهای کارخانه ، توزیعکنندگان بالقوه ، مکانای از تأمینمجموعه

.ریزی توزیع تمرکز داردبر ساختار شبکه و برنامهتصمیمات  در این مطالعه رونیازا

ریسک نهیدرزمی کلیدی محققان هاافتهبررسی ی:1جدول

1 Yang
2 Miss-the-Target (MtT) 
3 Value-at-Risk (VaR) 
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ی کلیدیهاافتهینوع مطالعهنویسندگانسال

ساسی در بروز اختالالت ا ریپذانعطافطراحی زنجیره تأمین یکاودادههمکارانشجبار زاده و  نیآرم2016

 و قطع عرضه / تقاضا

تجربیژن یین و همکارانش2017

)کیفی(

مدیریت تأمین منابع جهانی با خطرات مختل در سفارش 

 ستمیمونتاژ س

تجربیماکسیم راخو و همکارانش2018

)کیفی(

سازی در برای ظرفیت و موجودی  سیاست کنترل تولید

 نیزنجیره تأم

ی در زنجیره تأمین و آورتابی مختل و ریگجهتپویایی ، یکاودادهروبرتو چاوز و همکارانش2019

 تأثیر بر عملکرد مالی 

مسئله مدل -3

ت:اس ریز اتیبر اساس فرض نیتأم رهیزنج کیشبکه استراتژ یطراح 

های اضافی متحمل شوند ، هزینهالمللی حمل میکه کاالها )مواد اولیه یا محصوالت نهایی( در سطح بینهنگامی .1

مثال ، تعرفه و هزینه واردات ، مالیات صادرات و غیره( که باید تعیین شود عنوانشوند )بهمی

.به مناطق تقاضا منتقل شوند هاکارخانهتوانند مستقیماً از محصوالت می .2

ها به یک واحد پول استاندارد های مربوطه و هزینهعالوه، تمام قیمتوکار قطعی هستند. بههای کسبمحیط .3

شود.داده می ()دالر آمریکا

.شده و ممکن است بسته به موقعیت تسهیالت متفاوت باشدونقل توسط شرکت از قبل تعیینپیوندهای حمل .4

مدل ریاضی-3-1

:باشدیم (Z1حداکثر کردن تقاضا() ایکردن تقاضا )حداقل تابع هدف اول   

( 1) jc
c C j J

Min Z P
 

 )1( 

:باشدیم (Z2) یبه مشتر لیبه حداقل رساندن زمان تحوهدف دوم  تابع 

( 2)
mc nc

umc jumc unc jumc
c C m M u U j c C n N u U j

Min Z LT G LT G
     

   
      

   
                                 )2( 

mc nc

jumc junc jc jc
m M u U n N u U

G G P D
   

 
   

 
    ,j J c C    )3(

(1 )jc jc jcP f D  ,j J c C    )4(

ik kS S         )5(   ,i I k K   
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زمایشى
خه آ

نس



km

iukm i
m M k K u U

G RMD
  

   i I    )7(  

jm mS S ,j J m M     )8( 

jmn jmS S , ,j J m M n N         )9(

jmn jnS S , ,j J m M n N        )10( 

jmc jmS S , ,j J m M c C       )11( 

jm jm jm jm jmMIN S Y CAP S  ,j J m M     )12( 

jm jc jc
m M c C

Y f D
 

   )13( j J     

jm jc
m M c C

Y D
 

  j J   )14(

کننده نتخاب عرضها ششم تا دهممحدودیت  ،باشدیممحدودیت اجرای تقاضا  پنجم محدودیت اول تا باالمدلدر  

.اندشده آوردهشدن حداقل تقاضا  برآوردههم برای  آخرحدودیت م، ،دو باشندیم تیظرف یهاتیو محدود

روش حل -3-2

است.  4رهایچند مع یاضیر یزیرمسئله برنامه کی جادشدهیا قیتحق نیکه در ا نیتأم رهیشبکه زنج یمدل طراح       

، سطح هدف  کردیرو نی. در اشودیاستفاده م یارمان یزیربرنامه کردیبه اهداف متعدد و متناقض ، از رو یابیدست یبرا

شده مشخص زیبه اهداف ن یابیدست ینسب تیاهم زانی،م نی. عالوه بر ادیآیاهداف به دست م هیکل یبرا یابیدست یبرا

ها ، ممکن است آنحالنی. باارندیگیقرار م  رندهیگمیهدف موردنظر تصم یهاتیعنوان محدودهدف به ریمقاد نیاست. ا

.نباشند ایباشند  یابیدستقابل

حث و بررسیب -4

 و توزیع، و تولید ریزیبرنامه تسهیالت، یابیمکان کننده،عرضه انتخاب مانند نیتأم زنجیره شبکه طراحی تصمیمات

 شبکه شود. کل بر زیادی ریتأث باعث است ممکن تغییر هرگونه و کنندنمی تغییر مرتب طوربه ،ونقلحمل شبکه طراحی

 به جهانی نیتأم زنجیره شبکه طراحی متناقض و چندگانه اهداف به رسیدگی برای)GP(5 ارمانی یزیربرنامه از استفاده

 هایحلراه تواندمی گیرندهتصمیم این، یک بر عالوه .کنند مشارکت حلراه فرآیند تا در دهدمی اجازه رندگانیگمیتصم

.تولید کند عمومی مختلف هایاز تکنیک استفاده را با مختلفی

4 MCMP
5 Goal programming
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حل  هنتایج تصمیمات طراحی شبکه زنجیره تأمین و عملکردهای زنجیره تأمین از مدلهای چند معیار 2جدولدر      

 (6)وزن دهی توسط روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی ر پیشگیرانهپیشگیرانه و غی آرمانی ریزیشده توسط برنامه 

:ارائه شده است

تأمین از تکنیک های برنامه ریزی آرمانیتصمیمات شبکه زنجیره :2جدول  
NP_GP(AHP) NP_GP(rating method) P_GP Supply chain network design 

Select Select No K1 suppliers 
No No No K2 

Select Select Select K3 
Select Select Select M1 plants 
Select Select Select M2 
Select No Select N1 DCs 

No Select No N2 
Select Select Select U1 Transportation links 

No No Select U2 
No No No Direct shipment from plants to customers 

یبندرتبهبر اساس روش  رانهیشگیپ ریغو  پیشگیرانهی ارمان یزیراز برنامهمقایسه طراحی شبکه زنجیره تأمین : 1شکل 

،  M2 و M1 یهاکارخانه،   K3کنندهنیتأمکه  کندیمپیشنهاد پیشگیرانه  یزیربرنامه روش 1با توجه به شکل        

برای توزیع به مناطق  U1 ونقلحملو از لینک  کندیمانتخاب  U2 ونقلحملاستفاده از لینک را با ،  N1 مرکز توزیع

، زمان تحویل به  حالنیباا. شودیمحاصل  نشده برآوردسود و اهداف تقاضای .در این روش کندیماستفاده  هایمشتر

ارمانی غیر  یزیربرنامه .درشودینمحاصل  ونقلحملمشتریان ، خطر اختالل در تسهیالت و اهداف ریسک اختالل در 

 یهاکارخانه ،K3 و  K1کنندگانانتخابکند که می پیشنهاد یبندرتبهدهی توسط روش  وزناستفاده از  باپیشگیرانه 

M1 و M2، توزیع مرکز N2  ونقلحملرا با استفاده از لینک U1 مشتریان به هاخانهکار از مستقیم انتقال .انتخاب کنید 

برآورده  تقاضای حل،راه این برای. شوندمی توزیع  N2کنندهعیتوز از طریق مشتریان به نهایی محصوالت .شودنمی انتخاب

رای ایجاد اختالل در ، سود ، زمان تحویل ، ریسک اختالل در تسهیالت و اهداف خطر ب حالنیباا. شودمی حاصل نشده

 .است انهوش پیشگیرر به نسبت کمتری امکانات دارای روش این باشید که توجه داشته .شودینمحاصل  ونقلحمل

 .است یافتهکاهش سود ارزش ،حالنیباا

6 AHP
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هاشنهادیپ ارائهو  یریگجهینت -5

گیرنده به عوامل ریسک ارزیابی ریسک اختالل یک فرآیند ارزیابی کیفی است که بر اساس نگرش یک تصمیم .1

گیرنده متعدد و گرفتن چند تصمیم کیفی را با در نظرباشد. ممکن است بتوانیم ارزیابی ها میهای آنو ویژگی

ابهام یک ارزیابی کیفی بهبود دهیم.

مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین چند معیاره ممکن است به دلیل کمبود افزونگی در ساختار شبکه ، مقاومت  .2

، تأسیسات پشتیبان گیری مثال عنوانمدل را با اضافه کردن افزونگی )به توانیمنکند.پیشنهاد ما این است که 

ونقل کننده ، پیوندهای حملمثال ، چندین تأمینعنوانونقل پشتیبان( یا متنوع کردن ریسک )بهیا حمل

منظور کاهش تأثیر ناشی از اختالل اصالح کرد.چندگانه( به

ایت را در نظر مدل راهبردی زنجیره تأمین که در این تحقیق آورده شده است،تقاضای قطعی، هزینه و زمان هد .3

.ها در این پارامترها در نظر گرفتتوان عدم قطعیتعنوان پیشنهاد میگیرند. بهمی
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پذیرای انعطافنگهداری دوره باز در شرایط زمانبندی کارگاه حل مسأله

2مهدی لطفیمحمد، 1فردنیلوفر هدایتی

comlniloohedayati@gmai.؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه یزد1
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چكیده

ناپذیری های دسترسشود. کاهش دورهصرف پردازش کار و یا انجام عملیات نگهداری می معموال آالت تولیدی،زمان دراختیار ماشین
دهد. این مقاله به ه کارایی کارگاه تولیدی را افزایش میست ککند، از عواملیهایی که ماشین ارزش افزوده ایجاد میو افزایش دوره

پرداخته  و مقایسه آنها پذیر و نگهداری در فواصل ثابتای انعطافدو حالت نگهداری دوره درباز مدلسازی زمانبندی بهینه در کارگاه
های که از نوآوری استبه صورت گسسته ناپذیری و بیکاری بوده و افق زمانی های دسترسسازی مجموع دورهاست. تابع هدف کمینه

باز فرموله شده است. با حل دو مدل ارائه  بار در کارگاهپذیر نیز برای اولینای انعطاف. نگهداری دورهشودمحسوب میاین مقاله 
ر پذیای انعطافنگهداری دورهباز، در محیط تولیدی کارگاه ؛دهد، نتایج مقایسات نشان میو تصادفی با پارامترهای یکسانشده 

های دسترس ناپذیری و زمان تکمیل کارها، طوالنی ترین زمان پردازش کار هر ماشین، دوره ،نسبت به نگهداری در فواصل ثابت
 .دهدمی بهبود را بیکاری

.نگهداری دوره ای انعطاف پذیر ؛نگهداری؛ کارگاه باز؛ زمانبندی کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

زمانی که صرف ؛ زیرا های تولیدی حائز اهمیت استفعالیت بدون تداخل با و زمان مناسبانجام عملیات نگهداری در 

های زمانبندی تولید به ارائه مدل رواز این. های تولیدی تخصیص یابدتواند به فعالیتشود میعملیات نگهداری می

 موشیوو .استدی مجدد تولید ضروری آالت را در نظر بگیرد برای جلوگیری از زمانبنمحدودیت دسترسی ماشین طوریکه
 درنظرگیری عملیات نگهداری و تعمیرات و به هدف با را ماشینه دو جریان کارگاهی و کارگاه باز مسئله ،]1 [همکاران و

 مختلف هایسیاست نظرگرفتن در با] 2 [سافری و نابوره .کردند بررسی (make span) عملیات دامنه سازیحداقل
 گیرینظر در با] 3 [شفیعی .کارگاه باز ارائه کردند تولید، الگوریتمی کارا برای حل مسئله کنار در تعمیرات و نگهداری
کارگاه  مسئله برای مختلط صحیح عدد ریزی برنامه مدل تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، یک و نگهداری عملیات

 بیشینه فهدبا  یمدل] 4 [همکاران و آزاده کرد. حل ایمنی الگوریتم وGA الگوریتمترکیب با و ارائه ماشینه دو باز
 با ،باز کارگاهدرزودکرد  و دیرکرد مجموع سازیکمینهو عملیات  دامنه سازیکمینه، آالتماشین پذیریسدستر سازی

 استفاده MPSO و NSGAII الگوریتم دو از حل برایو ارائه دادند  در فواصل ثابتتعمیرات  و نگهداری گرفتن نظر در
 انجام «پذیرانعطاف ایدوره» صورت به در اینجا است که نگهداری عملیاتدر  ،آنها علی با مقالهف پژوهش تیتفاو. کردند
 بر اساسشود و بر خالف پژوهش آنها مدل  جلوگیری ها ماشین مجدد اندازی راه و تولید انقطاع های هزینه از تا شده

 زمانبندی ،]5[ شاهی و همکارانشیخعلی در نظر گرفته شده است. )افزودن بعد زمان به مسئله( های زمانی گسستهبازه

 سازی کمینه ، عملیات دامنه سازی کمینه و با هدف پیشگیرانه نگهداری و انسانی نیروی خطای به توجه با را بازکارگاه

-اپسیلون کوچک با روش درابعاد مسئله حل .دادندارائه  آالت ماشین به دسترسی حداکثرسازی و انسانی خطای مجموع

سازی یک مدل بهینه، ]6[مرادی و همکاران  .است بوده MOPSO و NSGA-II الگوریتم بزرگ ابعاد در و محدودیت
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برای مسئله زمانبندی تولید و نگهداری ، آالتسازی عدم دسترسی به ماشینکمینه عملیات وسازی دامنههدف کمینه با

بود.  NRGAو   NSGA-IIاستفاده از . روش حل این مسئله ارائه دادندپذیر ثابت در محیط کارگاهی انعطاف اصلدر فو

کارگاهی سازی دامنه عملیات در محیطبه ارائه زمانبندی بهینه تولید و نگهداری به هدف کمینه ،]7[افناییچ و همکاران 

طبق نتایج از الگوریتم معمولی جدید هیوریستیک بوده که بر وریتمپرداختند. هدف از انجام این پژوهش ارائه یک الگ

GA ای و به بهینه سازی تولید دسته، ]8[ زاهدی و همکاران. و سایر روشهای استاندارد حل کارایی بهتری داشته است

تابع هدف شود پرداختند. که باید در یک موعد مقرر تحویل داده JITنگهداری در جریان کارگاهی دو ماشینه در محیط 

های تولید، انبار و نگهداری موجودی، راه اندازی، نگهداری و تعمیرات اصالحی و ها شامل هزینهسازی کل هزینهکمینه

 کاری بود.پیشگیرانه، هزینه دوباره

معدود  است. پذیر در نظر نگرفتهای انعطافرا به صورت دورهدر محیط تولید کارگاه باز نگهداری  پژوهشیتاکنون 

این مقاله مدل نگهداری در فواصل  در اند.گرفتههای معین در نظرراس بازه ،فواصل ثابت دررا  نگهداریهایی وهشپژ

چند نوع نگهداری  شودمیفرض  شود.میو با افزودن اندیس زمان به مسئله مجددا فرموله  «گسسته»به صورت  ،ثابت

متفاوت  ،عملیات نگهداریانواع مختلف نیز معموال دوره انجام  عتهای زمانی متفاوت وجود دارند. در واقعیت صنبا دوره

مسائل  یدی دررویکرد جدکه  آالت استناپذیری ماشینهای بیکاری و دسترسسازی دورهینهکم،هدف تابع است. 

وله نمودن در بخش دوم بیان مسئله و فرم .تا استراتژی مناسب یافت شودشده مدل مقایسه  این دو آخردر ست.کارگاهی

 برای کاربردی بودن مدلها ارائه شده است.و تحلیل آن ی در بخش سوم یک مثال عددهر دو مدل و 

یمسئله و مدلساز انیب -2

تحت دو استراتژی نگهداری متفاوت  در محیط تولیدی کارگاه باز ارائه زمانبندی توام تولید و نگهداری این پژوهش، هدف

در مدل اول، فرض بر این است آنهاست. آالت و بیکاری پذیری ماشیننادسترس هایمجموع دوره سازیکمینههدف  ، با

برای اولین عملیات نگهداری، زمان ابتدا و انتهای بازه نگهداری  پذیر دارند یعنیای انعطافنگهداری دورهکه ماشینها 

بازه نگهداری پس  ابتدایتواند نگهداری انجام شود. از نگهداری دوم به بعد مشخص است و در هر جایی از این بازه می

داشته تولید تداخل با  نباید کهبه اندازه همان بازه اول است  ،و از لحاظ طول زمان بودهاز زمان اتمام نگهداری قبلی 

مختلف،  هایهداری برای نگهداریطول دوره نگدقیقا یکبار انجام شود.  خود، باید در دوره های مختلفنگهداری باشد.

برای کارگاه باز ارائه شده است. بر اساس  «فواصل ثابت در»تولید و نگهداری  توام زمانبندیدر مدل دوم  متفاوت است.

نوشته  «کارگاه باز»چون هر دو مدل برای  .طور همزمان انجام شوندتوانند بهاین عملیاتهای نگهداری می ،واقعیت صنایع

هاست.ماشین رویتعیین توالی بهینه کارها  ،های دیگر مدلندارد و از خروجی وجود توالی معینی برای کارها؛ هیچ شده

نمادهای مسئله -1. 2

معرفی شده است : 3و جدول  2 ، جدول1مدل به ترتیب در جدول  متغیرهای و پارامترها اندیس ها،
: تعریف اندیسها1جدول 

IjTbr
 اندیس ماشین ها

{1, 2,.., m} 
اندیس کارها 
{1,2,...,n} 

اندیس دوره های 
 {T,..,1,2} زمانی

اندیس شمارنده عملیات 
 {B,…,2 ,1} نگهداری

 اندیس عملیات نگهداری
{1,2,…,R} 

: تعریف پارامترهای مدل2جدول 

ijPridi,rTW
 jمدت زمان پردازش کار 

 i بر ماشین
مدت زمان انجام عملیات نگهداری 

r  ام بر ماشینi ام 
 r دون نیاز به عملیات نگهداریب i حداکثر زمانی که ماشین

 (اریهای نگهدتواند کار کند )بازهمی
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: تعریف متغیرهای تصمیم3جدول 

ijtxirtbhijciCmaxirbUiun
بر  j اگر عملیات

 t در دوره iماشین 
انجام شود مقدار یک

عملیات  i اگر بر ماشین
 ام b برای بار r نگهداری
 1 انجام شود tدر دوره 

زمان تکمیل 
بر  j عملیات

iماشین 

زمان تکمیل 
 آخرین عملیات

i بر ماشین

 b زمان تکمیل
 نگهداری نوعامین 

r  بر ماشینi 

های مجموع دوره
پذیری و نادسترس

i ینبیکاری ماش

مدل زمانبندی تولید و نگهداری دوره ای انعطاف پذیر در کارگاه باز -2. 2

پرداخته خواهد شد : آنها و سپس به توضیح هر کدام از  ارائههای مسئله در این بخش ابتدا تابع هدف و محدودیت
𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑢𝑛𝑖𝑖  (1)  
𝑐𝑚𝑎𝑥𝑖 ≥ 𝑐𝑖𝑗   ∀ i,j   (2)

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑡 = 𝑝𝑖𝑗   ∀ i,j (3)

𝑡. 𝑥𝑖𝑗𝑡 ≤ 𝑐𝑖𝑗   ∀ i,j,t (4)

𝑐𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑗 + 1 ≤ 𝑡 + (1 − 𝑥𝑖𝑗𝑡). 𝑇  ∀ i,j,t   (5)

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑖 ≤ 1  ∀ j,t (6)
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑗 ≤ 1  ∀ i,t (7)
∑ ℎ𝑖𝑟𝑡𝑏 = 𝑑𝑖𝑟𝑡

(𝑏−1).𝑇𝑊𝑖𝑟+1<𝑡≤𝑏.𝑇𝑊𝑖𝑟

 ∀ r,i,b   (8)  

𝑥𝑖𝑗𝑡 + ℎ𝑖𝑟𝑡𝑏 ≤ 1  ∀ i,j,r,b,t (9)

𝑡. ℎ𝑖𝑟𝑡𝑏 ≤ 𝑢𝑖𝑟𝑏  ∀ i,r,t,b   (10)  

𝑢𝑖𝑟𝑏 − 𝑑𝑖𝑟 + 1 ≤ 𝑡 + (1 − ℎ𝑖𝑟𝑡𝑏). 𝑇  ∀ i,r,t,b (11)  

𝑢𝑖𝑟𝑏 − 𝑢𝑖𝑟𝑏−1 ≤ 𝑇𝑊𝑖𝑟   ∀ i,r,b   (12)

ℎ𝑖𝑟𝑡𝑏 + ℎ𝑖𝑟(𝑡+1)(𝑏+1) ≤ 1  ∀ i,r,t,b   (13)  

𝑢𝑛𝑖 = 𝑐𝑚𝑎𝑥𝑖 − ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑡𝑡𝑗   ∀ I   (14)  

𝑥𝑖𝑗𝑡 , ℎ𝑖𝑟𝑡𝑏 ∈ {0,1}       (15)  

𝑐𝑖𝑗 , 𝑢𝑛𝑖, 𝑐𝑚𝑎𝑥𝑖 , 𝑢𝑖𝑟𝑏 ≥ 0  (16)

( زمانی که هر 2ست. رابطه )اآالت ماشینو بیکاری  ناپذیریهای دسترسسازی مجموع دورهکمینه( 1) تابع هدف

به ( 3کند. رابطه )آن ماشین معرفی می پردازشترین زمان کند به عنوان طوالنیرا پردازش می عملیاتماشین آخرین 

( از بین تمام 4. رابطه )کندمی برای انجام هرکار جدا ،زمانی هر ماشینهای موجود در افق ، از دورهijpطول زمان اندازه 

های دوره انقطاع( از 5در نظر میگیرد. رابطه ) ijcرا یافته و به عنوان آخرین دوره  ،های انتخاب شده در رابطه قبلدوره

( 7اشین انجام شود و رابطه )شود هر کار در هر دوره تنها بر یک م( موجب می6. رابطه )کندمیجلوگیری  انتخابی

عملیات نگهداری،  هر( دقیقا به اندازه زمان 8کند که هر ماشین در هر دوره تنها یک کار انجام دهد. رابطه )می عیینت

( ، طوالنی 10رابطه )کند. از همپوشانی تولید و نگهداری جلوگیری می( 9کند. رابطه )های مورد نیاز را انتخاب میدوره

( 12(، از انقطاع عملیات نگهداری جلوگیری میکند. رابطه )11کند. رابطه )میتعیین را ( 8)انتخابی از رابطه  ترین دوره

تواند از حداکثر زمانی که ماشین می،  iبر ماشین  r نوعاز  ،نگهداری دو عملیات شود که اختالف زمان انجامموجب می

کند که در هیچ دو دوره متوالی عملیات ( تعیین می13شود. رابطه )بدون نیاز به آن عملیات نگهداری کار کند بیشتر ن

علت )به ( مقدار دوره هایی که ماشین مشغول کار نیست 14هم انجام نشود. رابطه )سرز یک نوع پشتنگهداری ا

پیوسته هستند.( به ترتیب معرف متغیرهای باینری و 16( و )15کند. روابط )را حساب می( نگهداری و یا بیکاری ماشین

مدل زمانبندی تولید و نگهداری دوره ای در فواصل ثابت در کارگاه باز 2-2

پارامترها، اندیس ها و  با همان ای در فواصل ثابتبا نگهداری دوره بازمدل زمانبندی کارگاهبرای فرموله کردن مجدد 

نگهداری در فواصل ثابت انجام شود: کهکند ( تغییر می17محدودیت )( به شکل 8محدودیت )قبل متغیرهای مدل 
∑ ℎ𝑖𝑟𝑡𝑏 = 𝑑𝑖𝑟𝑡

(𝑏).𝑇𝑊𝑖𝑟≤𝑡<𝑏.𝑇𝑊𝑖𝑟+𝑑𝑖𝑟

 ∀ r,i,b   (17)
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 باید حذف شوند. 13تا  10دارند و روابط قبل حضور همچنان در این مدل به همان شکل  16تا 14و روابط  7تا1روابط 

حل مسئله -3

، استفاده شده است.  GAMS-24.1.3نرم افزار  یبر رو Cplex-12در حل کننده  MIPحل هر دو مدل از روش  یبرا

 دیتول ،]9[نیشیپ قاتیتحقاستفاده در مورد یبه کمک داده ها یبه صورت فرض،  قیتحق نیمورد استفاده در ا یداده ها

:تصادفی هستند و پارامترهاوجود دارد  ینگهدار اتینوع عمل 2کار و 6،نیماش 3 میکنیمثال فرض م نیاشده است. در

افزار گمز: پارامترهای تصادفی ایجاد شده توسط نرم1شكل 

ماشین بدون مدت زمانی که هر  i,rTWو پارامتر  u)2,5(مدت زمان پردازش کار بوده که از توزیع یکنواخت  ijpپارامتر 

،مدت زمان نگهداری و از  r,idحاصل شده است. پارامتر  u)9,11(کند بوده و از نیاز به یک نگهداری خاص کار می

 وکارها  یتوالحل و  1شکل یکسانتصادفی و با پارامترهای  را ارائه شده هایمدل است. بدست آمده u(1,2)توزیع 

اند.تابع هدف و زمانبندی ارائه شده مقایسه شده از لحاظدو مدل  در آخر و نییتع را هانیماش هبکارها  صیتخص چگونگی

مدل جینتا -1. 3

بدست واحد  12 قدار کلی تابع هدفم، رپذیانعطاف ایدوره یدر حالت نگهدار ثانیه، 877در مدت  گمز در مدل حل با

.آمده است نیهر ماشهر کار بر لیزمان تکم 4. در جدول است 2و 4و 6برابر 3و2و1یها نیماش یبرا فکیککه به ت آمد،
 پذیرای انعطافزمان تكمیل کارها بر ماشینها در استراتژی نگهداری دوره :4جدول 

654321 
jکار

iماشین 
29217231431
32414162282
1683196133

 پذیرای انعطافگانت چارت کارها بر ماشینها در حالت نگهداری دوره :2شكل
 1شکلخاتمه میابد.  19و  24و  29انجام می شود نیز در دوره های  3و2و1آخرین کاری که به ترتیب روی ماشینهای 

نگهداری از  ،ترتیببه M2 و M1،2شکلدر هداری را بر هر ماشین نشان میدهد. گانت چارت توالی کارها و عملیات نگ

مشخص  کاردازش هرو توالی پر هاماشین هعملیات ب چگونگی تخصیص. اندکه بعضا همزمان انجام شده هستند2، 1نوع 

، به ترتیب بر 1کاردهد و را انجام می 6-3-5-2-4-1به ترتیب عملیات های مربوط به کار ،1ماشین شده است. مثال
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آالت ماشین ناپذیریبیکاری ودسترسسازی کمینهپیداست تابع هدف طور که گیرد. همانقرار می 3-2-1 ماشینهای

های نگهداریها از دورهانجام همزمان و جابجایی با باشد و حدالمقدور تولید  مشغول هابازه اکثرموجب شده که ماشین در 

 هیچ دوره بیکاری نیز وجود ندارد.. شود کاستهماشین  دسترسیعدم

ثانیه گزارش شده است. در  758مدت زمان حل  وافزار گمز با همان مشخصات استفاده نیز از نرم برای حل مدل دوم

شود:حاصل می 3شکلگانت چارت  صورتیکه مدل نگهداری در فواصل ثابت، با همان پارامتر های مدل قبلی حل شود،

گانت چارت کارها بر ماشینها در حالت نگهداری در فواصل ثابت: 3شكل

لحاظ بهینگی هدف بدتر ازکه  شد 24برابر تابع هدفمقدار نگهداری در فواصل ثابت، با همان پارامترهای اولیه،  مدل در

دوره بیکاری اجباری  4 حالتدراین ،2طبق شکل .باشدمی 5و  4، 15برابر  3و 2، 1برای ماشینهای  تفکیک بهو  شده

 2، 1پذیر صفر است. همچنین آخرین کاری که هر یک از ماشینهای بیکاری، درحالت نگهداری انعطافحالیکه داریم در

ترتیب پذیر آخرین کار بهولی در نگهداری انعطافخاتمه میابد  22و  24، 38های دوره ترتیب دردهند بهانجام می 3و

است: آمده 5درجدولطبق این سیاست  هابر ماشین هاکار تکمیلزمان  .خاتمه میافت19و 24، 29در دوره های 
زمان تكمیل کارها بر ماشینها در استراتژی نگهداری در فواصل ثابت :5جدول 

654321
jکار

iماشین

32173875261

24191713952

2228513173

طول زمان پردازش ماشین نیز افزایش می یابد. در صورتیکه  معموال در نتیجه ی نگهداری در فواصل ثابت ،بنابراین

 کارکارگاهی(، بدلیل عدم امکان جابجایینند جریان کارگاهی و )ما باشد معینتوالی کارها  باز نباشد وتولید کارگاهمحیط 

در زمانبندی ایجاد  تحت این سیاست نگهداری محسوسی بهبود احتماال ،تولید، همزمان با جابجایی نگهداریتوالی  در

 عملیات ،نگهداری انجام زمان رسیدن فرا با شودمی موجب راس فواصل ثابت ایدوره نگهداری نظرگیری درنشود. 
 مجدد اندازیراه و تولید کاریدوباره هزینه مانند هاییهزینه افزایش برکه عالوه شود سرگرفته از مجددا و قطع تولید

 .کندمی بدتر پذیرانعطاف ایدوره نگهداری به نسبت راو زمانبندی  هدف ابعت دارمق این نوع زمانبندی، ،هادستگاه

بندینتیجه و جمع -4

را  نگهداریاند؛ اما استراتژی مناسب گرفتهنظرباز درزمانبندی توام تولید و نگهداری را درکارگاه های پیشینپژوهش

فواصل ثابت در های زمانی گسسته و به دو صورت نگهداری به صورت بازه مدل پیشنهادی تحقیق دراین اند.نداده تعیین

های بیکاری و دورهسازی مجموع و تابع هدف کمینهبا پارامترهای ورودی یکسان مدل دو .ارائه شد پذیرفو انعطا

 پذیرانعطاف ایدورهسیاست نگهداری با اجرای دهد که نتایج مقایسه دو مدل نشان می .، در گمز حل شدناپذیریدسترس

،کم کاهش و زمان تکمیل کارها نسبت به نگهداری در فواصل ثابتهای بیکاری اجباری ماشین،، دورهدر کارگاه باز
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همزمان انجام  ،نگهداری انواع مختلفالمقدور حد و بودهپذیر کمتر انعطافای نگهداری دورهدرتابع هدف، مقدار شود. یم

آالت ناپذیری ماشینهای دسترساز تعداد دوره زیراتوجهی برای سازمانها دارد صرفه اقتصادی قابلشود. این امر می

 .قطعی در نظر گرفتپردازش کارها را غیرعنوان پژوهش های آتی میتوان زمان بهکاهد. می
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بندی خط رنگیزمانمسأله الگوریتم ابتکاری کارا و سیستم پشتیبان تصمیم برای 

4، عمران محمدی3، علی بزرگی امیری2فاطمه صبوحی، 1 پریناز واعظ

comgmail@85parinaz.vaez. ؛صنعتی اصفهاندانشگاه ، آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایعدانش1
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چکیده

 ر نظرگرفتندبا  قالهم نیادر نورد سرد مجتمع فوالد ارائه شده است.  هیدر ناح رنگی دیخط تول یبندله زمانأمقاله مس نیدر ا

های داخل فها و کالتعیین توالی مناسب برنامهله أها، مسانبار کالف یو موجود رنگی دیمتنوع حاکم بر خط تول یهاتیمحدود

 داکثر کردنالت و حآخیرات سفارشات، حداکثر استفاده از ماشین اهداف اصلی شامل کاهش تأ .ها مورد توجه قرار گرفته استنآ

ی و جریمه تیاز دهکه از روندهای مختلف ام میمنعطف و قابل تنظ یابتکار تمیالگور کیاز  ستمیس نیا باشد.سود سازمان می

 یهابرنامهند توابا مشاهده جواب، میکاربر  شده است. لیتشکگیرد، برای هدایت جستجو به سمت یک جواب مناسب بهره می

  کند.ارسال  دیخط تول یبرا تایو نها دییمورد نظر را اعمال و سپس تا راتییو تغ لیساخته شده را تحل

.بندیزمان ؛ریزی تولیدبرنامه ؛الگوریتم ابتکاری ؛نورد سرد ؛یخط رنگ کلمات کلیدی: 

مقدمه -1

برنامه  کاست. داشتن ی هان برای انجام گروهی از فعالیتتخصیص منابع محدود در طول زما ،بندی تولیدزمان هدف

ندی تولید باعث بزمان .اهداف سازمان داردی و دسترسی به یراثیر زیادی بر افزایش کاأبندی تولید مناسب، تزمان

ا، هتر از آناده بهآالت و تالش برای استفیا حذف بیکاری ماشین جلوگیری از انباشت سرمایه، تقلیل ضایعات، کاهش و

 . شودمی مین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در موقع مناسبأهای مشتریان و تسفارش موقع بهه ی بیپاسخگو
 ،بع محدودهای امروزی، منابع محدودی است که در اختیار دارند. به همین دلیل، این منای سازمانچالش پیش رو

. ستفاده شودای مناسب، به بهترین شکل ممکن از آن ازمانی به سودآوری سازمان منتج خواهد شد که بر اساس برنامه

کند م میسازی این امکان را فراهمدلویت کارها به صورت بهینه است. بندی و تعیین اولریزی تولید در واقع زمانبرنامه

مدل  د.نش دهوری تولید را افزایای بهینه کرده و بهرهاد مختلف زمانی و هزینهد فرایند تولید را از ابعنبتوان انکه مدیر

ین ین برای تعیمتفاوت است. بنابرا هاهای آنتهداف و اولویهای تولیدی با توجه به ابندی در هر یک از سازمانزمان

 ر گیرد.مورد بررسی قراابتدا باید اهداف، اولویت و محدودیت منابع  ،بندی مناسب در سازماننمدل زما
ز ا کهباشد تی میـایین دسـنایع پـسیاری از صـین بأـره تـرای زنجیـدی بـمادر و کلی صنعت فوالد یکی از صنایع

یع از ری از صنابسیا ر مواد اولیه مورد نیازـیک طرف با صنایع معدنی و انرژی در ارتباط مستقیم بوده و از طرف دیگ

 مناسب با موفقیت شرکتهای فوالدی در عرضه محصوالتکند. نیز تهیه میرا ساختمان و صنعت خودرو ، جمله فلزات

ه بید فوالد یع تولدر صناد. ـک نمایـر کمـنایع دیگـاری از صسیـقیمت رقابتی میتواند به بهبود وضعیت و جایگاه ب

د به ، تولیهای هنگفت تولید و همچنین امکان زوال محصولدلیل تنوع محصوالت، چند سطحی بودن تولید، هزینه

 گیرد.صورت سفارشی انجام می

ریزی تولید بر اساس پایه برنامه مراتبی، برریزی و کنترل تولید در شرکت فوالد در یک ساختار سلسله نظام برنامه
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شود. این قسمت به عنوان پل ارتباطی ریزی و کنترل تولید انجام میبنا شده است که توسط قسمت برنامهسفارش 

های موجود و موازنه فروش، استفاده بهینه از امکانات و توانایی ش، با هدف تحویل به موقع محصول برایتولید و فرو

ی انبارها به فعالیت مشغول است. فرایند تولید در فوالد به این شکل است که پودر آهن در واحد خطوط تولید و موجود

آهن  هایی به نام گندله شده و در واحد احیای مستقیم با از دست دادن اکسیژن خود بهسازی تبدیل به گلولهگندله

ه با قراضه و فروآلیاژهای مورد نیاز ذوب سازی همراهای قوس الکتریکی واحد فوالداسفنجی تبدیل و سپس در کوره

خنک و  هاشمشگردد. تبدیل می گری منتقل شده و به شمش فوالدیهای ریختهشود. فوالد مذاب به ماشینمی

پرداخت شده و به واحد نورد گرم منتقل و در آنجا مجددا گرم شده و سپس طی مراحل مختلفی نورد شده و به صورت 

بندی د و یا تکمیل نورد گرم برای انجام عملیات تکمیلی و کاهش ضخامت ارسال و پس از بستهکالف به واحد نورد سر

ها با توجه ریزی مناسب توالی کالفلذا برنامه شود.به صورت کالف و ورق به بازارهای داخل و خارج از کشور عرضه می

 های تولیدی در نورد سرد از اهمیت خاصی برخوردار است.به محدودیت

-ی فلوشاپ در ریختهبندمسأله زمان[ 1]پنگ و همکاران  .شودادامه به بررسی ادبیات در این حوزه پرداخته می در
در پژوهش  ردند.کگری را مورد بررسی قرار دادند و یک الگوریتم زنبور عسل بهبود یافته را برای حل آن پیشنهاد 

سأله جاب شاپ مسازی ظرفیت ماشین برای حل منظور آزادیآزادسازی الگرانژ به از روش  [2]پنگ و همکاراندیگر، 

-برنامه یبیترک یتملگور[ از ا4]یوو و همکاران و  [3] و همکاران گری مداوم استفاده نموده اند. جیانگدر ناحیه ریخته
ر و ...پویدا. دانردهکاستفاده ریزی تولید در صنعت فوالد برای حل مسائل در زمینه برنامه یو روش ابتکار یاضیر یزیر

ظر نرم با در خطوط نورد گ بندیزمان مسأله یشونده برا یتهدا یمحل یجستجو یابتکار یتم[ از الگور5] همکاران

قطعیت در ناحیه  عدمبا در نظر گرفتن  بندیزمان مسأله کی[ 6]همکاران  و جیانگ. اندگرفتن شارژ گرم بهره برده

 و لین. ندیه نمودای برای حل آن ارایک الگوریتم زمان بندی چند مرحلهفوالد سازی را مورد بررسی قرار دادند و 

در نظر  با یگرختهیمداوم ر یفوالد ساز دیدر تول ی سفارشاتزیربرنامه زیچالش برانگ مسأله ی[ به بررس7] همکاران

ندی تولید با فرض پایداری در تعیین اندازه دسته و زمان ب مسأله ]8[ عظ و همکارانوا. پرداختندگرفتن چهار هدف 

 دن کل سودداکثر کربرای ح مدل دو هدف کی هاآناند. جود پنجره زمانی را در نظر گرفتهجریمه زود کرد/ دیرکرد و و

نعت صالوانیزه خط گ یداده های واقع . برای سنجش کارایی مدل ازای ارائه دادندو حداقل کردن انتشار گازهای گلخانه

 استفاده نموده اند. فوالد 

و  ، اهدافهمسألو در بخش سوم به تعریف  گرددمیدر این مقاله در بخش دوم شرح فرایند در خط رنگی بیان 

 اخته و سپسها در فوالد پردریزی کالفبخش چهارم به شرح روش برنامهشود. در های آن پرداخته میمحدودیت

یری گنتیجه و گرددبیان میهای سیستم پشتیبان شود و سپس در بخش پنجم قابلیتمی شرح دادهالگوریتم ابتکاری 

نیز در بخش آخر ارائه شده است.

تعریف مسأله -2

مفاهیم -1. 2

 :های یکسان همراه با توالی تولید آنها با ویژگمجموعه کالف  برنامه تولید 

 :و زیر  ش رنگ روپوش های مختلفی از جمله روغن کاری وهای موجود در انبار خط رنگی دارای ویژگیکالف افراز

ق ابتدا این تحقی دلیل در توانند در یک برنامه تولید قرار بگیرند. به همینباشند. دو کالف با ویژگی متفاوت نمیمی

د رنامه تولیبشود. هر یها افراز گفته مکرده که به آن های مختلف تقسیمها به دستهاساس این ویژگیها را برکالف

شامل یک افراز است. 
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 ین دو بو یا  پرش عرض و ضخامت: حداکثر تفاوت عرض و ضخامت بین دو کالف متوالی در داخل یک برنامه تولید

 برنامه تولید متوالی.
 ز نظر ها التکغدر تماس هستند. این های کاری مستقیماً با سطح ورق در حال نورد، کمپین: در خط رنگی غلتک

عت باالی ه دلیل سرباشند و به همین دلیل قیمت بسیار باالیی دارند. بهای خاصی را دارا استحکام باید ویژگی

ت د تا کیفیویض شونهای کاری به تدریج دچار خوردگی شده و باید پس از مقدار معینی نورد تعفرایند نورد، غلتک

-یی نورد مهای کاری دو تعویض متوالی غلتکهایی که در فاصلهشود. مجموعه برنامه مورد نظر محصول حفظ
شوند.شوند، تحت عنوان یک کمپین شناخته می

های مسألهمحدودیت -2. 2

 های تولیدیرعایت محدودیت پرش ضخامت و عرض کالف .1
 محدودیت حداکثر تعداد کالف در برنامه .2

ه زمان بنگ نیاز رد. تغییر باشها میزیر کالف با استفاده از غلتکو و وظیفه خط رنگی، ایجاد روکش رنگ بر ر .3

 ز مهمترینابراین یکی بناشود. لید میرنگ منجر به صرف زمان و افت نرخ تورال سازی باال دارد. لذا تغییر آماده

رنگ بین دو برنامه متوالی است. رال ها در خط رنگی کاهش تغییر محدودیت

 غلتک کاریمحدودیت حداکثر تناژ  .4
 رض بین دوعفزایش روند تغییر عرض در کل یک کمپین باید به صورت نزولی باشد. با هر بار تغییر غلتک اجازه ا .5

فیت اشد که ظره نحوی بها در فاصله یک کمپین باید بلذا انتخاب و تعیین توالی کالف برنامه متوالی وجود دارد.

بهینه یک غلتک را جوابگو باشد. 

یا توابع هدفها مطلوبیت -3. 2

دیرکرد  جریمه تواند دیرتر از موعد تحویل خود آماده شود که در این صورت یک جریمه به عنوانهر سفارش می .1

.گیردبه آن تعلق می
 سازی وابسته به توالی بین دو برنامه متوالی وجود دارد.های آمادههزینه .2
 هزینه عدم استفاده بهینه از غلتک کاری .3
رفته اندگقرار  در انبار با توجه به این که کالف ها در انبار در سه سطح روی یکدیگر جایهزینه کاهش جابه .4

 هزینه کالف ها با اولویت باال یا اورژانسی .5
 هزینه کاهش سریع عرض در برنامه .6
 هزینه نرسیدن به محدودیت حداکثر تعداد کالف در برنامه .7

روش حل -3

رحله اول شامل تعیین شود. مدر دو مرحله انجام میفوالد  صنعتریزی تولید موجود ناحیه نورد سرد سیستم برنامه

های مورد نظر کاربر و مرحله دوم انتخاب کالف از بین مجموعه ریزی مطابق با ویژگیهای قابل برنامهمجموعه کالف

های قابل کالف هایمرحله اول به منظور تعیین ویژگی های مذکور است. درریزی و تعیین توالی کالفبرنامه قابل

، بازه ضخامتی، نوع برنامه و ... کاربر حجم زیادی از اطالعات را از بخش مثل بازه عرضی، عرض شروع برنامه ریزیبرنامه

تعداد زیادی از  ریزی عدم در نظرگیری موعد تحویل سفارشات است وکند. مشکل این نوع برنامهت میتولید دریاف

های ها، بعد از تعیین مجموعه کالفدستی به منظور تعیین توالی کالف ند. در سیستمکخیر مواجه میسفارشات را با تأ
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-بر اساس روند نزولی عرض مرتب می ها رانظر کاربر، کالفقابل تولید، با دریافت تعداد کالف در برنامه و یا تناژ مورد 
 باشد. ت میهای پرش عرض و ضخامتعیین توالی عدم توجه به محدودیتکند. مشکل این نوع 

روش ابتکاری -1. 3

یات ده در ادبانجام ش بندی فوالد و همچنین با توجه به کارهایریزی و زمانبا توجه به ابعاد بزرگ مسائل برنامه

شود. با یمله معرفی ن مقاارائه یک الگوریتم ابتکاری با کارایی باال الزم است. لذا یک الگوریتم ابتکاری در ای ،موضوع

د.ها باید چهار تصمیم به شرح زیر گرفته شوبه منظور تعیین بهترین برنامهسئله توجه به اهداف م

 خیرات مثل تأ انتخاب افرازهای مناسب با توجه به برخی اهداف .1
 ود داردالی وجهای خط که بین دو برنامه متوهای انتخابی با توجه به محدودیتتعیین توالی مناسب افراز .2
جا به  ل کردنافراز با توجه به اهدافی همچون تاخیرات سفارشات، حداق ها برای هرانتخاب بهترین کالف .3

 جایی در انبار و ...
های هر افراز با توجه به محدودیت های پرش عرض و ضخامتتعیین بهترین توالی کالف .4

که شامل  ضعیت جاریوبا توجه به ( 2و  1)تصمیات  هاتعیین بهترین افراز و ترتیب آن در الگوریتم ابتکاری برای

 ایهفرازاده عرضی قابل تولید کمپین، عرض، ضخامت آخرین کالف آخرین برنامه در دست تولید و همچنین محدو

شود و یمو تایید  خاب شدهین برنامه انتها بهترافراز برنامه ساخته و از بین آن شود و به ازای هرقابل تولید مشخص می

یز مه بعدی نی برناشود. عملیات جستجو براتایید شده به روز رسانی می رنامهوضعیت جاری با توجه به اخرین کالف ب

 ود.برقرار ش لگوریتمرود تا شرط اتمام اهای بعدی میبه همین منوال انجام شده و الگوریتم به سراغ انتخاب برنامه

-اده میدمه توضیح دامجدد که در ا ها مجموعه شروعمذکور به ازای هر کدام از افراز در الگوریتم، 3 برای تصمیم
خ تحویل، ل تاریها را بر اساس برخی از ویژگی ها مثی هر عضو مجموعه شروع مجدد، کالفشود تشکیل و سپس به ازا

تعیین  ه منظورب مچنینهشوند. ف با باالترین امتیاز انتخاب میسطح انبار، اولویت کالف و ... امتیاز بندی کرده و کال

رض و ضخامت رش عهای پهای قابل تولید از نظر محدودیت( به ازای هر کالف مکان4) تصمیم  هابهترین توالی کالف

ی تعیین ف مکاناگر برای کال در این مرحلهسعی می شود بهترین مکان انتخاب شود. الزم به ذکر است تعیین و سپس 

ه یک زمانی ک گیرد و تاقرار میشود و در یک لیست به نام حذف موقت کالف مذکور به صورت موقتی حذف مینشود، 

 شود.کالف در توالی قرار نگیرد این لیست خالی نمی

ساخت ، ه باشدهمچنین الزم به ذکر است که در رابطه با قدم ثابت کردن بهترین جواب اگر جوابی وجود نداشت

ین اود که شخص میشود اما در زمان نمایش به کاربر مشرعایت پرش ضخامت و عرض انجام می ها بدونهمه افراز

شامل  مجدد،مجموعه شروع برنامه نسبت به برنامه قبلی محدودیت پرش عرض و ضخامت را رعایت نکرده است. 

 های مربوط به یک افراز است. های مختلف در یک مجموعه از کالفمجموعه عرض و ضخامت

-الفکنتخاب اکالف اول در نتخاب هدف از به کار بردن مجموعه شروع مجدد این است که در ساخت جواب اولیه ا
ذا سعی است. ل الی( تاثیر گذارهای متوحدودیت پرش عرض و ضخامت بین کالفها )به دلیل مهای بعدی و توالی آن

پس مقدار ه شود سهای مختلف به عنوان کالف اول برای هر افراز بیشتر از یک برنامه ساختشود با انتخاب کالفمی

شود.ها بهترین برنامه برای آن افراز انتخاب میبین آن محاسبه و ازها را تابع هدف آن

های سیستمنتایج و قابلیت -4

تم پشتیبانی که در انجام شده است. برخی از قابلیت های سیس Visual C# 2010افزار نویسی الگوریتم با نرمبرنامه

 اختیار شرکت فوالد قرار گرفته است به شرح زیر است: 
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و تنظیم  ک کاریهای عرض و ضخامت، مقدار تناژ بهینه غلتافت اطالعات پایه مثل مقادیر پرشیبه منظور در .1

 ه بات پایطالعااضرایب تابع هدف تعدادی فرم طراحی و در اختیار کاربر قرار گرفته است که قابلیت تغییر 

ین نو همچ شرایط خطتواند با توجه به می کاربر های مربوط وجود دارد.تغییر شرایط خط از طریق فرم

 تم دریافتز سیساوضعیت بازار ضریب هر یک از توابع هدف را تنظیم کند تا بتواند خروجی مورد نظر خود را 

 اربر قرارکختیار ادر  ها تنظیم شده واین پارامترکند. الزم به ذکر است که در زمان تحویل سیستم به فوالد 

 گرفته است.
های رمفطریق  دهد ازاین امکان را مینگی: سیستم ارائه شده به کاربر تحلیل موجودی انبار قبل از خط ر .2

..  تحلیل .صول و های مختلف مثل عرض و ضخامت، افراز، خانواده محبتواند موجودی انبار را از جنبه مختلف

 و بررسی کند. 
ب ده و ترتیشساخته  های ها یا افرازتواند برنامه، کاربر میها: در فرم خروجینمایش، تحلیل و اصالح خروجی .3

ند. کا مشاهده و ... ر رنگ رو و زیررال ها مثل زمان شروع و پایان، مقدارتابع هدف، تناژ، ها و سایر ویژگیآن

تحلیل  شاهده ومها را نیز های برنامه، ترتیب و مشخصات آنتواند کالفهمچنین با کلیک بر هر برنامه می

 کند. 

د اده در فوالمورد استف یبا روش دست یابتکار تمالگوری توسط هاحاصل از ساخت برنامه جینتا 1در جدول 

بار  5 ه هر کدامکنمونه  10 ها درایت محدودیتتابع هدف و تعداد رع مقدار، زمان حل نیانگیشده است. م سهیمقا

 . دهدیرا نشان ماند شدهتکرار 

 یمحاسبات جینتا: 1جدول 

درصد بهبود روش 

ابتکاری نسبت به  

 روش دستی

 مقدار تابع هدف
تعداد برنامه با رعایت 

 هامحدودیت
 معیار ارزیابی )ثانیه(زمان حل

 دستی ابتکاری دستی ابتکاری دستی ابتکاری
 روش

 نمونه

12.38 9.2 
1

0.5 
6 5 1.2 5 1 

19.09 8.9 11 7 4 5 10 2 
22.67 11.6 15 8 6 12 15 3 

15 10.2 12 8 10 10 12 4 
12.72 9.6 11 8 8 15.2 20 5 

7.14 13 14 6 4 12.3 15 6 
25 12 16 6 5 11 16 7 

15 10.2 12 5 8 12.6 20 8 

6.36 10.3 11 9 5 15.6 22 9 

9.4 9.6 10.6 8 6 21 23 10 

14.48 11.89 31.07 
متوسط 

 درصد بهبود

گردد زمان محاسبه شده در مالحظه می یوش دستهای ابتکاری با زمان حل رمقایسه زمان حل الگوریتم با

هبود ل درصد بکدر  کند وینم یاز لحاظ مقدار یتفاوت چنداندر برخی موارد  یحالت ابتکاری با زمان روش دست

 می باشد. 11.89آن برابر 

نسبت به روش  یگرفت تابع هدف روش ابتکار جهینت توانیتابع هدف م ریمربوط به مقاد جینتا سهیمقا با
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در ابعاد بزرگتر عمال الزم به ذکر است در تابع هدف را به دنبال دارد.  14.48بهبود  نیانگی. مشودیبهتر م یدست

و مقدار  ردبگی نظر در هاداده یحجم باال لیمدل را به دل هایتیو مطلوب هاتیمحدود هیکل تواندینم یروش دست

همه مطالب ذکر شده نشان دهنده کارایی باالی الگوریتم  .کندیم دایپ یبا روش ابتکار یشتریتابع هدف اختالف ب

 باشد.بع هدف در مقایسه با روش دستی میاز نظر زمان حل و همچنین درصد بهبود تا

 بندینتیجه و جمع -5

است. یک  رار گرفتهفوالد مورد بررسی ق صنعتها در خط رنگی ناحیه نورد سرد بندی کالفدر این مقاله مسأله زمان

ر د ااین سیستم ب له ارائه شده است.گیری برای این مسأدر قالب یک سیستم پشتیبان تصمیم الگوریتم ابتکاری کارا

هد. دید را می ط تولخاختیار قرار دادن ابزارهای گرافیکی به کاربر امکان تحلیل، اصالح، تایید و ارسال برنامه به 

 با تغییر تولید روری با توجه به شرایط خطتواند در مواقع ضی شده است که کاربر مییستم به نحوی طراحهمچنین س

سرعت و  مه با. سیستم مذکور به کاربر امکان ساخت برناروجی مورد نظر خود را دریافت کندخ ،ب توابع هدفضرای

 فارش راسات خیرمصرف غلتک و همچنین تأولید، کاهش های خط تلحاظ در نظر گرفتن محدودیتکیفیت باالتر از 

یت خط از وضع ریزی برای آگاهیل ارتباط بین بخش تولید و برنامهدهد. همچنین حجم تبادنسبت به روش دستی می

یتم الی الگوری بااینشان دهنده کاررا کاهش داده است. مقایسه خروجی الگوریتم ابتکاری با روش دستی مورد استفاده 

 . باشدواب در زمان منطقی میپیدا کردن جدر 

 تقدیر و تشکر -6

، 96010485 ای با شمارهتحت پروژه( INSF)از پژوهشگران و فناوران کشور  تیمساعدت صندوق حمابا این تحقیق 
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 چکیده

𝑨𝑯𝑷روش   𝑫𝑬𝑨⁄  هاترکیب دو مقوله تحلیل پوششی دادهبرای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده از 𝑫𝑬𝑨  وفرایند تحلیل
به رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده  𝑨𝑯𝑷 و 𝑫𝑬𝑨 در این روش با ترکیب نقاط قوت انجام شده است. 𝑨𝑯𝑷 سلسله مراتبی

𝑨𝑯𝑷در این پژوهش از روش تلفیقی  پردازیم.می 𝑫𝑬𝑨⁄ ه بررسی ورتبه بندی مدارس متوسطه شهری دوره ی اول ک به منظور
.در این مقاله از یك رویكرد تلفیقی کمی و کیفی برای رتبه بندی مدارس  استفاده شده است.اند طرح تعالی مدیریت را اجرا کرده

ها برای هر زوج از مدارس بدون در نظر گرفتن سایر ش ابتدا یك مدل تحلیل پوششی دادهمتوسطه استفاده شده است. در این رو
ها، ماتریس مقایسات زوجی های تحلیل پوششی دادهمدل ده از نتایج بدست آمده از حلگردد. سپس با استفاحل می مدارس

شود. ماتریس مقایسات زوجی بر مبنای ك سطحی، رتبه بندی کامل انجام میتشكیل و با حل مدل فرایند سلسله مراتبی تحلیل ی
ی نهایی با مدارس قرار دارد که این روش، یك روش کمی است، اما رتبه بند ها برای هر جفتششی دادهحل مدل تحلیل پو

چرا که  های تحت مطالعه است؛شنهادی، رتبه بندی کامل نمایندگیگیرد. مزیت الگوی پیتفاده از یك رویكرد کیفی صورت میاس
ها ممكن است بیش از یك مدرسه نمره کارآیی یك را کسب کند که در این صورت رتبه بندی آنها در روش تحلیلی پوششی داده

  این استفاده از چنین رویكرد تلفیقی به منظور حل این مشكل است.بنابر  .مشكل خواهد بود

𝐴𝐻𝑃روش تلفیقی ؛رتبه بندی ؛هاتحلیل پوششی داده؛ فرایند تحلیل سلسله مراتبیکلمات کلیدی:  𝐷𝐸𝐴⁄. 

 مقدمه -1

ه یار فرمولچند مع دارای ابعاد متنوعی است و با ؛شودگیری به مدیران عرضه میامروز اغلب مسایلی که برای تصمیم

 ه اغلب اینیر عوامل مختلف کمی و کیفی قرار دارد کهای مدیران تحت تأثگیریگردد. به عبارت دیگر اکثر تصمیممی

 .تخاب کنندرا ان کنند که بین چندین گزینه موجود بهترین گزینهعوامل با یكدیگر در تعارض هستند و آنان سعی می
𝐴𝐻𝑃 و 𝐷𝐸𝐴 های گیری، کاربردهای فراوانی در عرصه های مدیریت وتصمیمو ابزار قوی وشناخته شده در عرصهد

های ها درسالاما پژوهش اند،کامل مستقل از یكدیگر رشد یافته هر چند این دو مفهوم به طور مختلف پیدا کرده اند.

نقاط ضعف  ،بدین سان کاربردهای واقعی با یكدیگر ترکیب شده و توانند درمی دهند که این دو مقوله،اخیر نشان می

 یكدیگر را پوشانده واز نقاط قوت یكدیگر بهره جویند.
𝐴𝐻𝑃 و𝐷𝐸𝐴 یكی از  .اندنیز با یكدیگر ترکیب شده  وری وساختاریئت مفاهیمهای کاربردی بلكه در زمینه در نه تنها

رتبه بندی بر اساس اظهار  𝐴𝐻𝑃در  کند.نقش به سزایی ایفا می ،روش له رتبه بندی که در هر دوئاین مفاهیم مس

رتبه بندی بین واحدهای  ،𝐷𝐸𝐴 ودرشود اتیو با معیارهای مختلف انجام مینظرهای تصمیم گیرنده بین چند الترن

دسته کارا وناکارا رتبه بندی به دو  𝐷𝐸𝐴گیرد.با این وجود در ا چند ورودی وچند خروجی انجام میتصمیم گیرنده ب

همكاران  سینوانی و ه رتبه بندی کامل از واحدهای کارا نیستند.ئقادر به ارا 𝐷𝐸𝐴 های کالسیكپذیرد ومدلصورت می

𝐴𝐻𝑃روش ترکیبی  𝐷𝐸𝐴و 𝐴𝐻𝑃با ترکیب نقاط قوت  𝐷𝐸𝐴⁄ه دادند ئبرای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده ارا را
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 شود.این پژوهش از این روش استفاده میکه در 
 

 طرح تعالی اموزش وپرورش -2

 یك عنوان به نیز رشپرو و اموزش ، است نیازمند الگو یك به مستمر، بهبود و رشد برای سازمانی یا نهاد هر که ازانجا
 را مدیریت عالیت مسیر بتواند ایكه برنامه اجرای ضرورت و نیست مستثنی مهم این از درجامعه اثرگذار و نهادعظیم

 با  )) مدرسه یتمدیر تعالی ((ی برنامه منظور بدین.  میشود برابر چند کند یافتنی دست و تسریع ، تسهیل ، تعریف
 . گردید تولید و طراحی کشور سراسر در اجرا منظور به سازمانی تعالی الگوی از الهام

مدل طرح  ر اساسدر طرح رتبه بندی مدارس منتخب که جزء کاندیدای طرح تعالی مدیریت قرار گرفته اند ابتدا ب

واندازه  سنجش تعالی که شامل نمون برگهای استاندارد بود مدل های ارزشیابی توسط تیم ارزیاب طرح تعالی مورد

دات اساس مستنرها بر.سنجش واندازه گیری معیامعیار بودندگیری قرار گرفته اند که این فرم ها ی ارزشیابی شامل ده 

د ا مورد نقابی رموجود در آموزشگاه صورت گرفته که آزمون گربراساس تكنیك های مشاهده ؛مصاحبه و.....شاخص ارزی

از  یكرای هر بوران وبررسی قرار داده واین تجزیه وتحلیل همزمان توسط سه داور انجام گرفته است که هر کدام از دا

نتخابی ی مدارس اادوره  بعد از این که به طور.معیارها وزیر معیارها نمره ی ارزیابی در فرم های مربوط ثبت کرده اند 

رش موزش وپروآ یریتده طرح تعالی(مورد ارزیابی قرار گرفتند در ادامه فرم های داوران تحویل سرارزیاب مدن)اجراکن

ی که زه ی زمانیك با ناگفته نماند قبل از شروع ارزیابی مدارس در.د نرار گیرقرار گرفته است تا مورد نقد وبررسی ق

ود شده ارس خکارشناس محترم آموزش متوسطه به مدارس اعالم کرده بود مدیران محترم باید وارد سایت همگام مد

یاب اوران ارزد های فرمخود ارزیابی طرح تعالی مدیریت مدارس را تكمیل نمایند.بعد از این که سرارزیاب محترم  رموف

مانه شده رد ساهرکدام از داوران که برایشان رمز وپسوردی در سایت همگام تعریف شده است وا د،دنورا بررسی نم

 .واطالعات فرم های داوری خود را در سامانه ثبت نمودند

 م.که در این تحقیق ما این معیارها را خروجی در نظر می گیری معیارها به شرح زیر می باشد
 ی عملتدوین برنامه -1

د و کننیم مید را ترسی عملیاتی روشن، مسیر ارتقا بهبونفعان از طریق تدوین استراتژی و برنامهآگاهی تمامی ذی

 .هر کجا الزم باشد قادر هستند برنامه را تغییر داده و سایرین را برای اجرای آن ترغیب نمایند

 انسانی ها و مشارکت نیرویی توانمندیتوسعه -2

 نفعان و ایجاد مناسبات سازمانی براساس  احترام متقابلتكریم ذی

 ادگیرییاستقرار نظام یاددهی،  -3

ردهای ی و راهبهای نوین آموزشهای تدریس فعال، موثر و منعطف و نیز بهره گیری از فناوریبه کارگیری روش

رتباط اشناسایی  ودرک و فهم مفاهیم درسی ،مسئله  یابی، حلهای مسئلهآموزان را در فراگیری روشخالقانه؛ دانش

 های تربیت.تخها و عناصر سامعنایی با عرصه

 موزان در مدرسهآتوسعه و تقویت مشارکت دانش -4

 رسهی مدرهگیری از ظرفیت کارکنان، اولیاء و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در اداایجاد فرصت جهت بهره 

 نهادهای اجتماعی در امور مدرسهی مشارکت اولیاء و توسعه -5

فكری ماهنگی و هنمایند با مشارکت، همسازی مطلوب تالش میهای الزم و ظرفیتمدارس متعالی با ایجاد زمینه

ش رتقای دانویت و اآموزان را تقهای تربیت و رشد فكری و اخالقی دانشمربیان، اولیاء و نهادهای اجتماعی، زمینه

 .والدین را فراهم آورند
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 بدنی، پیشگیری و ایمنیسالمت، تربیت -6

آموزان شای دانفضای شاداب و شرایط ایمن و بهداشتی به عنوان بستر مناسبی برای پرورش و شكوفایی استعداده

 گیرد.مورد توجه قرار می

 های مكمل، فوق برنامه و پزوهشیفعالیت -7

 وای پرورشی هآموزان، فعالیتیادگیری در دانشهای پرورشی و فرهنگی و تعمیق سازی برنامهبه منظور غنی

موزشی آالیت های گیری فعبینی و اجرا نموده تا یادآموزان پیشفرهنگی را با توجه به نیازها، استعدادها و عالئق دانش

 در محیط پویا و بانشاط صورت گیرد.

 ین انگیزشیبرقراری نظام رشدآفر -8

ها بر تدن مسئولیها در قبال سپرها و شایستگیز استعدادها، تواناییمندی از فرصت ایجادشده برای برورضایت

 هاها و شایستگیاساس لیاقت

 مدیریت امور اجرایی و اداری-9

جرا در می ا را به اود آنهخرهبران ارزش ها و زمینه های مورد نیاز برای موفقیت را ایجاد نموده و با اعمال و رفتار  

 آورند.

و  یزان حمایتنوآوری: رضایت مندی از کار بست نوآوری جهت بهبود عملكرد مدرسه در قبال مخالقیت و -10

 استقبال از طرح های خالقانه همراه با فرصت های ایجاد شده جهت ارائه ی خالقیت و ابتكار
 

𝐀𝐇𝐏کاربردروش  -3 𝐃𝐄𝐀⁄در رتبه بندی مدارس متوسطه 

AHPدر این بخش برای رتبه بندی مدارس از روش  DEA⁄ .برای استفاده از تكنیك  استفاده می کنیم

AHP DEA⁄ در مطالعه حاضر از دیدگاه خروجی محور برای مدل سازی .معرفی ورودی ها و خروجی ها ضروری است

بدین ترتیب که تمامی می کنیم.یل پوششی داده ها در فضای پیوسته استفاده حلمساله تصمیم در قالب یك مدل ت

به عنوان یك مدارس  اتریس تصمیم به عنوان خروجی مدل تحلیل پوششی داده ها وشاخص های مثبت و منفی م

دارای یك ورودی معین و ثابت که تمام واحدهای تصمیم گیرنده در نظر گرفته شده  (DMU)واحد تصمیم گیرنده 

 هستند.
 رها را بهه معیاکهستند گناباد به عنوان نمونه  واحدهای تصمیم گیرنده در این قسمت تعدادی از مدارس شهرستان

 عنوان خروجی در نظر می گیریم.
 

 

 

 

 

 

 

 داده ها: 1جدول 
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سایر واحدها  برای هر زوج از واحدها بدون در نظر گرفتن DEAبرای مدل سازی مساله مورد نظر ابتدا یك مدل 

  .ستاشده  در زیر به نحوه مدل سازی برای دو مدرسه ذبیحی وشاهد بطور نمونه پرداخته می کنیم. طراحی
𝐸11 = MAX 40𝑢1 + 72𝑢2 + 70𝑢3 + 43𝑢4 + 32𝑢5 + 55𝑢6 + 33𝑢7 + 17𝑢8 + 21𝑢9 + 21𝑢10 

𝑣1 = 1 
40𝑢1 + 72𝑢2 + 70𝑢3 + ⋯ . . +21𝑢10 ≤ 1 
40𝑢1 + 69𝑢2 + 70𝑢3 + ⋯ . . +20𝑢10 − 𝑣1 ≤ 0 
𝑢1, 𝑢2, … … , 𝑢10, 𝑣1 ≥ 0 

 بدست می آید. 𝐸11مقدار  gamsاز این مدل با نرم افزار 
𝐸11 = 1 
𝐸22: 𝑀𝐴𝑋 40𝑢1 + 69𝑢2 + ⋯ … + 20𝑢10 
𝑣1 = 1 
40𝑢1 + 69𝑢2 + ⋯ . . +20𝑢10 ≤ 1 
40𝑢1 + 72𝑢2 + ⋯ . . +21𝑢10 − 𝑣1 ≤ 0 
𝑢1, 𝑢2, … … , 𝑢10, 𝑣1 ≥ 0 

𝐸22از این مدل نیز  = 0/941 
𝐸12: 𝑀𝐴𝑋 40𝑢1 + 72𝑢2 + ⋯ … + 20𝑢10 
𝑣1 = 1 
40𝑢1 + 72𝑢2 + ⋯ . . +21𝑢10 ≤ 1 
40𝑢1 + 69𝑢2 + ⋯ . . +20𝑢10 − 0/941 × 𝑣1 ≤ 0 
𝑢1, 𝑢2, … … , 𝑢10, 𝑣1 ≥ 0 

𝐸12از این مدل نیز  = 0/941 
𝐸21: 𝑀𝐴𝑋 40𝑢1 + 69𝑢2 + ⋯ … + 20𝑢10 
𝑣1 = 1 
40𝑢1 + 69𝑢2 + ⋯ . . +20𝑢10 ≤ 1 
40𝑢1 + 72𝑢2 + ⋯ . . +21𝑢10 − 1 × 𝑣1 ≤ 0 
𝑢1, 𝑢2, … … , 𝑢10, 𝑣1 ≥ 0 

𝐸21و همچنین از این مدل  = 1 

 هد شد:بنابراین با حل این چهار مساله مدل سازی جواب بهینه مساله به صورت فرمول زیر محاسبه خوا

خالقیت و 
 نوآوری

مدیریت 
 امور اجرایی

 برقراری
 نظام رشد

فعالیت 
 های مكمل

سالمت، 
تربیت 
 بدنی

مشارکت 
نهادهای 
 اجتماعی

مشارکت 
 یادگیری دانش آموزان

مشارکت 
نیروی 
 انسانی

برنامه 
 عمل

 

 مدرسه مفتح 40 72 70 43 32 55 33 17 21 21
 شاهد بهلول 40 69 70 42 31 54 32 16 20 20
 قائم 40 71 73 43 32 53 32 18 20 20
 استقالل 40 42 73 43 32 54 32 18 20 20
 شاهد یاس 43 72 75 43 32 55 33 18 21 21
 هاشمی نژاد 43 71 74 42 32 54 32 18 20 20
 معصومه 40 70 70 42 30 54 33 17 20 28
 فرزانگان 42 72 75 42 31 52 31 18 20 21
 شهید بهشتی 40 70 71 43 32 53 33 18 21 21
 ذبیحی 42 68 72 40 31 54 32 19 20 20
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𝐴12 =
𝐸11 + 𝐸12

𝐸21 + 𝐸22
 

 پس خواهیم داشت

𝐴12 =
1 + 0/941

0/941 + 1
= 1 

 رابرای تمامی واحدها در مقایسه با یكدیگر محاسبه نمود. Aijبدین ترتیب می توان عناصر 

 زوجیات ماتریس مقایس: 2جدول 

  
 
 
 
 
 
 

𝑽𝒊𝒋 = 

9838/0 981/0 993/0 972/0 951/0 988/0 963/0 997/0 995/0 1 1 

961/0 939/0 946/0 1 948/0 952/0 939/0 941/0 949/0 1 1 

005/1 1 1 1 1 1 1 1 1 052/1 004/1 

776/0 960/0 958/0 961/0 967/0 959/0 963/0 1 1 062/1 002/1 

978/0 950/0 939/0 948/0 942/0 937/0 1 037/1 1 007/1 037/1 

977/0 928/0 916/0 932/0 925/0 1 048/1 006/1 1 015/1 012/1 

004/1 1 1 1 1 003/1 011/1 017/1 1 009/1 006/1 

005/1 989/0 991/0 1 004/1 1 013/1 002/1 1 001/1 052/1 

011/1 932/0 1 071/1 063/1 1 009/1 024/1 1 017/1 008/1 

024/1 1 00/1 02/1 093/1 1 003/1 015/1 1 011/1 041/1 

724/9  

. اولین ازیممی پردبه رتبه بندی گزینه ها  AHPبعد از بدست آوردن ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از روش 

ریس دن ماتشبرای بدست آوردن رتبه ها به دست آوردن ماتریس نرمالیز شده می باشد. بعد از نرمالیزه مرحله 

 د.باشیممقایسات زوجی به میانگین سطری ماتریس نرمالیز شده به دست می آید که میزان کارایی گزینه ها 

 رتبه بندی مدارس به صورت جدول زیر است.

 نتایج رتبه بندی:3جدول
 مدارس ها وزن رتبه

 مدرسه مفتح 101/0  6

 شاهد بهلول 098/0 5

 قائم 103/0 10

 استقالل 079/0 9

 شاهد یاس 1005/0 7

 هاشمی نژاد 1004/0 8

 معصومه 1032/0 4

 فرزانگان 1033/0 3

 شهید بهشتی 1039/0 2

 ذبیحی 1053/0 1

 

 بندینتیجه و جمع -4

در رعایت کردن نرم های شاخص ارزیابی دارای تیز هوشان ونمونه دولتی در این رتبه بندی مشخص شد مدارس خاص 

بیشترین امتیاز بوده که با بررسی های میدانی که انجام گرفت بكارگیری نیروهای انسانی با تجربه ؛سخت کوش 
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؛کتابخانه   وتحصیالت عالیه؛/اشنایی با فنون تدریس ویاددهی ویادگیری؛امكانات آموزشی وپرورشی مناسب ؛آزمایشگاه

؛سالن ورزشی ؛سالن مطالعه ؛کادر مدیریتی )مدیر ومعاونین (قوی وتوانمند؛دانش آموزان با استعداد؛همكاری وتعامل 

اولیاء دانش آموزان این مدارس؛نظم وانظباط و امكانات رفاهی مناسب از عوامل موفقیت این آموزشگاهها به حساب می 

 آید
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[3] Yang, T., Kuo.C., “A hierarchical AHP/DEA methodology for the facilities layout decision 
problem", European Journal of Operational Research, No 147, pp 128-136,2003.  

[4] Cai, Yuezhou, Wenjing, Wu. “Synthetic Financial Evaluation by a Method of Combining DEA 
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 هادهها به کمک مفهوم فازی وتحلیل پوششی داابرکارایی برای رتبه بندی گزینه هایمدل 
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 چكیده

ناکهارا در  ها و تخمهی  مقهادیرزیابی کارایی کلی و شناسایی رتبه های تحقیقی برای اریکی از روش DEA هاتحلیل پوششی داده
شدنی بودن و  ک  بعضی از آنها از نظر اندهای مختلفی برای رتب  بندی واحدهای کارا معرفی شدهمدل ورودی ها و خروجی است.
هها در ایه  روش اند.تب  بندی واحدهای کارا ارایه  شهدهبرای ر Super SBM و LJkهای ابر کارایی مدلناپایداری معایبی دارند. 

های فازی معرفی مهی های ابرکارایی را با دادهدر ای  مقال  ای  مدل .توان ارزیابی نمودتصمیم گیرنده نمون  فازی را نمی واحدهای
توانهد می  Super SBM  دهیمنشهان مهی  LJk مهدل و  Super SBM هایمهدلتوسه  های فازی با دادهمثال  با یک کنیم و

    شدنی و پایدار است.  LJkمدل ک  در صورتی نشدنی یا ناپایدار باشد

 .LJk ؛ Super SBM؛ابرکارایی؛ هاتحلیل پوششی داده کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

مشهههتر   یههههاتیعملکهههرد ماسسهههات و فعال یابیهههارز یاز کشهههورها بهههرا یاریدر بسههه ریهههاخ یهادر سهههال

اسههههتفاده شههههده ( DEAپوشههههد داده   لیههههو تحل  یههههمختلهههها ت   یمختلهههها، کاربردههههها یهههههادر حوزه

ت و انتخهههاو عوامهههل محهههدود کننهههده، امکهههان رفههه  مشهههکا یابیهههدر محاسهههب  و ارز ی.  سهههادگاسهههت

نسهههبت بههه  سهههایر  ای  روشباعهههذ پهههسیرش گسهههترده تهههر DEAروش در  تیریمهههد نههه یدر زم دهیهههچیپ

رسهههی چندگانههه  بر ههههای چندگانههه  و خروجهههی هههایای را بهههی  ورودیشهههود تههها رابيههه  پیچیهههدهههها میروش

 یریهههگ میتصهههم هایواحهههد ینسهههب ییکهههارا یریهههانهههدازه گ یهههها بهههراداده یپوششههه لیهههو تحل  یهههت   .کنهههد

 DMUs )داده توسهههع  [4]چهههارن  توسههه چندگانههه   یههههایخروج دیهههتول یمتعهههدد بهههرا یههههایاز ورود 

 یدرسهههت بهههرا  یهههنظر کیهههاسهههت،  یبرنامههه  خيههه کیههه DEA[ از آن ههها کههه  مهههدل 3لمههه  و زاده ]شهههد. ب

 یبههها مهههدل هههها DEAمهههدل  یمشهههکات فهههاز ی( بهههراFLP  یفهههاز یخيههه یسهههیاسهههتفاده از برنامههه  نو

 . تشده اس بیترک DMU یرتب  بند یبرا ارهیچند مع یریگ میتصم

ل ایهه  حههروشههی بههرای  و گیههردهای ابرکههارایی مههورد توجهه  قههرار میدر ایهه  مقالهه  نسههخ  فههازی مههدل 

ال کهههاربردی یهههک مثههه سهههبر بهههرای در  بهتهههر ان و شهههود.پیشهههنهاد می ،ههههای فهههازیها در محی مهههدل

 بررسی خواهد شد. ارائ  و

 مدلهای ابر کارایی -2

می ی را رتب  بند SBMاز مدل کارای بدست امده  یها DMUورودی محور وخروجی محور SBMابرکارایی دو مدل 

 (1)ورودی محور ب  صورت زیر می باشد.SBMمدل ابر کارایی  .کنند

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

 
Super SBM(I) 

𝛿1
∗ = 𝑚𝑖𝑛𝛿 =

1

𝑚
∑

𝑥�̅�

𝑥𝑖0

 

𝑚

𝑖=1

 

𝑥�̅� ≥ ∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

            𝑖 = 1, … , 𝑚 

𝑦�̅� ≤ ∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

            𝑟 = 1, … , 𝑠 

𝑥�̅�  ≥ 𝑥𝑖0       𝑖 = 1, … , 𝑚     
  𝑦�̅� ≤ 𝑦𝑟0     𝑟 = 1, … , 𝑠   
 𝜆𝑗 ≥ 0  𝑗 = 1, … , 𝑛 

 

 ییکارآبوسیل  مدل  بندی مدل رتب   یا.شود یارائ  م ریب  صورت زاست ک   LJKدیگر ابرکارایی مدل مدل 

CCR در ای  مدل بدون حل مدل  واحد هابدست می اید.و کارآمد  میمستق یابیارز یبراCCR  می توان واحدهای

ی مشاب  داشت  باشیم ب  طوری ک  هم  انها دارای  n ،DMUکارا را توس  ای  مدل رتب  بندی کرد.فرض کنیم 

mورودی  𝑥𝑖𝑗  𝑖 = 1, … , 𝑚 رای تولید بs خروجی𝑦𝑟𝑗  𝑟 = 1, … , 𝑠 همچنی  فرض می کنیم داشت  باشند.

𝑥𝑖𝑗   ∈ Rm∗n  و𝑦𝑟𝑗 ∈ Rs∗n .2 نامنفی هستند) 
 [LJK] 

min 1 +
1

𝑚
∑

𝑆𝑖
+

𝑅𝑖
−

𝑚
𝑖=1  

∑ 𝜆𝑗 𝑥𝑖𝑗 +𝑛
𝑗=1 𝑆𝑖1

− − 𝑆𝑖2
+ = 𝑥𝑖0     𝑖 = 1, … , 𝑚  

∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗 − 𝑆𝑟
+ = 𝑦𝑟𝑜

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

                   𝑟 = 1, … , 𝑠 

         
 

𝑅𝑖ک 
 است.  DMU یابیام ارز i یها یتمام ورود ماک یمم−

max(𝑥𝑖𝑗) = 𝑅𝑖
م موع میانگی  نسبی متغیرهای مدل  ب  حداقل رساندن  ای مثبت است. هدف از ش یهم ک −

 یاجازه مDMU0ام از iاول ب  ورودی  تی.محدوداستها DMUکمکی ورودی دوم روی ماک یمم ورودی دربی  هم  

𝑆𝑖2توس   دهد ک 
𝑆𝑖1توس   ای ابدی دیاف ا+

 باهم ارزند. LJKو مدل ورودی محور  Super SBM. مدل ابدیکاهد  −

 

 مدل های ابر کارایی با ورودی ها وخروجی های فازی -3

ای فازی حی  هدر ای  بخد نسخ  فازی مدلهای ابرکارایی مورد توج  قرارمی گیردوروشی برای حل ای  مدلها در م

 .شود ،پیشنهاد می

ix~.بردار ستون ورودی های فازی ک  توس  تاب  هدف مورد استفاده قرار می گیرند : 
x~  ماتریر ورودی فازی هم:DMUS .می باشد 

iy~:ردیگ یک  توس  تاب  هدف مورد استفاده قرار م یفاز یبردار ستون خروج. 
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y~:هم   یفاز یخروج ریماترDMUS .می باشد 

,𝑎)فرض کنید  𝑏, 𝑐)داریم  یک عدد فازی مثلثی باشد در ای  صورت  (𝑎, 𝑏, 𝑐) =
𝑎+2𝑏+𝑐

2
تابعی است ک   

 ک  هر عدد فازی را ب  یک عدد حقیقی نگاشت می کند.

 فازیSuperSBMمدل  -1. 3

 .شود انیب ریتواند ب  صورت ز یم یفاز یبا داده ها Super  SBM مدل  

ورت صب   DEAدر  یریگ میتصم یرهایها و متغ یها، خروج یک  تمام ورود ردیگ یشکل م یمدل زمان  یا

 (3 .دنشو یم ایتعری فازاعداد 
[F Super SBM] 

𝛿1̃
∗

= 𝑚𝑖𝑛𝛿 =
1

𝑚
∑

𝑥�̅�

�̃�𝑖0

 

𝑚

𝑖=1

 

𝑥�̅� ≥ ∑ �̃�𝑗�̃�𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

            𝑖 = 1, … , 𝑚 

𝑦�̅� ≤ ∑ �̃�𝑗�̃�𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

            𝑟 = 1, … , 𝑠 

𝑥�̅�  ≥ �̃�𝑖0       𝑖 = 1, … , 𝑚     
  𝑦�̅� ≤ �̃�𝑟0     𝑟 = 1, … , 𝑠   

 �̃�𝑗 ≥ 0  𝑗 = 1, … , 𝑛 
 

 (4می بینیم،هم  متغیرهای تصمیم گیری وپارامترها فازی هستند.  3همانيور ک  در فرمول 
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 (5 .می رسیم 5ب  مدل  4هم  اعداد،اعداد فازی مثلثی هستند ک  با جایگساری در مدل  4در تساوی 

𝛿1̃
∗

= 𝑚𝑖𝑛𝛿 =
1

𝑚
∑

𝑥�̅�

(𝑥𝑖𝑜 , 𝑎𝑖𝑜 , 𝑐𝑖𝑜)
 

𝑚

𝑖=1

 

𝑥�̅� ≥ ∑(𝜆𝑗 , 𝑠𝑗 , 𝑡𝑗) (𝑥𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

           

�̅�𝑟 ≤ ∑(𝜆𝑗 , 𝑠𝑗 , 𝑡𝑗) (𝑦𝑟𝑗 , 𝑏𝑟𝑗, 𝑧𝑟𝑗)

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

           

 

𝑥�̅� ≥ (𝑥𝑖𝑜 , 𝑎𝑖𝑜 , 𝑐𝑖𝑜)   𝑖 = 1, … , 𝑚   , �̅�𝑟 ≤ (𝑦𝑟𝑜, 𝑏𝑟𝑜, 𝑧𝑟𝑜)   𝑟 = 1, … , 𝑠  , (𝜆𝑗 , 𝑠𝑗 , 𝑡𝑗) ≥ 0 𝑗 = 1, … , 𝑛     
 

(6) 
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𝛿1̃
∗

= 𝑚𝑖𝑛𝛿 =
1

𝑚
∑

𝑥�̅�

(𝑥𝑖𝑜 , 𝑎𝑖𝑜 , 𝑐𝑖𝑜)
 

𝑚

𝑖=1

 

𝑥�̅� ≥ ∑  (𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗 , 𝑠𝑗𝑎𝑖𝑗 , 𝑡𝑗𝑐𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

           

�̅�𝑟 ≤ ∑   (𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗 , 𝑠𝑗𝑏𝑟𝑗 , 𝑡𝑗𝑧𝑟𝑗)

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

           

𝑥�̅� ≥  (𝑥𝑖𝑜 , 𝑎𝑖𝑜 , 𝑐𝑖𝑜)   𝑖 = 1, … , 𝑚   , �̅�𝑟 ≤  (𝑦𝑟𝑜, 𝑏𝑟𝑜, 𝑧𝑟𝑜)   𝑟 = 1, … , 𝑠  

 𝜆𝑗 ≥ 𝑠𝑗 , 𝑠𝑗 ≥ 𝑡𝑗  𝑗 = 1, … , 𝑛     

 فازی LJK مدل  -2. 3

 (7)  با داده فازی ب  شکل زیر بدست می اید. LJKمدل
 [FLJK] 

min 1 +
1

𝑚
∑

𝑆𝑖
+

�̃�𝑖
−

𝑚

𝑖=1

 

∑  �̃�𝑗 �̃�𝑖𝑗 + 𝑆𝑖1
− − 𝑆𝑖2

+ = 𝑥𝑖0

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

    

∑  �̃�𝑗 �̃�𝑟𝑗 − 𝑆𝑟
+ = �̃�𝑟𝑜

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

 

�̃�𝑖
− = 𝑚𝑎𝑥 (𝑥𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗) 

 �̃�𝑗 , 𝑆𝑖1
− , 𝑆𝑖2

+ , 𝑆𝑟
+ ≥ 0 

   𝑖 = 1, … , 𝑚,   𝑟 = 1, … , 𝑠, 𝑗 = 1, … , 𝑛 
 8) 

min 1 +
1

𝑚
∑

𝑆𝑖
+

�̃�𝑖
−

𝑚

𝑖=1

 

∑(𝜆𝑗 , 𝑠𝑗 , 𝑡𝑗) (𝑥𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

+ 𝑆𝑖1
− − 𝑆𝑖2

+ = (𝑥𝑖𝑜 , 𝑎𝑖𝑜 , 𝑐𝑖𝑜) 

∑(𝜆𝑗 , 𝑠𝑗 , 𝑡𝑗) (𝑦𝑟𝑗 , 𝑏𝑟𝑗 , 𝑧𝑟𝑗)

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

− 𝑆𝑟
+ = (𝑦𝑟𝑜, 𝑏𝑟𝑜, 𝑧𝑟𝑜) 

   𝑖 = 1, … , 𝑚,   𝑟 = 1, … , 𝑠      𝑗 = 1, … , 𝑛 
�̃�𝑖

− = 𝑚𝑎𝑥 (𝑥𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗) 
 �̃�𝑗 , 𝑆𝑖1

− , 𝑆𝑖2
+ , 𝑆𝑟

+ ≥ 0 
9) 

min 1 +
1

𝑚
∑

𝑆𝑖
+

�̃�𝑖
−

𝑚

𝑖=1

 

∑  (𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗 , 𝑠𝑗𝑎𝑖𝑗 , 𝑡𝑗𝑐𝑖𝑗) + 𝑆𝑖1
− − 𝑆𝑖2

+ =  (𝑥𝑖𝑜 , 𝑎𝑖𝑜 , 𝑐𝑖𝑜)

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜
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∑   (𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗 , 𝑠𝑗𝑏𝑟𝑗 , 𝑡𝑗𝑧𝑟𝑗)

𝑛

𝑗=1
𝑗≠𝑜

− 𝑆𝑟
+ =  (𝑦𝑟𝑜, 𝑏𝑟𝑜, 𝑧𝑟𝑜) 

   𝑖 = 1, … , 𝑚,   𝑟 = 1, … , 𝑠        𝑗 = 1, … , 𝑛 

�̃�𝑖
− = 𝑚𝑎𝑥 (𝑥𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗) 

𝑆𝑖1
− , 𝑆𝑖2

+ , 𝑆𝑟
+ ≥ 0, 𝜆𝑗 ≥ 𝑠𝑗 , 𝑠𝑗 ≥ 𝑡𝑗 

 

 یفاز ی موع  ام ی،مدل فاز بیضرا رایشود، ز یحل نم یفاز ریاما غ،مشاب   LPمدل استاندارد  کیبا  یمدل فاز

شود.  ایتوص یفاز ریمدل غ یبرا یساز ن یبه یعموم  یالزم است ک  شرا یفاز یها یها و خروج یهستند. با ورود

ا ورودی ها و غیر فازی قابل حل است. ب LJk دحل شود، اما مانن LPاستاندارد  کیتواند با  ینم LJk یمدل فاز

 توضیح داده شود. DEAخروجی های فازی الزم است ک  شرای  عمومی بهین  سازی برای مدل 
مقایس   فازی ورودی محورSBMفازی ورودی گراست می خواهیم ای  مدل را با سوپر LJKان ایی ک  مدل از 

 کنیم.

~)~(رتب  بندی مشابهی ارای  می دهند اگر Fsuper SBM (I) وFLJKمدلهای .1.3قضیه 
ioi xRR 

ک  

i  0 > )~( ioxR 

𝑅(�̃�𝑖𝑜)را بوسیل  ixجایگ ی  می کنیم  برهان. + 𝑆𝑖2
𝑆𝑖2ک   +

غیر منفی باشد. بنابرای ، در ای  مورد، نسبت های  +

شبی  ب  هم هستند. تاب  هدف ب  FSuper SBM و FLJKابرکارایی  بهره وری و نتایج رتب  بندی هر دو مدل 

 صورت زیر می باشد.
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�̃�𝑖یبه جا𝑅(�̃�𝑖𝑜)که 
− = 𝑚𝑎𝑥𝑅(𝑥𝑖𝑗)  .استفاده می شود 

 هم ارزند.FLJk و   LJkمسایل برنام  ری ی خيی   .2.3قضیه 

اه حل شدنی ،یک رFlJkبا توج  ب  تاب  رتب  بندی وتعریا فوق شما می بینیدهر راه حل شدنی بهین   برهان.

 است.FLJK،یک مسال  شدنی LJKاست واز طرف دیگر هر مسال  شدنی LJKبهین   
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د ميالع  قرار مور4تاناکاوگو ميالع  شده است یعنی داده های جدول در این ا مثال عددی ک  توس  .2.4مثال 

 .می گیرد

 

 .1جدول 
 

DMU 
INPUT1 INPUT2 OUTPUT1 OUTPUT2 

IL IM IU IL IM IU OL OM OU OL OM OU 

1 3.5 4 4.5 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 3.8 4.1 4.4 
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د و محاسب  می شو DMUS، کارایی  FSUPER SBMو  FLJKدر مدل های  1با قرار دادن داده های جدول 

 مشاهده می شود. 2نتایج آن بر روی جدول 

 2جدول 
DMU FSUPER SBM FLJK 

1 1 1.027 
2 1 1.028 
3 1.07 1.08 
4 1.04 1.053 
5 1.06 1.065 

 

دارای باالتری   واحدهای س ، چهار و پنج پر از واحدهای دو و یک .نتایج ای  ميالع  را نشان می دهد 2جدول 

 کارایی هستند.

 نتیجه گیری -5

 هامدلی ازژگی. چند وددارنرا  یقبل هاینقاط ضعا مدل ک  ارائ را یفاز یداده ها یبرا های ابرکاراییمقال  ما مدل  یا در 

 مقایس  شدند. باقضایا ومثالهایی باهم هاو سبر مدلشد، ابتدا نشان داده 

 مراجع -4

[1] Akbarian, A.,A Rranking method of Extreme Efficient DMUs Using Super- Efficiency Model. 
Journal of Applied Mathematics and Physics, 1, .1-5(2013). 

[2] Bazaar M.S., Jarvis , H.D. Sherali H.D, Linear Programming and Network Flows, John Wiley & 
Sons, New York,(1990). 

[3] Bellman, R.E., Zadeh, L.A., Decision making in a fuzzy environment, Management Science, Vol. 
17, No. 4,  pp. 141-164(1970). 

[4] Charnes, A., Cooper ,W.W., Lewin, A.Y.  and Seiford, L.M , Data Envelopment Analysis: Theory, 
Methodology, and Applications. Boston: Kluwer Academic Publishers.(1994). 

[5] Tonka,A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis,  European Journal of 
Operational Research ,130,498-509(2001). 

 

2 2.9 2.9 2.9 1.4 1.5 1.6 2.2 2.2 2.2 3.3 3.5 3.7 

3 4.4 4.9 5.4 2.2 2.6 3 2.7 3.2 3.7 4.3 5.1 5.9 

4 3.4 4.1 4.8 2.2 2.3 2.4 2.5 2.9 3.3 5.5 5.7 5.9 

5 5.9 6.5 7.1 3.6 4.1 4.6 4.4 5.1 5.8 6.5 7.4 8.3 
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HHC-PSS : یراقبتمخدمات رویکرد زمانبندی پروژه با منابع محدود در حل مساله- 

 درمانی در منزل
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 چکیده

...( به  وهای پزشکی )پزشک و پرستار، بهیار ( تخصیص تیمHHCرمانی در منزل )د-در حال حاضر، در مساله خدمات مراقبتی

 ه چنینگیرد کبه صورت دستی انجام می های ارائه دهنده خدمات پزشکیها توسط شرکتبیماران و زمانبندی اعضای آن

دید، ری جردی ابتکاا رویکبراهکاری یک فرآیند زمان بر بوده و گاهاً با تخصیص بهینه شدنی فاصله دارد. در این مقاله برآنیم تا 

یم. تعریف کن دود بازهای پزشکی به بیماران را به صورت یک مساله زمانبندی پروژه با منابع محمساله زمانبندی و تخصیص تیم

خصیص ل مساله تتم به حشیوه زمانبندی موازی در قالب یک الگوری پیاده سازیدر این رویکرد با تعریف یک قاعده اولویت پویا و 

از  اصلحهای شدنی ی ارزیابی برای بررسی کیفیت جوابپردازیم.  از جمله معیارهایم پزشکی به یک بیمار در منزل مییک ت

ی از ثره حداکهای پزشکی، کاهش ساعات اضافه کاری، استفادینه کردن مدت زمان سفر اعضای تیمه کمتوان بزمانبندی می

ده در شهایی مانند مدت زمان کاری قید دیتهای شدنی مساله در محدواشاره کرد. مجموعه جوابپتانسیل نیروهای انسانی 

ت دمنوع خ لوب تیم پزشکی به بیماران )متناسب باقرارداد، پنجره زمانی سخت هر خدمت، استراحت اجباری و تخصیص مط

ه بای کولیش، ابخانهپیشنهادی بر روی مسایل کت کنند. نتایج عددی حاصل از اعمال الگوریتمخواسته شده توسط بیمار( صدق می

ل مساله حد در دیجآورده شده است که نشان از توانایی باالی این نوع رویکرد تبدیلی  روش پیشنهادیمنظور تجزیه و تحلیل 

HHC .دارد  

 .لزدرمانی در من-خدمات مراقبتی ؛قاعده اولویت ؛شیوه زمان بندی ؛زمانبندی پروژه با منابع محدود کلمات کلیدی: 

 معرفی و ادبیات موضوع -1

مراقبت درمانی به بیماران در منزل، -و یا ارائه هرگونه خدمات مراقبتیها شامل ویزیت بیماران ای از فعالیتبه مجموعه

زمانبندی و  های مرتبط باحال حاضر بسیاری از برنامه ریزی درشود. گفته می )HHC1( بهداشتی در منزل های

 با استفاده ازپذیرد. صورت می یصورت دسته بپزشکی در منزل خدمات تیم پزشکی به بیماران در امور  صیتخص

 خدمات تیفیک زانیم توان عالوه بر افزایشکارها می حیصح صیتخص برنامه ریزی ریاضی و ارایه یک مدل علمی جهت

در زمینه  نسبتاً کمیدر حال حاضر، تحقیقات  .داد شیافزانیز را تیم پزشکی  تیرضا زانی، مپزشکی ارایه شده به بیمار

، 4 ،3، 1توان به مراجع ]یجهت مطالعه و آشنایی بیشتر مکه  است شدهبهینه سازی خدمات مراقبتی در منزل انجام 

تخصیص  جهتزمانبندی پروژه با منابع محدود برای حل مساله  ما در این مقاله رویکرد. اشاره کرد [12و  10، 7، 6

های دی امکان استفاده از قضایا، شیوهدهیم. با چنین رویکرد جدیارایه می برای اولین بار های پزشکی به بیمارانتیم

شود. در این رویکرد با تعریف یک قاعده اولویت پویا ای استاندارد فراهم میکتابخانه )فرا(ابتکاری متنوع موجود و مسایل

های پزشکی به به حل مساله تخصیص تیم  و نیز تولید مسایل نمونه ای جدید و استفاده از شیوه زمانبندی موازی

                                                           
1  Home Health Care (HHC) 
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کمینه عبارتند از از زمانبندی بررسی کیفیت جواب های حاصل  جهتپردازیم.  معیارهای ارزیابی بیماران در منزل می

اکثری از پتانسیل نیروهای کردن مدت زمان سفر اعضای تیم های پزشکی، کاهش ساعات اضافه کاری، استفاده حد

به بیان مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود می پردازیم.  2مقاله حاضر به صورت زیر است: در بخش ساختار . انسانی

 4. در بخش می شودبیان  3انبندی مور استفاده در حل مساله زمانبندی پروژه در بخش قاعده اولویت و شیوه زم

برای حل مساله  HHC-PSS . الگوریتم ابتکاری پیشنهادیبیان می شود RCPSP به یک مساله HHC تبدیل یک مساله

به  کتابخانه ای کولیشبا تولید مسایل نمونه ای جدید بر مبنای مسایل  6ارایه می شود. در بخش  5در بخش  جدید

 می شود.بیان نتیجه گیری نهایی نیز  7پرداخته می شود. در بخش عملکرد الگوریتم پیشنهادی  بررسی

 مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود -2

|هر پروژه دارای ، (RCPSPیک مساله استاندارد زمانبندی پروژه با منابع محدود )در  |N J  در فعالیت میی باشید کیه

jهیر فعالییت ماننید آن شکست فعالیت مجاز نمی باشد. J 0دارای زمیان پیردازش بابیتjd   میی باشید. بیرای

(، رعاییت محیدودیت jبیه فعالییت jFTزمان پاییانو  jST)یعنی اختصاص زمان شروع jزمانبندی هر فعالیت مانند

یشینیازی، پپیشنیازی بین فعالیتها ضروری است. فرایند زمانبنیدی و اجیرای فعالیتهیای پیروژه، عیالوه بیر محیدودیت 

iندمانی که در حال اجراست، نیازممستلزم رعایت محدودیت منابع نیز می باشد. هر فعالیت در طول بازه ز ku  واحید از

ام می باشد )kمنبع 1, , | |k R K R   ظرفیت کل هر منبع تجدیدشدنی در هر مقطع زمانی از چرخه عمر .)

t,...,1پروژه یعنی T  بابت است. ظرفیت منبع تجدیدشدنیkام را با نمادkR نشان می دهییم. رایجتیرین نیوع تیابع

ه طیور بی، کمینه سازی زمان اتمام کل پروژه است به گونیه ای کیه RCPSPهدف در زمانبندی فعالیت های یک مساله 

 .[8] محدودیت منابع رعایت شوند ازی وهمزمان دو محدودیت پیشنی

 شیوه زمانبندی پروژه با منابع محدود -3

 اولویت قاعده -1. 3

، مقدار اولویتی مانندjقاعده اولویت، قاعده و روشی است که برای هر فعالیت مانند  v jیکیی  .دهد، اختصاص می

ته به نوع دی است. بساز پارامترهای کلیدی در نحوه زمانبندی یک فعالیت، نوع قاعده اولویت بکار رفته در فرایند زمانبن

 . [11و  5] ، برای زمانبندی انتخاب می شودبا باالترین اولویت واجد شرایط ویت، فعالیتقاعده اول

 زمانبندی موازی شیوه -2. 3

 میوردبه عنوان مبنای شیوه زمانبنیدی ، بروکس معروف به الگوریتم (PSS) زمانبندی موازیرویکرد  مقاله ازدر این 

گیام تشیکیل شیده اسیت کیه در هرگیام ییک مجموعیه از  |J|روش موازی متشکل از حیداکثر . ستفاده قرار می گیردا

n (nهر مرحله  ه منظور زمانبندی انتخاب می شود.ها بفعالیت J زمان تصمیم گییری( متناظر با یک nDT جهیت 

 . ([ مراجعه شود9])برای مطالعه بیشتر به  استزمانبندی 

  RCPSPیک مساله  بهHHC تبدیل مساله  -4

مفیاهیم ضیروری اسیت بتیدا ابیان می شیود.   RCPSPبه یک مساله  HHCتبدیل یک مساله  رویکرددر این بخش 

تمامی اعضای تیم  فرض می شود در این مقاله. به دقت بازتعریف شوند RCPSP در قالب یک مساله HHCاصلی مساله 

پزشکی با هر سطح کیفی )یعنی پزشک، پرستار و یا همیار( کلینیک را به عنوان مبدا کاری خود انتخاب و در پایان نیز 
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را به صورت ییک فعالییت در نظیر   ijob یعنی  iبه کلینیک بر می گردند. همچنین هر خدمت پزشکی مورد نیاز بیمار 

0idدارای زمان اجرایی    ijobگرفته که هر    می باشید. بیرای اجیرای هیر فعالییت دو نیوع محیدودیت پیشینیازی و

 محدودیت پیشنیازی باید تعریف و رعایت شود.

ی که شامل پزشک )بیا سیطح کیفی شده استهر تیم پزشکی از یک گروه سه نفره تشکیل محدودیت منابع:  –الف 

دو   jobماننید ت از طرفی، برای هر فعالی ( است.3ک پرستار )با سطح کیفی( و بهیار یا کم2(، پرستار )با سطح کیفی 1

فرض کنیید: منبع نیروی انسانی -1نوع منبع متمایز به صورت زیر در نظر می گیریم: 
iqR تعیداد کیل نییروی  بییانگر

باشد iانسانی موجود در سطح کیفی  1,2,3i  به عبارت دیگر، بردار منبع . 1 2 3
, ,q q q qR R R R  بیانگر تعیداد کیل

عریف د دوگانه تنیروی انسانی در کل پروژه در هر یک از سطوح کیفی موجود است. این نوع منابع به عنوان منابع محدو

را بیه   iobj الییت ماننید. همچنین تعداد پرسنل مورد نیاز در هریک از سه سطح کیفی یاد شده بیرای هیر فعشوندمی 

صورت یک بردار از اعداد صحیح نامنفی  1 2 3

0
3, ,i i i ir r r r    .بیردار سیه تیایی  منبعع زمعانی:-2نمایش می دهیم

 1 2 3
, ,q q q qTC TC TC TC



  با سطح کیفی مربوطیه در  (با توجه به قرارداد کاری)بیانگر کل مدت زمان کاری هر پرسنل

ل پیروژه کیبه اراییه خیدمت در  iکل پروژه تعریف می شود. بنابراین مجموع مدت زمانی که یک پرسنل با سطح کیفی 

می پردازد، نباید از 
iqTC  تجاوز کند. در این مقاله منبع زمانیqTC گرفته میی شیود.  یک منبع تجدیدنشدنی در نظر

ر نیامنفی سیه در هریک از سه سطح کیفی یاد شده را بیا بیردا  ijob مدت زمان مورد نیاز جهت انجام هر فعالیت مانند 

تایی  1 2 3

3
0, ,i i i iTD TD TD TD    ،متغییر دودوییی  با تعرییفنمایش می دهیم. برای بیان ریاضی محدودیت منابع

ji k :به صورت زیر 

 1
ji k   اگر در سطحjq  پرسنل k- ام به فعالیت ijob    0اختصاص یابد، در غیر این صورت

ji k  . 

 خواهیم داشت:
(1)                                                         1,..., ; 1,2,3

j jq ij i k j
i J

k R TD TC j


     

 در نتیجه 

(2)                                                                        1,2,3
j j ji i q j

i J
r TD R TC j



    

 مجموعه فعالیت های مساله تعریف می شود. Jکه در آن    

بیه ییک مسیاله  HHCیکی دیگر از پارامترهای بسیار مهیم بیرای تبیدیل ییک مسیاله محدودیت پیشنیازی:  –ب 

RCPSPسیاله ، تعریف محدودیت پیشنیازی بین فعالیت ها می باشد. رابطه پیشنیازی بین دو فعالیت را در یک مCHH 

نابیشتر    1job است اگر و تنها اگر دیرترین زمان پایان فعالیت  2job پیشنیاز فعالیت  1job فعالیت"به صورت 

  .ریف کردتعمی توان "، باشد   2job از زودترین زمان شروع فعالیت

 PSS (HHC-PSS)با رویکرد  HHCالگوریتم حل مساله  -5

  HHC-PSS پیشنهادی لگوریتما -1. 5

 ورودی:  -الف

TrM،,tcماتریسهای  r ،DSM و نیز بردارهای 1 2 3
, ,q q q qTC TC TC TC



، 1 2 3
, ,q q q qR R R R ،J و 

1j n
d d


. 

 خروجی :  -ب
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 .ر فعالیتایان هپتولید یک زمانبندی قابل قبول از تخصیص تیم پزشکی به فعالیت ها و نیز تعیین زمان شروع و 

𝑛                                        -گام آغازین ≔ 1, 𝐷𝑇𝑛 ≔ 0, 𝐷𝑛 ≔ {1}, 𝐴𝑛 ≔ 𝐶𝑛 ≔ ∅, 

𝑅𝑚𝑎𝑖𝑛𝑅𝑞𝑟 ≔ 𝑅𝑞𝑟 , 𝑅𝑚𝑎𝑖𝑛𝑇𝐶𝑞𝑟 ≔ 𝑇𝐶𝑞𝑟    (𝑟 = 1,2,3). 

|تا زمانی که  -گام اصلی | | |n nA C J  :مراحل زیر را تکرار کنید 

 به روز رسانی مجموعه های زمانبندی  -1مرحله 

𝐷𝑇𝑛 تصمیم گیری زمانبه روز رسانی  1-1 ≔ min{𝐹𝑇𝑗|𝑗 ∈ 𝐴𝑛−1}; 
 𝐷𝑇𝑛 زمانبه روز رسانی مجموعه فعالیت های فعال در  2-1

  1 1| , ;n n n j n jA A j j S ST T FTD       

 𝐷𝑇𝑛 به روز رسانی مجموعه فعالیت های تکمیل شده در زمان 3-1

 1 1| , ;n n n j nC C j j A FT DT     

 𝐷𝑇𝑛 در زمان kRmainsTC و kRmainsR به روز رسانی موجودی منابع یعنی 4-1

 𝐷𝑇𝑛  های واجد شرایط در زمانبه روز رسانی مجموعه فعالیت   5-1

  مانبندی فعالیت ها و به روز رسانی منابعز -2مرحله 

 𝐷𝑇𝑛 برای زمانیندی در زمان تصمیم گیری  j* اعمال قاعده اولویت جهت انتخاب فعالیت  1-2

𝑗∗ ≔ 𝐴𝑟𝑔(𝑚𝑖𝑛{𝑣(𝑗)| 𝑗 ∈ 𝐷𝑛}) 

 :  j* زمانبندی فعالیت  2-2

𝑆𝑇𝑗∗ ≔ 𝐷𝑇𝑛 
𝐹𝑇𝑗∗ ≔ 𝑆𝑇𝑗∗ + 𝑑𝑗∗  

 : به روز رسانی مجموعه های فعال و مجموعه فعالیت های واجد شرایط 2-3
𝐴𝑛 ≔ 𝐴𝑛 ∪ {𝑗∗};         𝐷𝑛: = 𝐷𝑛\{𝑛} 

 .kRmainsTC و kRmainsR به روز رسانی موجودی منابع یعنی 4-2

𝐷𝑛 اگر 2-5 ≠ 𝑛 صورتتکرار شود در غیر این  2آنگاه مرحله  ∅ ≔ 𝑛 + 1. 

 استاندارد مسایل آزمون -2. 5

های یت روشها به مسائلی استاندارد برای ارزیابی اعتبار و میزان مقبولدر طی سال کولیشای نمونه مسائل آزمون

سته از مسایل د. در این مقاله این [9و  8] ابتکاری حل مسئله زمانبندی پروژه با منابع محدود تبدیل شده است

پیاده و  HHCاله تولید مسایل نمونه ای مرتبط با یک مس برایمسایل مورد آزمون اصلی استاندارد به عنوان مبنای 

 سازی راهکار پیشنهادی مورد استفاده قرار می گیرد.

 بررسی عملکردی الگوریتم پیشنهادی -6

 تولید مسایل مورد آزمون -1. 6

 برای بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی به صورت زیر است: HHCاله نمونه ای مراحل تولید یک مس

ایین منبیع  –در ماتریس زمان -برا انتخاب می کنیم. فعالیت(  120)دارای  J120ابتدا یک نمونه از مسایل   -الف

 100توزیع یکنواخت بیین ]اجرایی هر فعالیت را با ، مدت زمان  2در ستون ( 1) تغییرات زیر را اعمال می کنیم:مساله 
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ام مسیاله اسیت را  4ام ماتریس را که بیانگر میزان منبع مورد نیاز هر فعالیت از نوع  6ستون  (2)می کنیم.  تولید[ 0و 

را با یک بردار تصادفی سه تایی بیا مقیادیر  5تا  3میزان منبع مورد نیاز هر فعالیت در ستون های  (3)حذف می کنیم. 

 ی مربوطه است.می کنیم که در آن هر مولفه بیانگر تعداد نیروهای انسانی مورد نیاز در سطح کیفیک جایگزین  -صفر
نیم و بیردار کبند )ب(، حذف می  2را با توجه به مطالب شماره  J120مولفه چهارم بردار موجودی منبع مساله  -ج

یفی از سطوح ک های انسانی موجود در هریکسه مولفه ای حاصل را به عنوان بردار موجودی منبع که بیانگر تعداد نیرو

شیامل کیل  جدییدسه مولفیه ای مان ز-موجودی منبعیک بردار  -دپزشک، پرستار و بهیار است را در نظر می گیریم. 

 مدت زمان کاری برای هر یک از اعضا در سه سطح کیفی اشاره شده، تولید می کنیم. 

 عددی نتایج -2. 6

 . می گیردمورد بررسی قرار  HHC-PSSنحوه عملکرد الگوریتم  HHCبا تولید مسایل نمونه ای 

 یاران، پرستاران و همفعالیت مربوط به پزشکان 120مساله با  30نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم بر روی  :1جدول 

 .Ave پرسنل
Duration 

Av. 
Rem. Time 

Av. Der. 
Time 

Av. No. 
per. Av. Res. Unused 

per. (%) 
Over 

Times 
 0 57.088 26.0315 10.7492 26.7199 5.8181 49.1868 دکتر

 0 56.57 26.078 10.834 26.9469 5.7960 49.1868 پرستار
 0 57.743 26.225 10.663 26.9903 5.7962 49.1868 همیار

به تفکیک  HHC-PSSالگوریتم  توسطفعالیت(  120)با  HHCمساله  15حل میانگین ، نتایج مربوط به 1ول در جد

و به منظور از  HHCه هر یک از نیروهای انسانی آورده شده است. با توجه به تصادفی بودن داده های مربوط به هر مسال

به طور مساله(  450)در مجموع بار  30به تعداد  مساله 15بین بردن تابیر عامل تصادفی بودن داده ها، هر یک از 

 آورده شده است. 1ل آنها در جدوه تصادفی تولید و میانگین نتایج مربوط ب

 2زمان اتمام پروژه و پردازش سیستم در مسایل اشاره شده در جدول های  :2جدول 

CPU Time (s) Ave. Makespan No. 
Problem 

1.05 (s) 860.0667 [1, 15] 
 

است تا از  برای تولید یک جواب شدنی طوری طراحی شده PSSپیشنهادی، شیوه زمانبندی  استفاده از الگوریتمدر 

های انسانی در مشاهده می شود که متوسط تعداد کل نیرو، 1در جدول  حداقل نیروهای انسانی مورد نیاز استفاده کند.

پزشیک  10.7( که از این تعیداد تنهیا حیدود 6پزشک می باشد )ستون  26.03سطح کیفی یک یعنی پزشکان، برابر با 

( 7ن )سیتون درصید از پزشیکا 57.01( در ارایه خدمات پزشکی به بیماران از آنها استفاده شده است و حدود 5 ون)ست

ر مساله بیرای د، متوسط مدت زمان مورد نیاز برای انجام هر فعالیت 2جدول  3عمالً استفاده ای نشده است. در ستون 

ی میدقیقیه  5.8برابر با  مانده برای هر پزشک در این مساله تقریباًدقیقه می باشد. زمان باقی 49.2تقریباً برابر با  پرسنل

ه بیانگر مییزان ک 8( که این مقدار نشان از استفاده حداکثری از پتانسیل نیروی های انسانی دارد. ستون 3باشد )ستون 

چ ردسترس هیسانی داضافه کاری اعضای تیم پزشکی است تایید کننده این مطلب است که با توجه به مازاد نیروهای ان

ی حیل ییک ، متوسط زمان میورد نییاز بیرا3یک از اعضای تیم های پزشکی مجبور به اضافه کاری نشده اند. در جدول 

انبندی پروژه بیا به یک مساله زم HHCکه شامل تبدیل یک مساله  HHC-PSSتوسط الگوریتم پیشنهادی  HHCمساله 

ویکیرد رنشیان میی دهید کیه بانییه اسیت کیه  1.05ی باشد، برابر با م PSSمنایع محدود و حل آن با شیوه زمانبندی 

  کم می باشد.بسیار پیشنهادی، صرفنظر از ابعاد مساله، قادر به تعیین جواب های شدنی مساله در زمان 
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 گیری نتیجه -7

شیامل شامل تخصیص بهینه تییم هیای پزشیکی )( HHCرمانی در منزل )د -مساله مراقبت های بهداشتیدراین مقاله، 

کی در یم های پزشیتپزشک و پرستار، بهیار و ...( به بیماران با خدمات درمانی مختلف و نیز زمانبندی هر یک از اعضای 

ا منابع بندی پروژه جدید زمانب می شود. در این راستا، با رویکردقالب یک مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود تعریف 

شینیازی و م. برای رسیدن به این مهیم، ابتیدا بیا معرفیی فعالییت هیا، روابیط پیمی پردازی HHCمحدود، به حل مساله 

ییت تبدیل می کنیم سپس با تعریف ییک قاعیده اولو RCPSP را به یک مساله HHCمحدودیت های منابع، یک مساله 

بیه  HHC-PSS ( تحت عنوان الگیوریتمPSSپویا و ارایه الگوریتم جدید مبتنی بر شیوه زمانبندی موازی شناخته شده )

عمیال حل مساله تخصیص تیم های پزشکی به بیماران مختلف در منزل می پیردازیم. نتیایج عیددی بدسیت آمیده از ا

یشینهادی، ، نشان می دهند کیه رویکیرد پدید تولید شده در این مقالهجبر روی مسایل کتابخانه ای  HHC-PSSالگوریتم 

 ی شدنی مساله در زمان کم می باشد.صرفنظر از ابعاد مساله، قادر به تعیین جواب ها
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