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مقدمه
انسان از ديرباز در شرايط مختلف براي انتخاب راهكارهاي موجود ،مجبور به اتخاذ
تصميم بوده است .با گسترش جوامع و افزايش تنوع نيازهاي بشر ،پيچيدگي در فرايند
تصميمگيري نيز افزايش يافته است .اين پيچيدگي براي مديران سازمانها نيز از
تصميمگيري در شرايط اطمينان به سمت تصميمگيري در شرايط احتمالي و
عدماطمينان كامل تغيير يافته است .از سوي ديگر ،تنوع و اولويتهاي مختلف اهداف
تصميم نيز بر پيچيدگي اين فرايند ميافزايد .برايناساس انديشمندان نسبت به ارائة
رويههاي علمي و نظاممند براي بررسي گزينههاي هدف و فرايند اخذ تصميم اقدام
نمودهاند .در نتيجه ،روشهاي تصميمگيري چندمعياره ،بهعنوان يكي از شاخههاي
كاربردي دانش تحقيق در عمليات ،بهوجود آمدند كه تحولي در اين فرايند بهشمار
ميرود .پس از دهة  0691هزاران مقاله و كتاب دربارة مباني نظري و كاربردي اين
شاخه ارائه شده است .هدف از روشهاي تصميمگيري چندمعياره را ميتوان به شرح
زير برشمرد« :تجزيهوتحليل تصميم ،مجموعه فعاليتهايي است كه از طريق برخي
مدلهاي صريح و نه لزوماً رسمي ،سعي در ارائة پاسخ به ذينفعاني دارد كه قصد اتخاذ
تصميم در زمينهاي خاص را دارند»] .[01در واقع ،توسعة روشهاي تصميمگيري
چندمعياره بهمنظور امكان بهرهگيري از چندين معيار سنجش در مسائل تصميمگيري
است.
روشهاي تصميمگيري چندمعياره به دو دستة روشهاي تصميمگيري چندهدفه و
روشهاي تصميمگيري چندشاخصه تقسيم ميشوند ] .[6در دهههاي گذشته
تصميمگيري چندشاخصه ازجمله حوزههايي بوده كه با سرعت زياد و در جهتهاي
گوناگون در حال رشد و توسعه است.
در تصميمگيري چندشاخصه ،تعدادي گزينه تصميمگيري بر اساس تعدادي
شاخص ارزيابيشده و بهترين گزينه انتخاب ميشود ] .[01در اين مسائل جواب بهينه،
گزينهاي است كه بهترين مقدار را در هر يك از شاخصهاي مورد ارزيابي كسب
ميكند .چنين گزينهاي معموالً وجود ندارد و ازاينرو هدف يافتن بهترين جواب
سازشي (توافقي) از ميان كلية گزينههاي ممكن بر اساس چندين شاخص كمّي و كيفي
است ] .[01گامهاي اصلي در يك مسألة تصميمگيري چندشاخصه را ميتوان به شرح
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زير برشمرد ]:[00
 .0تعيين معيارهاي ارزيابي بهگونهاي كه منعكسكنندة اهداف باشند؛
 .2شناسايي گزينههاي موردنظر بهمنظور مقايسه؛
 .0ارزيابي گزينههاي موردنظر نسبت به معيارها (مقادير تابع مالك)؛
 .4بهكارگيري يك شيوة تجزيه و تحليل چند معيارة رسمي؛
 .1پذيرش يك گزينه بهعنوان بهينه (ارجح)؛
 .9اگر گزينة نهايي قابل قبول نيست ،اطالعات جديدي را جمعآوري و به گام بعدي
بهينهسازي چندمعياره برويد.
گامهاي فوق ،براي هر مسألة چندشاخصه قابل استفاده است .در گام چهارم از اين
فرايند تصميمگيرنده ميتواند بر اساس شرايط مساله و نوع اطالعات در دسترس يكي
از انواع روشهاي تصميمگيري چندشاخصه را انتخاب كند .مروري جامع بر روشهاي
تصميمگيري چندشاخصه را ميتوان در منابع ] [20 ،02 ،01مالحظه نمود.
هدف از تحقيق حاضر آن است كه با در نظر داشتن محدوديتهاي موجود ،روشي
نوين بهمنظور محاسبة اوزان بهينه شاخصهاي (معيارهاي) موردنظر در ارزيابي
گزينههاي يك مسألة تصميمگيري چندشاخصه ارائه گردد .اين روش در واقع تعميمي
بر منطق مورد استفاده در "روش برنامهريزي خطي براي تحليل چندبعدي ترجيحات"0
) (LINMAPاست كه برخي محدوديتهاي منطقي و كاربردي آن را رفع و از منطقي
ساده براي محاسبة اوزان استفاده ميكند .كاربرد اين روش ،در كنار روش )(TOPSIS
به نوعي تصميمگيرنده را در اتخاذ تصميم بهينه كمك ميكند .در ادامة مقاله نخست،
مروري بر سابقة توسعه و كاربرد مدلهاي برنامهريزي رياضي در مسائل تصميمگيري
چندشاخصه ارائه شدهاست .منطق مورد استفاده در مدلسازي روش پيشنهادي و برخي
نتايج مربوطه در بخش سوم ارائه و اثبات شدهاست .براي بررسي كاربرد مدل پيشنهادي
نيز دو مثال عددي در بخش چهارم مقاله ارائه گرديده است .در نهايت مقاله با بحث و
نتيجهگيري در بخش پنجم به پايان ميرسد.

1- Linear programming techniques for multidimensional analysis of preference
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كاربرد مدلهای برنامهریزی ریاضی در تصمیمگیری چندشاخصه
يك مسألة تصميمگيري چندشاخصه را ميتوان به شكل رسمي بهصورت زير
تعريف نمود :مجموعهاي از  mگزينه  A1 , A2 , , Am را در نظر بگيريد كه براساس
مجموعهاي از معيارهاي c1 , c2 , , c n ارزيابي ميشوند .مسأله را ميتوان در يك
ماتريس تصميمگيري ،نظير شكل  0تعريف نمود.
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شكل  .2ماتریس تصمیمگیری

در ماتريس شكل  ،0عناصر  y ijامتياز گزينه iام در شاخص jام را نشان ميدهند .هر
يك از معيارهاي  c j , j  1,2, , nنيز وزني معادل  w j  0, j  1,2, , nدر
تصميمگيري دارند.
چارچوبهاي مختلفي براي تجزيهوتحليل مسائل تصميمگيري طبق تعريف فوق
ارائه شدهاست" .هوانگ" و "يون" ] [02در يك تقسيمبندي كلي انواع روشهاي
تصميمگيري چندشاخصه را به دو دستة روشهاي غيرجبراني و جبراني تقسيم ميكنند.
بر اين اساس ،در خانوادة روشهاي غيرجبراني ،امكان مبادله ميان شاخصهاي مسألة
وجود ندارد .در حالي كه خانوادة روشهاي جبراني ،امكان مبادله ميان شاخصها را
فراهم ميسازند .اين مؤلفان انواع روشهاي جبراني را در سه دستة زير تقسيمبندي
ميكنند.
زيرگروه نمرهگذاري و امتيازدهي :در اين زيرگروه ،سعي بر برآورد يك تابع
مطلوبيت به ازاي هر گزينه ميباشد از آنجاييكه گزينه با بيشترين مطلوبيت برگزيده
خواهد شد .از اين دسته ميتوان به روشهاي مجموع ساده وزين ،ساده وزين با تعامل
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متقابل و مجموع وزين ردهاي اشاره نمود؛
زير گروه سازشي :گزينهاي در اين روشها ارجح خواهد بود كه نزديكترين گزينه
به راهحل ايدهآل باشد .از اين زيرگروه ميتوان به روشهاي رتبهبندي گزينهها بر
اساس نزديكي به راهحل ايدهآل ) (LINMAP) ،(TOPSISو  ...اشاره نمود.
زيرگروه هماهنگ :خروجي اين زيرگروه بهصورت مجموعهاي از رتبهها بوده،
بهنحوي كه هماهنگي الزم را به مناسبترين صورت تأمين خواهد نمود .از اين
زيرگروه ميتوان به روشهاي تخصيص خطي ELECTRE ،و PROMETHEE
اشاره نمود].[0
روشهاي تصميمگيري چندشاخصه را ميتوان از منظر ديگري نيز تقسيمبندي نمود.
در زمينة روشهاي تصميمگيري چندهدفه ،انواع روشهاي تصميمگيري را بر حسب
زمان و نحوة مشاركت تصميمگيرنده در حل مسأله به چهار دستة روشهاي حل ( )0با
گرفتن اطالعات اوليه از تصميمگيرنده )2( ،با گرفتن اطالعات از تصميمگيرنده هنگام
حل )0( ،با گرفتن اطالعات از تصميمگيرنده بعد از حل و ( )4بدون نياز به كسب
اطالعات از تصميمگيرنده تقسيم ميكنند 3[. ، ]1تقسيمبندي مشابهي را ميتوان براي
روشهاي تصميمگيرنده چندشاخصه نيز ارائه نمود .برخي از اين روشها مسأله
تصميمگيري را در حالتي تعاملي و با مشاركت تصميمگيرنده در فرايند تجزيهوتحليل
حل ميكنند .از جمله روشهاي اين دسته ميتوان به فرايند تحليل سلسله مراتبي ،روش
) (PROMETHEEو ) (ELECTREاشاره نمود كه در طول فرايند تجزيهوتحليل
اطالعاتي را به تناسب از تصميمگيرنده دريافت ميدارند .در مقابل ،دستة ديگري از
روشها با دريافت مجموعهاي از اطالعات اوليه از تصميمگيرنده در قالب قضاوتها و
ترجيحات انفرادي به تجزيهوتحليل مسأله ميپردازند كه ازآن جمله ميتوان به
روشهاي ) (COPRAS) ، (TOPSISو مجموع ساده وزني اشاره نمود.
يكي از رويكردهاي حل مسائل تصميمگيري چندشاخصه ،فرمولبندي آنها در
قالب مدلهاي برنامهريزي رياضي است .در اين رويكرد سعي ميشود تا با استفاده از
مدلي رياضي ،اوزان شاخصهاي تصميمگيري و يا رتبهبندي گزينهها مشخص شود.
يكي از اولين روشهاي مبتنيبر برنامهريزي رياضي ،روش ) (LINMAPاست كه در
سال  0690توسط "اسرينيواسان" و "شوكر" معرفي شدهاست ] [21و مبناي رتبهبندي
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گزينهها در آن ،اندازهگيري فاصله هر گزينه از نقطة ايدهآل است .روش )(LINMAP

با شروع از ماتريس تصميمگيري و ترجيحات تصميمگيرنده نسبتبه مقايسات سراسري
در خصوص راهكارها ،وزنها و نقطة ايدهآل تصميمگيرنده را ايجاد ميكند ] .[20در
اين روش  mگزينه و  nشاخص از يك مسألة مفروض بهصورت  mنقطه در يك
فضاي  nبعدي مورد توجه قرار گرفته و سپس نقطة ايدهآل تشخيص دادهشده و
گزينهاي كه داراي كمترين فاصله از ايدهآل باشد ،انتخاب ميشود .فرض بر اين است
كه تصميمگيرنده از دو گزينةمفروض نيز نزديكترين به ايدهآل را انتخاب خواهد
كرد ].[02 ،0
"پكلمان" و "سن" ] [22نيز مجموعهاي از مدلهاي برنامهريزي رياضي را براي
محاسبة اوزان شاخصهاي تصميمگيري پيشنهاد دادهاند .در روشي ديگر" ،برناردو" و
"بلين" ] [9يك مدل رياضي برگرفته از مدل تخصيص را براي اولويتبندي
مجموعهاي از گزينهها بهكار بردهاند .هدف آنها در مسأله ،يافتن تخصيصي از يك
مجموعه گزينهها به مجموعهاي از رتبهها به گونهاي است كه بيشترين سازگاري را با
نظرات تصميم گيرندگان درخصوص رتبهبندي گزينهها داشته باشد" .مستافي" و
"ژاوير"]  [20مسأله تصميمگيري چندشاخصه را در قالب يك مدل برنامهريزي خطي
عدد صحيح مختلط فرموله و حل نمودند" .هورويتز" و "زاپ" ] [00نيز يك مدل
برنامهريزي خطي را براي محاسبة اوزان شاخصهاي تصميمگيري ارائه دادهاند.
"شيرالند" و همكاران ] [24از يك مدل برنامهريزي آرماني براي تعيين برآوردهاي
مقيد از اوزان شاخصها استفاده نمودهاند.
در سالهاي اخير ،كاربرد روشهاي مبتنيبر برنامهريزي رياضي براي مسائل
تصميمگيري در شرايط عدماطمينان توسعه و گسترش فراواني داشته است .از آن جمله،
"لي" و همكاران ] [09كاربرد روش برنامهريزي كسري در تصميمگيري با دادههاي
فازي شهودگرا را مطرح نمودهاند .لي ] [01از يك مدل غيرخطي بهمنظور استفاده از
روش  TOPSISدر شرايط عدم اطمينان استفاده نموده است .لي و همكاران ][21 ،06
همچنين دو مدل برنامهريزيخطي را به منظور تصميمگيري گروهي با دادههاي فازي
شهودگرا و دادههاي فازي فاصلهاي پيشنهاد دادهاند" .وانگ" و همكاران ] [29نيز از
مدلي برنامهريزي كسري براي حل مسائل تصميمگيري چندشاخصه در شرايط عدم
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قطعيت استفاده نمودهاند .توسعة مدل  LINMAPبراي مسائل تصميمگيري چندشاخصه
در محيطهاي غير قطعي نيز در ] [00 ،26 ،09 ،04بررسي شده است.

روش پیشنهادی
در اين بخش نسبت به ارائة يك مدل برنامهريزي رياضي براي تجزيه و تحليل
مسائل تصميمگيري چندشاخصه و تعيين اوزان شاخصهاي تصميمگيري اقدام
شدهاست .منطق مورد استفاده در طراحي اين مدل آن است كه اوزان شاخصهاي
تصميمگيري بهگونهاي محاسبه شوند كه با توجه به گزينههاي ايدهآل تعريفشده ،هر
يك از گزينهها بهترين امتياز ممكن را برحسب معيار فاصله تا جوابهاي ايدهآل
بهدستآورند.
ماتريس تصميمگيري شكل  0را در نظر بگيريد .ابتدا نسبت به بيمقياسسازي اين
ماتريس با استفاده از نرم اقليدسي اقدام و ماتريس بيمقياس شكل  2حاصل ميگردد.
بيمقياسسازي اقليدسي طبق رابطه زير انجام ميشود.
y ij
m

()0

2
ij

y
i 1

شاخص

Cn



C2

C1

v1 n



v12

v11

A1

v2 n



v22

v21

A2









v mn



vm2

vm1


Am

گزینه

شكل  .2ماتریس تصمیم بیمقیاسشده

حال گزينههاي ايدهآل مثبت و منفي به صورت زير تعريف ميشوند:

vij 
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A   v1 , ,v n    max vij j  J  , min vij j  J  
 i

 i

()2

A  v , ,v    min vij j  J  , max vij j  J  
 i

 i

n




1

كه در اين تعريف  Jمجموعة معيارهاي سود و  J مجموعة معيارهاي هزينه است.
حال فاصل هر گزينه از ايدهآلهاي مثبت و منفي بهصورت زير تعريف ميشود:
; i  1 ,2 , , m

()0

; i  1 ,2 , , m

1
2





n



d i  


1
2

2
v j

 



n





2
w j vij  v j 
j 1


w j vij 

j 1



d i

در رابطة ( w j  0, j  1,2,,n ،)0بردار اوزان نامعلوم شاخصهاي تصميمگيرري

با شرط   j 1 w j  1است كه مدل سعي در تعيين مقادير آنها دارد .در مرحلة بعردي
متغيرهاي  t iو  t iبه صورت زير تعريف ميشوند:
n

 

2

()4

 

t i  d i ,t i  d i
2

با توجه به تعريف فوق شاخص نزديكي نسبي بهعنوان امتياز هر گزينه به صورت
زير تعريف ميشود (در روش  TOPSISاز  d iو  d iاستفاده ميشود):
t i

()1

t i  t i

شرركل اولي رة مرردل پيشررنهادي بررراي محاسرربه اوزان
بهصورت زير است:

w j  j  1,2, , n 

CI i 

شرراخصهررا

max Z  max CI1 , CI2 , , CI m 
w j 1

()9

حال قرار دهيد
ميگردد:

n
j 1



S .T .

w j  0 ; j  1 2, , , n



 2

vj

v

ij



 aijو



 2

 vj

v

ij

CI i  1 ; i  1 2, , , m


 . bijدر نتيجره رابطره زيرر حاصرل
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()9

w j bij
w j aij

n
j 1



n
j 1



w j bij 

n
j 1



CI i 

بر اساس الگوريتم  Maximaxمدل ( )9بهصورت زير تبديل ميشود:
  max CI1 ,CI2 , ,CI m 
()1
  CI i ; i  1 2, , ,m

با جايگذاري رابطه ( )9در ( )1عبارت زير حاصل ميشود:
()6

w j bij
w j aij

n
j 1



n
j 1



w j bij 

n
j 1



i :  

با ضرب طرفين رابطه فوق ،تساوي زير حاصل ميگردد:
n
n
n
()01
i :   w j aij   w j bij    w j bij
j 1
j 1
j 1
با جايگزيني رابطه ( )1در مدل ( ،)9مدل زير حاصل ميگردد:
max Z  
S .T .  j 1 w j 1
n

()00



w j aij  bij    j 1 w j bij  0 i 1 ,2 , ,m
n

n
j 1





w j  0 ; j 1 ,2 , ,n

 0

بررسی تحدب
مدل ( ،)00يك مدل غيرخطي مقيد است كه ميتواند بهوسيلة روشهايي مانند
گراديان تقليل يافته عمومي ،برنامهريزي خطي پيش رونده ،تابع الگرانژين و يا انواع
روشهاي ابتكاري و فراابتكاري حل شود ] .[29 ،1 ،9باتوجه به اين كه هدف از مقالة
حاضر ،ارائة اوزان بهينة شاخصهاي تصميمگيري است ،ازاينرو استفاده از روشهاي
دقيق موردنظر خواهند بود .به عنوان مثال بسياري از نرمافزارهاي عمومي برنامهريزي
رياضي ،نظير لينگو و ليندو از شيوة گراديان تقليل يافته عمومي بهمنظور بهينهسازي يك
مسأله غيرخطي استفاده ميكنند .نكتة قابل توجه آن است كه آيا جواب به دست آمده
از اين نرمافزارها ،براي مسئلة موردنظر يك جواب بهينة مطلق است يا تنها يك جواب
بهينةمحلي را نشان ميدهد .برايناساس در بخش حاضر ،نسبت به بررسي مدل ( )00از
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منظر محدب بودن تابع هدف و فضاي موجه اقدام شدهاست.
لم  .0تابع هدف مدل ( ،)00يك تابع محدب است.
اثبات :باتوجه به اينكه تابع هدف مدل ( )00يك تابع خطي است ،تحدب آن بهسادگي
معلوم است.
لم  .2فضاي جواب مدل ( )00يك مجموعه محدب است.
اثبات :ابتدا فضاي جواب مدل ( ،)00براي سادگي به صورت ماتريسي زير نشان داده
ميشود كه  Wيك بردار  mتايي و  Aو  Bماتريسهاي  m mو  يك اسكالر
است.
W 1

()02

W  A  B   WB 0
W 0 , 0

حال فرض كنيد  1 ,W1 و  2 ,W2 دو جواب موجه براي مدل ( )02باشند .در
اين صورت روابط زير برقرار خواهند بود:
W1 1

()00

1W1  A  B   W1 B  0
W1  0 ,1  0
W2 1

()04

2 W2  A  B   W2 B  0
W2  0 ,2  0

حال ،چنانچه رابطه ( )00در    0,1و رابطه ( )04در  1  ضرب و محدوديت اول
و دوم دو رابطه به ترتيب با يكديگر جمع شوند ،رابطة زير حاصل ميگردد:
()01

W1  1   W2  1
1W1  1   2W2  A  B   W1  1   W2 B  0
1W1  1   2W2  0 , W1  1   W2  0

بر اين اساس تركيب محدب دو نقطه  1 ,W1 و  2 ,W2 نيز به فضاي موجه
اختصاص دارد و بر اين اساس اثبات قضيه تكميل ميشود.
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الگوریتم حل
باتوجه به اينكه مدل ( ،)00در واقع شامل بهينهسازي يك تابع هدف محدب برروي
يك مجموعه جواب موجه ميباشد ،بر اين اساس هر جواب بهينة محلي اين تابع را
ميتوان به عنوان جواب بهينه مطلق در نظر گرفت ] . [1 ،9براين اساس ميتوان از
روشهاي مختلفي براي يافتن جواب اين مسأله استفاده نمود .ازجمله روشهاي قابل
استفاده براي حل اين مسأله ،روش گراديان عمومي تقليليافته )GRG( 0است كه
بسياري از نرمافزارهاي بهينهسازي رياضي ،نظير لينگو ،نيز بر اين اساس نسبت به حل
مسائل غيرخطي اقدام ميكنند" .آباديه" و "كارپنتير" ] [4اين الگوريتم را بهعنوان
تعميم روش گراديان تقليليافته ولف ] [21و براي حل مسائل غيرخطي با
محدوديتهاي نامساوي ارائه دادهاند .بسياري از روشهاي حل مسائل برنامهريزي
غيرخطي شامل خطيكردن مسأله و استفاده از شيوة برنامهريزي خطي ،طي مراحل زير
است:
 .0بهدستآوردن مدل با نقاط عملياتي و خطيسازي تمام محدوديتهاي تابع هدف
حول نقاط عملياتي؛
 .2تكرار روش برنامهريزيخطي براي رسيدن به جواب مناسب با خطي نمودن توابع
محدوديتها و تابع هدف كه در صورت نرسيدن به جواب با خطيسازي دوبارة
محدوديتها و تابع هدف حول نقطةجديد ،بهينة مسأله مشخص ميشود.
يكي از مشكالت روشهاي فوق آن است كه امكان دارد اين روشها به همگرايي
نرسند .ازاينرو ،روش  GRGيكي از بهترين الگوريتمهاي عمومي براي حل مسائل
غيرخطي مقيد است .آوريل ] [1معتقد است در صورت خطي بودن مدل ،روش
) (GRGمعادل با روش رگرسيون و در صورت نامقيد بودن مسأله همان روش گراديان
تقليليافته خواهد بود .بر اين اساس بهمنظور حل مدل پيشنهادي و باتوجه به موجه و
محدب بودن فضاي جواب آن ،از بستة نرمافزاري لينگو استفاده شده است كه براساس
راهنماي اين نرم افزار از روش GRGبراي حل مسائل غيرخطي استفاده ميكند.

)1- Generalized Reduced Gradient (GRG
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مثال عددی
در اين بخش با استفاده از دو مثال ،نحوة استفاده از مدل پيشنهادي در تعيين اوزان
تصميمگيري مسائل چندشاخصه ارائه شدهاست.
مثال  .2اين مثال در هوانگ و يون ] [02ارائه و با استفاده از روش  LINMAPحل
شده است .مسأله شامل  1گزينه است كه بر اساس دو شاخص مورد ارزيابي قرار
گرفتهاند .ماتريس تصميم مسأله بهصورت زير ميباشد.
x1 x2

5
4 
2 

3
1 

D  A1 0
A2 5

A3 0

A4 1
A5 4

در اين مسأله گزينههاي  A1تا  A5براساس شاخصهاي  x1و  x2ارزيابي شدهاند.
قضاوت اوليه تصميمگيرنده درخصوص ترجيحات زوجي گزينهها نسبتبه يكديگر به
صورت زير بوده است:
  1,2 , 3 ,1, 4 ,1, 5 ,1, 2 , 3 , 2 ,4 , 2 , 5 , 4 , 3 , 3 , 5 , 4 , 5 

بهطورمثال براساس اين رتبهبندي اوليه  A1بر  A2و  A3بر  A1ترجيح داده شده
است .بهرغم ناسازگاري موجود در مجموعة  مسأله فوق با استفاده از روش
 LINMAPحل شده و نتايج زير از آن حاصل شده است.
w*  .0277 , .0554 

v *  .0833 , .1944 

كه *  wبردار اوزان و *  vبردار ايدهآل ميباشد .حال نسبت به حل مسأله فوق با
استفاده از مدل پيشنهادي اقدام ميگردد .در گام نخست نسبت به بيمقياسسازي
ماتريس تصميم با استفاده از نرم اقليدسي اقدام ميشود .ماتريس بيمقياس بهصورت
زير خواهد بود.
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0.6742 
0
0.771517 0.53936 


V  0
0.26968


0.154303 0.40452 
0.617213 0.13484 

حال گزينههاي ايدهآل مثبت و منفي بهصورت زير تعريف ميشوند:

A   0.771517 ,0.6742 
A   0,0.13484 

سپس مقادير  aijو  bijطبق تعريف محاسبه ميشوند.
bi 2
0 .290909 
0.163636 
0.018182 

0.072727 

0

bi1
0
0.595238

B  0

0.02381
0.380952

ai1

ai 2

0.018182 
0.163636 

0.072727 
0.290909 
0

0.595238
0

A  0.595238

0.380952
0.02381

باتوجه به ماتريسهاي فوق ،مدل ( )00براي محاسبة اوزان بهينه اين مسأله به صورت
زير فرموله ميشود:
max Z  

S .T . w1  w2 1

 0.595238w1 0.290909w2  0.290909w2  0
 0.595238w1 0.181818w2  0.595238w1 0.163636 w2  0
 0.595238w1 0.181818w2  0.018182 w2  0
 0.404762 w1 0.145454 w2  0.02381w1 0.072727 w2  0
 0.404762 w1 0.290909w2  0.380952 w1  0
w1 , w2 ,  0

با حل مدل فوق نتايج زير حاصل ميشود:

w1  0.25

w2  0.75

با جايگذاري اين مقادير در رابطة ( )9و با توجه به ماتريسهاي  Aو  ، Bشاخص
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نهايي رتبهبندي هر يك از گزينههاي تصميمگيري بهصورت زير قابل محاسبه است:
CI A4  0.952182

CI A1  0.594515

CI A5  0.2877

CI A2  0.047818

بر اين اساس ارجحيت گزينهها بهصورت زير حاصل ميشود:

CI A3  0.298203

A4  A1  A3  A5  A2

چنانچه تصميمگيرنده درخصوص اولويت اوزان نسبت به يكديگر نظراتي داشته
باشد ،ميتوان اين نظرات را در قالب محدوديتي به مدل وارد ساخت .در مثال مورد
بررسي فرض كنيد از نظر تصميمگيرنده وزن شاخصها بايد رابطة زير را با يكديگر
داشته باشد:
w1 4

w2 5
5 w1  4 w2

وارد مدل شود ،آنگاه با حل مدل
چنانچه ،اين محدوديت به صورت


نتيجة زير حاصل ميگردد . w1  0.4444444, w2  0.5555556 :بر اين اساس
تصميمگيرنده ميتواند ترجيحات و نظرات خود درخصوص شاخصها را نيز در
صورت نياز در مدل وارد سازد .مالحظه ميگردد كه كاربرد مدل پيشنهادي در مقايسه
با مدل  LINMAPبهدليل عدم نياز به مجموعه اوليه ترجيحات سادهتر است.
مثال  .2در اين قسمت مثالي ديگري برگرفته از "تقيزاده" و همكاران ] [2با روش
پيشنهادي بررسي شده است .آنها در اين مطالعه با استفاده از الگوهاي سهشاخهاي
اسكات و ارزيابي متوازن به تعيين شاخصههاي مناسب براي ارزيابي عملكرد در صنعت
نساجي كشور پرداخته و نسبتبه ارزيابي سه واحد ريسندگي ،بافندگي و چاپ و
تكميل در يك كارخانه نساجي با استفاده از روشهاي تحليل سلسلهمراتبي و TOPSIS
اقدام نمودهاند .شاخصهاي مورد نظر در اين تحقيق شامل رضايت شغلي ( ،) x1
رضايت مشتري (  ،) x2سود خالص (  ،) x 3نرخ بازده فروش (  ،) x4فروش (  ،) x5گردش
موجودي (  ،) x 6ارزش نيروي انساني (  ،) x7كل دارايي (  ) x8و سبك مديريت ( ) x9
ميباشد .جدول  0دادههاي مربوط به شاخصهاي در سه بخش مورد ارزيابي را نشان
ميدهد.
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جدول  .0ماتريس تصميمگيري
x9

x8

x7

x6

x5

x4

x3

5

423.3

82.6

.32..1

..28.1

.260

.2836

4

3

.2618

8211

082480

082480

.24.

..2...

1

1

028.

12.

432.03

432.03

024.

.42646

5

x2

x1
3

ریسندگی

5

بافندگی

1

چاپ و تكمیل

تقي زاده و همكاران در تحقيق خود با استفاده از روش آنتروپي شانون ،اوزان
معيارها را به ترتيب برابر با ،110101 ،112694 ،110012 ،111100 ،111690 ،111006
 111244 ،110402و  111006محاسبه و با استفاده از روش  TOPSISاولويت گزينهها
بهصورت چاپ و تكميل ،بافندگي و ريسندگي بهدست آمده است .حال فرض كنيد
تصميمگيرنده مايل است تأثير و اهميت هيچ يك از معيارها بيش از دو برابر معيار ديگر
نباشد .بااستفاده از مدل طراحيشده و افزودن مجموعهاي از محدوديتها بهصورت
wi
 2 , i , j  1 2, , ,9 , i  j
wj

اوزان معيارها با استفاده از مدل پيشنهادي بهصورت زير محاسبه ميگردد.
جدول  .2اوزان حاصل از مدل
x9

x8

x7

x6

1104 1104 1104 1104

x5

x4

x3

x2

x1

1119 1104 1119 1100 1119

وزن

مالحظه ميگردد كه بر اساس مدل طراحيشده ،اهميت هيچ يك از معيارها ،بيش
از دو برابر معيار ديگر نميباشد .با استفاده از اين اوزان نيز اولويت گزينهها بهصورت
چاپ و تكميل ،بافندگي و ريسندگي و بهترتيب با شاخصهاي نزديكي نسبي ،1199
 1141و  1110بهدستآمده است.

بحث و نتیجهگیری
روشها و مدلهاي تصميمگيري چندمعياره از پركاربردترين ابزارهاي تحقيق در
عمليات بهشمار ميروند .در بحث انتخاب و رتبهبنديگزينههاي برتر انواع روشهاي
تصميمگيري چندشاخصه از اهميت بسياري برخوردارند .دربارة اهميت كاربرد اين
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مدلها در تصميمگيري مباحث گستردهاي مطرح شده است .مقالة حاضر سعي در ارائة
روشي نوين بهمنظور تعيين اولويت و اهميت شاخصهاي مؤثر در تصميمگيري و
ارزيابي اوزان اين شاخصها در راستاي تعيين ارجحيت مطلوب آنها دارد .اين مدل با
بهرهگيري از منطق روشهاي  LINMAPو  TOPSISسعي در يافتن اوزان بهينه،
تحت شرايطي داشت كه معيار بيشترين فاصله از ايدهآل منفي و كمترين فاصله از
ايدهآل مثبت بهصورت همزمان ،نظير روش ،TOPSISمورد توجه قرارگرفته و در اين
شرايط اوزان بهينه شاخصهاي تصميمگيري را بهدستآورد .اين اوزان ميتوانند
مناسبترين اوزان براي رتبهبندي شاخصها با استفاده از روش  TOPSISباشند .ضمن
آن كه روش خود يك رتبهبندي منطقي براساس شاخص تعريفشده نزديكي نسبي را
از گزينهها ارائه ميدهد .در مقايسه با برآورد اوزان شاخصها بااستفاده از روش
LINMAPنيز مدل پيشنهادي به ميزان اطالعات كمتري از تصميمگيرنده نياز دارد .در
واقع ،اگرچه مشاركت تصميمگيرنده در فرايند تصميمگيري يك نقطة قوت محسوب
ميشود ،باوجوداين در بسياري از مسائل عملي تصميمگيرندگان امكان حضور در
فرايند يا اطالعات كافي و مورد نياز را در اختيار ندارند .ازاينرو ،روش پيشنهادي براي
آن دسته مسائلي كه تصميمگيرنده امكان مشاركت در فرايند تصميمگيري را ندارد،
مناسب است .ضمنآنكه روش پيشنهادي با درنظرگرفتن نظرات تصميمگيرنده،
پيرامون ترجيحات قائل ميان اوزان شاخصهاي مختلف ،اين نظرات را در محاسبة
اوزان بهكارگرفته و نافي نظرات تصميمگيرنده در اين خصوص نميباشد .در تحقيقات
آتي ميتوان نسبتبه مقايسه نتايج اين روش با روشهاي آنتروپي و LINMAPبراي
محاسبة اوزان از طريق شبيهسازي اقدام نمود .همچنين ميتوان نسبتبه توسعة مدلهاي
غيرخطي ديگر با تعميم مدلهاي مجموع سادهوزني ،مدل حاصل ضربي موزون و مدل
مجموع ادغامي مجموع – حاصلضرب ) (WASPASبراي محاسبة اوزان شاخصها و
رتبهبندي گزينهها اقدام نمود .حاصل ضمن آن كه باتوجه به روند توسعة مدلهاي
رياضي در مسائل تصميمگيري فازي ،ميتوان اين مدل را در مسائل تصميمگيري با
دادههاي نادقيق فازي يا فاصلهاي تعميم و نتايج آن را با روشهاي ديگر مورد مقايسه
قرار داد.
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چکیده
در اين مقاله ،با تکیه بر پیشینة مسائل موازنة خط مونتاژ هزينهگرا ،يک مدل رياضی جديد ،برای زمانبندی
و موازة خط مونتاژ ارائه شده است که با ترکیب زمان تنظیم وابسته به توالی وظايف ،ايستگاههای موازی و
محدوديت منبع ،هزينههای عملیاتی و سرمايهگذاری سیستم مونتاژ را کمینه مینمايد.
با توجّه به پیچیدگی مسأله ،روابطی برای کاهش تعداد متغیرهای مدل پیشنهاد شده است که دستیابی به راه
حل بهینه را در زمانی قابل قبول با استفاده از الگوريتمهای دقیق تسهیل مینمايد .برای شفافسازی و بیان
ويژگیهای مدل نیز از يک مثال عددی استفاده شده است .همچنین جوابهای بهدستآمده از مدل در
چندين مثال ،با استفاده از شاخصهای مختلف مورد ارزيابی قرار گرفته و نتايج حاکی از عملکرد مطلوب
مدل میباشد.
واژگانکلیدی :زمانبندی ،موازنة خط مونتاژ هزينهگرا ،زمان تنظیم ،ايستگاه موازی ،محدوديت منبع.
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مقدمه
خطوط مونتاژ سیستمهای تولیدی جريان گرايی 3هستند که از اهمیّت زيادی در
تولید صنعتی محصوالت استاندارد و با حجم باال برخوردارند و حتّی اخیراً در تولید
محصوالت سفارشی و با حجم پايین نیز رواج يافتهاند [ .]3هدف اصلی طراحان اين
خطوط ،افزايش کارايی سیستم از طريق بیشینه ساختن نسبت توان عملیاتی به هزينهها
است ،و از اين رو موازنهی خط مونتاژ و دستیابی به سیستمی بهینه ،يکی از مهمترين
اقداماتی است که بايد در طراحی خطوط مونتاژ مورد توجّه قرار گیرد [ .]1منظور از
مسألهی موازنهی خط مونتاژ ،تخصیص وظايف به جايگاههای کاری است که ايستگاه
نامیده میشود ،به گونهای که روابط پیشنیازی ،زمان سیکل و ساير محدوديتهای
خط مونتاژ رعايت و شماری از معیارهای عملکرد خط بهینه گردد[.]1
بسیاری از تحقیقات در اين زمینه به مدلسازی و حل مسألهی سادهی موازنهی خط
مونتاژ 1اختصاص دارد [ ،]4امّا در سالهای اخیر دامنهی وسیعی از ادبیّات به مسائل
واقعی و تعمیم يافتهای پرداختهاند که شامل مسألهی انتخاب تجهیزات ،موازی سازی،
چیدمان نعلی شکل و غیره هستند و تا به امروز نیز بسیاری از اين ويژگیها شناسايی و
مدلسازی شدهاند .میتوان مطالعات مروری ،و طبقهبندیهای مختلف مسائل موازنه را
بر اساس ساختار آن ،چیدمان خط ،ويژگی محصول و ...در منابع [ ]5[ -]7مشاهده
نمود .با اين حال شکافِ بین نیازمندیهای مسائل واقعی و مدلهای ارائه شده قابل
توجّه است و ترکیب ويژگیهای اين خطوط و توسعهی مدلی که بتواند در
موقعیّتهای مختلف جوابگوی نیازِ سیستم به موازنهی کارا باشد ،هنوز هم نیاز به توجّه
و بررسی دارد [.]8
بنابراين در اين تحقیق با توجّه به بلندمدت بودن تصمیمگیری مربوط به موازنهی
خط مونتاژ و اهمیّت تأثیرگذاری معیار هزينه در تصمیم گیری مديران ،مدلهای هزينه
گرا مورد توجّه قرار گرفتهاند و انگیزهی اصلی از نگارش مقاله ،بررسی اين مدلها،
يافتن شکافهای تحقیقاتی و توسعهی مدلی است که تا حد قابل قبول شکافهای
موجود را کاهش داده و قابلیّت انعطاف پذيری بیشتری برای کاربرد عملی ايجاد نمايد.
1- Flow-oriented
)2- Simple Assembly Line Balancing Problem (SALBP
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در راستای هدف تحقیق ،در بخش دوّم مقاله با بررسی پیشینهی مدلهای هزينهگرا،
شکافهای تحقیقاتی موجود تبیین میشود .مسأله ،مفروضات و فرمولبندی رياضی آن
به همراه روابطی که برای کاهش تعداد متغیرهای مدل پیشنهاد شده است به ترتیب در
بخش سوم و چهارم ارائه میشود .در بخش پنجم برای شفاف سازی و بیان ويژگیهای
مدل از يک مثال عددی استفاده میشود .در بخش ششم عملکرد مدل در مثالهای
مختلف مورد ارزيابی قرار میگیرد و در بخش هفتم مقاله نیز نتايج و پیشنهاداتی برای
تحقیقات آتی ارائه میشود.

مسألهی موازنهی خط مونتاژ هزینهگرا
از جمله مهمترين اهدافی که از موازنهی خطوط مونتاژ دنبال میشود ،کاهش
عوامل هزينهزا است .اگرچه کمینه نمودن تعداد ايستگاهها با توجّه به زمان سیکل معین،
که به مسألهی موازنهی خط مونتاژ زمان گرا 3نیز معروف است ،با کاهش هزينهی
مربوط به ايستگاهها ،هزينهی سیستم را کاهش میدهد ،امّا کاهش هزينهای که از اين
طريق حاصل میشود نمیتواند عوامل هزينهزای موجود در خط مونتاژ را به خوبی
نشان داده و ارتباط قابل فهمی بین تعداد ايستگاهها ،زمان سیکل و هزينهی کل خط به
وجود آورد [ .]1از اين رو شايسته است مسألهی موازنه مستقیماً بر اساس کمینه سازی
هزينه مطرح شود.
1
مسألهی موازنهی خط مونتاژ هزينه گرا  ،تعمیم يافتهی مسألهی موازنهی زمانگرا
است ،و هدف اصلی آن کمینه ساختن هزينههای هر واحد از محصول است [ .]31با
توجّه به اهمیّت اين دسته از مسائل و اهدافی که از انجام اين تحقیق مد نظر است ،در
ادامه پیشینهی مسائل هزينه گرا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مروری بر پیشینهی تحقیق
موسی زادگان و ذگردی ( )3187مدل هزينه گرايی را برای موازنهی خط مونتاژ
ارائه نمودند که دو نوع هزينهی عمدهی خطوط مونتاژ ،يعنی هزينهی خريد تجهیزات و
هزينهی دستمزد نیروی انسانی را که با الهام از مدل آمن ( )1111و باکچین ()1111
1- Time-oriented
2- Cost-oriented Assembly Line Balancing Problem
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شکل گرفته است ،بهینه مینمايد [.]33
روشنی و همکاران ( )3181يک مدل برنامهريزی عدد صحیح مختلط را برای
موازنهی خط مونتاژ دو طرفه 3ارائه نمودند که مجموع دو هزينهی دستمزد اپراتورها و
هزينهی ثابتِ راه اندازی خط را کمینه مینمايد [ .]31در مدل ثابتی و اکبری ()3181
خط مونتاژِ نعلی شکل ،که مدلهای مختلف يک محصول در آن مونتاژ میشوند،
مدلسازی شده است .همچنین در اين مدل از اصل حداقل مجموعه قطعات 1و
استراتژی تولید چرخهای 1استفاده میشود [.]31
مدل هزينه گرای ديگر توسط آمن ( )1111مطرح شد .او در مدل خود عالوه بر
4
روابط پیشنیازی مشخص و زمان انجام وظايف که میتواند قطعی ،احتمالی و يا فازی
باشد ،عامل ديگری را تحت عنوان هزينهی انجام وظايف در واحد زمان در نظر
میگیرد که شامل هزينههای پرسنلی ،عملیاتی و سرمايه گذاری است [ .]34آمن
( )1112مدل پیشین خود را با ادغام نمودن هزينهی سرمايهگذاری و نیروی کار در
قالب يک نرخ هزينه برای هر ايستگاه ،اصالح مینمايد [ .]35باکچین و رابینويتز
( )1111مدلی را که ترکیبی از ايستگاههای موازی ،شقوق مختلف فرآيند و مسألهی
انتخاب تجهیزات را در بر میگیرد و تابع هدف آن کل هزينهی تجهیزات سیستم را
کمینه مینمايد ،ارائه نمودند [.]32
5
براتکو و همکاران ( )1111مدلی را برای موازنهی خط انتقال ارائه نمودند .در اين
مدل مسألهی اصلی موازنه به دو مسألهی فرعی تقسیم میشود که در مسألهی فرعی اوّل
تخصیص تجهیزات به بلوکها ،تخصیص وظايف به تجهیزات و تخصیص وظايف به
بلوکها با هدف کمینه ساختن کل هزينهی تجهیزات ،و در مسألهی فرعی دوّم،
اختصاص بلوکها به ايستگاهها با هدف کمینه ساختن تعداد آنها مد نظر قرار دارد
[ .]37در مدلی که دُلگُی و ايهناتسِنکا ( )1114ارائه نمودند نیز موازنهی خط انتقال در
نظر گرفته شده است و هدف آن تخصیص بهینهی بلوکها به ايستگاهها ،برای دستیابی
به کمینه هزينهی خط است [ .]38شايان ذکر است که اين دو محقّق در سال ،1111
مدل خود را توسعه داده و نحوهی فعّال سازی بلوکها را به صورت سريالی ـ موازی
1- Two-side
)2- Minimum Part Set (MPS
3- Cyclic
4- Fuzzy
5- Transfer line

ارائة یک مدل ریاضی برای زمانبندی و24 ...

در نظر میگیرند [ .]31در مدلی که باکچین و رابینويچ ( )1115برای موازنهی خط
مونتاژ مختلط ارائه نمودند ،الزام تخصیص وظايف مشترک مدلها به يک ايستگاه که
در ساير مدلهای خطوط مختلط اِعمال میشده است حذف ،و به جای آن هزينهی
اضافی مربوط به تکرار وظايف در ايستگاهها به مدل افزوده شده است [.]11
ژانگ و همکاران ( )1118مدلی با تابع هدف چندگانه را برای موازنهی خط
مونتاژی که اپراتورهايی با سطوح مختلف تجربه در آن مشغول به کار هستند ارائه
نمودند .در اين مدل فرض بر اين است که هر اپراتور توانايی انجام همهی وظايف
مونتاژ را دارد و هزينهی دستمزد بسته به سطح تجربهی اپراتورها متفاوت است [.]13
مدل باک ( )1118از چندين مسألهی فرعی مانند ،طرح ريزی پرسنل و فرآيند
پردازش وظايف تشکیل شده است .در اين مدل برای طرحريزی پرسنل از کارگران
عادی و شناور و برای ادارهی بهتر طرح ريزی مربوط به مدلهای مختلف نیز به جای
استفاده از مدل کامل از مدل مدوالر 3استفاده میشود [.]11
در مدل اِج و همکاران ( )1111محدوديتی برای تعداد ايستگاههای موازی در هر
جايگاه وجود ندارد و تابع هدف آن مجموع هزينهی نیروی انسانی ،سربار عملیاتی و
تجهیزات ايستگاه را کمینه مینمايد [.]11
پادرون و همکاران ( )1111مدل هزينه گرايی را ارائه نمودند که در آن استفاده از
ايستگاههای موازی مجاز دانسته شده و تابع هدف غیرخطی آن مجموع هزينهی
عملیاتی کوتاه مدت و هزينهی سرمايه گذاری را کمینه مینمايد [ .]14کاکیر و
همکاران ( )1133نیز خط مونتاژی با ايستگاههای موازی را در نظر گرفته اند که يک
نوع محصول در آن مونتاژ میشود و زمان وظايف آن احتمالی است [.]15
مطابق با جدول  ،3برای مقايسهی ويژگیهای مدلهای هزينهگرا و تعیین
شکافهای تحقیقاتی ،از طرح جامعی که بويسن و همکاران [ ]12برای طبقهبندی
مسائل موازنهی خط مونتاژ ارائه نمودهاند استفاده میشود.

1- Modular
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جدول .1نمادگذاری مدلهای پیشینهی تحقیق بر اساس طرح طبقه بندی بویسن
محقق (سال)

نماد

موسی زادگان و ذگردی ()7831

][| res 01 | Co
2

روشنی و همکاران ()7831

][| pwork | Co

ثابتی و اکبری ()7831

][t sto , mix | unpacsync , u | Co

آمن ( )0222و ()0222

][| res max | Co

باکچین و رابینویتز ()0228

][pa | pstat, equip | Co
][| pstat | Co

دُلگُی و ایهناتسِنکا ( )0222و
()0221
باکچین و رابینویچ ()0222

][link, inc | pwork | Co

براتکو و همکاران ()0228

][mix | div, ptask, res 01 | Co

ژانگ و همکاران ()0223

][|| Co, score

باک ()0223

| [mix, t dy ,inc,cum,min,max, pa
]pstat, equip,res max | Co

اِج و همکاران ()0221

][| pstat | Co

پادرون و همکاران ()0221

][| pstat | Co

کاکیر و همکاران ()0277

] [t sto | pstat | Co,SSLline
3

نمادگذاری مدلها نشان میدهد که هیچ يک از آنها زمان تنظیمِ وابسته به توالی
وظايف را در نظر نگرفتهاند .اين نوع زمان تنظیم هنگامی مطرح میشود که زمانِ تنظیم
بین وظايف به زمانبندی انجام آنها در ايستگاه وابسته باشد .اين ويژگی توصیف
کنندهی شرايط بسیاری از خطوط ،به خصوص خطوط مونتاژ دستیِ است که
اپراتورهای آن بايد مرتباً ابزار را تعويض ،يا ماشینآالت را برای وظیفهی بعدی آماده
نمايند .انعطافپذيری باالی چیدمان موازی نیز بکارگیری آن را به خصوص در
شرايطی ضروری میسازد که به علّت کوتاه بودن زمان سیکل يا پايین بودن نسبت
انعطاف پذيری 1فرآيند ،امکان دستیابی به موازنهی مؤثر خط و حجم تولید مورد نیاز

1- Sequence-dependent setup time
2- Flexible ratio
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وجود ندارد .بنابراين در شرايطی که زمان سیکل کوتاه است و زمان تنظیم درصد
بیشتری از آن را به خود اختصاص میدهد ،ترکیب ايستگاههای موازی و زمانبندی
وظايف میتواند کارايی موازنه و قابلیّت کاربری مدل را افزايش دهد .با اين حال
عالوه بر پیشینهی تحقیق ،در ساير حوزههای موازنهی خط مونتاژ نیز ،ايستگاه موازی
همراه با مسألهی زمانبندی وظايف مدلسازی نشده است .عالوه بر اين نسبت دادن
هزينهها به منبع انجام دهندهی آن ،عالوه بر رديابی بهتر هزينهها ،اِعمال محدوديتهای
مربوط به منابع را امکان پذير مینمايد و میتوان کاربردِ مشترک منابع را نیز به مدل
وارد نمود .با توجّه به توضیحات ارائه شده و با الهام از مدلی که اولین بار توسط
آندرس و همکاران ( ،)1118برای زمانبندی وظايف ارائه شده است [ ،]17ويژگیهای
منتخب برای ساخت مدل هزينه گرا عبارتند از:
 )3استفاده از زمانِ تنظیمِ وابسته به توالی ،برای زمانبندی وظايف
 )1بکارگیری ايستگاههای موازی برای افزايش انعطافپذيری سیستم مونتاژ
 )1هم افزايی هزينه از طريق اِعمال محدوديت مربوط به منابع فیزيکی
 )4اِعمال محدوديت منطقه بندی ،3برای تخصیص واقعبینانهتر وظايف
 )5با استفاده از ويژگیهای منتخب ،نمادگذاری مدل به صورت زير خواهد بود:
مدل پیشنهادی تحقیق ()3113

][Dt dir ,link,inc | div, pstat, res01 | co

تعریف مسأله
هدف کلی مسأله تخصیص وظايف به مراکز کاری و زمانبندی آنها است ،به
گونهای که محدوديتهای حاکم بر مسأله نقض نشوند و هزينههای سیستم مونتاژ در
کمینه مقدار ممکن قرار گیرند .مسأله اجازهی استقرار ايستگاههای موازی را برای
تخصیص کاراتر و در شرايطی که ممکن است زمان انجام بعضی از وظايف از زمان
سیکل بیشتر باشد ،فراهم مینمايد .يک اپراتور در هر ايستگاه از ابزار و تجهیزات
متفاوتی برای انجام وظايف استفاده میکند ،در اين حالت اگر بیش از يک وظیفه به
ايستگاهی تخصیص يابد ،زمان تنظیم درون ايستگاهی بین وظايف به وجود میآيد که
تحت عنوان زمان تنظیمِ وابسته به توالی وظايف به مدل وارد میشود.
1- Zoning constraint
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يکی از ويژگیهای مهّمِ مدل لحاظ نمودن محدوديت منبع است .به اين معنی که تعداد
مشخصی از تجهیزات در خط وجود دارند که میتوانند وظايف مختلف مونتاژ را انجام
دهند و تخصیص وظیفه به يک ايستگاه تنها زمانی امکان پذير است که تجهیز مورد
نظر در آن ايستگاه موجود باشد و با کمبود آن مواجه نباشیم .همچنین شرايط تخصیص
وظايف سازگار و ناسازگار نیز در مدل وجود دارد .ساير مفروضات مدل به صورت
زير خواهد بود:
 روابط پیشنیازی و زمان تنظیم بین وظايف مونتاژ معین و مستقل از ايستگاهی
است که وظايف در آن انجام میشوند.
 در هر ايستگاه اجازهی قرارگیری بیش از يک تجهیز وجود دارد.
 زمان پردازش هر وظیفه توسط انواع تجهیزاتی که میتوانند آن را انجام دهند
يکسان ،و مستقل از مرکز کاری است که تجهیز در آن قرار دارد.
 اشتراک مجموعه وظايفی که با منبعی خاص انجام میشوند ،تهی است.
 تجهیز مورد نیاز هر وظیفه مشخص است و شقوق مختلف برای فرآيند مونتاژ
وجود ندارد.

فرمولبندی ریاضی مسأله
هدف از فرمولبندی رياضی مسأله ارائهی مدلی است که بتواند در قالب روابط
رياضی چگونگی تخصیص وظايف و تجهیزات به مراکز کاری ،زمانبندی وظايف و
تعداد بهینهی ايستگاههای موازی را برای طراحی سیستمی که هزينههای سرمايه گذاری
و عملیاتی در آن کمینه است ،تعیین نمايد.
ti

زمان وظیفهی i

sj

بیشینه تعداد جايگاه زمان بندی در مرکز کاری j

p max
tsu ik

بیشینه تعداد ايستگاه در هر مرکز کاری
زمان تنظیم از وظیفهی  iبه وظیفهی k
نرخ دستمزد وظیفهی i
هزينهی تجهیز نوع  ،eو هزينهی ثابت هر ايستگاه

wri
 ECeو FC

Ij

مجموعه وظايف قابل تخصیص به مرکز کاری j

I ej

مجموعه وظايف قابل تخصیص به مرکز کاری  jو قابل پردازش با تجهیز e
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p ik

P Ti
ei

li

 zc +و zc
} {0,1خ x ij
-

} {0,1خ x ijps
} {0,1خ y j

} {0,1خ z pj

} {0,1خ w ij

} {0,1خ N ikj
} {0,1خ E ej

مجموعهای از همهی زوج مرتبهايی که  iوظیفهی بالفصل قبلی  kمیباشد
مجموعهای از همهی وظايف ماقبل  ،iبه غیر از وظايف ماقبل بالفصل
اولین مرکز کاری که وظیفهی  iمیتواند به آن تخصیص يابد
آخرين مرکز کاری که وظیفهی  iمیتواند به آن تخصیص يابد
به ترتیب ،مجموعه ای از زوج وظايف سازگار و ناسازگار هستند
وظیفهی  iبه مرکز کاری  jتخصیص يابد
وظیفهی  iبه مرکز کاری  jبا  pايستگاه و به جايگاه  sتخصیص يابد
مرکز کاری  jمورد استفاده قرار گیرد
تعداد  pايستگاه موازی به مرکز کاری  jتخصیص يابد
وظیفه  iبه آخرين جايگاه زمان بندی در مرکز کاری  jتخصیص يابد
وظیفه  ،kبالفاصله پس از وظیفه  ،iدر همان سیکل يا سیکل بعدی انجام شود
تجهیز  eدر مرکز کاری  jقرار گیرد
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رابطهی 3تابع هدف مدل را نشان میدهد .بخش اول اين تابع هزينهی متغیر دستمزد
نیروی انسانی را بر اساس میانگین وزنی نرخ دستمزد وظايف برای کل خط محاسبه
میکند ،بخش دوّم مربوط به هزينهی متغیر ابزار و تجهیزات مورد نیاز وظايف است و
بخش سوّم نیز مجموع هزينهی ثابت ايستگاهها را محاسبه مینمايد .محدوديتهای  1و
 1باعث میشوند تا هر وظیفه فقط و فقط به يک مرکز کاری ،يک جايگاه زمانبندی و
تعداد مشخصی ايستگاه موازی تخصیص يابد .محدوديت  4تضمین میکند که در هر
مرکز کاری و به هر جايگاه زمان بندی درون آن ،تنها يک وظیفه میتواند تخصیص

ارائة یک مدل ریاضی برای زمانبندی و45 ...

يابد .رابطهی  5نشان میدهد که اگر وظیفهای به يک مرکز کاری تخصیص يابد ،آن
گاه تنها يک جايگاه زمان بندی و تعداد مشخصی ايستگاه موازی میتواند برای آن
وظیفه در آن مرکز کاری وجود داشته باشد .محدوديت  2تضمین میکند که تنها تعداد
مشخصی ايستگاه موازی میتواند برای هر مرکز کاری فعّال باشد.
محدوديت  7نشان میدهد که در هر مرکز کاری ،وظايف بايد با روندی افزايشی به
جايگاههای زمان بندی تخصیص يابند .محدوديت  8بیان میکند که همهی وظايف
تخصیصی به يک مرکز کاری بايد تعداد ايستگاههای موازی يکسانی داشته باشند.
محدوديت  1رابطهی پیشنیازی بین وظايف را هم در مراکز کاری و هم در جايگاههای
زمانبندی درون آنها منعکس مینمايد .محدوديت  31تضمین میکند که مجموع زمان
پردازش و زمان تنظیم بین وظايف در هر مرکز کاری از زمان سیکل مورد انتظار کمتر
است .روابط  33تا  31ارتباط بین متغیرهای مدل را تعريف مینمايند .روابط 34و 35مربوط
به محدوديت منابع و مراکز کاری تخصیص يافته میباشند .روابط  32و  37نیز به ترتیب
محدوديت قرارگیریِ وظايف سازگار و ناسازگار را منعکس مینمايند.
3
مدل پیشنهادی از طبقهی مدلهای برنامهريزی غیرخطی عدد صحیح محسوب
میشود که به علّت ويژگیهای مربوط به مسائل موازنهی خط مونتاژ ،حتّی در مسائلی
با وظايف کم نیز تعداد متغیرهای آن قابل توجّه است .از اين رو برای کاهش تعداد
متغیرهای مدل ،میتوان با اصالح روابطی که در ادبیّات موضوع وجود دارد [،]18
اولین و آخرين مرکز کاری مجاز برای هر وظیفه را از روابط زير محاسبه نمود:

)1- Integer Non- Linear Programming (INLP
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+

x
] [ نمايانگر کوچکترين عدد صحیح بزرگتر يا مساوی با  xاست و

بیشینه تعداد
مراکز کاری ( )mmaxنیز برابر با تعداد وظايف خط مونتاژ در نظر گرفته میشود.

ارائهی مثال عددی
از آنجايی که ترکیب ويژگیهای موجود در مدل جديد است ،با استفاده از ادبیّات
تحقیق ،مثالی خود ساخته برای شفاف سازی و نمايش ويژگیهای مدل ايجاد میشود.
مثال مورد نظر مربوط به خط مونتاژی با  8وظیفه است و اطالعات مربوط به روابط
پیشنیازی ،نرخ دستمزد (ريال/دقیقه) و زمان وظايف (دقیقه) آن در شکل  3نشان داده
شده است.
زمان سیکل مورد انتظار سیستم معادل با  8دقیقه و بیشینه تعداد ايستگاه موازی در هر
مرکز کاری  1عدد منظور میشود .نرخ دستمزد وظايف نیز با توزيع گسستهی
يکنواخت ،3از بازهی ( )31،11انتخاب شده است.

شکل .1نمودار پیشنیازی مربوط به مثال عددی

ماتريس ترسیم شده در جدول  1زمان تنظیم بین وظايف را به صورت زوجی و با
توجّه به ترتیب انجام آنها نمايش میدهد .مؤلفههای اين ماتريس به صورت تصادفی و
با توزيع گسستهی يکنواخت از بازهی ( )1،1ايجاد شدهاند .برای تسهیل نمايش
محدوديت منبع ،دو نوع تجهیز الف و ب معرفی میشوند که مبلغ خريد هر يک از
آنها به ترتیب  31و  11میلیون ريال ،و طول عمر مفید هر دو تجهیز نیز  5سال برآورد
میشود .وظايف  3،1،4،2و 8با تجهیز الف و مابقی با تجهیز ب قابل پردازش میباشند.
1- Discrete uniform distribution
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سیستم مونتاژ دارای يک شیفت کاری است و  111روز از سال با  8ساعت کار مفید
روزانه به فعالیّت مونتاژ میپردازد .هر يک از ايستگاهها هزينهی ثابتی معادل با 81
میلیون ريال را به خود اختصاص میدهند و میانگین طول عمر مفید تسهیالت مشترک
ايستگاهها نیز  31سال منظور میشود .وظايف  5و 2به علّت ناسازگار بودن اِمکان
قرارگیری در ايستگاه مشترک را ندارند.
جدول  .2ماتریس زمان تنظیم بین وظایف
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با توجّه به جدول  ،1با اجرای مدل توسط نرم افزار  ،Cplexعالوه بر چگونگی
تخصیص وظايف و تجهیزات ،زمانبندی انجام وظايف در هر يک از مراکز کاری به
دست میآيد .به اين صورت که در مرکز کاری  ،1ابتدا وظیفهی  4و سپس به ترتیب
وظايف  2و  8انجام میشوند و همین توالی در سیکلهای بعدی تکرار میگردد.
همچنین با استقرار دو ايستگاه موازی در مرکز کاری  ،1اپراتورها زمان سیکل محلی
برابر با  32دقیقه در اختیار دارند ،در حالی که ساير مراکز کاری در هر سیکل بیشینه 8
دقیقه زمان خواهند داشت تا وظايف تخصیصی را به اتمام برسانند.
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جدول .3نتایج حاصل از اجرای مدل با مثال عددی
مراکز کاری زمان بندی وظایف تعداد ایستگاه زمان بیکاری (دقیقه) تجهیز
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بررسی عملکرد مدل
3

عالوه بر مثال عددی ،مدل برای مثالهای شناخته شدهی موجود در ادبّیات موضوع
حل میشود و جوابهای آن هم از لحاظ معیار اصلیِ مدل يعنی هزينه ،و هم از لحاظ
شاخصهای کارايی خط،1کارايی موازنه 1و همواری خط ]11[ 4مورد تجزيه و تحلیل
قرار میگیرد .مطابق با جدول  ،4برای مقايسهی مدل پیشنهادی با مدل زمان گرا 5و
همچنین نمايش تأثیرِ لحاظ نمودن محدوديت منبع به مدل ،هزينهی هر واحد از
محصول در سه مدل محاسبه شده است.
جدول  .4هزینهی هر واحد محصول (ریال)
مثال نمونه
مدل
پیشنهادی
فاقد محدودیت منبع
زمان گرا

منصور

جایشک

بُومن

مِرتن

مثال عددی

00172
08388
00111

2210
2312
2273

3122
1228
72271

8702
8702
8701

0112
8010
8232

مقادير جدول  4نشان میدهد که در صورت حذف محدوديت منبع از مدل،
هزينهی هر واحد محصول در  1مثال اوّل و همچنین مثال عددی ،نسبت به هزينهی
مدل پیشنهادی بیشتر است .همچنین در همهی مثالها ،تفاوت قابل توجّهی بین هزينهی
مدل زمانگرا و مدل پیشنهادی وجود دارد .اگرچه اين مقادير بیانگرِ نتايج بهترِ مدل
تحقیق نسبت به دو مدل ديگر است ،امّا برای آزمون برتری معنادار مدل پیشنهادی از
1- www.assembly-line-balancing.de
)2- Line Efficiency (LE
)3- Balance Efficiency (BE
)4- Smoothness Index (SI

5ـ مدلی که توسط آندرس و همکاران ( )1118توسعه يافته است.
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آزمون آماری استفاده میشود .با توجّه به اين که تعداد مثالها به اندازهی کافی بزرگ
نیستند و همچنین از رفتار آمارههای آزمون اطّالع دقیقی در دسترس نیست ،از آزمون
ناپارامتريک فريدمن برای بررسی تفاوتِ میانگین رتبههای هزينهای سه مدل استفاده
میشود.
با توجّه به اينکه سطح معناداری آزمون  13112است ،فرض( H1برابری میانگین
رتبهها در سه مدل) رد و  H3پذيرفته میشود .در اين صورت میتوان نتیجه گرفت که
اختالف معناداری بین میانگین رتبهها در سه مدل وجود دارد و اولويت بندی آنها
معنادار است .نتايج اين اولويتبندی در جدول  5نشان میدهد که مدل پیشنهادی
باالترين رتبه و دو مدل ديگر رتبههای کمتر و متعاقباً هزينهی بیشتری را به خود
اختصاص میدهند .باالتر بودن هزينه در مدل فاقد محدوديت منبع گواهی بر ترکیب
بجای اين ويژگی با ساختار مدل است .تفاوتِ قابل توجّهی که بین هزينهی هر واحد از
محصول در مدل پیشنهادی و مدل زمان گرا وجود دارد نیز گويای اين مطلب است که
جوابهای مسألهی زمان گرا لزوماً از لحاظ هزينه بهینه نیستند.
جدول  .9اولویت بندی مدلها بر اساس معیار هزینه
مدل

میانگین رتبه

رتبه

پیشنهادی
فاقد محدودیت منبع
زمان گرا

7172
0182
0122

8
0
7

نتايج محاسبهی شاخصهای عملکرد نیز در جدول  2نمايش داده شده است .با
توجّه به مقادير اين جدول ،شاخص کارايی خط حاکی از درصد بسیار پايین زمان
بیکاری و بهرهبرداری مؤثر از ماشینآالت و نیروی انسانی است .مقادير شاخص
کارايی موازنه نیز نشان میدهد که توزيع وظايف با سطح مطلوبی از رضايت پرسنل و
فرصتهای مضاعف برای دستیابی به ستادهی بیشتر همراه است .همچنین مقادير
شاخص همواری خط ،به غیر از مثال منصور که شاخص  SIدر سطح متوسطی قرار
دارد ،توزيع بسیار يکنواخت وظايف را در مراکز کاری نشان میدهد .بنابراين با وجودِ
باال بودن شاخص شدّت پیشنیازی )os>51( 3در همهی مثالها ،میتوان با بکار گیری
)1- Order Strength Index (OS

 44مطالعات مدیریت صنعتی ،سال یازدهم ،شماره  ،42تابستان 24

مدل پیشنهادی عالوه بر بهینه بودن هزينهی سیستم به مقادير مطلوبی از شاخصهای
عملکرد دست يافت.
جدول  .6مقادیر شاخصهای عملکرد برای مدل پیشنهادی
مثال نمونه
شاخص
کارایی خط ()LE
کارایی موازنه ()BE
همواری خط ()SI

منصور جایشک بُومن مِرتن مثال عددی
%32
%13
01

%32
%31
2

%33
%12
3

%12
%18
7

%12
%12
7

نتیجهگیری
در اين مقاله يک مدل برنامهريزی غیرخطی عدد صحیح برای مسألهی موازنهی خط
مونتاژ هزينه گرا توسعه داده شده است که امکان موازی قرار گرفتن ايستگاهها ،زمان-
بندی وظايف و هم افزايی منابع در آن وجود دارد .همچنین ترکیب انواع مختلفی از
هزينهها در تابع هدف اين امکان را فراهم مینمايد تا بتوان با تغییر پارامترهای هزينهای،
شقوق مختلف طراحی را ارزيابی نمود و به راه حلهای مناسبتری دست يافت.
بنابراين در اين پژوهش با پرداختن به ويژگیهای مختلفی از خط مونتاژ سعی شده
است مدلی متفاوت و با کارايی مطلوب ارائه شود که عالوه بر غنیسازی ادبیّات اين
حوزه ،شکافِ بین مفروضات تحقیقات آکادمیک و آنچه در محیطهای صنعتی واقعی
رخ میدهد را تا حد توان کاهش دهد .همچنین توسعهی روابطی که با توجّه به ساختار
مدل ،تعداد متغیرهای آن را کاهش میدهند از ديگر نوآوریهای است که در اين
تحقیق ارائه شده است .عالوه بر اين بررسیِ عملکرد مدل نشان میدهد که از يک
طرف برتری مدل پیشنهادی نسبت به مدل زمان گرا در مثالهای نمونه گواهی بر
ضرورتِ توجّه به اهداف هزينه گرا در مسألهی موازنهی خط مونتاژ است و از طرف
ديگر کاهش هزينهای که از طريق توجّه به محدوديت منبع به وجود میآيد و
امیدوارانه بودن نتايج ارزيابی جوابهای مدل با استفاده از شاخصهای عملکرد،
گواهی بر ترکیبِ بجای ويژگیهای منتخب برای ساخت مدل تحقیق است .بنابراين با
بکارگیری مدل پیشنهادی ،عالوه بر پوششِ پارهای از ويژگیهايی که در مدلهای
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هزينهگرا به آنها پرداخته نشده است ،اين امکان به وجود میآيد تا بتوان به اهداف
هزينهای و عملکردی خط به طور همزمان دست يافت.
از جمله مسیرهای تحقیقاتی که میتوان به آن اشاره نمود بهبودِ روابط پیشنهادی
برای کاهش تعداد متغیرها و بررسی عملکرد مدل در مثالهايی با ابعاد و پیچیدگیهای
متفاوت است .همچنین توسعهی مدل تحقیق از طريق ترکیب آن با چیدمان نعلی شکل
و توسعهی رويکردی فرا ابتکاری برای کاهش زمان دستیابی به جواب مناسب برای
مثالهايی با ابعاد بزرگ ،از ديگر زمینههايی است که برای تحقیقات آتی پیشنهاد
میشود.
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