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Abstract- Build-to-order supply chains are categorized as agile supply chains, therefore reshaping their physical
structure is inevitable. The reshape affects chains material flow pattern, therefore revising the chains information
flow pattern becomes a necessity. The revision should create the most coordinated information flow pattern with
the new physical structure. Hence, we have tried to study and survey the way material flows in supply chain
affects its information flow and vice versa. We have thought up a model in which mathematical modeling
establishes coordinated information and material flow patterns. To achieve this, the parameters which build the
two flow patterns were studied and considered. Each parameter’s effects on others has been studied and relations
were extracted. Using the capabilities of mathematical modeling the studied system converted to a Mixed Integer
Non-Linear Programming (MINLP) model in which, some parameters as inputs give away the most coordinated
information and material flow with chains physical structure considering minimum cost as objective.
Keywords- Data Flow Pattern, Supply Chain, Build to Order Mode, Mathematics Modeling, MINLP.
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چکیده -زنجیره های تأمین با مد سفففارشففیسففاز در زمرة زنجیره های چابک قرار دارند بنابراین تغییر در سففااتار زیکیکی هن،ا
اجت ناب ناپذیر اسفف

تغییر سففاا تار زیکیکی جریان کاال و مواد هن را م تأثر میسففازد .این جاسفف

که بازنگری در الگوی جریان

دادهواطالعات ضرورت پیدا میکند .این بازنگری باید به طراحی و پیاده سازی هماهنگترین الگوی جریان اطالعات با سااتار جدید
زیکیکی در زنجیره بیانجامد .از این رو س

که در مقالة حا ضر تالش شده ا س

تا اثرات تغییر در جریان کاال بر جریان اطالعات مورد

بررسففی و کنکاش قرار گیرد و مدلی به منظور طراحی الگوی جریان اطالعاتی متناسففب با جریان موادوکاالی زنجیره با اسففتفاده از
قابلی های مدل سازی ریاضی ارائه گردد .در همین راستا پارامترهای م،م و تأثیرگذار و سازنده دو الگوی جریان مواد و جریان اطالعات
مورد برر سی و اح صا قرار گرز

و اثرگذاری پارامترهای مرتبط با دو جریان برهمدیگر شنا سایی و برر سی شد .سپس مدلی بر پایه

برنامهریکی غیراطی مختلط عدد صحیح ارائه شد که با دریاز

پارامترهای مربوط به زنجیرههای سفار شی ساز الگوی متنا سب جریان

دادهواطالعات و جریان موادوکاالی هن را ارائه میدهد.
واژههای کلیدی :الگوی جریان اطالعات ،زنجیره تأمین ،مد سفارشیسازی ،مدلسازی ریاضی ،برنامهریزی غیرخطی مختلط عدد صحیح.

 -1مقدمه

از آنجایی که زنجیرههای تأمین با مد سفارشیساز ،وابستگی
شدیدتری به ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباطات ساختارمند دارند،
بحث ایجاد جریان اطالعاتی مناسب و متناسب در این نوع از
زنجیرهها از اهمیت بیشتری ،برخوردار است .بنابراین به منظور
بهرهمندی از جریان اطالعاتی سریع و بهینه ،نیازمند طراحی الگوی
بهینه برای جریان دادهواطالعات در زنجیره هستیم.

امروزه ،تأثیر بکارگیری سیستمهای اطالعاتی و تبادل روان داده بین
شرکای زنجیره تأمین بر بهبود عملکرد زنجیره غیرقابل کتمان
است[ .]6اعضای هر زنجیره بهمنظور تبدیل تهدیدات ناشی از حضور
فاکتورهای عدم اطمینان به فرصت ،نیازمند اطالعات صحیح و بهروز
در سریعترین زمان ممکن هستند .بنابراین ،برنامهریزی و
یکپارچهسازی لجستیک در زنجیره تأمین نیازمند همکاری
همهجانبه شرکا در جهت تسهیم داده و اطالعات کلیدی همچون
اطالعات مربوط به برنامهریزی خط تولید ،پیشبینیها ،برنامههای
تحویل و غیره است[.]4[ ,]22

الگوی جریان اطالعاتی در جهت هماهنگسازی و یکپارچهسازی
اعضای زنجیره تالش میکند[ .]8این الگو را در زنجیرههای تأمین
میتوان به سه دستة الگوی متمرکز ،غیرمتمرکز و ترکیبی تقسیم
کرد[ .] 7از منظر اطالعات ،مدیریت زنجیره تأمین کارا ،باید بتواند
حجم درستی از اطالعات مرتبط و متناسب را در زمان مناسب به
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دست فرد موثقی که به آن اطالعات نیاز دارد ،برساند[ .]8برای انجام
این کار باید الگوی جریان اطالعات بهینه در زنجیره شکل گیرد.
یافتن مدلی به منظور ارائة الگوی جریان اطالعاتی متناسب و
هماهنگ با جریان مواد و کاال در آن زنجیره ،مزیت رقابتی
ارزشمندی را در اختیار زنجیره قرار میدهد.

در دستة اول مقاالت ،مقالة [ ،]2نقش فناوری اطالعات در زنجیره
تأمین را مورد بررسی قرار داده است و مقالة [ ،]11به تعریف و
بررسی ویژگیهای زنجیرههای تأمین با مد سفارشیساز پرداخته
است؛ مقاله [ ] 14در واقع یک مقاله مروری است که به بررسی و
جمعبندی مفاهیم ارائه شده در تحقیقات مربوط با طراحی شبکه
زنجیره تأمین پرداخته است .نویسندگان مقالة [ ،]15تحقیق خود
را به تبیین مفهوم چابکی در زنجیره تأمین و اثرات آن بر کسب
قابلیت رقابتپذیری اختصاص دادهاند .ایشان سه محور رقابتپذیری
فناوری اطالعات ،عملیات و مدیریت را به عنوان محورهای اصلی
ایجاد چابکی در زنجیره تأمین معرفی کرده و تأثیر آنها در ایجاد
مزیت رقابتی برای سازمانها را بررسی کردهاند .مقالة [ ،]17مفهوم
مشاهدهپذیری زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار داده است و در
نهایت با انجام یک تحقیق میدانی ،صحت تعاریف استخراجی از
مقاالت را مورد راستیآزمایی قرار داده است .در مقالة [ ،]19هدف
رساندن کاال در زمان وعده داده شده به دست مشتری است؛ نتیجة
کار ارائة مدل پترینت و محاسبات ماتریسی به منظور محاسبة زمان
گردش کار و پاسخ به سفارشات واصله در زنجیره تأمین است که با
استفاده از قابلیتهای پترینت رنگی زماندار انجام شده است .مدل-
سازی و بررسی عملکرد انبار هدف کار در مقالة [ ]20است .در این
مقاله پترینت دستهای قطعی معرفی و مورد استفاده قرار گرفته
است و با استفاده از قابلیتهای مدلسازی پترینت و فرمولهای
ریاضی مدلی که قابلیت محاسبه و ارزیابی دارد معرفی شده است.
در مقالة [ ]21با استفاده از سه متغیر زمان ،مسیر و هزینه تالش
شده است مدلی فرمال به منظور ارزیابی الگوهای زنجیره تأمین ارائه
گردد.
مقاالت دستة  2به مقاالتی اختصاص دارند که به بررسی ساختار
الگوی جریان اطالعات در زنجیره تأمین پرداختهاند .در مقالة [،]7
مطالعة شاخصهای عملکردی زنجیرههای تأمین مدارمجتمع 1در
کشور تایوان مدنظر است .اینکار با توجه به الگوهای مختلف جریان
اطالعات و مواد و بررسی موردهای مطالعاتی ،تطبیق شاخصهای
 KPI2و ساخت  BSC3جهت ارائة شاخصهای عملکردی برای
زنجیره تأمین مدارمجتمع در کشور تایوان انجام گرفته است؛ مطالعة
الگوهای جریان اطالعاتی در زنجیره تأمینهای مطالعه شده و معرفی
ساختار آنها از کارهای مهم در این کار است .نویسندگان مقالة [،]8
قصد داشتهاند جریان اطالعاتی کاغذی صنایع پارچه کشور بنگالدش
را به جریان الکترونیکی بدل کنند؛ بدین منظور پس از شناسایی
تمام جریانهای اطالعاتی ،الگوی مدنظر خود را ساخته و نهایتا
پیادهسازی کردهاند ،شناسایی تمام جریانهای دادهواطالعات در

از این رو در این مقاله بر ایجاد هماهنگی و همزمانی در زنجیرههای
تأمین سفارشیساز تمرکز شده است و تالش بر آن است تا با ارائة
الگوی جریان اطالعات هماهنگ با جریان موادوکاال ،حداکثر
هماهنگی و همزمانی مابین شرکا به منظور کاهش هزینهها و بهبود
زمان پاسخگویی به سفارشات دریافتی ،ایجاد گردد.
بدین منظور یک مدل برنامهریزی غیرخطی مختلط عدد صحیح
ساخته شده است .در این مدل انواع کانالهای ارتباطی و کانالهای
فیزیکی بصورت باینری مدل شدهاند .بهینهسازی مدل ساخته شده،
بهترین ترکیب کانالهای مورد مطالعه را برای زنجیره تأمین انتخاب
میکند.
ادامه مقاله بدین صورت سازماندهی شده است که در بخش پیشرو
به پیشینه پژوهش و بررسی کارهای مشابه پرداخته شده است .در
بخش  ،3به بیان مسئله و مدل ریاضی پرداخته شده است و فرآیند
حل مسئله ،بررسی مطالعه موردی و تحلیل نتایج بدست آمده در
بخش چهارم ارائه شدهاست .نهایتا در بخش  5و پایانی نتیجهگیری
و پیشنهادات آمده است.
 -2پیشینه
مسئلة حاضر در پی مدلسازی دو الگوی جریان دادهواطالعات و
جریان موادوکاال در زنجیره تأمین سفارشیساز به صورت توأمان و
درکنار یکدیگر است .بدین منظور تحقیقات در سه بخش دستهبندی
شده و مورد مطالعه قرار گرفتند .دستة اول شامل مقاالت موضوعی
و تعریفی است که به تعریف و تبیین مفاهیم مورد استفاده در مقاله
پرداختهاند؛ دستة دوم ،مقاالتی هستند که ساختار و الگوی جریان
اطالعاتی را مورد بحث قرار دادهاند و دسته سوم به ساخت مدل و
بهینهسازی زنجیره تأمین پرداختهاند .لیست مقاالت مورد بررسی
در این بخش و دستهبندی آنها در جدول  1آمده است.
جدول  :1دستهبندی کارهای پیشین
دسته

شماره مقاله

تعریفی

[]21[ ،]20[ ،]19[ ،]17[ ،]15[ ،]14[ ،]11[ ،]2

ساختار الگوی جریان اطالعات

[]18[ ،]12[ ، ]8[ ،]7

مدلسازی ریاضی

[]23[ ،]16[ ،]13[ ،]9[ ،]6[ ،]1
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وجودیکه در این مقاله ،جریان دادهای به عنوان فاکتوری اثرگذار
معرفی شده است اما این جریان به عنوان ارتباطی بین شرکا در نظر
گرفته شده است و به جزئیات الگوی جریان ارتباطی پرداخته نشده
است .مقاله [ ]16مدلی خطی (با تبدیل روابط غیرخطی ساخته شده
به خطی) برای مکانگزینی بهینه شرکای زنجیره تأمینی  4الیهای
و تعیین مقدار بهینه کاالی ارسالی از شریکی به شریک دیگر ارائه
کرده است.تابع هدف در این مقاله نیز کمینهسازی هزینه است .در
مقاله [ ،]23یک مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح برای
بهینهسازی روند تصمیمگیری در زنجیره تأمین نفت خام ارائه شده
است .تابع هدف این مسئله ،بیشینهسازی درآمد زنجیره است.
همچنین تحلیل حساسیت برای اندازهگیری میزان اثرگذاری بهتر
افزایش تولید نفت و یا کاهش هزینههای تولید بر بهبود وضعیت
تابع هدف انجام گرفته است.
توجه به مسائل مربوط به جریان دادهواطالعات در زنجیره تأمین
تشابه مسئلة حاضر با مقاالت دستة دوم بهشمار میرود .انجام مدل-
سازی و بیان مشخصات زنجیره تأمین در قالب مدل ،دیگر مشابهت
تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه به شمار میرود.
تمایز اصلی و نوآوری مسئلة حاضر ،توجه به مدلسازی الگوی جریان
اطالعاتی در تعامل با جریان موادوکاال است که در هیچیک از مقاالت
مورد مطالعه مورد توجه قرار نگرفته است .توجه به کنشها و اثرات
متقابل دو جریان بریکدیگر و شکلدهی ساختار زنجیره تأمین
مبتنی بر آن مهمترین تمایز کار حاضر با مقاالت مورد مطالعه است.

زنجیره تأمین ،توجه به کانال انتقال دادهواطالعات و ترسیم الگوی
برتر و احصای آن کار مهمی است که در این مقاله انجام شده است.
در مقالة [ ،]12نویسندگان قصد دارند الگوی برتر جریان موادوکاال
و جریان دادهواطالعات را به منظور تهیه و تدارک کاال در هر دورة
زمانی انتخاب کنند؛ برای نیل به هدف از قابلیتهای برنامهسازی
خطی عدد صحیح 4استفاده شده است؛ ترسیم تمام جریانهای
ممکن و انتخاب بهترین آنها در هر دوره با توجه به شرایط و
مقداردهی متغیرها در مدل خطی ساخته شده ،الگوی بهینة مدنظر
را خروجی داده است .علیرغم مشابهتهای موجو بین مقاله [ ]12با
کار حاضر ولی در مقاله [ ]12تمامی کانالهای داده و مواد یکسان
فرض شده اند در حالیکه در مقاله حاضر ،مدل ساخته شده از بین
مجموعه روشهای حملونقل و مجموعه روشهای ارسال داده
ممکن برای هر کانال ،بهترین الگوی جریان داده و جریان کاال
انتخاب میشود .مقالة [ ]18با مدلسازی زنجیره تأمین مدنظر خود
با استفاده از مدل بیزین ،موانع تسهیم اطالعات مابین شرکا و موارد
مؤثر در ترغیب شرکا به اینکار را مورد بررسی قرار داده است .میزان
تقاضای بازار به عنوان متغیر اصلی در مدل ریاضی ساخته شده
مدنظر قرار گرفته است و تحلیل ریاضی بر مبنای متغیر میزان
تقاضای بازار و متغیرهای زمان و هزینه انجام گرفته است؛ در این
مقاله هیچگونه مدلسازی با استفاده از ابزار مدلسازهای شکلی مثل
پترینت یا  UML5انجام نگرفته است.
در دسته سوم از مقاالت بررسی شده به مدلسازی ریاضی و
بهینهسازی زنجیره تأمین پرداخته شده است .در مقاله [ ،]1محققان
با مدلسازی زنجیره تأمین در پنج استراتژی متفاوت و مقایسه آنها
به بررسی میزان اثرگذاری تسهیم اطالعات بر کاهش هزینه زنجیره
تأمین سفارشیساز پرداختهاند .در واقع در مقاله [ ]1فرض بر این
است که با افزایش نرخ تسهیم اطالعات بین شرکای زنجیره ،میزان
موادوکاال در انبار کاهش مییابد و در نتیجه هزینه زنجیره کاهش
مییابد .مقدار این کاهش با مدلسازی ریاضی اندازهگیری شده است
اما توجهی به الگوی جریان نشده است .در مقاله [ ،]6نویسندگان با
مطالعه تعدادی از زنجیرههای تأمین خرد و متوسط در کشورهای
ترکیه و بلغارستان و استفاده از روشهای آماری به تأثیرات
بکارگیری سیستمهای اطالعاتی بر کارآمدی این زنجیرهها
پرداختهاند و نتایج بدست آمده در مطالعه زنجیرههای دو کشور را
با هم مقایسه کردهاند .در مقالة [ ]9مدلی ریاضی برای طراحی شبکه
فیزیکی زنجیره تأمین با هدف کمینهسازی هزینه کلی زنجیره ارائه
شده است .همچنین در مقالة [ ]13با استفاده از قابلیتهای
مدلسازی خطی ،تالش شده است تا ریسکها و ناپایداریهای بازار
(رقابت سخت و ناپایداری تأمینکنندگان) مدیریت گردد .با

 -3بیان مسئله و مدل ریاضی
برای بیان هر مسئله باید شرایط و مفروضات حاکم بر مسئله بطور
کلی شرح داده شوند تا ضمن شکل دادن به مسئله ،خواننده نیز
بتواند با ضوابط موجود ،آشنا گردد .بنابراین در ابتدای این بخش
اجزا و مفروضات اصلی مسئله به طور کامل و دقیق ارائه میشود .در
ادامه به بیان هدف مسئله پرداخته شده است .در پایان مدل ریاضی
ساخته شده ارائه و معرفی شده است.
 -3-1مفروضات

 .1فرض بر این است که تمام شرکا ،تکمحصولی هستند.
 .2برای ساخت هر محصول ،مصرف یک یا بیش از یک ماده
اولیه مورد نیاز است؛ و این مواد اولیه مورد نیاز باید تأمین
شوند.
 .3هزینه راهاندازی هر ارتباط بین دو شریک از کانال  ،cبه دو
بخش هزینه ثابت در دوره و هزینه متغیر تقسیم میشود.
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 .20شریک  pتنها در صورتی میتواند بین دو شریک دیگر در

 .4هزینه متغیر ارسال پیام از کانال  cبین دو شریک متناسب

زنجیره ،به عنوان واسط دادهای عمل کند که قبال وجود این

با نوع پیام میباشد.
 .5هر کانال دارای فرمت دادهای مخصوص به خود است که

قابلیت در آن ،مشخص شده باشد.
 .21فرض بر این است که بیش از یک واسط دادهای مابین دو

پیامها در صورت ارسال از آن کانال ،باید در آن فرمت دادهای

شریک ،مجاز نیست.

ارسال شوند.

 .22سیستم حملونقل به صورت مستقل در نظر گرفته نشده و

 .6سرعت پردازش پیامها در مقاصد متفاوت با یکدیگر برابر

فرض بر اینست که هر شریک خود میتواند به نیازهای

نیست.
 .7سرعت ایجاد پیامها در مبدأهای متفاوت ،با یکدیگر برابر

حملونقلیاش پاسخ دهد.
 .23هر مسیر موادوکاال یک نوع مادهی اولیه یا کاال را تأمین می-

نیست.
 .8لزوما پیامها مابین دو شریکِ دارای تبادالت کاالیی ،منتقل

کند و هر نوع مادهی اولیه یا کاال فقط و فقط از طریق یک
مسیر تأمین میشود.

نمیشوند.

 .24هیچ انباری برای محصوالت وجود ندارد و محصوالت فقط

 .9مجموعة تمام پیامهای رد و بدل شونده در زنجیره ،مشخص

پس از دریافت سفارش تولید میشوند .اما انبار مواد اولیه

است.
 .10هر پیام ،منجر به حرکت در یک مسیر موادوکاال میشود.

وجود دارد.
 .25زمان انجام کار از مجموع سه مدت زمان مربوط به پردازش

 .11مسیر حرکت موادوکاالی مرتبط با هر پیام تعیین شده است؛

و انتقال اطالعات ،تولید کاال و حملونقل تشکیل میشود.

لذا فرستنده و دریافتکنندة هرپیام نیز معین است.

 .26سطح موجودی انبار در ابتدای آغاز به پاسخگویی به

 .12ایجادکننده و فرستندة پیام ،باید تعیین گردد( .واسطهای

سفارشات تجمیعی دریافتی همواره در سطح نقطة سفارش

ارسال پیام باید تعیین گردند).
 .13نوع فناوری ارتباطی مورد استفاده مابین دو شریک را کانال

مجدد خواهد بود.
 .27بودجة راهاندازی کانالهای جدید ارتباطی در هر شریک

مینامیم.
 .14نوع کانال ارتباطی مابین دو شریک باید تعیین گردد.

محدود است و نباید بیش از آن برای توسعة زیرساختهای

 .15مدت زمان انتقال یک پیام در هر کانال ارتباطی به صورت

جدید ارتباطی هزینه شود.
 .28هزینهای دورهای برقراری ارتباط مابین دوشریک محدودیتی

مجزا محاسبه میشود.
 .16مدت زمان انتقال یک پیام از یک شریک به شریک دیگر

ندارد.

حاصل مجموع سه پارامترِ زمان ساخت پیام در مبدأ ،مدت

 .29زیرساختهای مربوط به نوع کانال انتخابشده ،حداکثر تا

زمان ارسال در کانال ارتباطی و مدت زمان پردازش در

زمان اتمام زمان تجمیع ایجاد میشوند و زمانی بیش از آن

مقصد ،است.

صرف آمادهسازی زیرساخت ارتباطی نمیگردد.
 .30سفارشات در طی زمان مشخص (زمان پاسخگویی به

 .17ایجاد مسیر ارتباطی مستقیم و بدون واسطه ،مابین دو شریک

سفارشات قبلی) دریافت و تجمیع میشوند.

که باهم تبادل موادوکاال دارند ،در اولویت است.

 .31سفارشات تجمیعشده ،در انتهای زمان تجمیع به صورت

 .18برای ایجاد هر مسیر ارتباطی مابین دو شریک باید مابین

همزمان وارد خط تولید میشوند.

ایندو قرارداد تبادل داده وجود داشته باشد.

 .32جریان اطالعات ،پس از تجمیع سفارشات در زنجیره به

 .19در صورت عدم وجود قرارداد تبادل داده مابین دو شریک که

جریان میافتند.

باهم تبادل موادوکاال دارند ،باید واسط دادهای بین این دو
ایجاد شود.
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 .33سفارشات جدید در مدت زمان پاسخگویی به سفارشات قبلی

خروجی :الگوی جریان دادهواطالعات و الگوی جریان
.3
موادوکاالیی که هزینه زنجیره را کمینه میکند ،خروجی مدل ایجاد
شده است .نوع کانالهای ارتباطی برای انتقال داده و حملونقل کاال
و نحوه ارتباط بین شرکا (مستقیم یا با واسطه بودن آن) با در نظر
گرفتن هزینه نهایی زنجیره در خروجی مدل ،تعیین میگردند.

دریافت میگردند؛ پس از اتمام پاسخگویی به سفارشات و
قبل از آغاز به پاسخگویی به سفارشات جدید دریافتی ،حجم
انبارها به حجم نقطه سفارش مجدد بازگردانده میشود.
 .34برای تأمینکنندگان الیة آخر ،مقدار مواد اولیة در دسترس
بینهایت فرض میشود.

جدول  :2مجموعهها و اندیسها و پارامترهای بکار رزته در مدل

 .35تولید نباید به دلیل عدم وصول ماده اولیه مورد نیاز ،تعطیل

عالم

توضیحات

عالم

شود .همواره پیوستگی تولید تا پاسخگویی به سفارشات
تجمیع شده ،بدون هیچگونه توقف ادامه پیدا میکند.

P

 .36حجم سفارشات دریافتی به مقداری است که به مواد اولیه

مجموعه عناصر و
شرکای زنجیره

Mtde

بیشتر از نقطة سفارش آن احتیاج دارد.
 .37مسیرهای ممکن برای انتقال هر پیام ،احصاء شده و به عنوان
پارامتر ورودی در مدل به منظور انتخاب مسیر برتر مورد

L

استفاده قرار میگیرد.

مجموعه مواد
اولیه

IBp

 -3-2اهداف

تعیین الگوی جریان دادهواطالعات متناسب با ساختار جریان
موادوکاالیی شکل گرفته در زنجیره به منظور کمینهسازی هزینه در
زنجیره تأمین سفارشیساز هدف اصلی مقاله است .از این رو،
کمینهسازی هزینه ،تابع هدف مدل ارائه شده است.
در الگوی معرفی شده ،عالوه بر نوع کانال ارتباطی ،نوع وسیلة
حملونقل مورد استفاده در مسیرهای کاالیی به عنوان یکی از
متغیرهای تصمیم در مدل وارد شده و با توجه به شرایط پارامترهای
ورودی مسئله ،در مورد آن تصمیمگیری میشود.
همچنین با توجه به اینکه انبارها در تمام شرکای زنجیره تأمین از
تأمینکنندگان گرفته تا تولیدکننده ،حجم مهمی از هزینه و
سرمایهگذاری را شامل میشوند[ ،]20ارتباطات مابین الگوهای
جریان اطالعاتی و موادوکاال با میزان موجودی انبار مرتبط شدهاند.

توضیحات
وجود ارتباط مواد و
کاال مابین شرکای e
وd
حداکثر بودجة
اختصاصی برای
حفظ و نگهداری
زیرساختهای الزم
برای بکارگیری
فناوری انتقال
اطالعات در یک
دوره در شریک p
سرعت تولید ماده l

K

مجموعه وسایل
حمل و نقل

PUPTdl

C

مجموعه کانال-
های ارتباطی

MCPTel

M

مجموعه پیامهای
ارسالی و دریافتی
در زنجیره تأمین

TCostdelk

 -3-3مدل مسئله و نحوه بیان ریاضی مسئله

E

ICel

راهحل پیشنهادی را بطور کلی میتوان به سه جز تقسیمبندی کرد
که عبارتند از:
پارامترهای ورودی :پارامترهای ورودی ،معلومات مسئله را
.1
شامل میشوند .لیست کامل این پارامترها در جداول  2و  3ارائه
شده است.
 .2پردازش مرکزی :مدل پیشنهادی در این قسمت قرار دارد و
شامل چهار فرآیند دریافت ورودی ،محاسبه متغیرهای میانی،
بهینهسازی و تبدیل فرمت خروجی میباشد.

مجموعه شرکایی
(گرههایی) که
پیام میفرستند
(ماده اولیه
دریافت میکنند)

D

مجموعه
شرکایی(گره-
هایی) که پیام
دریافت میکنند
(ماده اولیه می-
فرستند)
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TP

در شریک  dدر واحد
زمان (تعداد در
زمان)
سرعت مصرف ماده
اولیه  lدر شریک e
به منظور تولید
محصول
هزینه حمل و نقل
کاالی  lاز  dبه e
توسط ( kوسیله
نقلیه) در واحد حجم
هزینه انبارداری یک
واحد از ماده  lدر
شریک  eدر طول
یک واحد زمان

مدت زمان دوره
تجمیع در واحد
زمان
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S1

مجموعه تأمین-
کنندگان سطح 1

TTdek

S2

مجموعه تأمین-
کنندگان سطح 2

)ISCepd(ppp

Man

مجموعه
تولیدکنندگان

ISMedm

Fl

مجموعه مواد و
کاالهای تأمین
شده توسط
تأمینکنندگان
سطح 1

ISSpdel

Sl

مجموعه مواد و
کاالهای تأمین
شده توسط
تأمینکنندگان
سطح 2

MCdl

ChCedmc

هزینة بکارگیری
کانال ارتباطی c
در یک دوره بین
 eو  dبرای ارسال
پیام m

MPRedl

ChSCpc

هزینة آبونمان
کانال  cدر
شریک  pدر یک
دوره

elm-l

ChinCedc

هزینة نگهداری و
تعمیرات الزم
جهت حفظ
ارتباط بین  eو d
از طریق کانال c

ISMLmdl

زمان حمل و نقل با
وسیله  kاز  dبه e

هم جریان پیدا
نمیکند.

وجود قراردادی
برای واسطهگری
داده توسط p

CMTemc

مابین  eو d

نشان میدهد که e
مبدأ ساا

پیام

 mو  dگره مقصدی
اس

MSTedmc

که پیام باید
به هن برسد

مدت زمان
متوسط تولید
پیام  mدر
فرستنده ،e
مناسب کانال c

مدت زمان ارسال
پیام  mبا کانال c
از فرستنده  eبه
گیرنده d

نسب

)mp(s1)(fl)(sL

ماده اولیه

 slمورد نیاز در
شریک  s1به
منظور ساا

یک

واحد کاالی fl

وجود ارتباط مواد
Mtde

و کاال مابین
شرکای  eو d

حداکثر بودجة
هیا  dماده  lرا برای
 eتأمین میکند؟
MPTdmc

هکینه تولید یک

مدت زمان
پردازش پیام
دریافتی  mبا
فرمت مناسب
کانال  cدر
گیرنده d

ااتصاصی برای
حفظ و نگ،داری
زیرساا های
IBp

الزم برای
بکارگیری زناوری
انتقال اطالعات در
یک دوره در

واحد  lدر شریک

شریک p

p

حداکثر مقدار

MtPtedm

تولید ماده اولیه l
در واحد تولیدی d

وجود ارتباط پیام
 mبا مسیرمواد
وکاالی مابین e
وd

سرع
PUPTdl

تولید ماده

 lدر شریک  dدر
واحد زمان (تعداد
در زمان)

برای تأمین شریک
 eدر زنجیره
ااتصاص دارد

جدول  :3متغیرهای واسط (معیار) تصمیم و تابع هدف
نماد

مقدار ماده اولیه l

مورد نیاز برای
پاسخگویی به

MTimedel

سفارش مشتریان
(سفارشی که به
تولیدکننده

توضیح

نماد

زمان تولید کل
مقدار ماده اولیه l
که در  dبه منظور
تأمین  eتولید
میشود

infCostedm

وجود ارتباط مابین

TrTimedel

پیام  mو ماده
اولیه  lبطوریکه تا
پیام  mجریان پیدا
نکند ماده اولیه l
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هزینه اطالعاتی
کانال  cمابین
شرکای  eو  dو
برای انتقال پیام
m

رسیده)

زمان حمل و نقل
کاالی  lاز  dبه e

توضیح

ROPel

نقطه سفارش
مجدد (حداکثر
میزان موجودی
انبار) ماده اولیه l
در شریک  eدر
صورتیکه پیام m
مابین آن دو رد و
بدل شود.

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ....................................................................... (JSCITجلد  ،8شماره  ،2تابستان 1398

TrMCostdel

مجموع هزینه
تولید و انتقال
ماده اولیه  lاز  dبه

PICel

e

TrMTimedel

مجموع زمان
تولید و حملونقل
ماده اولیه  lاز  dبه

TMTimeel

e

ISMaxd

هزینه کل
انبارداری ماده
اولیه  lدر شریک e
در یک دوره
حداکثر زمان
تأمین ماده اولیه l
برای دریافتکنندة
 eبا تبادل دادهای

infTimeedm

(TCost(d,e,l,k

(MC(d,l

(MPR(e,d,l

(elm(l

(TT(d,e,k

(ChSC(p,c

(MCPT(e,l

(IC(e,l

TP

)IB(P

(PUPT(d,l

(mp(s1,fl,sL

(MST(p,p,m,c

متغیر باینری برای
انتخاب ماکسیموم
مقدار زمان تأمین

Xepdmc

که توسط تأمین-
کننده سطح اول
به تولیدکننده
ارسال میشود

Yepdmc

وجود ارتباط
اطالعاتی با کانال
ارتباطی  cمابین
فرستنده  eو
دریافتکننده p

متغیرهای مورد محاسبه در مدل نیز ،به دو دسته تقسیم میشوند،
متغیرهای باینری که فقط مقادیر صفر و یک میگیرند و به منظور
نشان دادن وجود یا عدم وجود یک جریان یا معتبر بودن یا نبودن
یک رابطه مورد استفاده قرار میگیرد (جدول  )6و متغیرهای حقیقی
که شامل متغیرهای محاسباتی هستند که مقادیر متفاوتی را بسته
به نوع محاسبات ،کسب میکنند (جدول .)7

وجود ارتباط
اطالعاتی مابین
شریک  pو  dبا
کانال c

جدول  :6دسته اول متغیرهای مورد محاسبه در مدل
(ISK(d,e,l,k

میزان ماده اولیه l

MSQ2s2s1sl

(MPT(p,m,c

(ChC(p,p,m,c

(ChinC(p,p,c

(CMT(p,m,c

m

میزان ماده اولیه l
MSQ1s1manfl

جدول  :5پارامترهای دسته دوم مورد استفاده در مدل

که توسط تأمین-
کننده سطح دوم
به تأمینکننده
سطح اول ارسال
میشود
مجموع زمان الزم
برای ارسال پیام
 mبا استفاده از
کانال  cاز  eبه d

ISKdelk

Cost

استفاده از وسیله
حمل و نقل k
برای انتقال  lاز d
به e

(ISMax(d,l

(x(e,p,d,m,c

(y(e,p,d,m,c

جدول  :7دسته دوم متغیرهای مورد محاسبه در مدل

هزینه کلی زنجیره
تأمین (تابع هدف)

(infTime(e,d,m

(infCost(e,d,m

(ROP(e,l

(PIC(e,l

(TMTime(e,l

(MSQ1(p,p,l

(MSQ2(p,p,l

(TrMCost(e,l

(TrMTime(d,e,l

(MTime(d,e,l

(TrTime(d,e,l

 -3-3-1روابط مدل

پارامترهای معرفی شده در مدل را میتوان از حیث نوع به دو دسته
کلی تقسیم کرد:
دستة اول  :دستة پارامترهای ساختاری هستند که به صورت باینری
تعریف میشوند و ساختار زنجیرة تأمین را معرفی و مشخص می-
کنند (جدول.)4

روابط ریاضی مدل ارائه شده در این قسمت ارائه شده است .پس از
ارائه هر رابطه ،توضیحات مختصری در رابطه با آن داده شده است.
روابط  1تا  10روابط مربوطه به محاسبه مقادیر متغیرهای میانی
(واسط) و متغیر تصمیم را نشان میدهد .همچنین تمامی روابط،
فرمولها و عبارات بعد از عبارت شماره  ،12محدودیتهای اعمال
شده در مدل هستند .تابع هدف نیز ،تابع مینیممسازی است.

جدول  :4دسته اول پارامترهای مورد استفاده در مدل
(ISM(e,d,m

(ISSP(e,d,l

(ISC(e,p,d,m

(MtPt(e,d,m

(ISML(l,m

دسته دوم  :دستة پارامترهای کمیتی هستند که مقدار ورودیها و
معلومات کمی ،زنجیره مانند هزینة حمل و نقل کاال ،هزینه راه-
اندازی کانال ارتباطی خاص و  ...را مشخص میکنند (جدول .)5
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()1

= ∀e,l → TrMCost el
× MSQ1del ×TCost delk
(
)
ISK delk
( ∑Kk=1
×)
+MSQ1del ×MCdl
ISSpdel +
∑Dd=1
× MSQ2del ×TCost delk
(
)+
ISK delk
( ∑Kk=1
×)
MSQ2del ×MCdl
(
ISSpdel
)

()6

∀d,e,l→MTimedel =(MSQ1del +MSQ2del )×PUPTdl ×ISSPdel

فرمول شماره  ،2مدت زمان تولید حجم سفارش دریافتی برای ماده
اولیه  lدر شریک  dرا محاسبه میکند .این ماده اولیه به منظور
تأمین شریک  eتولید میشود.
K

()3

∀d,e,l→TrTimedel = ∑ TTdek ×ISK delk
k=1

در فرمول شماره  ،3با ضرب کردن پارامتر ) TTمدت زمان حمل
کاال از شریک  dبه شریک  eبا استفاده از وسیله حملونقل  )kدر
متغیر تصمیم  ،ISKمدت زمان الزم به منظور حملونقل موادوکاال
مابین دو شریک محاسبه میگردد.
()4

∀d,e,l→TrMTimedel =MTimedel +TrTimedel

فرمول شماره  ،4با انجام حاصلجمع مدت زمان تولید با مدت زمان
حمل ،مدت زمان تأمین ماده اولیه  lاز تأمینکنندهی  dبه
تولیدکننده  eرا محاسبه میکند.
TrMTimedel +

()5

) ×
ISMaxd

M

×

D

( ∑ = ∀e,l→TMTimeel
) (∑ infTimeedm ×ISMLmdl
m=1

P

∑

MPTpmc +CMTpmc +
(
×)
∑( p=1
MSTpdmc
)
yepdmc
( c=1
)
ISMedm
C

محاسبه مدت زمان ساخت ،ارسال ،دریافت و پردازش سفارش که با
عالمت  infTimeنشان داده میشود در فرمول شماره  6انجام می-
شود .مقدار این متغیر از مجموع سه مقدار مدت زمان ساخت پیام
سفارش ،مدت زمان ارسال پیام بر روی کانال انتقال و مدت زمان
پردازش پیام در گیرنده محاسبه میشود .پارامتر  CMTزمان ساخت
پیام در فرستنده را نشان میدهد .پارامتر  MSTزمان ارسال پیام از
 eبه  pبا استفاده از کانال  cو پارامتر  MPTزمان پردازش پیام
دریافتی توسط گیرنده را نشان میدهد.
متغیر باینری  xزمانی مقدار یک میگیرد که مسیر ارتباطی برای
انتقال پیام  mمابین فرستنده  eو گیرنده  dبا استفاده از کانال  cبا
استفاده از شریک واسط  pارسال گردد .نکته قابل توجه در اینجاست
که وقتی پیامی بدون واسطه مابین  eو  dارسال میشود ،واسط پیام
در متغیر  ،xهمان شریک  dخواهد بود .زمانیکه واسطی برای ارسال
پیام م ابین گیرنده و فرستنده وجود داشته باشد ،در اینصورت p
مقداری غیر از  dخواهد داشت و پیام در دو مسیر از  eبه  pو مسیر
دوم از  pبه  dارسال خواهد شد .در اینصورت متغیر باینری  yدر
صورت انتخاب کانال  cمناسب ،برای مسیر دوم ،مقدار  1خواهد
گرفت .در نتیجه صفر بودن متغیر  yبه معنی ایجاد مسیر مستقیم و
بدون واسط مابین دو شریک برای انتقال پیام است؛ ولی  1بودن این
متغیر نشان دهنده وجود مسیر با واسطه است.

در فرمول شماره  ،1مجموع هزینه تولید و انتقال ماده اولیه  lاز
تأمینکنندگان به تولیدکننده  eمورد محاسبه قرار میگیرد .ضریب
 ISKکه متغیر تصمیم باینری است در رابطه مذکور ضرب میشود،
این متغیر فقط به ازای یک وسیله حملونقل ( )kمقدار  1به خود
میگیرد.
()2

= ∀e,d,m→infTimeedm
CMTemc +
(∑ (MSTepmc +MPTdmc )×) +
xepdmc
c=1
C

d=1

()7

فرمول شماره  ،5به محاسبه مقدار متغیر  TMTimeمیپردازد که
نشاندهنده مدت زمان دریافت آخرین محموله کاالی  lسفارش
دادهشده توسط شریک  eاست .متغیر باینری  ،ISMaxمتغیری است
که فقط در صورت رسیدن به مقدار ماکسیموم  ،TMTimeیک می-
شود تا زمان دریافت آخرین سفارش در متغیر  TMTimeقرار گیرد.

×

= ∀e,d,m→infCost edm
ChSCec +
C
ChCepmc +
( ∑
)× +
ChinCepc +ChSCpc
c=1
xepdmc
(
)

P

∑

C

))

ChSCpc +Chcpdmc +
(∑
×)
ChinCpdc +ChSCdc
c=1
yepdmc
ISMedm

p=1

((

فرمول شماره  ،7هزینه ارسال پیام از فرستنده به گیرنده را محاسبه
میکند .نحوه محاسبه مشابه طریقه محاسبه زمان ارسال پیام مابین
دو شریک است.
()8
34

𝑙𝑒∀e,l→ROPel = 𝑇𝑀𝑇𝑖𝑚𝑒𝑒𝑙 × MCPT
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مقدار موجودی انبار در فرمول شماره  8محاسبه میگردد .این مقدار،
مقداری از مواد اولیه است که باید در انبار موجود باشد .قابل توجه
است که در زمان تجمیع سفارشات و در انتهای پاسخگویی به
سفارشات ،مقدار موجودی انبار باید مساوی با مقدار  ROPباشد .از
آنجایی که مقدار سفارش ماده اولیه براساس سفارشات دریافتی از
مشتری است ،بنابراین مقدار موجودی انبار در حد کمینه خواهد
بود.

→∀ man, fl
S1

()13

)∑ ISK (s1)(man)(fl)k =elm(fl
k=1

عبارت شماره  ،13محدودیتی است که اعمال شده است تا مقدار
سفارشی که تولیدکننده ( )manبه تأمینکنندهگان سطح اول ()s1
ارسال میکند ،مساوی با سفارش دریافتی از مشتریان باشد.

= ∀e,l→PICel

(ROPel ×TP×ICel )+
1
(ROPelm × (TMTimeel -1)×ICel ) +
2
× MSQ1del

+

()9

P

()14

× ) ∑ (∑ MTimeepl -TrMTimedel
p=1

)

∑
d=1

d=1

ICel
× MSQ2del

(

C

P

()15

D

p=1

)

رابطهی شماره  ،15معرف محدودیتی است که نشان میدهد ،هیچ
پیامی با فرستنده و گیرنده یکسان نمیتواند ارسال گردد.

d=1

(

پس از محاسبه مقدار موجودی انبار ،هزینه انبارداری در فرمول 9
محاسبه میگردد .توجه به سه نکته برای محاسبه این مقدار ضروری
است .نکته اول اینکه ،در زمان تجمیع سفارشات ،مقدار موجودی
انبار مساوی با  ROPخواهد بود .سپس ،مواد اولیه موجود در انبار به
سمت خط تولید ارسال خواهند شد و رفته رفته مقدار آنها کاهش
خواهد یافت .اما با رسیدن مواداولیه سفارش داده شده از تأمین-
کنندگان دوباره مقدار موجودی انبار افزایش پیدا خواهد کرد .تمام
این موارد در محاسبهی فرمول باال در نظر گرفته شده است.

C

()16

K

()17

()10

L

معادلهی شماره  ،17محدودیتی را تعریف میکند که امکان یک
شدن مقدار متغیر  ISKرا فقط و فقط در زمانی شدنی میکند که
پارامتر  ISSpحتما یک باشد .یعنی یک تأمینکننده فقط درصورتی
می تواند مواد اولیه شریک دیگری را تأمین کند که قرارداد تأمین
بین آن دو موجود باشد.

E

e=1 l=1

∑ ∑ TrMCost el

C

e=1 l=1

()18

فرمول شماره  ،10هزینه کلی زنجیره تأمین را که شامل هزینه
انبارداری ) ،(PICهزینه اطالعاتی ) (infCostو هزینه تولید و حمل-
ونقل موادوکاال ) (TrMCostاست را محاسبه میکند.
()11

min: Cost

∀p→IBp ≥ ∑ ChSCpc
c=1

رابطهی شماره  18نشان میدهد که هزینه ایجاد زیرساختهای
جدید اطالعاتی ،باید همیشه کمتر از بودجهی اختصاص یافته برای
آن باشد.

objFunction:

C

عبارت شماره  ،11تابع هدف و نوع آن را مشخص کرده است.
()12

∀d,e,l→ISSpdel - ∑ ISK delk ≥0
k=1

∑ ∑ ∑ infCost edm +
Cost = ∑ ∑ e=1 d=1 m=1
E

∀e,d,m→ ∑ ∑ xepdmc ≤1

معادلهی شماره  ،16نشان میدهد که هر پیام فقط از یک مسیر
میتواند ارسال گردد.

E
L

P

p=1 c=1

PICel +
M

D

∀e,p,d,m & if(e==p)→ ∑ xepdmc =0
c=1

× ) ∑ (∑ MTimeepl -TrMTimedel
ICel

∀d,e,l→MPR edl -MSQ1del ≥0

رابطهی شماره  ،14محدودیتی است که مشخص میکند مقدار
سفارش ارسالی به شریک  dنباید بیشتر از ظرفیت تولیدی
اختصاصی آن باشد.

D

D

× )∑ MSQ1(s1)(man)(fl) ×ISSp(s1)(man)(fl
s1=1
K

()19

subject to:

P

∀e,d,m→ISMedm - ∑ ∑ xepdmc =0
p=1 c=1

رابطهی شماره  ،19مجموع مقادیر متغیر  xبر روی اندیسهای  cو
 pرا زمانیکه پارامتر  ISMمقدار یک داشته باشد ،حتما یک میکند.
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 MSQ2سفارشات مابین تأمینکنندگان سطح  1و سطح  2را نشان
میدهد.

C

()20

∀e,p,d,m→ISCepdm - ∑ yepdmc ≥0
c=1

C

()27

عبارت شماره  ،20محدودیتی برای متغیر  yتعریف میکند و آن
نشان دهنده این است که این متغیر فقط زمانی میتواند مقدار یک
داشته باشد که پارامتر  ISCمقدار یک داشته باشد.
C

()21

∀e,p,d,m→ ∑ xepdmc - ∑ yepdmc ≥0

()28

c=1

رابطه شماره  ،28محدودیتی ارائه میکند که متغیر  yرا زمانیکه
مسیر بدون واسطه برای ارسال پیام وجود داشته باشد ،صفر میکند.

M

C

m=1

()29

رابطهی شماره  ،22محدودیتی را تعریف میکند که در آن نشان
میدهد که  TMTimeحتما باید از مجموع زمان ارسال تمام
سفارشات به تأمینکنندگان متفاوت بزرگتر باشد .یعنی ماکسیموم
مقدار مدت زمان تأمین باید در  TMTimeقرار گیرد.

 -4روششناسی پژوهش
 -4-1زرهیند حل مسئله

FL

)∑ elm(fl) ×mp(s1)(fl)(sl

پس از انجام مدلسازی اولیه ،راهحلهای مختلف حل مسئله مورد
احصا قرار گرفت .سه راهحل استفاده از قابلیتهای تئوری گراف،
بکارگیری و استفاده از شبکة پتری و مدلسازی مسئله با استفاده از
مدلهای بهینهسازی و برنامهریزی ،به عنوان گزینههای پیش رو به
منظور حل مسئله مورد شناسایی قرار گرفتند.

fl=1

در محدودیت ارائه شده در عبارت شماره  ،23مقادیر گرفته شده
توسط  MSQ2باید مساوی با سفارش دریافتی توسط تأمینکننده
الیه باالتر باشد.
L

()24

L

با توجه به اینکه تئوری گراف و شبکه پترینت قابلیت نمایش و
ترسیم الگوی ساخته شده را در اختیار ما قرار میدهد ولی از عملیات
بهینهسازی پشتیبانی نمیکند ،لذا این دو روش نمیتوانست اهداف
مدنظر ما را برآورده سازد .بنابراین استفاده از مدلسازی ریاضی،
برای ساخت و حل مدل مدنظر قرار گرفت و نهایتا با توجه به ویژگی
مدل ساخته شده از روش برنامهریزی غیرخطی مختلط عدد صحیح
برای حل مدل استفاده شد.

∀p→ ∑ MSQ1ppl + ∑ MSQ2ppl =0
l=1

l=1

عبارت شماره  ،24محدودیتی بر متغیرهای  MSQ1و
تحمیل میکند که نشان میدهد ،هیچ ارسالی از مبدأ به همان
مقصد وجود ندارد.
MSQ2

()25

∀e,d,l→MPR edl -MSQ2del ≥0

رابطهی شماره  ،25همان محدودیت معرفی شده در رابطه شماره
 14است که اینبار برای متغیر  MSQ2اعمال شده است.
S1

()26

S2

L

 -4-1-1ابکار حل مسئله

P

نظر به اینکه مدل ساخته شده از نوع مدل خطی مختلط عدد صحیح
میباشد ،حلکننده  SCIPدر نرمافزار گمز برای حل آن بکار گرفته
شد .این حلکننده که حلکنندهای کدباز 6است[ ،]10قابلیت حل
مسائل خطی و غیرخطی مختلط عدد صحیح را دارد و توانایی
بهینهسازی سراسری 7را دارد[ .]3پس از حل کردن مسئله با

∑ ∑ ( ∑ MSQ1s2pl + ∑ MSQ2s1pl ) =0
s1=1

s2=1

∀e,d,m→ ∑ ∑ yepdmc ≤1

نهایتا رابطهی شماره  ،29نشان میدهد که مجموع متغیر  yبر روی
اندیسهای  pو  cکوچکتر مساوی یک است .یعنی لزومی برای وجود
واسطه به منظور ارسال پیام نیست.

S2

k=1

P

p=1 c=1

= ∀s1,sl→ ∑ MSQ2(s2)(s1)(sl) ×ISSp(s2)(s1)(sl) + ∑ ISK (s2)(s1)(sl)k

()23

∀e,p,d,m & if(p=d+1)→ ∑ yepdmc = 0

∀e,d,l→TMTimeel ≥TrMTimedel + ∑ infTimeedm ×ISMLmdl

s2=1

m

C

c=1

K

c=1

عبارت شماره  ،27نشان میدهد که اگر واسطی در ارسال پیام
وجود داشته باشد ،آنگاه باید  yمقدار یک بگیرد.

در رابطهی شماره  ،21محدودیتی به مدل اضافه میشود که در آن
یک شدن مقدار متغیر yرا وابسته به یک شدن متغیر  xمیکند.
()22

∀e,p,d,m & if(p≠d+1)→ ∑ xepdmc - ∑ yepdmc = 0
c=1

C

c=1

C

p=1 l=1

عبارت شماره  ،26نشان میدهد که  MSQ1فقط سفارشات مابین
تأمینکنندگان سطح  1و تولیدکنندگان را نشان میدهد و متغیر
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 -4-3نتایج حاصل از حل مسئله نمونه پایه

مدل ،]3[SCIPنتایج بدست آمده با استفاده از مدل ]24[BARON
که دارای توانایی مشابه ولی تکنیک حل متفاوت است ،راستیآزمایی
گردید.

نتایج حاصل از پیادهسازی متدولوژی پیشنهادی بر حل مسئله نمونه
پایه در شکل  2نمایش داده شده است .مقدار تابع هدف در پایین
شکل سمت چپ در مقابل عبارت  costنوشته شده است .جریان
داده و اطالعات با خطوط سبز رنگ مشخص شده است و نوع وسیلة
حمل و نقل که توسط مدل انتخاب میشود بر روی جریان موادوکاال
نوشته شده است .نوع کانال اطالعاتی و پیام انتقال یافته با هر کانال
هم روی کانال برچسب زده شده است.
با توجه به توضیحات باال ،مدل ساخته شده با انتخاب بهترین ترکیب
الگوی جریان دادهواطالعات و جریان کاال به بهینهسازی تابع هدف
پرداخته است.

 -4-2مطالعه موردی

به منظور انجام مطالعه موردی ،زنجیره تأمینی به عنوان مسئله نمونه
تعریف شد .مدل ساخته شده در شرایط مختلف در نظر گرفته شده
برای مدل نمونه ،مقداردهی شده و حل گردید .در این بخش به
تعریف مسئله نمونه پایه و آزمایشات انجام گرفته پرداخته شده است.
 -4-2-1تعریف مسئله نمونه پایه

مسئلة نمونة پایه ،زنجیره تأمینی با  6عضو است که شامل یک
تولیدکننده ،دو تأمینکنندة سطح یک و سه تأمینکنندة سطح دو
است .در این زنجیره ،مواد و کاالی تبادل شده مابین شرکا ،سازنده
و دریافتکنندة هر پیام و ارتباط هر پیام با مواد مبادله شده به عنوان
پارامترهای معین و مشخص وارد مدل میشوند .در شکل  1ساختار
کلی زنجیره مفروض قابل مشاهده است .برچسبهای موجود بر روی
مسیرهای موادوکاال نشانگر حرکت آن موادوکاال در آن مسیر است.
زنجیره تأمین پایه ،به عنوان ساختار پایة مورد بررسی انتخاب شده
است و با ایجاد تغییراتی در پارامترهای ورودی و ایجاد  18مسئله
نمونه متفاوت ،نتایج به دست آمده مورد بررسی ،تحلیل و مقایسه
قرار گرفتهاند .در تمام نمونههای ایجاد شده به غیر از نمونة ،15
ساختار زنجیره ثابت است و تعدادی از پارامترهای مقدار سفارش،
مدت زمان مصرف مواد اولیه ،مقدار ماده اولیه مورد نیاز ،هزینه و
سرعت حملونقل مواد ،هزینه و سرعت کانالهای ارتباطی و هزینه
ایجاد پیام تغییر پیدا کردهاند و اثر این تغییرات بر خروجی مدل
ثبت شده است.

شکل  :2نتایج حاصل از اجرای مدل بر روی مسئله نمونة پایه

 -4-4نتایج حاصل از حل مسائل نمونه

با انجام آزمایش بر روی مسئله نمونه پایه و  18مسئله نمونه منبعث
از آن و بررسی تفاوتهای هر مجموعه با مسئلة نمونه پایه نتیجه
گرفته شد که با تغییر ساختار زنجیره به منظور دستیابی به کمینه
هزینه ،الزم است تا الگوی جریان دادهواطالعات تغییر پیدا کند.
همچنین با ثابت نگه داشتن ساختار کلی زنجیره و تغییر مقادیر
پارامترها ،نشان داده شد که به منظور حفظ وضعیت ایدهآل ،الزم
است تا الگوی جریان دادهواطالعات در زنجیره تغییر پیدا کند و با
شرایط جدید هماهنگ شود.
نتایج حاصل از اجرای مدل بر روی مجموعة دادة پایه و  18مجموعة
دادهای نمونه ،نشان داد که از میان تعداد بسیار زیاد الگوهای جریان
دادهواطالعات که میتوان برای هر زنجیره متصور شد ،یک الگو می-
تواند باعث کمینهسازی هزینههای زنجیره گردد .همچنین مدل ارائه
شده همانطور که از وضعیت الگوی موادوکاال تأثیر میپذیرد با
انتخاب نوع وسایل حملونقل استفاده شده برای ترابری ،بر روی
الگوی موادوکاال در زنجیره تأمین اثرگذار است.
همچنین مشاهده شد که انتخاب الگوی مناسب جریان

شکل  :1مسئله نمونه پایه

 -4-2-2ویژگی دادههای بکار رزته

مقادیر اختصاص یافته به پارامترها از دامنههای مشخص و محدود
اما بصورت تصادفی انتخاب شدهاند.
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دادهواطالعات در زنجیرة تأمین سفارشیساز میتواند باعث کاهش
هزینههای زنجیره و در نتیجه افزایش سوددهی آن گردد .با توجه
به نتایج به دست آمده ،هرچه فناوری بکار رفته در تولیدکنندگان و
تأمینکنندگان پیشرفتهتر و سرعت تولید باالتر باشد و نیز هزینة
انبارداری باالتر باشد ،توجه به انتخاب الگوی بهینه اثرات بیشتری بر
کاهش هزینههای زنجیره خواهد داشت.
تغییرات اعمال شده بر الگوی جریان داده و اطالعات در جدول 8
ارائه شده است .با استفاده از دادههای این جدول ،میتوان نتیجه
گرفت تغییرات مقادیر کدام پارامترها در رنج تغییر ارائه شده ،می-
تواند به منظور جلوگیری از افزایش هزینهها و رسیدن به کمینة
هزینه ،باعث ایجاد تغییر در الگوی جریان دادهواطالعات شود .میزان
اثرگذاری این تغییر را نیز میتوان با توجه به میزان تغییر انجام شده،
برآورد کرد.
با توجه به مقادیر جدول  8میتوان نتیجه گرفت که افزایش بیش از
اندازة سفارش دریافتی یا کاهش زیاد آن ،افزایش یا کاهش هزینة
استفاده از کانالهای مورد استفاده و نوسان در سرعت انتقال داده با
استفاده از هر کانال و تغییر ساختاری زنجیره تأمین مهمترین عوامل
ایجاد تغییر در الگوی جریان دادهواطالعات زنجیره تأمین به شمار
میروند .اما انجام تغییر بر روی ساختار زنجیره و تغییر شرکا ،باعث
تغییر ساختار الگوی زنجیره تأمین میشود.
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جدول  :8مقایسه تغییرات ایجاد شده در الگوی جریان اطالعات نسب
به مسئلة نمونة پایه
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پیشبینی و تقریب صحیح آن را) داشته باشد تا بتواند جلوی
نوسانات شدید هزینههای زنجیره را گرفته و برنامهریزی صحیح
انجام دهد .با این وجود در جدول  7مشاهده میشود که الگوی
جریان دادهواطالعات مسائل نمونه  1و  2هیچ تغییری نسبت به
الگوی جریان دادهواطالعات مسئلة نمونه پایه نداشته است؛ بنابراین
در مسئلة مورد فرض ،تغییرات مقدار سفارش مشتری تأثیری در
شکلگیری الگوی جریان دادهواطالعات ندارد .از این رو میتوان
نتیجه گرفت که رفتار مشتری به عنوان متغیری محیطی بر الگوی
جریان دادهواطالعات اثرگذار نیست.

همچنین با تحلیل حساسیتهای انجام گرفته و با توجه به نتایج
حاصل از حل مسائل نمونه ،مشخص شد که تغییر در سرعت تولید
یا مصرف مواد اولیه ،تغییر در نوع وسیلة حمل و نقل انتخاب شده
و تغییر در هزینة انبارداری ،تأثیری در شکل الگوی جریان داده و
اطالعات در زنجیره تأمین مورد مطالعه نداشته است.
در انتها متذکر میشود که تمامی مسائل پس از حل با حلکننده
اصلی ( )SCIPبه منظور اعتبارسنجی با حلکننده  BARONنیز حل
شدهاند و نتایج مشابه به دست آمده است.
 -4-5مقایسه با کارهای پیشین

در تحقیقات مورد مطالعه حتی تحقیقاتی که مدل پیچیده مشابه
این مقاله ارائه شده است مانند [ ،]23اثرات حضور تکتک کانالهای
جریان دادهواطالعات در زنجیره تأمین به صورت کمی مورد بررسی
قرار نگرفته است .در مسائل مدلسازی ،توجهی به جزئیات جریان
دادهواطالعات نشده است و در تحقیقات مرتبط با جریان
دادهواطالعات مباحث بصورت کیفی و مقایسهای و یا ارائة الگوها و
فریمورکهای نوین اطالعاتی به منظور جایگزینی الگوهای قدیمی
مورد بحث قرار گرفته است؛ مانند مقالة [ ]8که در پی الکترونیکی
کردن ،جریان داده و اطالعات سنتی و غیرالکترونیکی است .یا مقاله
[ ]12که علیرغم توجه به ساخت الگوی جریان موادوکاال و
دادهواطالعات بهینه ،تمام کانالها از یک نوع فرض شدهاند در
حالیکه در کار حاضر انواع مختلف روشهای حملونقل و ارتباط
دادهای نیز داخل در مدل شدهاند.
کمی کردن اثرات جریان داده و اطالعات و بررسی میزان اثرات آن
بر روی هزینة زنجیره تأمین ،توجه به مد زنجیره و انتخاب مد
سفارشی ساز و بررسی تأثیرات متقابل دو الگوی موادوکاال و
دادهواطالعات بر یکدیگر که در شکلگیری الگوی دادهواطالعات و
انتخاب وسایل حملونقل و نوع کانال ارتباطی نمود عینی داشت به
عنوان نوآوریهای مقالة حاضر در مقایسه با مقاالت مشابه مطالعه
شده که قسمتی از آن در قسمت مراجع معرفی شدهاند ،به شمار
میآیند.

شکل  :3نمودار اثرات تغییر مفدار سفارش دریازتی بر هکینة زنجیره

همچنین با توجه به مقادیر جدول  7و شکل  4و مقایسة مقادیر تابع
هدف مسئلههای نمونة  7و  8نشان میدهد که تغییر در سرعت خط
تولید هر یک از تأمینکنندگان و تولیدکنندگان در صورتیکه به هر
علتی اتفاق بیفتد ،نوسانات هزینهای نسبتا شدیدی را به زنجیره
تحمیل خواهد کرد ،اما با این وجود باز هم شاهد ایجاد تغییر در
ساختار الگوی جریان دادهواطالعات پس از ایجاد تغییرات فوقالذکر
نیستیم.

 -4-6تحلیل نتایج

در این بخش یافتههای حاصل از مقایسة نتایج به دست آمده از حل
مسائل مختلف با نتایج به دست آمده از حل مسئلة نمونة پایه مورد
تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
مقادیر تابع هدف با توجه به شکل  3نشان میدهد که افزایش یا
کاهش مقدار سفارش دریافتی از مشتری ،تغییرات شدیدی را در
مقدار تابع هدف ایجاد میکند .بنابراین مدیریت زنجیرة تأمین
سفارشیساز باید توجه خاصی به حجم سفارشات مشتری (و امکان

شکل  :4نمودار اثرات نوسان سرع
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تغییر ساختار زنجیره نیز میتواند باعث کاهش یا افزایش هزینههای
زنجیره تأمین گردد .با تغییر ایجاد شده در ساختار زنجیره که در
مسئله نمونه  15انجام شد نه تنها هزینة کلی زنجیره عوض شد بلکه
ساختار الگوی جریان داده و اطالعات نیز دستخوش تغییر شد.
همچنین شبیهسازی انجام شده نشان داد که تغییرات در هزینة
بکارگیری و سرعت وسایل حملونقل و کانالها و مسیرهای
ارتباطی ،نوسانات خفیف هزینهای به زنجیره تحمیل میکند (شکل
 .)5به نظر می رسد علت توجه اندک به این موارد در تحقیقات و
مقاالت نوشته شده هم همین تأثیر اندک آنها در کاهش یا افزایش
هزینه باشد.
شکل  :6نمودار اثرات استفاده از روشهای سنتی برای انتقال اطالعات
بر هکینة زنجیره

شکل  :7نمودار مقایسه سرع

شکل  :5نمودارتأثیرات ازکایش هکینه حمل و نقل بر هکینه زنجیره

 -4-6-1مقایسه و تحلیل مقادیر مدت زمان دریاز

دو حال

پاسخگویی به سفارش ماده اولیه  l1در

استفاده از روش سریع و کند ارتباط

مواد و کاالی

سفارش داده شده به ازای مجموعه دادههای هزموده شده

 -4-6-2مقایسه و تحلیل زمان ارسال پیام به ازای مجموعه داده-

نکتة قابل توجه اینجاست که استفاده از روشهای ارتباطی سنتی
(مجموعة دادهای  )14همانطور که در شکل  6دیده شد ،باعث
افزایش نسبی هزینهها شد .همچنین با توجه به شکل  7میتوان
مشاهده کرد که این انتخاب سرعت پاسخگویی به سفارشات را
کاهش میدهد (در شکل  7به صورت جزئی سرعت پاسخگویی به
سفارش کاالی  l1در دو صورت استفاده از روشهای مدرن و سنتی
ارتباط نشان داده شده است) و این امر میتواند باعث ایجاد نارضایتی
در مشتری گردد.

های هزموده شده

با توجه به خروجیهای به دست آمده از حل مسائل ،مشاهده
میشود که مدت زمان ارسال و دریافت هر پیام هم فقط در زمان
استفاده از روشهای کند است که افزایش شدید دارد در سایر موارد
حتی با وجودی که در برخی موارد الگوی جریان دادهواطالعات نیز
تغییر کرده است اما تغییرات شدیدی در مجموع زمان تولید ،ارسال،
دریافت و پردازش پیام ایجاد نشده است.
 -4-6-3مقایسه و تحلیل موجودی انبار به ازای مجموعه داده-
های هزموده شده

با توجه به نتایج به دست آمده در پس آزمایشات انجام شده محرز
گردید که هرگونه تغییرات اعمال شده در ساختار ،سرعت نقل و
انتقال مواد و اطالعات و سرعت تولید کاال بر مقدار موجودی انبار
40
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تاثیرگذار است .اما نکتة جالب توجه در اینجاست که افزایش یا
کاهش هزینة انبارداری هیچ تأثیری در میزان موجودی انبار نداشته
است (مسائل نمونه  9و  .)10همچنین قابل توجه است که افزایش
مدت زمان تبادل داده و اطالعات به صورت واضح باعث افزایش
موجودی انبار و در پی آن افزایش هزینة انبارداری شده است (شکل
.)8
در شکل  8نشان داده شده است که با افزایش مدت زمان صرف شده
برای ارسال پیام از مبدأ به مقصد (که شامل تمامی مراحل از ابتدای
ساخت پیام ،انتقال پیام و سپس دریافت و پردازش آن است) ،هزینة
کلی زنجیره نیز افزایش مییابد .در نمودار  6-6مدت زمان صرف
شده برای ارسال پیامهای  m1و  m2توسط خطوط سبز و قرمز نشان
داده شده است .در مسئلة نمونة پایه ،مدت زمان صرف شده برای
ارسال پیام  m1از مبدأ به مقصد همانطور که در شکل  8دیده
میشود 47 ،واحد زمانی است و این مدت زمان برای ارسال پیام
 ،m2به  48واحد میرسد .با افزایش مدت زمان ارسال پیامهای m1
و  m2به  64و  ،53شاهد افزایش هزینههای زنجیره هستیم.

با توجه به نمودارهای ارائه شده و مقایسه مقادیر ارائه شده و در کنار
هم قرار دادن نمودارها ،نتایج زیر بهدست میآید:
✓ استفاده از روشهای کند و ارزان تبادل دادهواطالعات اگر چه
در ظاهر باعث کاهش هزینههای تبادل اطالعات مابین شرکا
میشود اما در نهایت باعث افزایش هزینة کلی زنجیره می-
شود (مجموعة دادهای  14شبیهسازی شرایطی است که در
آن از کانالهای ارتباطی کند برای انتقال پیام مابین شرکا
استفاده شده است).
✓ افزایش سرعت تولید و تأمین مواد اولیه که از راههای مختلف
منجمله کاهش مدت زمان تولید ،افزایش سرعت تبادل داده
و  ...انجام میپذیرد به کاهش هزینة کلی زنجیره کمک می-
کند؛ در نتیجه انتخاب وسیلة حمل و نقل گرانقیمت اما
سریع در نهایت باعث کاهش هزینههای زنجیره میگردد.
✓ تغییرات در مقدار سفارش دریافتی از مشتریان که یکی از
مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد اثرات شالق گاوی در زنجیره
های تأمین است[ ،]5در ساختار الگوی جریان داده و
اطالعات بیتأثیر است .بنابر آنچه در جدول  15ارائه شده
است با تغییرات انجام شده و افزایش و کاهش مقادیر سفارش
دریافتی از مشتریان ،هیچگونه تغییری در ساختار الگوی
جریان دادهواطالعات مشاهده نشد.
✓ با توجه به تغییرات اعمال شده در پارامترهای مربوط به
هزینه و سرعت حملونقل کاال ،هزینة انبارداری ،سرعت
تولید و ضریب نیاز به مواد اولیه به منظور تولید محصول
مشاهده شد که انجام تغییرات در هیچ یک از پارامترهای
ذکر شده باعث تغییر در الگوی جریان دادهواطالعات نمی
شود .هرچند این تغییرات گاها موجب تغییراتی در انتخاب
وسیلة حملونقل مورد استفاده مابین شرکا شده است.
✓ مهمترین عوامل ایجاد تغییر در ساختار الگوی جریان داده و
اطالعات در زنجیره تأمین مفروض بر طبق آزمایشات انجام
گرفته شامل ایجاد تغییر در ساختار الگوی فیزیکی کاالومواد
(مانند تغییر تعداد تأمینکنندگان و غیره) ،تغییر قیمت
استفاده از کانالهای ارتباطی ،تغییر انواع کانالهای ارتباطی
مورد استفاده و تغییر در سرعت ایجاد ،ارسال و پردازش پیام
میشود.
✓ برخالف اثرگذاری شدید تغییر در مقدار پارامترهایی مانند
پارامتر میزان سفارش دریافتی از مشتریان که تأثیر بسزایی
در کاهش یا افزایش هزینة زنجیره دارد ،تغییراتی که باعث
بروز تغییر در الگوی جریان دادهواطالعات گشتهاند ،تغییرات

شکل  :8نمودار اثر ازکایش مدت زمان تبادل اطالعات بر هکینه

مدت زمان تحویل سفارش نقش بسزایی در شکلگیری میزان
موجودی انبار دارد .با توجه به خروجیهای بدست آمده از حل
مسائل هجده گانه ،قابل توجه است که با وجود بیشتر بودن مدت
پاسخ به تمام سفارش ارسالی  l2نسبت به  ،l1موجودی انبار  l2در
تمام موارد بهغیر از مورد  ،15بسیار پایینتر از  l1و سایر مواد اولیه
است .این نشان دهندة این است که افزایش سرعت تولید با موازی-
کاری و افزایش تعداد تأمینکنندگان میتواند به کاهش موجودی
انبار و در نتیجه کاهش هزینة کلی زنجیره منجر شود.
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ارائه مدل جدیدی برای انتخاب الگوی جریان داده و اطالعات در زنجیره تأمین با مد سفارشیساز  ................صابر دینپرست و همکاران
فرآیندهای مربوط به مدیریت دانش را نیز فراهم سازد .بررسی
مسائل مربوط به مدیریت دانش و اثرات آن بر عملکرد زنجیره تأمین
و چگونگی ساختار الگوی جریان داده و اطالعات با بکارگیری داده-
های بزرگ در شرایط مورد بحث میتواند در آینده مورد توجه و
تحقیق قرار گیرد.
 .2تقسیمبندی اطالعات مبادله شده مابین شرکا به دادههای
خبری و دادههای کنترلی و استفاده از قابلیتهای اینترنت اشیاء
میتواند تمرکز بیشتر بر ساختار مدیریتی زنجیره تأمین را درپی
داشته باشد و مسائل مدیریتی را به نحو ملموستری وارد مسئله
نماید .این کار میتواند چارچوبی جهت معرفی ساختارهای مدیریتی
زنجیرة تأمین و توجه بیشتر به نقش سازمانهای پیشرو و راهبر در
زنجیره را باعث شود.
 .3بررسی نقش الگوی جریان داده و اطالعات در کاهش اثر
شالق گاوی نیز میتواند در ادامة این کار انجام پذیرد.

هزینهای اندکی به زنجیره تحمیل کردهاند.
✓ با توجه به ساختار محدودیتها و ضرایب ثابت موجود در
مدل ،شدنی یا نشدنی بودن مسئله تعیین میگردد؛ بنابراین
تضمینی برای شدنی بودن مسئله در تمامی شرایط وجود
ندارد .همچنین نتایج به دست آمده پس از تغییرات انجام
شده در پارامترها بر مبنای اصول حاکم بر زنجیره تأمین بوده
است.
✓ ارائة پاسخ بهینه نیز که توسط مدل حلکننده مورد استفاده
در زبان مدلسازی گمز و با تابع هدف کمینهساز به دست
آمده عالوه بر اینکه توسط حلکنندة  SCIPحل شده است،
توسط حلکنندهای  BARONنیز صحتسنجی شده است؛
و این مسئله نشاندهندة عملکرد صحیح مدل در ارائه الگوی
بهینه است.
✓ رفتار صحیح متغیرهای تصمیم و میانی پس از تغییر
پارامترها و ارائة جواب بهینه به منظور کاستن از هزینههای
کلی به عنوان دو معیار سنجش صحت عملکرد مدل در نظر
گرفته شده است.
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