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چکیده
در بسياري از موارد موضوع رتبه بندي و اولويت بندي پروژهها در سازمانهاي پروژه محور ،از اهميت بااليی
برخوردار می باشد .رتبه بندي و انتخاب پروژه ،در واقع به معنی اولويت بندي تعدادي پروژه و تخصيص منابع
سازمان فقط در بين آن پروژه ها می باشد تا بواسطه اين انتخاب و تخصيص ،سود سازمان حداکثر گردد .در
انتخاب بهترين ترکيب پروژه براي سازمان نيز عوامل مختلفی دخيل هستند .با توجه به اينکه ميزان اهميت
معيارها و ميزان تامين معيارها توسط پروژه ها معموال مبهم و نامعلوم است ،در اين مقاله از طريق واژههاي زبانی
و تئوري مجموعه فازي ،معيارها وزن دهی شده و درنهايت با استفاده از تصميم گيري چندمعياره فازي ،پروژهها
اولويت بندي و رتبه بندي میگردند .روش پيشنهادي ذکر شده در اين مقاله ،در شرکتی که به عنوان يک
شرکت پروژه محور مطرح می باشد ،به صورت مطالعه موردي مرور شده و با استفاده از نظرات خبرگان اين
شرکت و روش دلفی فازي ،امتياز پروژهها و وزن معيارها جمع آوري گرديد .سپس با استفاده از روش فازي اشاره
شده ،رتبه بندي و اولويت بندي پروژه هاي اين شرکت ،انجام گرفت.
کلمات کلیدی :رتبه بندي پروژه ها ،تصميم گيري چند معياره فازي ،دلفی فازي

 -7مقدمه
امروزه سطح بندي و دسته بندي پروژه ها براساس گستره دانش مديريت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOKاز اهميت
بااليی برخوردار می باشد .مديران ارشد در سراسر دنيا بطور پيوسته با مسائلی از اين قبيل مواجه اند که چگونه مناسبترين پروژه
ها را از بين پروژه هاي مختلف در دست بررسی ،انتخاب کنند و پروژه هاي تحت بررسی خود را چگونه انتخاب کنند تا مانع از
سوء مصرف منابع گردند) .(Pallai et al, 2002:165-177بايد درنظر داشت که پروژه هاي تحت بررسی همگی از اولويت يکسان
برخوردار نيستند .سؤال مهمی که پيش می آيد اين است که عوامل اصلی در رتبه بندي چه می باشند و چه معيارهايی اساسی به
حساب می آيند .جهت مشخص شدن اولويت و وزن پروژه ها می توان از مقايسه پروژه ها با چند معيار بهره برد و پروژه ها را با
استفاده از اين معيارها وزن دهی کرد .بنابراين می توان گفت انتخاب پروژه از نوع مسائل تصميم گيري چند معياره است
(.)Wey and Wu, 2007:985-1000

تاکنون براي رتبه بندي و اولويت بندي پروژه ها از مدل هاي مختلفی استفاده شده است .از جمله روش هاي بکار گرفته شده
می توان به روش کارت امتيازي متوازن ( )B.S.Cو خانواده مدلهاي تصميمگيري چند شاخصه ( )MADMاشاره نمود که شامل
تکنيکهاي گوناگونی مانند  TOPSISو  AHPو غيره میباشند که به دليل کاربردي بودن ،بسيار مورد استفاده بوده و امروزه
استفاده از آنها در تمام زمينهها و رشتههاي علمی ،تسريع پيدا کرده است .نکته مشهود در اين بين ،اين است که قضاوت تصميم
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گيرندگان درباره ميزان اهميت معيارها و ميزان تامين معيارها توسط پروژهها مشتمل بر دانش مبهم و نامعلوم آنها است که از
طريق واژه هاي زبانی بيان می گردد .بنابراين در اين بخش ،تئوري مجموعه فازي انعطاف پذيري مورد نياز براي نمايش عدم
اطمينان را فراهم نموده و می تواند موضوع عدم اطمينان و نادقيقی واژه اي را اداره کند و براي اداره اطالعات نادقيق در مسائل
تصميم گيري دنياي واقعی که ارزش معيارها و گزينه ها در آن دقيقا تعيين نمی شوند ،بکار رود .از اينرو تحت محيط تصميم
گيري که ارزش معيارها و پروژه ها به صورت مبهم و نامعلوم بيان شده باشد ،ميتوان براي حل مساله رتبه بندي و انتخاب پروژه
ها ،از روش هاي تصميم گيري با معيارهاي چند گانه فازي استفاده نمود.
بر اين اساس ،هدف اين تحقيق در گام اول يافتن مهم ترين عوامل براي تصميم گيري و سپس رتبه بندي آنها در بررسی يک
مطالعه موردي با استفاده از يکی از تکنيکهاي تصميم گيري چند معياره فازي می باشد .الزم بذکر است در اين پژوهش به عنوان
يک مطالعه موردي ،شرکتی به عنوان يک شرکت پروژه محور انتخاب شده است .با استفاده از روش دلفی فازي از نظرات خبرگان
اين شرکت براي وزن دهی به معيارها و همچنين امتيازدهی به پروژه ها استفاده شده است و درنهايت رتبه بندي پروژه ها انجام
گرفته است.

 -2مرور ادبیات
رتبه بندي و انتخاب پروژه به معنی مشخص کردن برخی گزينه ها در جهت حداکثر کردن منافع سازمان و تخصيص منابع
محدود سازمان فقط در بين همان پروژه ها است( .)Wey and Wu, 2007:985-1000در دو دهه گذشته مدلهاي متنوعی جهت
انتخاب پروژه و تخصيص منابع معرفی شده اند .بررسی و دسته بندي سيستماتيک و علمی ادبيات انتخاب پروژه توسط ( Chu et

 )al, 1996:141-149و ( )Cooper et al, 2001:152-180و ( )Zanakis et al, 1995:59-79انجام گرفته است .روش دلفی
فازي در دهه  1891ميالدي توسط کافمن و گوپتا ابداع شد( .)Cheng and Lin, 2002:174-186کاربرد اين روش به منظور
تصميمگيري و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص نيستند ،منجر به نتايج بسيار ارزندهاي میشود .ويژگی
اين روش ،ارائه چارچوبی انعطاف پذير است که بسياري از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار میدهد.
بسياري از مشکالت در تصميمگيريها مربوط به اطالعات ناقص و نادقيق است .همچنين تصميمهاي اتخاذ شده خبرگان بر اساس
صالحيت فردي آنان بوده و به شدت ذهنی است .بنابراين بهتر است دادهها به جاي اعداد قطعی با اعداد فازي نمايش داده شوند و
از مجموعههاي فازي براي تحليل نظرات خبرگان استفاده گردد .مراحل اجرايی روش دلفی در واقع ترکيبی از اجراي روش دلفی و
انجام تحليلها بر روي اطالعات با استفاده از تعاريف نظريه مجموعههاي فازي است.
معموال خبرگان نظرات خود را در قالب حداقل مقدار ،ممکنترين مقدار (اعداد فازي مثلثی) ارائه میدهند ،سپس ميانگين
نظر خبرگان (اعداد ارائه شده) و ميزان اختالف نظر هر فرد خبره از ميانگين جمع محاسبه میشود آنگاه اين اطالعات براي اخذ
نظرات جديد به خبرگان ارسال می شود .در مرحله بعد هر فرد خبره بر اساس اطالعات حاصل از مرحله قبل  ،نظر جديدي را ارائه
میدهد يا نظر قبلی خود را اصالح میکند .اين فرايند تا زمانی ادامه میيابد که ميانگين اعداد فازي به اندازه کافی باثبات شود .در
مقاالت کاربردهاي متعددي از روش دلفی فازي به چشم میخورد .کارساک روش دلفی فازي را درکنار تصميمگيري چندمتغيره
فازي به منظور اولويتبندي نيازهاي طراحی در بکارگيري عملکرد کيفی استفاده کرده است(.)Karsak, 2004:149-163
) (Li and Liao, 2007:2043درتحقيقی با استفاده از روش دلفی فازي سعی کردهاند تا سطح ريسک عوامل را به منظور
ارزيابی ريسک در ائتالف شرکتها اندازه گيري کنند .در سال هاي اخير با توسعه سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري پژوهش
هاي زيادي در زمينه استفاده از روش هاي برنامه ريزي تصادفی در اين گونه مسائل انجام شده و مدل هاي شبکه تصادفی براي
تخصيص منابع را پيشنهاد نموده اند ).(Mulvey and Vladimirou, 1992:1642-1664
اما مسأله قابل تأمل عدم اطمينان در اولويت بندي شاخص ها ،معيارها و ترديد در تصميم گيريها است .در چنين شرايطی می
توان از تئوري فازي ،بهره جست .اين روش اين امکان را فراهم می کند تا با انتخاب و طبقه بندي شاخص ها در شرايطی که با
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اطالعات مبهم و غير دقيق روبرو هستيم ،همراه با تلفيق روشهاي تصميم گيري به راه حل بهينه دست يابيمو
).(Sasilkala and Petrou, 2001:121-137

 -9روش دلفی فازی
در اوايل دهه  1891ميالدي طرحی در نيروي هوايی آمريکا به سرپرستی دالکی از شرکت رند ،به منظور بررسی نظرهاي
خبرگان در مورد اينکه انفجار چند بمب اتمی شوروي در آمريکا ،موجب چه ميزان خسارت در آن کشور می شود ،براي بررسی
قضاوت خبرگان بوجود آمد .هدف از اين روش ،دسترسی به مطمئن ترين توافق گروهی خبرگان درباره موضوعی خاص است که با
استفاده از پرسشنامه و نظر خواهی از خبرگان ،به دفعات و با توجه به بازخورد حاصل از آنها صورت می پذيرد .در واقع اين روش
بررسی کاملی بر عقايد خبرگان ،با سه ويژگی اصلی است (جعفري :)111 -81 :1391 ،پاسخ بی طرفانه به سواالت پرسشنامه ها،
تکرار دفعات ارسال سواالت پرسشنامه ،دريافت بازخورد از آنها و تجزيه و تحليل آماري از پاسخ به سواالت بصورت گروهی .در
روش دلفی ،داده هاي ذهنی افراد خبره با استفاده از تحليل هاي آماري به داده هاي تقريباٌ عينی تبديل می شوند و درنهايت
منجر به اجماع در تصميم گيري می گردد (آذر.)161 :1399 ،

 -4انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها
در اولين مرحله استفاده از روش دلفی فازي ،بايد خبرگان انتخاب و در خصوص موضوع ،روش و مدت تحقيق توجيه شوند.
برخی از ويژگیهاي اصلی براي انتخاب خبرگان بدين شرح است :با مساله مورد بحث درگير باشند ،اطالعات مداوم از مساله براي
ادامه همکاري داشته باشند ،داراي انگيزه کافی براي شرکت در فرايند دلفی باشند و احساس کنند اطالعات حاصل از يک توافق
گروهی براي خود آنها نيز ارزشمند خواهد بود (اصغرپور .)231 :1399 ،در مطالعه موردي اشاره شده در اين مقاله که در يک
شرکت پروژه محور انجام شده است ،گروه خبرگان اين شرکت در قالب کميته بهره وري و متشکل از مديرعامل يا نماينده ايشان،
معاون طرح و برنامه ،معاون تحقيق و توسعه ،مدير کارخانه ،معاون مالی اداري ،معاون بازرگانی و مدير خدمات پس از فروش بوده
که  1نفر می باشند.

 -5تئوری مجموعه فازی
در دنياي انسانی همواره عدم اطمينان وجود دارد .مدل سازي عدم اطمينان در تحليل تصميم از طريق تئوري احتمال يا
تئوري مجموعه فازي انجام شده است .تئوري احتمال ،ماهيت تصادفی تحليل تصميم را نشان می دهد .روش هاي تصميم
تصادفی مانند تحليل آماري تصميم ،بی دقتی در رفتار انسان را نمی سنجند بلکه روش تصميم گيري تصادفی ،يک طريقه مدل
سازي دانش ناقص انسان درباره محيط برونی اطرافش می باشد .تئوري مجموعه فازي ،ذهنيت رفتار انسان را نشان می دهد .اين
تئوري ،ابزار مدل سازي عدم اطمينان يا بی دقتی نشات گرفته از ذهنيت انسان را فراهم می کند .تئوري مجموعه فازي ،فرآيند
استدالل طبيعی انسان را از طريق کامپيوتر نسبت به کامپيوترهاي سنتی براي رفتاري با دقت و منطق کمتر شبيه سازي می کند
و يک قوت رياضی براي تسخير عدم اطمينان هاي مربوط به فرآيندهاي شناختی انسان مانند تفکر و استدالل را فراهم می کند.
تحقيقات نشان داده است که تئوري مجموعه فازي می تواند يک روش موثري براي بيان و برخورد با چنين مسائلی باشد.
تفکر زير بنايی اين رويکرد بيان می کند که تصميم گيري ،همواره يک موضوع سياه -سفيد ،درست -غلط نيست .بلکه تصميم
گيري ،اغلب مستلزم قلمرو هاي خاکستري و اصطالح شايد و ممکن است .اين نگرش نسبت به نامعلومی رفتار انسان ،امکان
مطالعه يک حوزه جديد تحليل تصميم تحت عنوان تصميم گيري فازي را فراهم می کند .تصميم گيري تحت شرايط عدم
اطمينان ،قلمرو اصلی تصميم گيري فازي می باشد .درمحيط هاي فازي ،ارزش معيارها و گزينه ها دقيقا تعيين نمی شوند .در
کاربردهاي واقعی ،تصميم گيري همواره يک فرآيند پيچيده با قضاوت هاي نادقيق می باشد و بيشتر تصميمات در محيطی اتخاذ
می گردد که اهداف ،محدوديت ها ،پيامد اقدامات ممکن شناخته شده نيست .تئوري مجموعه فازي براي حل مسائل تصميم
گيري توسعه يافته است که در آن مشاهدات به صورت نادقيق ،مبهم و نامعلوم توصيف می گردند .بسياري از مشکالت در تصميم
گيري ها مربوط به اطالعات ناقص و نادقيق است .همچنين تصميم هاي اتخاذ شده خبرگان براساس صالحيت فردي آنها و
بشدت ،ذهنی است .بنابراين بهتر است داده ها بجاي اعداد قطعی با اعداد فازي نمايش داده شوند.
3
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 -6تصمیم گیری با استفاده از اشتراک اهداف و محدودیت ها

يک مدل تصميم گيري ساده شامل يک هدف توصيف شده به وسيله مجموعه فازي  Gبا تابع عضويت   x و محدوديت
G

توصيف شده به وسيله مجموعه فازي  Cبا تابع عضويت  x

را در نظر بگيريد ،که 𝑥 يک عنصر از مجموعه قطعی گزينه ها

C

 Aaltاست(بوجادزيف.)112:1889 ،

طبق تعريف بلمان و لطفی زاده ،يک تصميم ،مجموعه فازي  Dبا تابع عضويت  x
D

است که به صورت اشتراک  Gو C

نمايش داده می شود.

(x ) | x  [ d 1 , d 2 ].  D x  [ 0 , h  1 ]} )1

D

D  G  C  {( x , 

اين يک تصميم چندگانه است که منجر به انتخاب مجموعه قطعی ]  [ d 1 , d 2از مجموعه گزينه ها

A

alt

می شود ،درجه

تعلق هر ]  x  [ d 1 , d 2به مجموعه تصميم  Dرا نشان می دهد.

شکل  -7نمودار تابع عضویت

استفاده از توابع عضويت و عمليات اشتراک و فرمول ( )1نتيجه ذيل را حاصل می آورد:

()2

x  Aalt

 x  min(  x,  x ).
C

G

D

بطور معمول تصميم گيران می خوا هند يک نتيجه قطعی داشته باشند ،يک مقدار از بين عناصر مجموعه
 [ d 1 , d 2 ]  Aaltکه به بهترين وجه يا به قدر کافی مجموعه فازي  Dرا می نماياند .اين مطلب نيازمند فازي زدايی  Dاست.
طبيعی است که براي نيل به اين هدف ،مقدار  xاز مجموعه انتخابی ]  [ d 1 , d 2با باالترين درجه عضويت در مجموعه D
پذيرفته شود .اين مقدار   x  ،xرا ماکزيمم می کند و تصميم بيشينه ناميده می شود:
D

()3

}) x  max min(  G x, C x

D

 { x | max 

max

x

 -1تعریف متغیرهای زبانی
چنانکه اشاره شد ،پرسشنامه با هدف کسب نظر خبرگان راجع به تاثير مولفههاي مورد نظر بر سطح بندي پروژهها میباشد.
لذا خبرگان بايد از طريق متغيرهايی ،اين مقادير"ميزان" را بيانکنند .استفاده از متغيرهايی با ارزشهاي قطعی ،خبرگان را در
اظهارنظر دچار مشکل میکند .به همين دليل ،واضح است که متغيرهاي کيفی ،آزادي عمل بيشتري را به خبرگان میدهد.
استفاده از متغيرهاي کيفی مانند "کم"" ،متوسط"" ،زياد" مشکالت فوق را تا حدودي حل خواهد نمود .نظر افراد نسبت به
متغيرهاي کيفی مانند کم يا زياد ،يکسان نيست .از آنجا که خبرگان داراي خصوصيات متفاوت هستند بنابراين از ذهنيتهاي
متفاوتی نيز برخوردارند و اگر به گزينهها بر اساس ذهنيتهاي متفاوت پاسخ داده شود ،تجزيهوتحليل متغيرها فاقد ارزش
میباشد .ولی با تعريف دامنه متغيرهاي کيفی،خبرگان با ذهنيت يکسان به سوالها پاسخ خواهند داد .لذا متغيرهاي کيفی به
صورت اعداد فازي تعريف می شوند .در اين مقاله نيز از عدد فازي زنگوله اي ،براي فازي سازي متغيرهاي کيفی استفاده میشود .
فلوچارت روش استفاده شده براي رتبه بندي پروژه ها در اين شرکت در شکل شماره  2نشان داده شده است.

1
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شکل – 2فلوچارت رتبه بندی پروژه ها

 -8مطالعه موردی
با توجه به اين که در اين مقاله شرکتی پروژه محور براي مطالعه موردي انتخاب شده است ،در اين بخش به معرفی مختصري
از اين شرکت و حوزه هاي کاري آن اشاره شده است .هم اکنون اين شرکت در زمينه هاي توليد و مونتاژ ،ارتقا و توسعه موتور،
ارايه خدمات مهندسی و بازرگانی و تعمير و نگهداري موتور در حال انجام فعاليت می باشد .ساختار مديريت پروژهها در ساختار
سازمانی شرکت از نوع ماتريسی متوازن میباشد و مدير پروژه فعاليتهاي اجرايی خود را از طريق واحدهاي وظيفهاي شرکت
انجام میدهد .تعريف پروژه ها در اين شرکت بصورت زير می باشد:
پروژه تولیدی :به پروژههايی گفته میشود که در آن محصول طراحیشده شرکت به صورت انبوه توليد میشود و يا يکی از
محصوالت خارجی بدون تغيير در طراحی موتور به صورت انبوه و يا تحت ليسانس توليد میشود.
پروژه توسعهای :به پروژههايی گفته میشود که در آن موتور توليدشده شرکت و يا محصول شرکتهاي خارجی ارتقا و يا
تغيير کاربري داده میشود.

پروژه خدمات مهندسی و بازرگانی :به پروژههايی گفته میشود که به صورت ( EPCپروژه کليد در دست) اجرا میشوند و
تامين ساير تجهيزات مورد نياز و راهاندازي کل مجموعه به عهده شرکت میباشد.
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مديريت پروژهها در اين شرکت از اهميت بااليی برخوردار است و در اين راستا ،اجراء صحيح و به موقع پروژهها ،کيفيت و
هزينه اجرا ،رعايت استانداردها و نهايتا نتيجه گرايی از جمله اين ابعاد می باشد .با توجه به اينکه پروژههاي شرکت داراي يک
سطح يکسان ارزشی از نظر فنآوري ،حجم و هزينه نمی باشند ،بنابراين رتبه بندي و تعيين سطح پروژه هاي اين شرکت ،از
اهميت بااليی برخوردار است .با توجه به سطح پروژه و رتبهبندي انجامشده براي پروژه ها ،متعاقبا مديران پروژه نيز با توجه به
معيارهايی مورد ارزيابی قرار می گيرند و در نهايت متاسب با سطح هر پروژه ،مدير پروژه مناسب براي آن ،تخصيص می يابد.

 -3عوامل و معیارهای اصلی رتبه بندی پروژه ها و وزن دهی به آن
با توجه به اينکه پروژهها از يک سطح يکسان ارزشی از نظر تکنولوژي ،حجم و هزينه برخوردار نيستند ،بنابراين بايد معيارهاي
الزم براي رتبه بندي آن ها تعيين گردد .معيارهايی که براي رتبه بندي پروژه ها در شرکت ديزل سنگين ايران در نظر گرفته شده
اند به شرح زير می باشند:
 .1بودجه پروژه
 .2تعداد و تخصص نيروي انسانی درگير در کار
 .3ميزان عدم قطعيت و ريسک پروژه
 .1سطح تکنولوژي پروژه
 .9ساختار شکست پروژه
 .6ارتباطات پروژه
 .1اهميت انجام پروژه در زمان تعيين شده
 .9مالحظات بهداشتی ،ايمنی و محيط زيستی پروژه
 .8ميزان نفوذ در بازار و حفظ بازار آينده در دراز مدت
با توجه به معيارهاي درنظرگرفته شده ،می توان مطابق جدول زير معيارها را دسته بندي نمود.
جدول  – 7معیارهای رتبه بندی پروژه ها

معیار

شاخص

معیار

شاخص

اقتصادي

C1

زمان

C4

نيروي انسانی

C2

تکنولوژي

C5

محيطی

C3

در اين پژوهش 9 ،عبارت زبانی فازي براي بيان اهميت هر يک از اين معيارها درنظر گرفته شده است که در جدول زير با
عالمت اختصاري آمده است:
جدول  – 2متغیرهای زبانی بهمراه عالمت اختصاری
متغیر زبانی

عالمت اختصاری

بسيار مهم

VI

مهم

I

متوسط

M

کم اهميت

LI

بدون اهميت

NI

همانطور که در بخش هاي  2و  3اشاره شد ،معيارهاي فوق با استفاده از روش دلفی و با ارائه پرسش نامه به گروه خبرگان و
صاحب نظران شرکت ،وزن دهی شده که در نهايت با جمع آوري داده ها ،وزن هريک از اين معيارها در جدول  3آورده شده است.
از آنجا که در روش دلفی توافق نظر خبرگان مالک تصميم گيري می باشد ،طی سه مرحله پرسشنامه توزيع و جمع آوري گرديد
تا توافق کلی نظر خبرگان نسبت به طبقه بندي به دست آيد.
6
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جدول  -9میزان اهمیت هر کدام از شاخص ها از نظر تصمیم گیرندگان
معیار

شاخص

وزن

اقتصادي

C1

بسيار مهم

نيروي انسانی

C2

متوسط

محيطی

C3

کم اهميت

زمان

C4

بسيار مهم

تکنولوژي

C5

مهم

 -71پروژه های مورد نظر شرکت برای رتبه بندی
با توجه به اينکه در بخش قبل ،معيارهاي مورد نظر براي رتبه بندي پروژه ها انتخاب گرديد ،در اين بخش پروژه هاي فعال
اين شرکت که براي رتبه بندي مدنظر می باشند ،آمده است .همچنين براي سهولت امور ،به هر پروژه يک کد اختصاص داده شده
است که در بخش هاي بعدي با آن کد معرفی می گردد.
 -1پروژه A
 -2پروژه B
 -3پروژه C
 -1پروژه D

 -77روش امتیازدهی به پروژه ها
امتيازدهی به پروژه ها توسط گروه خبرگان و صاحب نظران شرکت انجام شده است .همانطور که در بخش  3اين مقاله آمده
است ،گروه خبرگان اين شرکت در قالب کميته بهره وري و متشکل از  1نفر می باشند .روش کار به اين صورت است که هريک از
اين اعضا برمبناي مقايسه با يکی از پروژههاي تعريف شده در اين شرکت و بر اساس معيارهاي تعريف شده در بخش  ،9به هريک
از اين پروژه ها امتياز داده می شود .در اين مرحله از خبرگان خواسته شده است که ميزان تاثيرگذار بودن هر يک از معيارها را با
استفاده از يکی از تعريفهاي بسيارمهم ،مهم ،متوسط ،کم اهميت و بدون اهميت نشان دهند.
براي نمونه امتياز يکی از اعضاي اين گروه در مورد پروژه هاي ذکر شده در جدول شماره  1آمده است:
جدول  -4نمونه امتیازدهی یکی از تصمیم گیرندگان به پروژه ها
معیار

تکنولوژی()C5

زمان()C4

محیطی()C3

نیروی انسانی()C2

اقتصادی ()C1

کم اهميت ()LI

مهم ()I

متوسط ()M

مهم ()I

بسيار مهم ()VI

پروژه A

بدون اهميت ()NI

مهم ()I

متوسط ()M

متوسط ()M

مهم ()I

پروژه B

بسيار مهم ()VI

بسيار مهم ()VI

کم اهميت ()LI

بسيار مهم ()VI

کم اهميت ()LI

پروژه C

بسيار مهم ()VI

بسيار مهم ()VI

کم اهميت ()LI

متوسط ()M

مهم ()I

پروژه D

پروژه

در اين مقاله بدليل حجم اطالعات ،امتيازات ارائه شده توسط ساير افراد آورده نشده است و به ذکر يک نمونه بسنده شده
است .در بخش بعدي توضيح داده می شود که امتيازات ارائه شده توسط افراد ،با استفاده از نرم افزار  ،MATLABادغام شده و
درنهايت يک امتياز به پروژه ها تعلق میگيرد.

 -72استفاده از نرم افزار برای ورود اطالعات و تصمیم گیری
در اين مقاله ،براي فازي سازي متغيرهاي کيفی و تصميم گيري فازي از نرم افزار  MATLABاستفاده شده است .در بخش
زير توضيحات مختصري در خصوص نحوه تعريف متغيرها و تصميم گيري مورد نظر براي اين پژو هش در محيط اين نرم افزار،
آمده است.
1
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در ابتدا با توجه به متغيرهاي زبانی که تعريف شده است ،يک مجموعه جهانی درنظر گرفته می شود .مجموعه جهانی مورد
نظر ،امتياز مربوط به هريک از معيارها و پروژه ها می باشد که عددي بين صفر تا  11بوده و بصورت زير تعريف می شود:
]X=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

حال با توجه به  9متغير زبانی که تعريف کرده ايم ،با استفاده از دستورات زير و از طريق فرمول زنگوله اي ،عدد فازي اين
متغيرها را تشکيل می دهيم:
)NI=FUZZIFYS(X,0
)LI=FUZZIFYS(X,3
)M=FUZZIFYS(X,5
)I=FUZZIFYS(X,7
)VI=VERY(I

در بخش هاي گذشته اشاره شد که براي امتيازدهی به پروژه ها از نظرات  1نفر که از خبرگان در اين زمينه بوده اند ،استفاده
شده است .با توجه به اينکه  1پروژه براي رتبه بندي مدنظر بوده و از طرفی  9معيار نيز براي آن نعريف شده است ،بايد ماتريس
اجماع نظرات را با استفاده از عملگر زير تشکيل دهيم .هرکدام از اين دستورات مربوط به يکی از درايه هاي ماتريس نهايی می
باشد که از اجتماع نظرات حاصل گرديده است.
)A11=FUZZYOR(VI,I,VI,M,I,M,I
)A12=FUZZYOR(I,VI,I,M,I,VI,I
)A13=FUZZYOR(M,LI,M,I,NI,M,LI
)A14=FUZZYOR(I,M,I,VI,M,I,I
)A15=FUZZYOR(LI,NI,M,LI,LI,M,NI
)A21=FUZZYOR(I,M,I,M,VI,I,M
)A22=FUZZYOR(M,M,I,M,M,I,M
)A23=FUZZYOR(M,M,I,M,I,M,M
)A24=FUZZYOR(I,I,M,I,VI,I,I
)A25=FUZZYOR(NI,LI,M,NI,LI,LI,LI
)A31=FUZZYOR(LI,M,I,LI,M,M,M
)A32=FUZZYOR(VI,I,I,VI,LI,M,I
)A33=FUZZYOR(LI,M,LI,I,LI,I,I
)A34=FUZZYOR(VI,I,VI,M,M,VI,I
)A35=FUZZYOR(VI,I,VI,I,M,VI,I
)A41=FUZZYOR(I,I,M,I,M,I,VI
)A42=FUZZYOR(M,I,M,I,I,M,I
)A43=FUZZYOR(LI,LI,M,LI,LI,M,NI
)A44=FUZZYOR(VI,VI,I,M,I,VI,VI
)A45=FUZZYOR(VI,I,I,VI,VI,I,I

براي تصميم گيري بايد با توجه به امتياز معيارها و همجنين امتياز مربوط به پروژه ها ،امتياز هر پروژه را بدست آوريم .بدين
منظور با استفاده از روابط زير ،امتياز هر پروژه بدست می آيد که حاصل يک عدد فازي می باشد.
DV1=FUZZYAND(FUZZYOR(FUZZYNOT(VI),A11),FUZZYOR(FUZZYNOT(M),A12),FUZZYO
))R(FUZZYNOT(LI),A13),FUZZYOR(FUZZYNOT(VI),A14),FUZZYOR(FUZZYNOT(I),A15
DV2=FUZZYAND(FUZZYOR(FUZZYNOT(VI),A21),FUZZYOR(FUZZYNOT(M),A22),FUZZYO
))R(FUZZYNOT(LI),A23),FUZZYOR(FUZZYNOT(VI),A24),FUZZYOR(FUZZYNOT(I),A25
DV3=FUZZYAND(FUZZYOR(FUZZYNOT(VI),A31),FUZZYOR(FUZZYNOT(M),A32),FUZZYO
))R(FUZZYNOT(LI),A33),FUZZYOR(FUZZYNOT(VI),A34),FUZZYOR(FUZZYNOT(I),A35
DV4=FUZZYAND(FUZZYOR(FUZZYNOT(VI),A41),FUZZYOR(FUZZYNOT(M),A42),FUZZYO
))R(FUZZYNOT(LI),A43),FUZZYOR(FUZZYNOT(VI),A44),FUZZYOR(FUZZYNOT(I),A45

در مرحله آخر ،در راستاي انتخاب بهترين پروژه و رتبه بندي آن ها ،با استفاده از دستور زير در نرم افزار ،ماتريس مورد نظر
حاصل می گردد.
)'=>'D=FUZZYCMP(X,DV1,X,DV2,X,DV3,X,DV4,
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همچنين با استفاده از دي فازي نمودن تصميمات حاصله نيز می توان رتبه بندي براي پروژه ها را انجام داد که براي اين امر
ار دستور دي فازي بصورت زير استفاده می نماييم:
)DDV1=DEFUZZYG(X,DV1
)DDV2=DEFUZZYG(X,DV2
)DDV3=DEFUZZYG(X,DV3
)DDV4=DEFUZZYG(X,DV4
با استفاده از اين روش ،اعداد قطعی مربوط به امتياز پروژه ها مطابق جدول شماره  9حاصل می گردد:
جدول  -5امتیاز نهایی پروژه ها با استفاده از دی فازی نمودن
پروژه

امتیاز

A

171818

B

971111

C

971111

D

178869

با استفاده از امتيازات حاصله که در جدول شماره  9نشان داده شده است ،رتبه بندي و اولويت بندي پروژه هاي شرکت دسا
به شرح زير نتيجه می شود:
اولويت اول) پروژه C
اولويت دوم) پروژه B
اولويت سوم) پروژه D
اولويت چهارم) پروژه A

 -79جمع بندی و نتیجه گیری
در اين مقاله ،رتبه بندي و اولويت بندي پروژه ها مدنظر بوده است .از آنجايی که اهداف متعددي در تصميم گيري براي
اولويت بندي پروژه ها موثر می باشند و بسياري از آن ها قطعی نبوده و مبهم و نامعلوم می باشند ،در اين مقاله از طريق واژه هاي
زبانی و روش فازي ،رتبه بندي پروژه ها انجام شده است .پس از انتخاب يک تکنيک مناسب براي اولويت بندي پروژه ها ،در گام
دوم به شناسايی معيارها و ضابطه هاي موثر در اولويت بندي پ رداخته شد .براي نيل به اين هدف نيز ،از طريق مصاحبه و تکميل
پرسشنامه توسط خبرگان و صاحب نظران يک شرکت پروژه محور که به عنوان يک نمونه کاربردي در اين مقاله استفاده شده
است ،طبق متدولوژي دلفی فازي عمل گرديده است .پس از شناسايی معيارها و ضابطه ها ،در گام بعد به استخراج وزن و اهميت
آنها پرداخته شده است و به پروژه هايی که براي رتبه بندي مدنظر می باشند ،توسط افراد صاحب نظر امتياز داده شد.
در اين مقاله براي فازي سازي متغيرهاي کيفی و تصميم گيري فازي از نرم افزار  MATLABاستفاده گرديده است .اطالعات
مورد نظر وارد نرم افزار گرديد و با توجه به عملگرها و روابط موجود در اين نرم افزار ،اولويت بندي پروژه هاي شرکت انجام گرفت.
نتايج نشان دهنده اينست که پروژه  Cبا توجه به معيارهاي درنظر گرفته شده در اولويت اول اين شرکت میباشد.
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Classification and rating the projects using the fuzzy method along
with a case study
Milad Rajabi Sangtarashani*, Hamed Esmaeli Marzoni, Manouchehr Jafari Kaliji
(milad.rajabi86@gmail.com)
(esmaeili.hamed@gmail.com)
(mjafari_86@yahoo.com)

Abstract
In many cases, the issue of classification and rating the projects in project based
organizations is great importance. In fact, rating and project selection means prioritization
among some projects and allocating the resources between them in other to maximize the
organizations profit. Some factors are involved in selection of the best layout of projects. Due
to the fact that the degree of importance of criteria and satisfying the criteria are usually
uncertain and ambiguous, in this study, by implementation of linguistic varuable and fuzzy
set theory criteria are weighted and consequently using the fuzzy multi criteria decision
making, the projects are rated and prioritized. This method was implemented in a project
based company as a case study and using the its experts comments and Delphi fuzzy method
project scores and criteria weight were collected. Then using the mentioned fuzzy method,
rating and prioritization of the projects of this company is done.

Key words: Rating The Projects, Fuzzy Multi Criteria Decision Making, Delphi Fuzzy
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ارائه مدل تصادفی به منظور بهینهسازی سطوح موجودی تکالیهای دو گره
زنجیره تامین (فروشگاه ،مراکز توزیع) برای اقالم فاسدشدنی و فاسدنشدنی
با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
پریا محرابی

*،7

Department of Engineering, college of Engineering,Saveh Branch,Islamic Azad
University,Saveh,Iran
pariamehrabi@yahoo.com

چکیده
عملکرد موثر هر شبکه ي زنجيره تامين به نحوه ي مديريت موجودي در کل شبکهي زنجيرهي تامين بستگی
دارد .در اين تحقيق يک شبيهسازي بر مبناي مقايسه و آناليز سيستمهاي موجودي تک اليهاي براي شبکه زنجيره
تامين چند محصولی اقالم فاسد شدنی و فاسد نشدنی صورت پذيرفته است .در سيستم کنترل موجودي تکاليه
اي ،مرکز بر روي بهينه سازي موجودي هر گره میباشد و وابستگی در ميان گره ها در شبکه ي زنجيره ي تامين
ناديده گرفته ميشود.معمو ال در بررسی سيستم هاي موجودي اثرات فاسد شدن کاالها تحليل نميشود7اما اگر نرخ
فاسد شدن قابل توجه باشد نميتوان از تاثير آن بر مدل چشم پوشی کرد.در اين تحقيق راه کاري براي فروش اين
اقالم 7پيش از فرا رسيدن طول عمر آنها ارائه شده تا از زيان سازمان تا حد ممکن جلوگيري شود .مدل شبيه سازي
بر مبناي مدل سازي نرم افزار شبيهسازي تکنوماتيکس شبيه سازي شده است و سناريوهاي آزمايش با الگوريتم
ژنتيک وتوسط کد برنامه نويسی سيم تاک توليد ميشود.آزمايشات براي جمع آوري اطالعات اندازهگيري عملکرد
سيستم هاي تک اليه اي دو گره ي زنجيره ي تامين يعنی فروشگاه و مرکز توزيع صورت میپذيرد .سپس با
استفاده از اطالعات جمع آوري شده ما به بهينه سازي سطوح موجودي اين دو گره وقياس آنها با هم ميپردازيم.
کلمات کلیدی :بهينه سازي سطوح موجودي تک اليه اي 7الگوريتم ژنتيک 7زنجيره تامين 7کد نويسی سيم تاک7
نرم افزارشبيه سازي تکنوماتيکس

 -7مقدمه
در بازار رقابتی امروز7مديريت موثرکل زنجيره تامين يک فاکتوربسيار حياتی براي موفق شدن درهر بيزينس ميباشد.عملکرد
موثر شبکه ي زنجيره تامين به نحوه ي مديريت موجودي در کل شبکه ي زنجيره ي تامين بستگی دارد .مديريت موجودي در
يک شبکه زنجيره تأمين يک مساله ي پيچيده اي است وآن به دليل ماهيت وابستگی است که در ميان گره هاي مختلف
شبکه وجود دارد 7و به ندرت می توانيد با استفاده از راه حل هاي رياضی حل شود.اين مسائل به طور کلی در دوطبقه بندي تک
اليه اي وچنداليه اي طبقه بندي ميشود .در مسائل کنترل موجودي تک اليه اي 7تمرکز بر تعيين سطح مناسب موجودي براي
يک گره ي واحد در داخل شبکه زنجيره تامين ميباشد .در نقطه ي مقابل 7بهينه سازي موجودي چند اليه اي تمرکز برکنترل
سطح موجودي در کل شبکه زنجيره تامين دارد .هدف از اين پژوهش ،استفاده از روش مدل سازي تصادفی به منظور توسعه ي
يک مدل زنجيره تامين تک اليه اي است .از يک الگوريتم ژنتيک که بر مبناي روش بهينه سازي چند هدفه قرار دارد براي بهينه
سازي اين دو هدف متضاد استفاده شده:حداقل کردن سطح موجودي در گره هاي مذکور وبه حداکثر رساندن نرخ برآورده شدن
تقاضا ويا سطح سرويس براي اقالم فاسد شدنی وفاسد نشدنی درآن گره ها ميباشد .در سيستم هاي موجودي تک اليه اي،
شبکه ي زنجيره ي تامين به عنوان يک سيستم غير متمرکز رفتار مينمايد که تنها به دنبال بهينه سازي موجودي وسطح سرويس
دهی باال,تنها در گره هاي مذکور ميباشد به طوري ميزان ارتباط آنها با کل شبکه ي زنجيره ي تامين,ناديده گرفته ميشود.در
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پايان بعد از بهينه سازي سطوح موجودي و سطح سرويسدهی خواهيم ديد که گره ي فروشگاه جواب بهينه تري را در مقابل
.مراکز توزيع ارائه میدهد

 فرمولها و روابط ریاضی-2
:محدودیت های فروشگاه
Decision:
Di≤ OHIs,i
Where;Di=demand for item i
OHIs,i=on hand inventory for inventory item I in store s
If true,then: Demand is 100% satisfied. If false,then: Demand is partially satisfied or not satisfied(1)
Decision:
OHIs,i≤ss,i
Where; ss,i=reorder level for item i in store s
If true,then: Qs,i=Ss,i-OHIs,i
Where;Q=order quantity for item i in store s
Ss,i=order up to quantity for item i in store
Issue an order to distribution center for number of unites needed (Qs,i)
If false,then: No order will be placed (2)

:محدودیت اقالم فاسد شدنی فروشگاه
For deteriorating items:
If OHIs,i,t≠0 t<m, Where;m is maximum life time and t is a close time to m, In the next day selling with
discount to customer or another stores if they needed )3)

:محدودیت مراکز توزیع
Decision:
Ds,i ≤ OHIDC,i
Where;Ds,i=demand from store s for item i
OHIDC,i=DC on hand inventory for item i
If true,then:
Demand is 100% satisfied.
If false,then:
Demand is partially satisfied or not satisfied(4)

:زمان برآورده کردن تقاضا توسط مراکز توزیع
Processing time=triangular (a,b,c)*Ds,i(5)
Decision:
𝑂𝐻𝐼𝐷𝐶,𝑖 ≤𝑠𝐷𝐶,𝑖
Where; 𝑠𝐷𝐶,𝑖 =reorder point for item i in distribution center DC
If true,then:
𝑄𝐷𝐶,𝑖 = 𝑆𝐷𝐶,𝑖 -𝑂𝐻𝐼𝐷𝐶,𝑖
Where; 𝑄𝐷𝐶,𝑖 =order quantity for Distribution center DC for item i
𝑆𝐷𝐶,𝑖 =order up to quantity for item i in distribution center DC
Issue an order to supplier for number of unites needed (𝑄𝐷𝐶,𝑖 )
If false,then:
No order will be placed(6)

:اقالم فاسد شدنی مراکز توزیع
For deteriorating items:
If 𝑂𝐻𝐼𝐷𝐶,𝑖,𝑡 ≠0
t<m
Where;m is maximum life time and t is a close time to m
In the next day selling with discount to customer or another stores if they needed(7)
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Avg𝐼𝑛𝑣𝑖𝑘 =

:تابع هدف

∑𝑛𝑗=1 𝑂𝐻𝐼𝑖𝑗
n

Where;n=no of inventory item
𝑂𝐻𝐼𝑖𝑗 =on hand inventory for the j𝑡ℎ inventory item on the i𝑡ℎ day(8)
Avg𝐼𝑛𝑣𝑘 =

∑𝑑𝑖=1 Avg𝐼𝑛𝑣𝑖𝑘
d

Where;d=no of days
Avg𝐼𝑛𝑣𝑘 =average inventory for k 𝑡ℎ node for d days(9)
OHIij
FRij=MIN(1,
)
OrdQty ij

Where; OHIij =on hand inventory for 𝑗𝑡ℎ item on the 𝑖 𝑡ℎ day
Order quantity for 𝑗𝑡ℎ item on the 𝑖 𝑡ℎ day =OrdQty ij(10)
FRjk=

∑n
j=1 WjFRj
∑n
j=1 Wj

Where;sum(Wj)=1
n=no of inventory items that has demand(11)
∑𝑑

𝐹𝑅𝑖

FRk = 𝑖=1
𝑑
Where;d=no of days
TotalAvgInv=∑𝑛𝑘=1 AvgInv𝑘
Where;n=no of nodes(12)
∑𝑛

𝐹𝑅𝑘

FR= 𝐾=1
𝑛
Where;n=no of nodes(13)
Objective1=minimize average total inventory
Objective2=maximaize average fill rate
Modify objective:minimize ( Inv⁄Fill rate ) (14)
𝐴𝑣𝑔𝐼𝑛𝑣𝑘
(𝐼𝑁𝑉⁄𝐹𝑅 ) =
(15)
𝐹𝑅𝐾
𝐾
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑣𝑔𝐼𝑛𝑣
(𝐼𝑁𝑉⁄𝐹𝑅 ) = (
)(16)
𝐹𝑅

 شکلها و نمودارها-9

نمونه ی شبیه سازی شده ی زنجیره ی تامین توسط نرم افزار تکنو ماتیکس.7شکل
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ردیف

1

ردیف

1

ورودی ها

ردیف

1

زنجيره ي تامين

ورودی ها

سطح موجودي انتخابی به صورت تصادفی

خروجی ها

مدل شبيه سازي شده ي زنجيره ي تامين

ردیف

خروجی ها

1

بهينه سازي سطوح موجودي توسط کد برنامه نويسی سيم
تاک مربوطه

0≤sg≤Sg≤c
sg=reorder ratio
Sg=order up to quantity ratio
)C= (maximum inventory level possible⁄initial inventory

کد سيم تالک مورده استفاده براي توليد:sg

)sg = z_uniform(0.01,0, C − 0.01

کد سيم تالک مورده استفاده براي توليد:Sg

)Sg = z_uniform(0.01, sg + 0.01, C

اگر گره ي انتخابی ما kباشد:

Minimize : ( 𝐼𝑁𝑉 ⁄𝐹𝑅 )k for the k 𝑡ℎ node
Subject to: FRk˃=0.9

نتايج براي بهترين راه حل بهينه مراکز توزيع:
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𝑠DC =0.64
𝑆DC =0.97
(𝐼𝑁𝑉⁄𝐹𝑅) = 987.33
DC
(𝐹𝑅)DC = 0.94 = 94%
;Where
𝑠DC =reorder level ratio for 𝐷𝐶s
𝑆DC =order up to quantity ratio for 𝐷𝐶s

نتايج فروشگاه براي بهترين راه حل بهينه:

𝑠s =0.45
𝑆s =1.10
(𝐼𝑁𝑉⁄𝐹𝑅) = 479.07
s
(𝐹𝑅)s = 0.98 = 98%
;Where
𝑠s =reorder level ratio for stores
𝑆s =order up to quantity ratio for stores

در نتيجه فروشگاه ها جواب بهينه ي بهتري را در مقايسه با مراکز توزيع ارائه ميدهند.

 -8نتیجهگیری
دراين تحقيق مشخص شد زمانی که بهينه سازي تک اليه اي استفاده شده  ،هر گره منفرد مقادير بهينه اي براي ميانگين
موجودي ونرخ برآورده شدن تقاضا ارائه خواهند داد .سيستم هاي زنجيره تامين تک اليه اي تنها به عنوان يک سيستم غير
متمرکزي عمل مينمايد که در آن هر گره به صورت جداگانه از يکديگر عمل می کند.در سيستم تک اليه اي وابستگی در ميان
گره ها ناديده گرفته می شوندوهر گره در تالش بر اي بهينه سازي سطوح موجودي خود و نرخ براورده کردن تقاضا بدون در نظر
گرفتن تاثير وارتباط با ساير گره هاي متصل می باشد .فروشگاه ها سطوح موجودي پايين تري را در شبکه هاي تک اليه اي در
مقايسه با مراکز توزيع فراهم ميسازند.
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Offering Stochastic Model For Optimizing Single-Echelon Inventory
Levels Of A Supply Chain's Nodes (Store,Distribution Center) For
Deteriorating And Non-Deteriorating Items With Genetic Algorithm
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Abstract
effective performance in the supply chain network depends on inventory management in
the entire supply chain network. In this study, a simulation based on the comparison and
analysis of single-layer inventory management systems for multi-product supply chain
network of deteriorating and non-deteriorating items has been done. In single-layer
inventory management, The focus is on the optimization of each node and Dependence
among nodes in the supply chain network is ignored. usually the effects of deterioration of
goods in management inventory systems is not considered,but if The rate of deterioration
items was high, organization can't ignore the effect of this on the model. In this study, a
mechanism is provided for selling these items before reaching their expiry date to avoid the
detriment of the organization as much as possible. supply chain modeled and simulated
with tecnomatix software. scenarios of experimenting is generated with genetic algorithms
and simtalk code. Experiments collect data to measure the performance of single-layer for
two nodes of the supply chain contains store and distribution center is done . then we use
the information collected to optimize inventory levels and compare these two nodes with
each other.
Key words: single-echelon optimization of inventory levels, simulation, supply chain,
simtalk code, software tecnomatix, deteriorating and non-deteriorating items
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استفاده بهینه از منابع بر اساس برنامهریزی خطی برای تولید اسباببازیهای
الکترونیکی
حسین اقبالی ،7علیرضا جمشیدی ،2محمد جواد
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چکیده
به هر سازمانی با مشکالت تخصيص منابع مواجه است اين منابع شامل مردان  ،ماشين  ،مواد و سرمايه می باشد
بسياري از اين تصميمات منوط به محدوديت هايی می باشد به عنوان مثال  ،توليد يک کارخانه به دليل محدوديت
هاي ظرفيت محدود می باشد و يک سازمان با محدوديت هاي فنی و سرمايه مواجه می شود با اين حال  ،اگر
منابع موجود گسترش نيابند بنابراين استفاده بهينه از منابع موجود  ،يک کار بسيار مهمی براي سازمان می شود
بنابراين  ،اين مقاله به بررسی ديدگاه استفاده بهينه از منابع به منظور افزايش توليد اسباب بازي ها و از اين رو
سود آنها می پردازد به منظور دستيابی به اين امر  ،تکنيکی از برنامه ريزي خطی استفاده شده است  .اين تکنيک ،
سود در توليد اسباب بازي ها را با استفاده بهينه از منابع به حداکثر خواهد رساند  .اين مقاله همچنين  1شرط
مهم مربوط به توليدات و نتايج آنها را بررسی می کند که در جداول مربوط به آب جدول بندي شده اند  .در هر
مرحله اول وضعيت توليد صفر بعد از شرط دوم بحث می شود شرط سوم و چهارم تخصيص منابع را طوري نشان
می دهد که افزايش مداوم در سود را به دست می آورد بعد از خالصه تجربه تحليل دقيق از نتايج رياضی به دست
آمده جدول بندي می شوند.
کلمات کلیدی :توليد ،سود ،ماشين ها ،معادله

 -7مقدمه
برنامه ريزي خطی يکی از تکنيک هاي کمی  ،متنوع  ،گسترده و پرکاربرد می باشد مدل برنامه ريزي خطی  ،روش کارآمدي
را براي تعيين تصميم گيري بهينه يا يک استراتژي بهينه و يا طرح بهينه ارائه می دهد که از تعداد زيادي از تصميمات ممکن
انتخاب شده است تصميم بهينه همگام با مديريت يا هدف مشخص و مشروط به محدوديت میباشد
)(Kanti Swarup, Gupta, P.K., and Man Mohan, 2003: 4

-2بیان مساله
به طور کلی ،توليد از شرکت ها به دليل محدوديت هاي فراوانی مانند ظرفيت ،سرمايه کاري و داليل فنی ،محدود میباشد.

 -9روش شناسی
به منظور حل مشکل توليد محدود اسباب بازي هاي الکترونيک در هر شرکت الزم است که منابع به روشی اختصاص داده
شود که حداکثر توليد به دست آيد اين امر می تواند به آسانی و با استفاده از برنامه ريزي خطی صورت گيرد براي اين منظور،
رويکرد رياضی به کار رفته است .در اينجا فرض بر اين است که سه دستگاه وجود دارد اين  3دستگاه يعنی  M2 , M1و  M3بايد به
گونه اي تنظيم شوند که حداکثر سود به دست آيد اين امر تنها زمانی ممکن است که ماشين ها با ظرفيت کاملشان استفاده شوند
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به عنوان مثال هنگامی که زمان ايده آل آن صفر است .فرض بر اين است که به ترتيب دو نوع اسباب بازي  A , Bوجود دارد
ظرفيت ماشين آنها و تعداد محصوالت توليد شده  X2از نوع  Aو  X2از نوع  Bمی باشد که از رابطه زير به دست می آيند.
دستگاه

X1+2X2<720

)(1

)(2

2X1+2X2<780
)X1<320 (3

M1
M2
M3

اولين گام در اين جهت نوشتن نابرابري در قالب معادله برابري می باشد اين امر با افزودن متغيرهاي  S2 7 S1و  S3بر روي
 LHSاز بسته انجام می شود.
Z = 60X1 + 40X2
)X1 +2X2 + S1= 720 (1
)2X1 + X2 + S2 = 780 (9
)X1 + S3 = 320 (6

اول از همه ،يک راه حل بديهی امتحان شده است به عنوان مثال X1و  X2هر دو برابر با صفر می باشند در اين
صورت خواهيم داشت .
S3=320

S2= 780

S1=720

وقتی که هيچ توليدي وجود نداشته باشد سود هميشه صفر است به عنوان مثال :
X2 = 0

X1 = 0

به عنوان مثال تمام منابع بی بها هستند.
در زمان حاضر راه حل اين است که به شيوه اي توسعه يابد که ترکيبی از حداقل مقدار S2 7 S1و  S3را ارائه می
دهد و به نوبه خود خود مقدار تابع هدف  Zرا به حداکثر خواهد رساند)(V.K. Kapoor, 2003: 6
در اين مساله تعداد محصوالت پنج و تعداد معادالت  3می باشد  .بنابراين مقدار حداقل  2متغير بايد به دست آيد
چنين متغيرهايی  ،متغيرهاي نسبت داده شده  ،ناميده می شوند .

 -4نتایج و بحث
-7-4وضعیت بدون تولید
حاال براي شروع  ،وضعيت بدون توليد را در نظر بگيريد که مقدار حاصل S3 7 S2 7 S1به ترتيب  191،121و 321می باشد
اين وضعيت مطلوب نيست زيرا هيچ سودي به دست نمی آورد بنابراين توليد بايد براي بقاي واحد انجام شود.
بررسی تابع هدف به وضوح می گويد که توليد  X1نسبت به  X2بازده سود بيشتري دارد در حال حاضر مرحله اول استراتژي
تعيين حداکثر ظرفيت توليد شده توسط دستگاه تکی می باشد براي به دست آوردن اين مقدار  ،توليد  X1را به عنوان صفر در
نظر بگيريد .
720/1 = 720
توليد  X1توسط ماشين اول
توليد  X1توسط ماشين دوم 780/2 = 390
توليد  X1توسط ماشين سوم 320/1 = 320
بنابراين حداقل بين  381 7 121و  321مقدار  321می باشد .
حاال چه اتفاقی می افتد اگر تعداد  321تا  X1توليد شود :
X1= 30
X2=0
S1=400
S2 = 140
S3=0
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اطالعات باال می تواند به شکل جدول  1ارائه شود
1
S3

1
S2

جدول  7موقعیت بدون تولید
60
11

Cj

1
S1

X2

X1

مقادير راه حل )b(=XB

1
0
1
0

1
1
0
0

1
0
0
0

2
1
0
0

1
2
1
0

121
780
320
Zj

0

0

0

40

60

CB

متغيرهاي اصلی B
S1

0

S2
S3

0
0

ارزيابی شبکه يا شاخص رديف Cj Zj :

 -2-4وضعیت تولید زمانی که سود  73211است
از آنجا که توليد  X1سود بيشتري می دهد بهتر است اول  X1را توليد کنيم حاال با دستکاري معادالت ( )9( 7 )1و ()6
معادالت زير را می توان به دست آورد .
با دستکاري معادالت ( )1و ()6
0X1+ 2X2 +1S1 + 0S2 – 1S3 = 400

با دستکاري معادالت ( )9و ()6
0X1 +1X2+0S1+1S2-2S3=140

معادله ( )6اين گونه به دست می آيد
1X1 + 0X2+0S1 +0S2+1S3=320

اين نتايج در جدول  2آمده است
جدول  2وضعیت تولید زمانی که سود  73211است
1

1

1

11

60

S3

S2
1

S1
1

X2
2

متغيرهاي اصلی B

CB

-1
-2

X1
1

Cj
مقادير راه حل )b(=XB
111

S1

0

1

1

1

1

111

S2

1

1

1

1

1

321

X3

6

1

1

1

61

-6

0

0

40

0

0
61

18211
Zj
ارزيابی شبکه يا شاخص رديف Cj Zj :

 -9-4وضعیت تولید زمانی که سود  24811است
بررسی جدول  2نشان می دهد که سود از صفر به  18211افزايش يافته است حاال مشخص است که منابع  S1 , S2براي
توليد در دسترس هستند .
منبع  S1در دسترس  211عدد از محصول  X2است در حالی که  S2در دسترس  111عدد از  X2می باشد .
بنابراين حداکثر مقدار  X2که می تواند توليد شود تنها  111است  X1قبال با حداکثر ظرفيت آن توليد شده است .
حاال اين وضعيت اين گونه بيان می شود:
X1 = 320
X2 = 140
S1 = 120
S2 = 0
S3 = 0

بنابراين سود از  18211به  21911افزايش يافته است بنابراين اين استراتژي بهتر از نوع قبلی است اين وضعيت
توليد می تواند به صورت جدول نوشته شود همانند جدول . 3
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جدول  9وضعیت تولید زمانی که سود  24811است
1

1

1

41

60

S3

S2

S1

X2

X1

3
-2

-2
1

1
0

0
1

1
-2
2

0
4
-4

0
0
0

0
40
0

0
0
1
60
0

Cj
مقادیر راه حل
)b(=XB
120
111

متغیرهای اصلی B

CB

S1
X2

0
40
61

321
Zj
24800
ارزيابی شبکه يا شاخص رديف Cj Zj :
X1

 -4-4وضعیت تولید زمانی که سود  25611است
بررسی جدول  3نشان می دهد که منبع ثابت  S1از  121واحد براي توليد در دسترس است .
حاال اين منبع را به حد کامل بهره برداري کنيد به عنوان مثال داريم :
S1 = 0

حاصل اين رابطه :
S1 – 2S2 + 3S3 = 120
حاال وضعيت منبع  S3را بررسی کنيد با تقسيم رابطه باال بر  3داريم :

در شرايط توليد  ،منبع  S1 , S2 , S3با اين رابطه می باشد .

1
2
−
+ 𝑆3 = 40
3𝑆1 3𝑆2
1
2
−
+ 𝑆3 = 40
3𝑆1 3𝑆2

اگر  S1 , S2به طور کامل انجام شده باشند به عنوان مثال  S1 = 0 , S2 = 0بنابراين . S3=40
اين نشان می دهد که  11واحد از منبع  S3بدون مصرف باقی می ماند .
حاال معادله اوليه ( تساوي  )1و دوم ( تساوي  ) 9را بعد از قرار دادن  S1 , S2مساوي يا صفر حل کنيد .
X1 + 2X2 + S1 = 720
2X1+ X2 + S2 = 780
X1 + 2X2 = 720
2X1 + X2 = 780

نتايج اين رابطه :
X1 = 280
X2 = 220

با قرار دادن اين نتايج در معادله سوم ( تساوي ) 6
حاصل X1 + S3 = 320
S3 = 40

حاال همانطور که در جدول  1آمده است کل تمرين در اين جدول خالصه شده است .
جدول  4وضعیت تولید زمانی که سود  25611باشد
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1

1

1

41

60

S3
1
0
0
0
0

S2
-2/3
-1/3
2/3
8/3
-8/3

S1
1/3
2/3
-1/3
2/3
-2/3

X2
0
1
0
4
0

X1
0
0
0
6
0

Cj
متغيرهاي اصلی B
مقادير راه حل )b(=XB
S3
40
X2
220
X1
280
Zj
25600
ارزيابی شبکه يا شاخص رديف Cj Zj :

CB
0
40
61
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در  ، Cj – Zjضريب رديف متغيرها يا صفر يا منفی می باشند اين به وضوح نشان می دهد که سود به حداکثر رسيده است.
اگر هنوز هم سود بايد به حداکثر برسد منابع افزايش  S1 , S2مادامی که  11واحد منبع به  S3ايده آل برسد کامل شده است .

 -5-4خالصه تجزیه و تحلیل برنامه ریزی خطی
جدول  5خالصه ای از نتایج ( راه حل ریاضی )
محصول تولید

محصول تولید

شده X2

شده X1

S
شماره

321
واحد

1
2
3

سود به

باقیمانده منبع
S3

باقیمانده منبع
S2

باقیمانده منبع S1

1821
1

1
واحد

111
واحد

111
واحد

1
واحد

2191
1

1
واحد

1
واحد

121
واحد

111
واحد

321
واحد

2961
1

11
واحد

1
واحد

1
واحد

221
واحد

291
واحد

روپیه

 -5نتایج
با استفاده از تکنيک برنامه ريزي خطی  ،به روشی تنظيم می شوند که سود در توليد اسباب بازي ها تحت محدوديت هاي
ارائه شده را به حداکثر می رساند .جدول  9نشان می دهد که حداکثر سود  ، 29611زمانی به دست می آيد که واحد ، X1=280
واحد  X2 = 220و منابع  S1 , S2کامل شده اند اما  11 ( S3 = 40واحد منبع  ، S3بدون استفاده باقی می ماند) .بنابراين می
توان نتيجه گرفت که اين بهترين استراتژي تحت محدوديت هاي ارائه شده می باشد و از اين رو حداکثر سود در توليد اسباب
بازي ها می تواند به دست آيد .بنابراين تکنيک برنامه ريزي خطی  ،روش کاهش هزينه توليد را به حداکثر رساندن استفاده از
منابع ثابت و بهينه سازي استفاده از منابع متغير  ،مانند مواد و سرمايه با هدف نهايی پيشنهاد می دهد تا سود سازمان را افزايش
دهد  .هنگامی که کل توليد افزا يش يافته است بنابراين هزينه هر واحد کاهش يافته و سود را ارتقاء داده و کارآفرين سعی دارد تا
توليد را تا زمانی افزايش دهد که هزينه نهايی برابر با درآمد نهايی است
راه حل پيشنهادي به صورت رياضی است و به آسانی می تواند محاسبه شود پيشرفت هاي بيشتر در راه حل بهينه مادامی به
دست می آيد که تفاوت بين سود قديم و سود جديد  ،يک مقدار منفی است .

مراجع
1. Kanti Swarup, Gupta, P.K., and Man Mohan, Operations research, Sultan Chand & sons Educational
publishers, New Delhi, 2003.
2. V.K. Kapoor, Operations research Techniques for management, 7th ed., Sultan Chand & sons
Educational publishers, New Delhi, 2003.

29

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی در مهندسی صنایع

26

سال اول ،شماره دو ،پاییز 7931

تحلیل عملکرد شعبهای از بانک تجارت در تهران با استفاده از مدلسازی و
شبیهسازی سیستم صف
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چکیده
پديده انتظار در صف با افزايش جمعيت وکمبود امکانات خدمت دهی و رشد روز افزون جامعه ،پيش از پيش
افزايش میيابد .نظريه صف به عنوان يک ابزار بهينه سازي براي مدلسازي عملکرد سيستم هاي واقعی در حوزه
توليد و ارائه هر گونه سرويس به مشتريان کاربرد فراوان دارد .بانکها به عنوان يکی از بنگاه هاي اقتصادي نقش
مهمی را در ارائه خدمات نوين بانکداري الکترونيک در راستاي اجراي سياستهاي پولی دولت ايفا میکنند .يکی از
مهمترين مشکالتی که بانکها با آن روبه رو هستند پديده صف و انتظار مشتريان در صف است و در پی آن بدنبال
کسب رضايت مشتري هستند .در اين مقاله عملکرد يکی از شعب بانک تجارت در تهران به کمک سيستم هاي
صف مدلسازي شده و پس ازگردآوري داده هاي واقعی در شعبه مذکور شبيه سازي صورت گرفته است.تحليل
دادههاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار ) (Minitabو شبيه سازي با استفاده از نرم افزار ) (Arenaانجام
شده است .يافته ها نشان میدهند که بايد در خدمت دهی بخش جاري تغييراتی صورت گيرد تا مشتريان براحتی
خدمت دريافت کنند و در صف منتظر نشوند و در پايان اين پژوهش پيشنهاداتی براي بهبود عملکرد شعبه مذکور
ارائه گرديده است.
کلمات کلیدی:نظريه صف ،مدلسازي عملکرد بانک ،زمان انتظار مشتريان ،شبيه سازي رفتار مشتريان.

-7مقدمه
صف شامل مجموعهاي از اشياء ،افراد و يا سيگنالهاي در انتظار است (رونالد و همکاران2111،؛ رودي و همکاران.)2116 ،
صفها در سيستمهاي مختلفی مانند بيمارستانها ،داروخانهها ،بانکها ،سوپرمارکتها و حمل و نقل عمومی تشکيل میشوند
(پرابهو1881 ،؛ رشيديان .)1893 ،زمان انتظار در صف مدت زمانی است که يک شخص ،يکی شی و يک سيگنال پيش از آنکه به
وي خدمت رسانی شود ،سپري میکند (باندي1886 ،؛ هياراما و همکاران .)2111 ،انتظار در صف پديدهاي است که نياز به
تعريف ندارد ،زيرا همه افراد جامعه در تجربيات روزانه خود زمانی را در صف گذراندهاند .بانک ،يکی از معروفترين مثالهاي
سيستم صف است .مشتري وارد بانک میشود و به انتهاي صف مشتريان میرود .چند تحويلدار نيز در حال ارائه خدمات به
مشتريانند و به مشتريان به ترتيب زمان ورود به سيستم ،خدمت میدهند .واقعيت سيستم هاي صف به همين سادگی است .در
همه آنها مشتري و سرويس دهنده دو طرف يک صف قرار دارند .همواره هر دو گروه شرکتکننده در اين سيستم ها ناراضی
هستند .از طرفی سرويس دهنده دائما در حال انجام وظايف خود بوده ولی نه تنها صف خلوت نمی شود ،بلکه شلوغ تر هم می
شود و اين سبب ايجاد خستگی بيشتر می شود .از طرفی مشتري بدليل انتظار طوالنی در صف خسته شده و صبر خود را از داده
است .در واقع طوالنی بودن صف هم باعث کاهش رضايت مشتريان و هم باعث کاهش رضايت کارکنان میشود (هاو و همکاران،
 . )2111ويژگی هاي اساسی فرايندهاي صف به قرار زيرند :
 الگوي ورودي مشتريان :الگوي ورودي يا ورودي به يک سيستم صف اغلب بر حسب ميانگين تعداد ورودي ها در واحدزمان (ميانگين نرخ ورودي) يا ميانگين زمان بين ورودي هاي متوالی اندازه گيري می شود .اغلب توزيع زمان ورود
مشتريان پواسون در نظر گرفته می شود (گراس.)2119 ،
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-

-

-

الگوي سرويس (خدمت) سرويس کنندگان :الگوي سرويس را میتوان به وسيله يک نرخ (تعداد مشتريانی که در هر
واحد زمان خدمت دريافت میدارند) يا به عنوان يک زمان (زمان الزم براي سرويس شدن مشتري) توصيف کرد .اغلب
توزيع زمان خدمتدهی نمائی در نظر گرفته میشود( .گراس و هريس)2111 ،
نظم صف :نظم صف اشاره به رفتاري میکند که مشتريان براي سرويس انتخاب می شوند .عادي ترين و معمول ترين
نظمی که روزمره میتوان مشاهده کرد اولين فرد ورودي ،اولين فرد براي سرويس ) (FCFSاست.
ظرفيت سيستم :در بعضی از فرآيندهاي صف يک محدوديت فيزيکی براي اندازه مکان انتظار وجود دارد .اين امر
موجب می شود موقعی که صف به طول معينی می رسد ،ديگر نتوان به مشتريان اجازه ورود داد تا زمانی که با تکميل
يک سرويس فضا مهيا شود .در اين سيستم ها صف داراي ظرفيت می باشد.
تعداد کانالهاي سرويس (خدمت) :تعداد کانالهاي سرويس اشاره به تعداد ايستگاههاي سرويس موازي دارد که
میتوانند به طور همزمان به مشتريان سرويس بدهند .
تعداد مراحل سرويس (خدمت) :يک سيستم صف ممکن است تنها يک مرحله براي سرويس داشته باشد ،نظير
مثالهاي آرايشگاه و سوپرمارکت ،يا ممکن است داراي چندين مرحله باشد .مثالی از يک سيستم صف چند مرحلهاي
روش معاينه فيزيکی بوده ،جايی که هر بيمار بايد از چندين مرحله ،مانند تاريخ طبی ،معاينه گوش ،بينی و غيره
بگذرد.

-2مرور ادبیات
از مطالعات صورت گرفته در اين زمينه تحقيقی توسط ارکات و حسين آبادي فراهـانی ()1398به بررسی ميزان اثر بخشی
تغيير ساختار خدمت دهی بانـکهـا در بهبود معيارهايی نظير متوسط زمان انتظار مشتري د ر سيستم و در صف پرداخته شده
است .بدين منظور دو نوع سيستم وظيفه گرا و فرآيند گرا با استفاده از مدل سـازي سيسـتم هـاي صـف و شبيه سازي مورد
بررسی قرار گرفتند.
در تحقيق صورت گرفته توسـط مـومنی و همکـاران ( )1399از طريق بکارگيري تکنيک ها و مد لهاي صف به ارزيـابی
عملکـرد تحويلداري در بانک سپه به لحاظ پارامتر ها و سيستم کارمند-تحويلداريدر بانک سپه به لحاظ پارامترها و شاخصهاي
تئوري معيارهاي صف(معيارهاي زمانی ،معيارهـاي تجمعـی و شاخص بهره روي )پرداخته و عملکرد سيستم مذکور با سيستم
قبلی (تحويلداري)مقايسه شده است .
زياو و ژنگ ) (Huimin Xiao & Guozheng Zhang 2010با استفاده از تئوري صف ،طول صف ،تعداد سرورها و نرخ بهينه
سرويس دهی را محاسبه کرده اند.و با ارائه ي مدل بهينه زمان انتظار مشتريان را کاهش دادند  .تافمبک و سيلوا
) (Cleiton Taufemback & Sergio Da Silva 2011رويکردي جديد براي تئوري صف در بانکها ارائه دادند.
پاتل و باتاواال )  (Bhavin patel & Pravin Bhathawala2012براي حل مشکل طوالنی بودن صف در دستگاههاي ATM
با جمع آوري داده ها از يک  ATMو استفاده از قانون ليتل و مدل صف  M/M/1به تحليل سيستم صف پرداختند.

وسومتی و داناوانتان ) (vasumathi.A & Dhanavanthan p 2010با استفاده از تکنيک هاي شبيه سازي دستگاههاي
 ATMبانک ها را بررسی کردند وتکنيکی براي کاهش زمان خدمت دهی و انتظار مشتريان در صف در باجه هاي  ATMارئه
داده اند .شيخ و همکاران) (sheikh et alدر تحقيق خود مدل  ∞ M/M/Z//را به ∞ M/M/1/تبديل کردند تا بدانند کداميک،
يک صـف و يـا بيشتر ،کارايی بيشتري دارند .آنها ابتدا مدل بهينه سازي صـف را ايجاد و مدل بهينه را محاسبه کردند .سپس
تعداد بهينه ايسـگاه هاي سرويس دهی را براي بهبـود بهـره وري عمليـاتی محاسـبه کردند .نهايتا نـرخ سـرويس بهينـه هزينه
هاي عملياتی محاسبه کردند .سپس تعداد بهينه ي ايستگاههاي سرويس دهی را براي بهبود بهره وري عملياتی محاسبه
کردند.نهايتآ نرخ سرويس بهينه و کارايی سرويس را توسط هزينه هاي عملياتی محاسبه کردند براين اساس نتايج آناليز موثر و
کارا بودند .سامی محمد) (Viviane morad sami mohamed2008در تحقيق خود،سيستم هاي ارائه ي خدمت در بانک
مصر،شعبه ي الحرم ،راباهدف پيشنهاد سيستمی کاراتر بررسی کرده است .متدهاي آناليز سيستم صف اين تحقيق ،تئوري صف يا
تحليل شبيه سازي می باشد.
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-9آشنایی با مدل
پس از ورود مشتري به بانک ،در مرحله اول اگر يکی از باجهداران بيکار بودند ،مشتري براي گرفتن نوبت به آن باجه مراجعه
میکند .و در ادامه در مرحله دوم پروسه خدمت دهی توسط ثبات ها و باجه ها شروع می شود .در حالتی که هيچ يک از باجه ها
بيکار نباشند ،مشتري در صف انتظار می ايستد .شکل  1فرآيند خدمتدهی در سيستم بانک را نشان میدهد:
خدمات پسانداز
ورود مشتری

خدمات جاری

خروج مشتری

خدمات دیگر
شکل .7فرایند خدمتدهی در سیستم بانک

بطورکلی اطالعات مورد نياز براي تجزيه و تحليل صف ،زمان ورود مشتريان متوالی براي مشخص شدن تابع توزيع ورود ،زمان
خدمت دهی به مشتريان براي مشخص شدن تابع توزيع سرويس دهی و همچنين طول صف و زمان انتظار را شامل می شوند.
جهت بدست آوردن اين اطالعات عالوه بر دريافت آمار ساليانه نرخ ورود مشتريان به بانک ،جهت آمارگيري در ساعات مختلف
کاري در  21ساعت به بانک مراجعه و اطالعات مورد نياز گرداوري شده است .الزم به ذکر است که اين اطالعات براي تمام مراجعه
کنندگان به بانک جمع آوري شده است .سپس جهت تجزيه و تحليل دادهها از شبيهسازي استفاده شده است .مهمترين مزاياي
شبيهسازي عبارت اند از( :الداپی و پائول2111 ،؛ رابينسون و همکاران)2111 ،
 ذخيره پول و هزينه
 کنترل کامل حاالت تجربی

-4تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوري اطالعات نرخ ورود و نرخ خدمتدهی در بازههاي زمانی مختلف محاسبه شد که خالصه نتايج در جدول 1
آورده شده است .همچنين به طور متوسط  %21افراد به بخش پسانداز %61 ،به بخش جاري و  %21به بخش خدمات ديگر
مراجعه میکنند.
جدول  .7میانگین زمان خدمتدهی و تعداد نفرات وارد شده در ساعات مختلف
متوسط زمان

متوسط زمان خدمتدهی

خدمتدهی مشتری

مشتری بخش خدمات

بخش جاری

پسانداز

9

2

4

2

4

7

9

2

8-8:91

8

7/5

5

9

8:91-3

9

2

4

9

3-3:91

9

9

9

2

3:91-71

5

7

6

2

71-71:91

2

2

4

7

71:91-77

9

9

9

9

77-77:91

9

2

9

4

77:91-72

متوسط زمان خدمتدهی
مشتری خدمات دیگر

متوسط تعداد نفرات

ساعات بررسی

وارد شده در دقیقه

شده
1:91-8
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محاسبات با نرم افزار  Minitabنشان داد که تعداد نفرات وارد شده داراي توزيع نرمال با ميانگين  2/11میباشد:
Histogram of C1
Normal

2.444
0.8819
9

0.5

Mean
StDev
N

0.4

Density

0.3

0.2

0.1

4

2

3

0.0

1

C1

شکل .2توزیع تعداد نفرات ورودی

همچنين زمان خدمتدهی افراد بخش خدمات پسانداز داراي توزيع نرمال با ميانگين  ،3/998زمان خدمتدهی افراد بخش
خدمات جاري توزيع نرمال با ميانگين  2/196و زمان خدمتدهی افراد بخش خدمات ديگر توزيع نرمال با ميانگين  3/119است.
Normal
3.889
1.054
9

0.4

Mean
StDev
N

0.3

Density

0.2

0.1

5

6

3

4
C2

0.0

2

شکل .9توزیع زمان خدمتدهی افراد بخش خدمات پسانداز
Normal
2.056
0.7265
9

0.6

Mean
StDev
N

0.5
0.4

0.2
0.1

3.5

3.0

2.5

2.0
C3

1.5

1.0

0.5

شکل .4توزیع زمان خدمتدهی افراد بخش خدمات جاری
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Normal
3.778
1.787
9

0.25

Mean
StDev
N

0.20

0.10

Density

0.15

0.05

6

8

4
C4

0

2

0.00

شکل .5توزیع زمان خدمتدهی افراد بخش خدمات دیگر

همانطور که اشاره شد جهت محاسبه معيارهاي عملکردي سيستم با استفاده از نرم افزار  Arenaبراي  21ساعت شبيهسازي
شده است .شکل  6نتايج اجراي نرم افزار را نشان میدهد .همچنين خالصه نتايج در جدول  2آورده شده است.

شکل  .6شبیهسازی مدل به کمک نرمافزارArena
جدول .2نتایج به دست آمده به کمک نرمافزارArena

عنوان

متوسط

تعداد مشتريانی که وارد سيستم شدهاند

983

تعداد مشتريانی که از سيستم خارج شدهاند

991

زمان انتظار در صف خدمات جاري

بيست دقيقه

زمان انتظار در صف خدمات پسانداز

صفر

زمان انتظار در صف خدمات ديگر

تقريبا صفر

تعداد مشتريان در صف خدمات جاري

2/99

تعداد مشتريان در صف خدمات پسانداز

1

تعداد مشتريان در صف خدامت ديگر

1/18

با توجه به اينکه صف فقط در بخش خدمات جاري ديده ميشود در اين بخش تالش شده است با تغيير فاکتورهايی اين صف
را از بين برد .راهکارهاي ارائه شده عبارتند از:
 -1زياد کردن باجههاي ارائه دهنده خدمات جاري :با توجه به محدوديت بودجه امکان اين تغيير در بانک وجود نداشت پس
از اين کار خودداري شده است .بديهی است که افزايش تعداد کارمندان اين بخش تأثير زيادي بر کاهش زمان انتظار در صف دارد.
-2افزايش نرخ ارائه سرويس :شکل  1نتايج شبيه سازي را در حالتی زمان خدمتدهی به ميزان يک دقيقه کاهش يابد ،نشان
میدهد .همچنين نتايج به طور خالصه در جدول  3آورده شده اند.
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شکل  .1شبیهسازی مدل با بهبود نرخ ارائه سرویس
جدول .9نتایج به دست آمده به کمک نرمافزار Arena

عنوان

متوسط

تعداد مشتريانی که وارد سيستم شدهاند

983

تعداد مشتريانی که از سيستم خارج شدهاند

981

زمان انتظار در صف خدمات جاري

دو دقيقه

زمان انتظار در صف خدمات پسانداز

صفر

زمان انتظار در صف خدمات ديگر

تقريبا صفر

تعداد مشتريان در صف خدمات جاري

1

تعداد مشتريان در صف خدمات پسانداز

1

تعداد مشتريان در صف خدامت ديگر

1/18

-5نتیجهگیری
بانک يک از شلوغترين مکانهايی است که همه روزه با مسئله تشکيل صف روبه رواست براي کاهش زمان انتظارها و طول
صف در بانـک هـا ،می توان توسط تحليل صف به پيشـنهادات کارآمـدي رسـيد .در تحقيق صورت گرفته ،يکی از شعب بانک
تجارت در شهر تهران به منظور تجزيه و تحليل سيستم و شبيهسازي آن انتخاب گرديده است .جهت جمعآوري اطالعات در
برخی ساعات کاري هفته به بانک تجارت مراجعه کرده و اطالعاتی در مورد ورود مشتريان و زمان خدمتدهی به آنها جمعآوري
گرديده است .جهت مشخص شدن توزيع نرخ ورود و زمان خدمتدهی از نرمافزار  Minitabاستفاده شد نتايج نشان داد که توزيع
زمان ورود و زمان خدمتدهی بخشهاي مختلف از تابع توزيع نرمال پيروي میکند .سپس سيستم به کمک نرمافزار Arena
شبيهسازي شد .با توجه به ايجاد صف در بخش خدمات جاري ونتايج شبيهسازي نتيجه گرفته شد در بخش خدمات جاري بايد
تغييراتی صورت گيرد براي اين منظور نرخ ارائه سرويس پرسنل بخش خدمات جاري افزايش يافته و مدل مجددا شبيهسازي شده
است .نتايج نشان داد که کاهش زمان خدمتدهی به ميزان يک دقيقه تأثير زيادي بر عملکرد سيستم دارد و رضايت مشتريان را
به دنبال دارد.
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ارایه رویکردی مبتنی بر تکنیکهای دادهکاوی جهت بهبود عملکرد
شبکههای عصبی مصنوعی
محسن صادق عمل نیک ،ناصر حبیبی فر*
)(n.habibifar@ut.ac.ir

چکیده
بهبود عملکرد شبکه هاي عصبی مصنوعی مساله اي است که در چند سال اخير توجه ويژه ي محققين را به
خود جلب کرده است و راهکارهاي متعددي با هدف کاهش خطاي شبکه هاي عصبی ارايه گرديده است .در اين
پژوهش يک رويکرد ساده مبتنی بر خوشه بندي جهت بهبود عملکرد شبکه هاي عصبی مصنوعی ارايه شده
است .در اين پژوهش با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي نظير خوشه بندي سعی شده است عملکرد شبکه
عصبی بهبود داده شود .معياري که جهت ارزيابی عملکرد شبکه عصبی استفاده شده است ميانگين درصد خطاي
مطلق می باشد .براي انجام اينکار ،ابتدا کل داده ها را به چند خوشه تقسيم می نماييم و سپس ساختارهاي
مختلف را براي هر خوشه اجرا می کنيم و در نهايت جهت ارزيابی عملکرد هر خوشه از ساختار بهينه مربوط به
آن خوشه استفاده می نماييم .جهت بررسی عملکرد رويکرد ارايه شده ،اينکار برروي کل داده ها بدون انجام
خوشه بندي نيز انجام شده است و نتايج نشان دادند که عملکرد شبکه عصبی بهبود قابل توجهی داشته است.
کلمات کلیدی :شبکه هاي عصبی مصنوعی ،داده کاوي ،خوشه بندي ،انتخاب ويژگی

-7مقدمه
شبکه هاي عصبی از ابزارهاي جديدي است که در سيستم هاي غيرخطی و نامعين که روابط بين اجزا و پارامترهاي سيستم
به خوبی شناخته شده و توصيف پذير نمی باشند ،قادر به تحليل و شبيه سازي می باشند  (Kohzadi et al., 1996).شبکه
عصبی مصنوعی مدل ساده شده اي از سيستم عصبی زيستی بوده و همانند مغز با پردازش روي داده هاي تجربی ،قابليت
يادگيري دارد .در واقع اين شبکه ها با انجام محاسيات روي داده هاي عددي يا مثال ها ،قوانين کلی را فرا می گيرند و به همين
دليل به آنها سيستم هاي هوشمند گفته می شود  (Szoplik, 2015).مزيت شبکه عصبی ،يادگيري مستقيم از روى داده ها بدون
نياز به برآورد مشخصات آماري آنها است .شبکه عصبی بدون در نظر گرفتن هيچ فرضيه اوليه و دانش قبلی از روابط بين
پارامترهاي مورد مطالعه ،قادر به پيدا کردن رابطه بين مجموعه ورودي ها و خروجی ها براي پيش بينی هر خروجی متناظر با
ورودي دلخواه می باشد .استفاده از شبکه هاي عصبی در سه دهه اخير رشد فزاينده اي داشته است .از دهه  1891شبکه هاي
عصبی مصنوعی به عنوان يک ابزار محاسباتی قدرتمند توجه محققين را جذب خود کرد  (Raza and Khosravi, 2015).از
جمله کاربردهاي شبکه هاي عصبی می توان به بهينه سازي ،پيش بينی ،کنترل فرايند و حل مسائل پيچيده اشاره نمود.
) (Szoplik, 2015برتري شبکه هاي عصبی نسبت به تکنيک هاي سنتی در بسياري از پژوهش ها عنوان شده است
(Tangand Fishwick, 1993; Chiang et al., 1996; Jhee and Lee, 1993; Hill et al., 1996; Hwarng, 2001; Tang
et al., 1991; Kohzadi et al., 1996; Stern, 1996; Indro et al., 1999; Azadeh et al., 2007a–b).

شبکه عصبی که در اين پژوهش استفاده شده است از نوع شبکه هاي عصبی چنداليه پرسپترون می باشد .پارامترهاي مهم
شبکه هاي عصبی چنداليه پرسپترون عبارتند از :تابع آموزش ،تعداد اليه هاي پنهان ،تابع انتقال در هر اليه پنهان ،تعداد نورون
ها در هر اليه پنهان و تابع انتقال در اليه خروجی .با تغيير اين پارامترها ساختارهاي مختلفی ايجاد می شود که با توجه به داده
هاي مسئله خروجی هاي متفاوتی دارا هستند .در اين پژوهش با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي نظير خوشه بندي سعی شده
است عملکرد شبکه عصبی بهبود داده شود .معياري که جهت ارزيابی عملکرد شبکه عصبی استفاده شده است ميانگين درصد
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خطاي مطلق می باشد .براي انجام اينکار ،ابتدا کل داده ها را به چند خوشه تقسيم می نماييم و سپس ساختارهاي مختلف را
براي هر خوشه اجرا می کنيم و در نهايت جهت ارزيابی عملکرد هر خوشه از ساختار بهينه مربوط به آن خوشه استفاده می
نماييم .جهت بررسی عملکرد رويکرد ارايه شده ،اينکار را برروي کل داده ها بدون خوشه بندي انجام داده و در نهايت با نتايج
رويکرد ارايه شده مقايسه می کنيم.

 -2مروری بر ادبیات
پژوهش هاي متعددي در زمينه هاي مختلف با بکارگيري شبکه هاي عصبی صورت گرفته است .عمده پژوهش هايی که از
شبکه هاي عصبی استفاده نموده اند ،با هدف پيش بينی يک فرآيند خاص انجام شده اند که اکثر آنها در حوزه مصرف انرژي می
باشد .در ادامه مروري مختصر بر پژوهش هايی که از شبکه عصبی جهت پيش بينی استفاده نموده اند انجام شده است .الزم به
ذکر است که اکثر اين پژوهش ها رويکردي ترکيبی داشته اند .جهت برخورد با شرايط عدم اطمينان و رفتار غيرقابل پيش-بينی،
)Khosravi et al. (2011رويکردي جهت پيش بينی با هدف افزايش دقت در شرايط عدم اطمينان با ترکيب شبکه هاي عصبی،
منطق فازي و الگوريتم ژنتيک ارايه نموده اند ،همچنين ) Jain et al. (2009نيز از ترکيب منطق فازي و شبکه هاي عصبی جهت
پيش بينی استفاده نموده اند .از ديگر پژوهش هايی که از ترکيب منطق فازي و شبکه هاي عصبی جهت پيش بينی استفاده
نموده اند عبارتند از) Senjyu et al. (2005) ، : Khotanzad et al. (2002وYang & Zhao (2009) .
برخی مقاالت از رويکرد ترکيبی شبکه هاي عصبی با سيستم هاي خبره و تکنيک هاي رگرسيون استفاده نموده اند از جمله
اين مقاالت می توان مقاالت)Hwan & Kim (2001) ،Wu et al. (2013) ،Sfetsos (2003) ، Tripathi et al. (2008و
)Ghanbari et al. (2011اشاره نمود .رويکرد ديگري که جهت پيش بينی تقاضا در برخی مقاالت ارايه شده است ،ترکيبی از
شبکه هاي عصبی و سري هاي زمانی و گاهی تحليل موجک است .در اين پژوهش ها از تحليل موجک عمدتا جهت تفکيک داده
ها به چند دسته استفاده شده است .از جمله مقاالتی که رويکرد خود را مبتنی بر اين ترکيب ارايه نموده اند عبارتند از & : Deng
) Jirutitijaroen (2010وPaparoditis & Sapatinas (2012).
رويکرد ترکيبی شبکه عصبی و بردار پشتيبان ماشين از جمله رويکردهايی می باشد که در چند سال اخير مورد توجه
محققين جهت پيش بينی قرار گرفته است .بردار پشتيبان ماشين در اين پژوهش ها عمدتا جهت طبقه بندي داده ها بکار گرفته
شده است ). Wang et al. (2012و ) Niu et al. (2010از جمله پژوهش هاي چند سال اخير هستند که اين رويکرد را در مقاله
خود ارايه داده اند .ترکيب الگوريتم ژنتيک و شبکه عصبی ،رويکردي ديگر می باشد که محققين در مقاالت خود ارايه نموده اند.
برخی از پژوهش هاي انجام شده در چند سال گذشته که از اين ترکيب جهت پيش بينی تقاضا استفاده نموده اند عبارتند از :
)Mishra, & Patra (2008وLi & Zhao (2012).

-9متدولوژی
همانطور که بيان شد ،در اين مقاله يک مبتنی بر تکنيک هاي داده کاوي جهت بهبود عملکرد شبکه هاي عصبی مصنوعی
ارائه شده است .اين رويکرد داراي  1گام می باشد که در ادامه آمده است و نماي کلی آن در شکل  1نشان داده شده است.

گام  :7آماده سازی داده ها :قبل از انجام هر عملی بر روي داده ها الزم است که داده ها آماده سازي شوند .آماده
سازي داده ها به معنی تصميم گيري در مورد داده هاي پرت و مقادير گمشده می باشد .همچنين می توان نرمااليز
نمودن داده ها و کاهش حجم داده ها را نيز نوعی از آماده سازي داده ها محسوب کرد .جهت کاهش ابعاد داده هاي
حجيم ،میتوان از تکنيک هاي مختلف نظير انتخاب ويژگی و يا حتی خوشه بندي استفاده نمود.
گام  :2خوشه بندی داده ها :در اين مرحله ،پيش از اجراي مدل برروي داده ها ،ابتدا داده ها را خوشه بندي می
کنيم .هدف از اينکار يافتن ساختار بهينه براي هر خوشه می باشد که هنگام ارزيابی خطاي شبکه ،ابتدا مشخص می
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کنيم داده مربوطه به کدام خوشه تعلق دارد و سپس از ساختار بهينه مربوط به آن خوشه جهت پيش بينی استفاده
میکنيم.
گام  :9تعیین مجموعه تست و آموزش :داده هاي موجود قبل از ورود به مدل هاي شبکه عصبی بايستی به دو
دسته آموزش و تست تقسيم شوند .اينکار که به صورت تصادفی انجام می شود ،بايستی يکبار براي کل داده ها و يکبار
براي داده هاي هر خوشه انجام شود .معموال  11درصد داده ها را براي آموزش شبکه و  31درصد آنها را براي تست
شبکه درنظر می گيرند.
گام  :4تعیین شاخص های ارزیابی
جهت ارزيابی عملکرد شبکه عصبی بايستی شاخص هايی درنظر گرفته شود .در اين مقاله ميانگين درصد خطاي مطلق به
عنوان معيار ارزيابی در نظر گرفته شده است.
MAPE=1/N ∑_(i=1)^N▒|(〖Q_Act〗_i-〖Q_ANN〗_i)/〖Q_ANN〗_i | ×100

)(1

در اين شاخص  Q_Actو  Q_ANNبه ترتيب بيانگر مقدار واقعی و مقدار خروجی شبکه عصبی هستند و  Nبيانگر تعداد
داده ها می باشد.

گام  :5اجرای شبکه برای داده ها هر خوشه :پس از خوشه بندي داده ها و تعيين مجموعه آموزش و تست براي هر
خوشه و همچنين کل داده ها ،میتوان ساختارهاي مختلفی از انواع شبکه هاي عصبی را براي داده هاي هر خوشه اجرا
نمود.
گام  :6انتخاب بهترین ساختار برای هر خوشه :پس از اجراي شبکه با ساختارهاي مختلف الزم است مقدار شاخص
ارزيابی که وابسته به خروجی شبکه عصبی و مقدار واقعی می باشد ،محاسبه شود تـا بتـوان بـا اسـتفاده از آن ،بهتـرين
ساختار را براي کل داده ها و همچنين براي داده هاي هر خوشه بدست آورد.
گام  :1مقایسه نتایج :در اين گام ،با توجه به مقـادير بدسـت آمـده بـراي شـاخص ميـانگين درصـد خطـاي مطلـق،
مجموعه خطاي شبکه عصبی در دو حالت خوشه بندي نمودن داده ها و عدم خوشه بندي داده ها مقايسه می شود.
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شکل  .7روند انجام پژوهش

-4آزمایشات و نتایج
در اين بخش در قالب يک مثال عددي نتايج اجراي روش برروي داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه ارايه شده
است و در انتها مورد تحليل قرار گرفته است .ار آنجاييکه داده ها از طريق پرسشنامه ي اينترنی جمع آوري شده است ،مقدار
گمشده اي در داده ها وجود نداشته و از لحاظ داده هاي پرت مورد بررسی قرار گرفته و داده هاي پرت آنها اصالح شده است.
همچنين با توجه به حجيم نبودن داده ها نسازي به استفاده از روش هاي کاهش ابعاد نمی باشد و تنها نرمااليز نمودن داده ها
کافی می باشد .پس از آماده سازي داده ها اقدام به خوشه بندي آنها نموده ايم و داده ها به چهار خوشه تقسيم شده است .براي
هر خوشه و براي کل داده ها ،مجموعه آموزش و تست مشخص شده است و در ادامه ساختارهاي مختلفی برروي داده هاي هر
خوشه و کل داده ها اجرا شده است .با محاسبه مقدار ميانگين درصد خطاي مطلق براي ساختارهاي مختلفی که برروي کل داده
ها و داده-هاي هر خوشه اجرا شده اند و مقايسه نتايج آنها می توان بهترين ساختار را براي کل داده ها و داده هاي هر خوشه
انتخاب نمود .در صورتی که چندين شاخص ارزيابی درنظر گرفته شده باشد ،می توان از روش هاي تصميم گيري چندمعياره بدين
منظور استفاده نمود .درنهايت با استفاده از مقادير محاسبه شده کارايی رويکرد ارايه شده با حالتی که هيچ عملی برروي داده ها
انجام نمی گيرد مقايسه شده است.
داده هاي جمع آوري شده شامل  292نمونه می باشد که هر يک شش ويژگی ورودي و يک ويژگی خروجی دارد .با انجام
عمل خوشه بندي برروي داده ها چهار خوشه ايجاد نموديم که در يکی از خوشه ها  89نمونه و در باقی خوشه ها به طور متوسط
 91نمونه قرار گرفت .نتايج حاصل از اجراي رويکرد ارايه شده برروي اين داده ها در جدول  1ارايه شده است .چهار ستون آخر
اين جدول مقدار شاخص ارزيابی را نشان می دهند که  MAPEبراي کل داده هاستMAPE1 ،براي داده هاي خوشه اول است،
MAPE2براي داده هاي خوشه دوم استMAPE3 ،براي داده هاي خوشه سوم است و  MAPE4براي داده هاي خوشه چهارم
است .
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جدول  .7پارامترهای ساختارهای مختلف و مقدار شاخص ارزیابی آنها

طبق نتايج جدول  ،1در صورتيکه عمل خوشه بندي را روي داده ها انجام ندهيم و کل داده ها را با ساختارهاي مختلف شبکه
عصبی اجرا کنيم ،در مساله ارايه شده ،در بهترين حالت  23درصد خطا خواهيم داشت .در صورتيکه عمل خوشه بندي را برروي
داده ها اعمال نماييم و از رويکرد ارايه شده استفاده کنيم ،درصد خطا به طور قابل توجهی کاهش می يابد .در مساله ارايه شده در
اين مقاله ،ميانگين درصد خطا براي چهار خوشه با توجه به تعداد نمونه هاي درون هر خوشه ،حدود  11درصد شد که کاهشی 8
واحدي را نشان میدهد.
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جمع بندی-5
 بهبود عملکرد شبکه هاي،يکی از مسائلی که در مطالعات انجام شده برروي شبکه هاي عصبی اهميت زيادي داشته است
 سعی در ارايه رويکردهايی داشته اند که، در واقع بسياري از پژوهش هاي صورت گرفته در اين حوزه.عصبی مصنوعی می باشد
 از آنجاييکه شبکه هاي عصبی مصنوعی کاربرد گسترده اي در. خطاي خروجی شبکه عصبی را کاهش داد،بتوان با کمک آنها
 در اين. می تواند تاثيرات بزرگی در واقعيت داشته باشد، هر چند کم، کاهش خطاي شبکه عصبی،مسائل دنياي واقعی دارند
 در اين پژوهش.پژوهش يک رويکرد ساده مبتنی بر خوشه بندي جهت بهبود عملکرد شبکه هاي عصبی مصنوعی ارايه شده است
 معياري که جهت.با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي نظير خوشه بندي سعی شده است عملکرد شبکه عصبی بهبود داده شود
 ابتدا کل داده ها را به، براي انجام اينکار.ارزيابی عملکرد شبکه عصبی استفاده شده است ميانگين درصد خطاي مطلق می باشد
چند خوشه تقسيم می نماييم و سپس ساختارهاي مختلف را براي هر خوشه اجرا می کنيم و در نهايت جهت ارزيابی عملکرد هر
 آماده سازي: مراحل رويکرد ارايه شده در اين پژوهش عبارتند از.خوشه از ساختار بهينه مربوط به آن خوشه استفاده می نماييم
 انتخاب، اجراي شبکه براي هر ساختار، تعيين شاخص هاي ارزيابی، تعيين مجموعه تست و آموزش، خوشه بندي داده ها،داده ها
 اينکار برروي يک مساله عددي انجام شد، جهت بررسی عملکرد رويکرد ارايه شده.بهترين ساختار براي هر خوشه و مقايسه نتايج
 در، اما، درصد می باشد23  ميانگين خطا برابر با، در بهترين حالت،و نتايج نشان دادند در صورتيکه داده ها خوشه بندي نشوند
. درصد کاهش می يابد که رقم قابل توجهی می باشد8 صورتيکه از رويکرد ارايه شده استفاده شود مقدار خطا حدود
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