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ارائه رویکرد دادهکاوی به منظور جذب پرسنل
مطالعه موردی شهرداری قزوین
امین محمودی ،7نسترن

سانگرد2

 -1استادیارگروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت ،دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی ،قزوین ،ایران
 -2دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی دانشگاه رجاء ،قزوین ،ایران

چکیده
موفقیت یا شکست سازمان ارتباط مستقیمی با چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی آن دارد .همچنین
انتخاب و بهکارگیری شایستهترین افراد در هر شغل یکی از مهمترین مسائل و تصمیمهای مدیریتی محسوب
میشود .اغلب دادهها و اطالعات فراوانی در سازمانها وجود دارد که بدون استفاده قرار میگیرند دادهکاوی،
بهعنوان راهحل برای چنین مسائلی است .با توجه به وجود بانک دادههای فراوان در سازمانها(بهویژه در حوزه
مدیریت منابع انسانی) در این پژوهش نیز سعی بر این است ضمن استفاده از فن دادهکاوی بهعنوان یکی از
ابز ارهای فناوری اطالعات و با پرداختن به یکی از مهمترین مسائل مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی
(گزینش و انتخاب کارکنان) ،عوامل و قواعد مؤثر بر عملکرد نیروی انسانی شناساییشده و با کشف الگوی
پنهانبین وضعیت کارکنان با کارایی و اثربخشی آنها و اعالم آن به مدیران ،بتوان آنها را برای تصمیمگیری
در مورد استخدام و انتخاب صحیح کارکنان ،هدایت نمود .در این پژوهش ،تکنیک دادهکاوی مورداستفاده
درخت تصمیمگیری ،شبکه عصبی و رگرسیون بوده که درنهایت مشخص گردید که متغیرهای نوع مدرک
تحصیلی ،سابقه سازمانی و پست سازمانی تأثیر به سزایی در ارتقاء کارکنان داشته است.و با توجه به نتایج
بهدستآمده ،پیشنهادهایی جهت کاربردی نمودن نتایج ارائه گردید.
واژگان کلیدی :دادهکاوی؛ انتخاب و گزینش کارکنان؛ درخت تصمیم؛ شبکه عصبی؛ رگرسیون

 -7مقدمه
پیشرفت شگفتانگیز فنآوری رایانهای و مجهز شدن بشر به این ابزار ،امکان جمعآوری اطالعات دقیق و کامل در زمینهای
مختلف را فراهم ساخته است و منجر به پیدایش ساختارهای داده بسیار حجیم شده است .بنابراین دستیابی به اطالعات نهفته در
دادههای حجیم که الزمه مدیریت مؤثر است ،با بکار بردن سیستمهای سنتی استفاده از پایگاه دادههای داده میسر نیست .شدت
رقابتها در عرصههای علمی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و حتی نظامی نیز اهمیت عامل سرعت یا زمان دسترسی به اطالعات را
دوچندان کرده است .بنابراین نیاز به طراحی سیستمهایی که قادر به اکتشاف سریع اطالعات موردعالقه کاربران با تأکید بر حداقل
مداخله انسانی باشند از یکسو و روی آوردن بهروشهای آماری متناسب با حجم دادههای زیاد از سوی دیگر بهخوبی احساس
میشود .بنابراین در دنیای امروز ،دادهها و اطالعات اولیه از اهمیت زیادی برخوردار نیستند و اغلب بهصورت گسترده در اختیار
همه است.اما فرآوری و بازپروری آن و تولید دانش و استخراج گزارههای آن در فرآیند غنیسازی دادهها از اهمیت زیادی برخوردار
است .لذا آنچه مهم است ،استخراج اطالعات مفید از میان انبوهی از این دادهها در جهت گزینش مناسب بهمنظور کاهش نرخ
جابجایی است(.خائف الهی و همکاران)1811:1 ،
از طرفی دیگر ،معموالً سازمانها در برخورد با ارزشمندترین سرمایه سازمانی یعنی سرمایه انسانی دچار چالشی به نام
مدیریت منابع انسانی هستند که شاید در ظاهر و در ساختارها و نمودارهای سازمانی وجود داشته باشد ولی به دلیل عدم
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بکارگیری های نگرش علمی در این مقوله ،معموال شاهد ایجاد مشکالتی از قبیل ،نارضایتی ،عدم کارایی ،جابجایی باال و در
بعضی موارد عدم تﻄابق کارکنان با مشخصات و ویژگی های شغلی هستیم که نهایتا به کاهش کارایی و اثربخشی افراد و درنتیجه
به کاهش بهره وری سازمان می انجامد .منظور از منابع انسانی یک سازمان ،تمام افرادی است که در سﻄوح مختلف سازمان
مشغول به کارند.کارمندیابی و گزینش گذرگاهی برای به کارگیری افراد و ایجاد منابع انسانی یک سازمان است (عادل آذر و
همکاران )81811::،مشاغل مختلف و متنوع هستند و هریک ویژگیهای خاص خود را دارند .از این رو هرگز نمی توان مجموعه
ای از شاخصهای بخصوصی را تعیین کرد که عمومیت داشته باشند و بتوان از آنها برای ارزیابی عملکرد کارکنان در هر شغلی
استفاده نمود (اسفندیار سعادت .)1181،از آنجا که کار در قالب شغل شکل می گیرد،الزم است تا ویژگی های یک شغل در ارتباط
با خصوصیات شاغل،سنجیده شده و لحاظ گردد.ل ذا شرکت های با تکنولوژی باال به حفظ سرمایه انسانی متکی هستند که از
جمله مزایایی رقابتی پژوهش چارچوبی برای استخراج قوانین مفید از بین روابط اطالعات و مشخصات کارکنان با رفتار کاری آنها
می باشد(چن فو چاین )200:،1با وجود بانک داده های ف راوان در سازمانها( به ویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی) ،در این
پژوهش با استفاده از روش های دادهکاوی ، 2به بررسی ارتباط میان داده های موجود در بانک داده ها با متغیر (ارتقاء) اقدام شده
است .فارغ از جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش ،به کارگیری چنین شیوه ای در گزینش منابع انسانی ،به ویژه در علوم
مدیریتی ،نوین و حائز اهمیت تلقی می شود .که تعمیم آن در سایر سازمانها باعث گزینش بهتر و شایستهتر افراد می باشد.

 -2تعاریف
 -7-2دادهکاوی
در متون آکادمیک تعاریف گوناگونی برای داده کاوی ارائه شده است  .در برخی از این تعاریف داده کاوی در حد ابزاری که
کاربران را قادر به ارتباط مستقیم با حجم عظیم داده ها می سازد معرفی گردیده است و در برخی دیگر  ،تعاریف دقیق تر که
درآنها به کاوش در داده ها توجه می شود موجود است  .داده کاوی یعنی جستجو در یک پایگاه داده ها برای یافتن الگوهایی میان
داده ها (.بری مایکل وهمکاران )2002،1پیش بینی می شود که دادهکاوی در دهه ی آینده با توسعه ای انقالبی مواجه می
شود(.دنیل و جان الروس)2001،2

 -2-2انتخاب و گزینش کارکنان
استخدام و گزینش ،گذرگاهی برای به کارگیری افراد و ایجاد منابع در سازمان است .یک محیط تجاری که به طور فزاینده ای
رقابتی و جهانی است ،ضمن همراهی با نیاز به کیفیت و خدمت رسانی به مشتری  ،اهمیت استخدام و گزینش افراد مناسب را
افزایش داده و به عنوان "کارفرمای انتخاب" مورد مالحضه قرار گرفته است(.پورتر )2001 ،5شرکتهایی با تکنولوژی باال به حفظ
سرمایه انسانی متکی هستند چرا که مهمترین سرمایه یک سازمان نیروی انسانی آن است و در سالهای اخیر توجه به نیروی
انسانی در سازمانها بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمانها ی پیشرو را به خود اختصاص داده است(.چن فو چاین و لی فی
چن )200:،1مدیریت منابع انسانی را ش ناسایی ،انتخاب،استخدام ،تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان
تعریف کرده اند(.فرنچ)18:1، 7

1 Chen-fu chien
2 Data mining Methods
3 Berry Micheal
4 Daniel T, John Laros
5 Porter
6 Chen-Fu Chine ,Li-Fi Chen
7 French
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 -9-2درخت تصمیم
درخت های انتخاب راهی برای نمایش یک سری از قوانین که به یک کالس یا مقدار منجر می شود می باشند .برای مثال
شما ممکن است بخواهید درخوا ستهای وام را برحسب ریسک اعتبار خوب یا بد طبقه بندی کنید .شکل بعد یک مدل ساده از یک
درخت انتخاب به همراه توضیح در مورد تمام بسته های پایه آن یعنی گره انتخاب ،شاخه ها و برگهای آن که این مساله را حل
می کند نشان می دهد (.ادل اشتاین)1888،1

 -4-2شبکه عصبی
شبکه های عصبی به طور خاصی مورد استفاده اند چرا که آنها ابزاری موثر برای مدلسازی مسائل بزرگ و پیچیده که ممکن
است در آنها صدها متغیر پیش بینی کننده که فعل و انفعاالت زیادی دارند وجود داشته باشد(.شبکه های عصبی زیستی بﻄور غیر
قابل مقایسه ای پی چیده تر هستند ).شبکه های عصبی می توانند در مسائل طبقه بندی یا حدس های بازگشتی(که در آنها متغیر
خروجی پیوسته است) استفاده شوند . .شبکه های عصبی قابلیت یادگیری دارند .این یادگیری با آزمایش روی رکوردهای خاص و
با تنظیم وزن ارتباط بین نرون ها صورت می گیرد(گوپتا)2001،2
رایج ترین مدل شبکه های عصبی که مورد استفاده قرار میگیرد ،مدل پرسپترون چند الیه یا شبکه های با پس انتشار خﻄا
می باشد .در این مدل یک تابع که معموال غیرخﻄی می باشد بر روی جمع وزنی ورودی ها اعمال شده و خروجی مدل ساخته
میشود .متغیرهای ورودی مساله به الیه اولیه یا الیه ورودی وارد می شوند و متغیرهای پاسخ در الیه نهایی یا خروجی قرار می
گیرند و در این الیه ها برای هر متغیر یک گره در نظر گرفته می شود .الیه های بین این دو به الیه های پنهان موسوم هستند.
روش قﻄعی برای تعیین تعداد گره های الزم در این الیه ها وجود ندارد و اغلب از روش سعی و خﻄا تعداد مناسب این گره ها
تعیین می شود .در شبکه هایی که به صورت کامل به هم متصل شده اند هر گره در هر الیه با تمام گره های الیه بعدی خود در
ارتباط می باشد (زورادا.)1882،1

نگاره  -7درخت تصمیم

نگاره - 2شبکه عصبی

 -5-2رگرسیون
این تکنیک آماری قدرتمند می تواند در کلیه ی مراحل فرایند دادهکاوی دادهها مورد استفاده شود .رگرسیون خﻄی،2
رگرسیون چندگانه 5و رگرسیون غیر خﻄی 1از انواع آن به شمار میروند .در رگرسیون خﻄی دو نمونه مختلف از داده ها به صورت
یک خط راست مدل سازی می شوند .خط رگرسیون ابزاری است برای پیش بینی مقدار یک متغیر بر حسب متغیری که به آن
وابسته است.
1 Edelstein
2 Gupta
3 Zurada
4 Linear Regression
5 Multiple Regression
6 Nonlinear Regression
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رگرسیون چند گانه حالت توسعه یافته ای از رگرسیون خﻄی است  ،با این تفاوت که در آن بیش از دو متغیر وجود دارند و
مقدار یکی با توجه به دیگر متغیرها تخمین زده می شود .با تعمیم مدل خﻄی می توانیم برای متغیرهای طبقه بندی شده نیز
تخمینی داشته باشیم .رگرسیون لجستیک نوع دیگری از رگرسیون هست که این کار را انجام می دهد.

 -9پیشینه کاربرد دادهکاوی در مدیریت منابع انسانی
دادهکاوی را می توان در شناسایی ریشه ها و عوامل برخی از مشکالت منابع انسانی سازمانها به کار برد .با توجه به اینکه
برنامه ریزی منابع انسانی توسط سازمانها برای اطمینان از اینکه آنها دارای تعداد صحیح و افراد مناسب برای موقعیت ها و مکان
های مورد نیاز هستند مورد استفاده قرار می گیرند جایی که این فرایند به خوبی انجام می شود مزیت های بلند مدتی را هم برای
سازمان و هم برای شخص کارمند به همراه دارد .دادهکاوی برای تشخیص کارکنان غیر سودمند و خﻄاکار به منظور اخراج از
شرکت ،کشف کارکنان با استعداد و استفاده از آنها در واحدهای تجاری پیشنهاد شده است(.شرکت)2002،spss
در این میان ،تحقیقاتی که برای انتخاب کردن کارکنان با استفاده از رویکردهای دادهکاوی انجام شده است به شرح جدول
زیر می باشد.
جدول  -7تحقیقات در حوزه کاربرد فن های هوشمند در منابع انسانی
نام محقق

سال ارائه

موضوع تحقیق

فن هوشمند استفاده شده

خائف الهی و همکاران

11:1

انتخاب نیروی انسانی

دادهکاوی

آذر و همکاران

11:8

نرخ جابجایی کارکنان

دادهکاوی

هوپر 1و همکاران

188:

انتخاب پرسنل

سیستم دانش محور/سیستم
خبره

هوآنگ2و همکاران

2002

انتخاب پرسنل

دادهکاوی

هوآنگ و همکاران

2001

انتخاب پرسنل

شبکه عصبی مصنوعی

2001

انتخاب پرسنل

دادهکاوی فازی

ویجایا سارادهی2و همکاران

2011

پیش بینی شغل

دادهکاوی/ماشین بردار

نی لی 5و همکاران

2011

عملکرد انسانی

دادهکاوی

جیسوس پرال  1و همکاران

2011

شناسایی شاخص های عملکرد انسانی

درخت تصمیم

آندرئا 7و همکاران

2017

نقش های شغلی و مجموعه مهارت های مورد نیاز

ماشین بردار

تای و هسو

1

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود فنهای هوشمند مورد استفاده در تحقیقات به صورت تکی یا استفاده از دو
فن می باشد در تحقیق حاضر سعی بر این است که ضمن استفاده از سه تکنیک درخت تصمیم،شبکه عصبی و رگرسیون به طور
همزمان تکنیک ها با یکدیگر مقایسه شوند و بهترین تکنیک با بیشترین درصد دقت دسته بندی انتخاب گردد.

 -4روش فرایند تحقیق
در این مقاله سعی بر این شده است که با استفاده از فنون دادهکاوی ،عوامل موثر در جذب پرسنل شناسایی و رابﻄه آن با
وضعیت ارتقای کارکنان بررسی گردید.

1 Hooper
2 Huang
3 Tia Hsu
4 Vijaya Saradhi
5 NiLi
6 Jesus Peral
7 Andrea
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بعد از انتخاب نمونهها نوبت به آماده سازی داده ها می رسد که شامل کلیه مراحلی است که رکوردها و متغییرها را برای
ساخت مدل ،آماده می نماید .آماده سازی داده ها به مراحل قبل از دادهکاوی اطالق میگردد ،هرچند از این تکنیک ها می توان در
حین اجرای الگوریتم های دادهکاوی نیز استفاده نمود  ،این مرحله گاهی با نام مرحله پیش پردازش داده ها نیز شناخته می شود.
آماده سازی داده ها یکی از مهم ترین گام ها در فرآیند توسعه مدل ها به شمار می رود(.مهدی اسماعیلی .)1181،اغلب این گام
از فرایند داده کای و کشف دانش ،طوالنی ترین و مهم ترین مرحله محسوب می شود .به طوری که هرقدر کیفیت آماده سازی
داده ها بهتر انجام شود و زمان بیشتری برای آن صرف شود ،مدل سازی و نتیجه گیری نیز بهتر و آسان تر خواهد بود.
در ادامه برای آشنایی با فرآیند طی شده در این فاز ،فعالیت های طی شده به صورت گام به گام ذکر شده است.
گام  )1با برگزاری جلسات توجیهی با مدیران و مسوالن منابع انسانی شهرداری ،هدف از انجام پروژهش تشریح و کلیه داده ها
و اطالعات موجود در رابﻄه با پرسنل و کارکنان ارزیابی شده است.
گام  )2در این مرحله نوع متغییرهای مورد نیاز که شامل 1دسته (متغیرهای شخصی  ،متغیرهای شغلی و متغیر ارزشیابی)
بودند و با توجه به فیلدهای موجود با همکاری کارشناسان منابع انسانی شهرداری تعریف شده است.
گام  )1طبق آمار مدیریت منابع انسانی شهرداری ،از میان  1111نفرات مشغول به کار در حوزه شهرداری  121نفر کارمند
رسمی دارای ارزشیابی سالیانه بوند .با توجه به پراکندگی و مجزا بودن ارزشیابی سالیانه و بانک داده های پرسنلی ،با استفاده از
انواع ابزارهای برنامه نویسی و قابلیت های برنامه  Microsoft Excelاین انﻄباق انجام و در نهایت  121رکورد با  11فیلد
مﻄابقت داده شدند.
گام  )2از آن جا که هر فیلد نمایانگر یک متغیر است بنابراین در اولین گام پس از تشکیل بانک داده ها ،اقدام به حذف یا
شناسایی متغیرهای مشابه و ترکیب و تبدیل آنها به یکدیگر شده است.به طور مثال متغیر رشته تحصیلی به چهار دسته (علوم
انسانی ،علوم پایه،فنی ،مهندسی ،کاردانش و ندارد) تقسیم بندی شد.
گام  )5در مرحله بعد ،به بررسی و بازنگری مقادیر (کمی و کیفی) هر متغیر پرداخته شده که با ترکیب ،تلفیق ،تعریف دسته
و طبقه ،حذف و کاهش همراه بوده .طی این اقدام  11 ،فیلد موجود  ،تبدیل به  10فیلد نهایی شده است.
گام  )1در خاتمه پس از انجام فعالیت های ذکر شده ،بانک داده ها در قالب فایل  Excelو با  121رکورد و  10متغیر جهت
ساخت مدل و درخت آماده شده است .این متغیرهای عبارتند از8


متغیرهای شغلی (شامل 8سابقه کاری ،پست سازمانی ،حوزه محل خدمت)



متغیرهای شخصی (شامل 8سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی،بومی بودن)



متغیر ارزشیابی (شامل 8ارزشیابی ساالنه)

تعریف متغیر هدف 8در این مقاله متغیر هدف ارتقاء کارکنان می باشد.

جدول -2گزینه ها و طبقه بندی ارزشیابی سالیانه

ارتقاء با توجه به توانمندی کارکنان در ارتقای شغل خود در مدت اشتغال
می باشد.
ارزشیابی سالیانه 8این متغیر بر مبنای آیین نامه مشخصی در شهرداری،
حداقل سالی  1بار برای هر کارمند و توسط مدیر مستقیم وی تکمیل و عدد
آن بر مبنای  100ارایه می شود .برای آسانی اجرای دادهکاوی بر اساس
متغیر وابسته کلیه اعداد ارایه شده تبدیل به شاخص کیفی شده اند که در
جدول ذیل به  7دسته طبقه بندی شده است.

 -7-4جامعه آماری
منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است،که از آن نمونه ای نمایا یا معروف به دست آمده است(ساروخان .)11::،بنا به
تعریف دیگر جامعه آماری به کل گروه و افراد ،وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که پژوهشگر میخواهد به تحقیق درباره آن
5
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بپردازد(.سکاران )11:0 ،با توجه به تعاریف فوق جامعه آماری مقاله حاضر ،کلیه کارمندان رسمی هستند که در شهرداری قزوین
مشغول به کار می باشند .با توجه به این توضیحات تعداد کل پرسنل شهرداری استان قزوین  1111نفر میباشند که با توجه به
دسترس بودن نمره ارزشیابی مخصوص کارمندان رسمی می باشد از این میان تعداد  121نفر کارمند رسمی که دارای  10فیلد
اطالعاتی مفید ،صحیح و کامل از اطالعات شخصی ،شغلی و ارزشیابی بوده اند به عنوان جامعه آماری نهایی انتخاب شده اند.

 -5مدل مفهومی
با توجه به متغیرهای تعریف شده و بانک داده های موجود ،مدل مفهومی کشف دانش از نتایج داده های موجود به صورت
نمودار زیر طراحی شده است.

نگاره  -9مدل مفهومی کشف دانش از بانک داده

همان گونه که از این مدل نیز مشخص است ،نخست اقدام به تعریف گروه های متغیر و شناسایی مهم ترین متغیرهای تأثیر
گذار خواهد شد ،سپس با ورود این متغیرها و هم چنین متغیر هدف انتخاب شده به تفکیک هر الگوریتم ،فرایند دادهکاوی اجرا و
نتایج آن به منظور پیش بینی ارتقاء شغلی در آینده به کار خواهد رفت .نتایج نهایی نیز به عنوان دانش سازمانی و به منظور
افزایش کارایی و اثر بخشی در مجموعه سازمان  ،مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 -6ساختار مسئله و تعریف متغیرها
مساله مورد بررسی در این مقاله مربوط به موضوع انتخاب پرسنل (جذب) میباشد که بصورت مﻄالعه موردی در شهرداری
استان قزوین اجرا گردیده است .بدین منظور این مقاله به دنبال ارایه یک سیستمی است که ویژگی¬های افراد را به عنوان ورودی
گرفته و در خروجی در رابﻄه با جذب یا عدم جذب افراد تصمیم سازی کند .به منظور بررسی نتایج به دست آمده از هریک از
روش ها ،در خصوص هریک از مدل های تهیه شده ماتریس دقت و MatrixConfusionارائه شده و کارایی و دقت روش های
مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند تا در نهایت بهترین روش با بیشترین دقت انتخاب شود .مساله دارای  8متغیر ورودی (متغیر
مستقل) میباشد و متغیر خروجی یک متغیر صفر و یک است که دسته یا طبقه هر فرد را به دو دسته طبقه بندی میکند .عنوان
متغیرهای ورودی و خروجی در ذیل بیان شده است.
1
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 -7-6متغیرهای ورودی مسئله
-1
-2
-1

-2
-5
-1

جنسیت
وضعیت تاهل
رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی
سن
سابقه کار

-7
-:
-8

بومی بودن
پست سازمانی
محل خدمت

 -2-6متغیر خروجی
دسته یا طبقه مربوط به فرد که در دو دسته جذب یا عدم جذب دسته بندی می شوند.
متغیر ورودی به میزان درجه اهمیتی که سازمانهای استخدام کننده برای عوامل ذکر شده قائل می شوند ،بستگی به
شرایط بازار کار نیز دارند .اصوأل هنگامی انتخاب به معنای واقعی وجود خواهد داشت که برای هر شغل بخصوصی تعداد زیادی
متقاضی وجود داشته باشد(.سعادت )1181،بنابراین متغیر ورودی این پژوهش بنابر میزان اهمیتی که سازمان مورد نظر برای
انتخاب کارکنان در نظر گرفته است انتخاب شده اند.

 -9-6انتخاب مشخصه
در این مرحله از پژوهش و قبل از استفاده از تکنیکهایی جهت مدلسازی و آموزش دادهها ،ابتدا از بین متغیرها (مشخصهها)
که بﻄور بالقوه در متغیر جذب یا عدم جذب افراد تاثیرگذار هستند باید متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری را دارند شناسایی شوند
تا در ادامه برای مدلسازی داده ها ار این متغیرها استفاده شود .بدین منظور روش رگرسیون  Stepwiseدر نرم افزار مینی تب 11
مورد استفاده قرار گرفته است .خروجی اجرای آن در جدول  1آمده است نشان می دهد که از بین همه متغیرها ،متغیرهای نوع
مدرک ،سابقه و پست سازمانی در هر مرحله وارد مدل شدهاند و از آنجائیکه تاثیر به سزایی در کارایی مدل داشته اند از مدل
خارج نشده اند.
جدول .9اجرای رگرسیون  stepwiseجهت شناسایی تاثیرگذارترین متغیرها
, ...تاهل ,جنسیت  versusدسته Stepwise Regression:
Alpha-to-Enter: 0.15 Alpha-to-Remove: 0.15
 on 9 predictors, with N = 126دسته Response is
Step
1
2
3
Constant
2.094
2.277
2.428
مدرک
-0.137
-0.124
-0.139
T-Value
-4.08
-3.82
-4.15
P-Value
0.000
0.000
0.000
سابقه
-0.0146 -0.0142
T-Value
-3.35
-3.26
P-Value
0.001
0.001
پست
-0.078
T-Value
-1.65
P-Value
0.101
S
0.416
0.400
0.397
R-Sq
11.85
19.20
20.97
)R-Sq(adj
11.14
17.89
19.02
Mallows Cp
11.2
2.0
1.4

 -4-6روش شبکه عصبی مصنوعی
به منظور ایجاد مدلی با استفاده از تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNاز نرم افزار متلب ( )MATLABورژن 2017
مورد استفاده قرار گرفته است .بدین منظور از جعبه ابزار  nprtool1استفاده شده است .ساختار شبکه عصبی مورد استفاده قرار

1 Neural pattern recognition
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گرفته .به منظور ارزیابی روش مورد نظر و سنجش میزان دقت تکنیک مورد استفاده قرار گرفته ماتریس درهم ریختگی 1برای
دادههای آموزش و دادههای ارزیابی بصورت نگاره  2به نمایش درآمده است.

نگاره. .4ماتریس درهم ریختگی روش شبکه های عصبی به تفکیک داده های آموزش و ارزیابی

همانگونه که در نگاره  2پیداست ،دقت تشخیص و پیش بینی مدل شبکه های عصبی در مجموع برای داده های آموزشی و
ارزیابی  %77/:بوده است و این مقدار فقط برای داده¬های ارزیابی  %7:/8می¬باشد که در نهایت هدف در هر مدلی مینیمم
کردن این مقدار است.

نمودار .7نمودار کارایی روش شبکه های عصبی

در نهایت ،در روش شبکه های عصبی به منظور بررسی کارایی مدل آموزش یافته ،نمودار روند کارایی آموزش مدل در
تکرارهای مختلف بصورت نمودار زیر شده است بﻄوری که کمترین مقدار کارایی برای داده های ارزیابی در تکرار  1ام اتفاق افتاده
است و همچنین یک روند منﻄقی در نمودار مشاهده میشود.

1

Confusion matrix

:
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 -5-6روش درخت تصمیم
یکی دیگر از تکنیک هایی که در این مقاله جهت مدلسازی داده ها مورد استفاده قرار گرفته است ،تکنیک درخت تصمیم به
عنوان یکی از مشهورترین روشهای دسته بندی داده ها می باشد .به منظور اجرای این تکنیک از نرم افزا متلب و از جعبه ابزار
 classification learnerو از ابزار  Fine Treeاستفاده شده است .به منظور ارزیابی میزان دقت روش پیشنهادی ماتریس درهم
ریختگی روش درخت تصمیم بصورت نگاره  5نشان داده شده است .همانگونه که در نگاره  5نشان داده شده میزان دقت پیش
بینی روش درخت تصمیم برای داده های مساله  %7552میباشد که این مقدار برای داده مقدار خوب و قابل قبولی است.

نگاره  -5ماتریس درهم ریختگی روش درخت تصمیم

 -6-6روش رگرسیون

لجستیک7

تکنیک رگرسیون لجستیک یکی دیگر از روشهای مورد استفاده در پژوهش می باشد که برای مدلسازی داده ها مورد استفاده
قرار گرفته است .این تکنیک عمدتا برای داده هایی که خروجی آنها بصورت یک متغیر باینری میباشد خروجی بهتری از خود
نشان میدهد .به منظور اجرای این تکنیک از نرمافزار متلب و از جعبه ابزار  classification learnerو از ابزار Logistic

 regressionاستفاده شده است .به منظور ارزیابی میزان دقت روش پیشنهادی ماتریس درهم ریختگی روش رگرسیون لجستیک
بصورت نگاره  1نشان داده شده است .همانگونه که در نگاره  1نشان داده شده میزان دقت پیش بینی روش رگرسیون لجستیک
برای داده های مساله  %72/2میباشد.

نگاره .6ماتریس درهم ریختگی روش رگرسیون لجستیک

1Logistic Regression
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 -1-6مقایسه کارایی روش های مورد استفاده
در این بخش مقایسه بین کارایی روشهای اجرا شده در جدول 2

جدول  -2مقایسه کارایی روش های اجرا شده

نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود از بین روش های

نام روش

دقت دسته بندی

شبکه های عصبی ،درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک روشی که

شبکه های عصبی

87/9 %

درخت تصمیم

87/4 %

رگرسیون لجستیک

82/2 %

بیشترین دقت را در شناسایی صحیح دسته ها دارد در این مساله روش
شبکه های عصبی میباشد که با دقت  %7:/8دقت مناسب تری نسبت به

بقیه روشها در این مساله دارد.

 -1مدل نهایی پژوهش
با توجه به مراحل طی شده در پژوهش و نتایج ،مدل نهایی این پژوهش به صورت نمودار  2ارائه شده است.

10
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نتیجه گیری و پیشنهادات
به کارگیری صحیح و علمی کارکنان به ویژه در سازمانهای خدمات محور  ،دارای اهمیت خاصی است که استفاده از علم
دادهکاوی و کشف دانش نهفته در این زمینه بسیار موثر خواهد بود .در این پژوهش ضمن بیان رویکردهای پیشین به حوزه
استفاده از دادهکاوی در مدیریت منابع انسانی ،تالش شد تا مدل های پیشین توسعه داده شود و مدل جدیدی با نگرش پویا و
تاکید بر انتخاب بهترین تکنیک مناسب با بانک داده ها ارائه شود .همچنین با رویکرد مفهومی در خصوص متغیرهای تاثیر گذار با
متغیر هدف مشخص گردید که از بین  8متغیر تاثیرگذار فقط سه متغیر"8مدرک ،سابقه کاری و پست سازمانی" تاثیرگذار هستند.

در همین رابﻄه پیشنهادهایی به سازمان مورد مﻄالعه ارایه شده است که نتیجه تجزیه و تحلیل خروجی مدل طراحی شده
بوده است .از جمله این پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

•

با توجه به اینکه ،از بین همه متغیرها ،نوع مدرک بیشترین تاثیر را داشته به طوری که در هر مرحله وارد مدل شده¬ و
از آنجائیکه تاثیر به سزایی در کارایی مدل داشته از مدل خارج نشده اند ،بنابراین ضروری است که در بانک داده ها
متغیرهای مانند معدل و همچنین دانشگاه محل تحصیل با هدف اندازه گیری پتانسیل های آینده اضافه شود.

•

می توان به بررسی و در صورت امکان پذیر بودن انجام مصاحبه قبل از ورود داوطلب به سازمان از طریق روش ها و
ابزارهای آموزشی امتیاز دهی به عمل آورد.

•

با توجه به اینکه در شهرداری قزوین فقط کارمندان رسمی دارای ارزشیابی سالیانه هستند و با توجه به فرم مورد نظر
سنجیده می شوند می توان در صورت امکان پذیر بودن و به منظور افزایش کارایی برای سایر قراردادها اعم از رسمی
و غیررسمی فرم ارزشیابی را تکمیل کرد.

•

در نهایت آنچه بیشتر حائز اهمیت است ،استفاده بهینه و گسترده از علم دادهکاوی در سایر حوزه های مدیریتی است
که می تواند ضمن استفاده ی کم هزینه از داده ه ای موجود در سازمانها ،افق جدیدی را از دانش های نهفته در
سازمان برای مدیران روشن نماید.

پیشنهادات برای تحقیقات آینده
در راستای تکمیل و بهبود نتیایج این پژوهش و همچنین با هدف ایجاد انگیزه جهت تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی،
موضوعات زیر به عنوان تحقیقات آینده به سایر پژوهشگران ،پیشنهاد می شود:
•

در نظر گرفت سایر متغیرهای تاثیر گذار در جذب پرسنل از جمله توانایی ،مهارت ،عالقه و...

•

بررسی تفاوت نتایج دادهکاوی مدل هوشمند جذب پرسنل توسط مجموعه های فازی و شبکه عصبی

منابع
-1

آذر ،عادل ،احمدی،پرویز ،سبط ،محمدوحید"،)11::( ،تعیین شاخص های مؤثر بر گزینش منابع انسانی با رویکرد
دادهکاوی" ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره 100

-2

آذر،عادل،احمدی،پرویز،سبط،محمدوحید" ،)11:8(،طراحی مدل انتخاب نیروی انسانی با رویکرد دادهکاوی" ،
نشریه مدیریت فناوری اطالعات،دوره ،2شماره2

-1

خائف الهی ،احمدعلی؛ متقی ،ایمان و سبط ،محمدوحید( "،)11:1بررسی تاثیر و به کارگیری مدل استخدام
مبتنی بر دادهکاوی بر نرخ جابه جایی کارکنان" ،دانشگاه امیر کبیر ،کنفرانس IDMC07

-2

رونق ،یوسف (")11:0مﻄالعه کار و استاندارد شغل" ،تهران ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

-5

ساروخانی ،باقر " ،)11::( ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی" ،پژوهشگاه علوم انسانی و مﻄالعات فرهنگی ،چاپ
پانزدهم
11

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی در مهندسی صنایع

 سازمان مﻄالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها،""مدیریت منابع انسانی،)1181(، اسفندیار،سعادت

-1

مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،)(سمت
 مرکز، تهران، محمد،شیرازی، محمد، صبائی8 مترجم،" " روشهای تحقیق در مدیریت،)11:0( ،اوما،سکاران

-7

 چاپ اول،آموزش مدیریت دولتی
، مهدی اسماعیلی8 مترجم،" "مفاهیم و تکنیک های دادهکاوی،)1181(، ژیاوی هان،ژان پی،میشلین کمبر

-:

 چاپ سوم،انتشارات نیاز دانش
9-

1011-

12131415161718-

19-

20-

2122-

Andrea De Mauro, Marco Greco, Michele Grimaldi , Paavo Ritala (2017).” Human
resources for Big Data professions: A systematic classiﬁcation of job roles and required skill
sets . information processing management
Berry Michael J. A., Gordon S. Linoff(2004). Data Mining Techniques for Marketing Sales
and Customer Relationship Management. 2 Ed. John.Wiley.&.Sons. Publishing Inc.;.
Chen-Fu chine , li-fei chen (2008), “data mining to improve personnel selection and
enhance human capital: A case study in high-technology industry” Expert system with
Applications 34.
Daniel, T, and John Larose (2006). Data Mining Methods And Models. Wiley & Sons
Publishing Inc.
Edelstein, Herber A (1999). Introduction To Data Mining And Knowledge Discovery. Two
Crows Corporation.
French, Wendell l(1986).;Human Resources Management; boston; Houghton Mifflin co ,.
Gupta, G.K. (2006). Introduction to Data Mining with case studies. New Delhi :Prentice Hall
of India,Inc
Hooper, R.S., et al.,(1998), Use an Expert System in a personnel selection process, Expert
system and application, 14(4):p. 425-432
Huang, L.C., et al.,(2004), Applying fuzzy neural network in human resource selection
system, In Proceeding NAFIPS’04, IEEE Annual Meeting of the fuzzy information 2004.
Huang, M.J., Y.L., Tsou and S.C. Lee,(2006), integrating fuzzy data mining and fuzzy
artificial neural network for discovering implicit knowledge, Knowledge-Based
Systems,19(6) pp.396-403
Jesús Peral, Alejandro Maté, Manuel Marco,(2016),” Application of Data Mining techniques
to identify relevant Key Performance Indicators”, Author’s Accepted Manuscript, S09205489(16)30092-7
Ni Li, Haipeng Kong , Yaofei Ma, Guanghong Gong1 , Wenqing Huai,(2016), “Human
performance modeling for manufacturing based on an improved KNN algorithm”, Int J Adv
Manuf Technol 84:473–483
Porter K., P. Smith, R. Fagg(2006),. Leadership and Management for HR Professionals.
Oxford: Butterworth Heinemann.;
Spss Inc. Effectively Manage Human Resource Using Data Mining. 2004.
http://www.Spss.Com/Applications/Goverment/Human_Resource_Planning.Htm

12

سال اول ،شماره سه ،زمستان 7931

ارائه مدلي برای مکانيابي تسهيالت اورژانسي در مواقع اضطراری
مرضیه خاکستری* ،سمانه بابایی مراد
samikhakestari@gmail.com

چکیده
در این تحقیق مدلی در چارچوب مکانیابی پوششی سلسه مراتبی با در نظر گرفتن رویکرد پویا (شعاع
پوشش و مقدار تقاضا در دورههای مختلف به صورت پویا) ارائه میگردد .در این مدل احتمال مشغول
بودن تسهیالت در نظر گرفته شده است که به منظور مکانیابی بیمارستانها و ماشینهای خدماتی
برای استقرار و پوشش نقاط تقاضا که در شعاع آنها قرار دارند ارائه شده است .جایگاه بیمارستانهای فوق
تخصصی ،بیمارستان یکبار مکانیابی میشود و در دورههای مختلف ثابت میباشند .مکان تسهیالت
خدماتی شامل آمبوالنس ها در دوره های مختلف متغیر میباشد و همچنین برای این جابجاییها در
مدل هزینه هایی در نظر گرفته شده است .در این مدل ماشین خدماتی و بیمارستانها دارای محدویت
ظرفیت میباشد .به دلیل NP-HARDبودن مدل برای حل در مقیاسهای کوچک از روش قﻄعی
نرمافزار گمز  GAMSو برای مقیاسهای بزرگتر از الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری  PSOاستفاده
شده است که اکثرا جوابهای نزدیک بهینه ارائه کرده است.
کلمات کلیدی :مکانیابی تسهیالت ،سلسله مراتبی ،الگوریتم زنبوران ،الگوریتم توده ذرات ،مدلسازی پویا

 -7مقدمه
مفهوم پوشش به عنوان زیرمجموعه ای از مسائل مکانیابی کاربرد زیادی در زندگی روزمره ما دارد و مسائل زیادی همچون
پوشش یک منﻄقه یا مناطق با ایستگاههای آتش نشانی ،بیمارستانها ،مراکزتعلیم و تربیت ،مراکز رفاهی و غیره مورد توجه بوده
است .محققین ه مواره به دنبال حداکثر پوشش نقاط تقاضا با استفاده از حداقل تسهیالت هستند .این مدلها به دنبال راه حل
هایی هستند که مجموعه ای از نقاط تقاضا را با توجه به اینکه یک یا چند هدف موجود میباشد ،پوشش دهد .مساله پوشش به دو
دسته کلی تقسیم میشود ،مساله مکانیابی حداکثر پوششی (1)MCLPو مساله مکانیابی پوششی کل ( .2)SCLPبدون توجه
به نوع مساله ،یک جمعیت زمانی پوشش داده شده تلقی میشود که در یک فاصله زمانی یا مکانی ازپیش تعیین شدهای نسبت به
یک یا چند تسهیل قرار گرفته باشد .هدف ) (SCLPپوشش دادن تمام نقاط تقاضا با حداقل تسهیالت ممکن است ،در حالیکه
) (MCLPبه پوشش دادن حداکثر نقاط تقاضا با تعداد تسهیل از پیش تعیین شدهای میپردازد (MCLP) .برای اولین بار
توسط چارچ و ریول1بر روی شبکه معرفی شد .از آن زمان ،کاربردها و توسعههای تئوریک متعددی روی مدل کالسیک )(MCLP

ارائه شده است( .)Church and Revelle, (1974).پوشش سلسله مراتبی درمورد مکانیابی و تخصیص نقاط به تسهیالتی که
چند نوع خدمت را عرضه مینمایند بحث می کند و به طور معمول از چهار منظر الگوی جریان ،تنوع خدمت ،وابستگی و تابع
1.maximal covering location problem
2.set covering location problem
3.church and revelle
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هدف مورد توجه قرار می گیرد)) .(ReVelle and et al, (2008یکی دیگر از بخش های مهم از مجموعه مسئله مکانیابی
پوشش ،مسئله پوشش خدمات اورژانس است .هدف اصلی مسئله خدمات اورژانس کاهش درد و رنج و نقصان و مرگ انسانها است.
بنابراین موضوع بسیار حساس و قابل توجهی است و هرگونه خﻄا ممکن استمنجر به ضررهای غیرقابل جبران شود .در مسائل
کالسیک خدمات اورژانس مکان تسهیالت به صورت ایستا در نظر گرفته می شد و مدل ارائه شده در مسئله پوشش ،به منظور حل
استفاده می گردید که در این مدل خﻄاهای فراوانی وجود داشت .از جمله مسئله ترافیک در طول زمانهای مختلف مانند ماه،
هفته و حتی روز منجر به اشتباه در محاسبات و به خﻄر افتادن جان انسان ها میشد .بدون پوشش ماندن بخشی از محدوده
پوشش به علت اعزام آمبوالنس تخصیص داده شده به یک محدوده خاص ،یکی دیگر از این خﻄاها بود .در نظر گرفتن حالت پویا
برای تسهیالت که نتیجه آن سﻄح پوشش متفاوت است ،موجب کمتر شدن این خﻄاها در سالهای اخیر شده است.پوشش در
حالت پویا اولین بار در سال  18:1توسط  Jame W.chrissisو همکاران با هدف بدست آوردن کمترین تعداد تسهیل در
مسئله پوشش خدمات اورژانس ارائه گردید .ورودی مسئله نقاط تقاضا در دورههای زمانی متفاوت و خروجی مسئله قرار گرفتن
تسهیالت در مکانهای مختلف با توجه به زمانهای متفاوت است)) . (Galvo and Gonzalo (2007تعیین اینکه در چه سایتی
ایستگاهی مکانیابی شود و تعداد ماشینهای خدماتی هر ایستگاه در دورههای مختلف چه تعداد باشند تا بیشترین پوشش و
بهترین استفاده از ماشینهای خدمات را در هر دوره داشته باشیم موضوع اصلی این پژوهش میباشد .مدل ارائه شده در این مقاله
چندین مزیت نسبت به مدلهای موجود دارد که اولی پویایی مدل میباشد که مقدار تقاضای هر سایت تقاضا و شعاع پوشش هر
ایستگاه و هر وسیلهی خدماتی (تسهیالت) در دورههای مختلف با توجه به ترافیک و استراتژیک بودن منﻄقه در حال تغییر می-
باشد .دومین و مهمترین مزیت ،سلسله مراتبی بودن می باشد به عبارت دیگر هر متقاضی متناسب با نیاز خود به یکی از سﻄوح
خدمت دهی مراجعه می کند که به نوبه خود باعث کاهش هزینه و زمان خواهد شد .مدل ارائه شده یک مدل پیچیده میباشد
ب رای حل این مدل از الگوریتم فرا ابتکاری توده ذرات استفاده شده  ،و در حالت دقیق برای حل مسائل کوچکتر از نرم افزار گمز
استفاده شده است .بخشهای بعدی این مقاله به اینصورت میباشد که در بخش  2مروری بر کارهای گذشته در زمینه خدمات
اورژانسی ارائه خواهد شد .در بخش  1ارائه مدل پیشنهادی و توضیح کاملی در مورد مدل آورده و مثال عددی به همراه الگوریتم
حل آن آورده خواهد شد .در بخش  2نتیجه گیری و مﻄالعات آتی ارائه خواهد شد.

 -2پیشینه تحقیق
مکانیابی تسهیالت نقش عمدهای در زنجیرهی تامین به خصوص در تسهیالت تولیدی و خدماتی دارد .به طوری که در دهه-
ی اخیر کانون توجه بسیاری از شاغلین و دانشجویان شده است .به عنوان مقدمهای جامع از مدلهای مکانیابی میتوان به مراجع
ارزشمندی ازجمله ریول و ایسلت 1اشاره کرد .(ReVelle and Eiselt, (2005).عالوه براین ریول و همکاران یک منبع کتاب
شناسی جامع از مقاالت اخیر در زمینه مدل های میانه ،مرکز و پوششی به عنوان سه تا از انواع اصلی مدلهای مکانیابی ارائه
کرده است .(ReVelle and Eiselt, (2008)).در طول دهه گذشته ،مقاالت متنوعی در زمینه ارائه مدل مکانیابی حداکثر
پوششی و حل آن ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن ها اشاره خواهد شد .سایدام و آیتوگ2یک مﻄالعه مقایسهای روی
عملکرد الگوریتم ژنتیک و راهکارهای ابتکاری دیگر روی مسائل حداکثر پوشش مورد انتظار در مقیاس بزرگ انجام داده-
اند)) .(Aytug and Saydam , (2002اسپیجو1مکانیابی حداکثر پوششی سلسله مراتبی دو سﻄحی را بررسی کرده اند و یک
روش آزادسازی الگرانژ برای حل آن ارائه کرده اند)) .(Espejo and et al, (2003در یک مﻄالعه ارزشمند توسط گالوا و
همکاران 2مقایسه ای بین روش ابتکاری مبنی بر آزادسازی الگرانژ با آزادسازی جایگزینی انجام شده است .با استفاده از 111
مساله آزمایشی در ادبیات با  800-55گره ،آنها دریافتند که هیچ تفاوت قابل مالحظه ای بین دو روش فراابتکاری وجود
1. ReVelle and Eiselt
2. Aytug and Saydam
3. Espejo et al
4. Galvao et al
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ندارد) .(Galvo and Gonzalo (2007).بارباس و مارین 1شبکه ای از کدهای مخابرات ترکیبی در سیستمهای مخابراتی
طراحی و توسط یک راهکار آزادسازی الگرانژ آنرا حل کردند)) .(Barbas and Marn, (2004کانبوالت و ماسو 2مکانیابی حداکثر
پوششی را روی صفحه با هدف حداکثر پوشش تقاضا به صورت بیضی شکل مﻄالعه کردند)).(Canbolat and Massow ,(2009
این مساله به عنوان مساله برنامه ریزی غیرخﻄی عدد صحیح مختلط فرموله شد و از الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حل آن
استفاده شد .در  5روش فراابتکاری مؤثر برای حل  MCLPمقایسه شدند)) .(Xia, 2009آنها به این نتیجه رسیدند که شبیه
سازی تبرید مؤثرترین روش در مقایسه با بقیه روش ها می باشد.
عالوه بر این ،مقاالت بسیاری دررابﻄه با توسعه مدل سنتی مکانیابی حداکثر پوششی وجود دارد .برمن و کراس1پوشش جزیی
مشتریان در مدل عمومی مکانیابی حداکثر پوششی را مورد توجه قرار داده است) .(Berman, and Krass, (2002).یونیز و
وسکولسکای 2یک مدل برنامهریزی مختلط صفر و یک عدد صحیح برای  MCLPدر جاییکه نقاط تقاضا توسط ذوزنقه های مورب
روی صفحه پوشش داده محسوب میشوند معرفی کردند)) .(Younies and Wesolowsky, (2004شوندی و محلوجی مدل
مکان یابی تخصیص به صورت فازی برای سیستمهای متراکم را ارائه دادند وآنرا مکانیابی تخصیص حداکثر پوشش با صف فازی
نامیدند)) .(Shavandi and Mahlooji, (2006آنها از الگوریتم ژنتیک برای حل مساله استفاده کردند .حالت چند هدفه مکانیابی
حداکثر پوششی توسط آراز و همکاران5ارائه شد)) .(Araz and et al, (2007آنها مدل برنامهریزی آرمانی چندهدفه فازی را
برای مدل پوشش برمبنای مکانیابی تسهیالت اورژانسی در نظر گرفتند .هدف آنها حداکثرکردن جمعیت دارای پوشش پشتیبان
و افزایش سﻄح سرویس با حداقلکردن کل فاصله از مکانها در فاصله بزرگتر از فاصله استاندارد از پیش تعیین شده بود .مقاله
جالب دیگری که در ادبیات وجود داشت مقاله اردمیر و همکاران1بود که مکانیابی حداکثر پوششی را در وضعیتی در نظر گرفته
بود که تقاضا هم در گرهها و هم در مسیر میتوانست ایجاد شود)) .(Erdemir and et al.,(2008آنها یک مثال واقعی برای
مکانیابی سلولی پایگاهها در شهر نیویورک ارائه کردند .برمن و هوآنگ7مکانیابی تسهیالت روی شبکه را بررسی کردند ،که کل
تقاضای پوشش داده شده حداقل گردد)) .(Espejo, and et al, (2003این مساله در مکانیابی تسهیالت نامﻄلوب مورد استفاده
قرار میگیرد .آنها روش جستجوی ممنوع را با روش آزادسازی الگرانژ برای حل این مساله مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند
که جستجوی ممنوع برای مسائل بزرگتر گزینهی مناسبی است .تغییر دیگری که روی مکانیابی حداکثر پوششی انجام شددر نظر
گرفتن وزن منفی گرههای تقاضا توسط برمن و همکاران:است) ) .(Berman and et al, (2009آنها دو مدل خﻄی و یک مدل
غیرخﻄی ارائه کردند و آنها را توسط  CPLEXو برخی راهکارهای ابتکاری حل کردند .در یک مﻄالعه ارزشمنددیگر که
توسﻄالکساندرو و گیانگوس8انجام شد ،مدل ساده مکانیابی حداکثر پوششی با بهرهبرداری از توانایی سیستم اطالعات جغرافیای و
ایده ی پوشش جزیی به منظور نمایش بهتر پوشش تقاضاها توسعه داده شد.اهنلی و چارج 10یک مدل مکانیابی ممانعتی برای
حداکثرکردن ترکیب پوشش اولیه توسط تسهیالت و حداقل سﻄح پوشش که با از دست دادن تسهیالت ضروری اتفاق میافتد
توسعه دادند .آنها از الگوریتم تجزیه برای حل این مساله استفاده کردند) ).(Hanley and Church ,(2011
عالوه بر این ،مﻄالعات موردی نیز درباره مکانیابی حداکثر پوششی در ادبیات وجود دارند .مدل مورو ریول 11مدلی را برای
مﻄالعه موردی مکانیابی سلسله مراتبی سیستم تسهیالت درمانی در منﻄقه کوهات در پاکستان پیادهسازی کردند (Moore and

1. Barbas and Marin
2. Canbolat and von Massow
3. Berman and krass
4. Younies and Wesolowsky
5.Araze and et al
6.Erdemir et al
7. Berman and Huang
8. Berman et al
9. Alexandris and Giannikos
10. O’Hanley and Church
11. Moore and Revelle
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)) .ReVelle, (1982کارتین و همکاران1مساله مکانیابی حداکثر پوششی را برای تعیین توزیع گشتهای پلیس در داالس مﻄالعه
کردند)) .(Curtin and et al,(2007برای حل مساله مکانیابی حداکثر پوششی ماروسکی و چارج2مدلی را ارائه کردند که در آن
فرض براین بود که مکان تسهیالت ثابت بوده و باید دسترسی به نقاط تقاضا باید بهبود مییافت (Murawski and Church

) ) .(2009مدل آنها مساله بهبود حداکثر پوشش روی شبکه نامیده شد و به صورت مساله برنامه ریزی خﻄی عدد صحیح فرموله
شد و مﻄالعه آن در غنا انجام شد .مساله مکانیابی حداکثر پوششی غیرقﻄعی نیز توجهاتی را در ادبیات تا کنون به خود
اختصاصداده است .کورا و همکاران1مورد مکانیابی حداکثر پوششی احتمالی را با یک خدمت دهنده برای هر مرکز ارزیابی کردند
و آنرا با استفاده از راهکارهای تولیدستون و گراف پوششی حل کردند)) .(Corrêa and et al, (2009باتانویک و همکاران2مساله
مکانیابی حداکثر پوششی را روی شبکه با عدم قﻄعیت پیشنهاد کرد)) .(Batanovic and et al, (2009آنها مسائل با نقاط
تقاضای با اهمیت یکسان ،با اوزان نیمه قﻄعی گره های تقاضا را مﻄالعه کردند .بعالوه ،آنها یک الگوریتم متناسب برای حل این
مدل ها ارائه کردند .برمنگ و وانگ5مقاله دیگری است که عدم قﻄعیت را در مکانیابی حداکثر پوششی در نظر میگیرد .آنها
موردی را مﻄالعه کردند که در آن وزن تقاضاهای مرتبط با گرهها روی شبکه متغیرهای تصادفی با توزیع احتمال نامشخص است.
هدف مقاله یافتن مکانی است که پوششهای نامربوط در آن حداقل شود.
اخیرا ریول و همکاران یک حل مدل را با تمرکز بر حل مکانیابی حداکثر پوششی با  800گره ارائه دادهاند .این مقاله
توسعهای از همان مقاله با تغییر آن به صورت پویای چند دورهای است)) .(ReVelle and et al, (2008در چنین مسالهای
تصمیم گیرندگان تمایل به مکانیابی  pتسهیل در  mبازه زمانی دارند .به وضوح فضای جواب ممکن است شامل تعداد زیادی
جواب شدنی باشد و با افزایش حجم ،مساله به شدت پیچیده شود .این مدل در عمل هم خیلی غیر معمول نیست و در بسیاری از
زمینه ها کاربرد دارد .به طور مثال ،میتواند در مکانیابی ایستگاههای گشت پلیس و ایستگاههای آتشنشانی  ،جایابی آمبوالنسها
یا مکانیابی تسهیالت کمکهای اولیه برای کمک به حادثه دیدگان بالیای طبیعی به کار رود .برای روشنتر کردن مساله مکان
یابی یک مرکز خدمات اورژانسی در یک منﻄقه شلوغ را در نظر بگیرید .به منظور خدمت رسانی به مردم در هنگام وقوع تصادفات
جاده ای با توجه به ترافیک جاده ،تعﻄیالت ،وضعیت هوا و بسیاری عوامل دیگر ،تعداد تسهیالتی که باید مستقر شوند ممکن است
در دوره های زمانی مختلف نوسان داشته باشد .با توجه به اینکه تعداد تسهیالتی که باید مستقر شوند به محدود بودن بودجه
بستگی دارد ،مساله مکانیابی حداکثر پوششی در حالت چند دورهای یا پویا به وجود میآید .مدلهای مکانیابی پویا میتوانند به
مدیران در گرفتن تصمیمات روزانه و یا ساعتی به منظور پاسخگویی بهتر به نوسانات قابل پیشبینی تقاضا در مواقع اضﻄراری و
غیره در زمان و فضا ،کمک کنند .در این مدلها یک تسهیل که در ابتدای یک دوره افتتاح میشود میتواند در دوره بعدی بسته
شود .مفهوم مکانیابی پوششی پویا موضوع جدیدی در ادبیات نیست .اسچیلینگ 1مدل پویای چند هدفه را برای تسهیالت
خدمات اورژانسی از جمله آمبوالنسها ارائه کرد )) .(Schilling, (1980این مرور ادبیات جامع بیانگر این است که توجهات
بسیاری به مساله مکانیابی حداکثر پوششی در حاالت متنوع انجام شده است ولی مورد پویای آن به ندرت مورد توجه قرار گرفته
است .بعالوه ،مقالههای بسیار کمی در مورد راه حل مساله مکانیابی حداکثر پوششی سلسله مراتبی در مقیاس بزرگ ارائه شده
است .این مقاله سعی دارد تا این دو شکاف را با ارائه یک مدل پویای کارا در مکانیابی تسهیالت اورژانسیبا استفاده از الگوریتم
رقابت استعماری برای حل مدل در مقیاس بزرگ کاهش دهد.

1. Curtin et al
2. Murawski and Church
3. Correa et al
4. Batanovic et al
5. Berman and wang
6. Schilling
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 -9ارائه مدل
مدلسازی ارائه شده مسئله پوشش سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تسهیالت واسﻄه در حالت پویا است .دراین مدل تعداد
محدودی آمبوالنس ،بیمارستان و بیمارستان فوق تخصصی در نظ ر گرفته شده است .که بیمارستان و بیمارستان فوق تخصصی
یکبار مکانیابی میشوند ولی آمبوالنس در هر دوره می تواند با توجه به پویا بودن مقدار تقاضا و شعاع پوشش برای حداکثر کردن
پوشش متغیر باشد.

 7-9اجزای مدل
در این قسمت اجزای مدل ریاضی به تفکیک اندیس ها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم ارائه میشود .اندیس های مدل شامل8
8aمجموعه نقاط کاندیدا قرار گیری آمبوالنس8b ،مجموعه نقاط کاندیدا قرار گیری بیمارستان8r ،مجموعه نقاط کاندیدا قرار گیری
بیمارستان فوق تخصصی8i ،مجموعه نقاط تقاضا8 t،مجموعه دوره های زمانی8 l،اندیس سﻄح خدمت8 J،تعداد سری های مشغول
بودن هر تسهیل.
پارامترهای مدل شامل 8M1 8ظرفیت پذیرش آمبوالنس 8M3 ،ظرفیت پذیرش بیمارستان
 8M4ظرفیت پذیرش بیمارستان فوق تخصصی 8diat ،حداکثر تقاضای  iاز آمبوالنس مکان  aدر دوره 8dibtl ،tحداکثر تقاضای i
از بیمارستان مکان  bبا سﻄح سرویس  lدر دوره 8dirtl ،tحداکثر تقاضای  iاز بیمارستان فوق تخصصی مکان  rبا سﻄح سرویس l

در دوره  8 d'iabtl ،tحداکثر تقاضای  iاز بیمارستان مکان  bبا سﻄح پوشش  lو آمبوالنس واقع درمکان  aدر دوره 8d'iartl ،tحداکثر
تقاضای  iاز بیمارستان فوق تخصصی مکان  rبا سﻄح سرویس  lو آمبوالنس واقع درمکان  aدر دوره 8Ziat ،tحداکثر شعاع پوشش
داده شده نقﻄه تقاضای  iتوسط آمبوالنس مکان  aدر دوره  8Zibtl ،tحداکثر شعاع پوشش داده شده تقاضای  iتوسط بیمارستان
مکان  bبا سﻄح سرویس  lدر دوره  8Zirtl ،tحداکثر شعاع پوشش داده شده تقاضای  iتوسط بیمارستان فوق تخصصی مکان  rبا
سﻄح سرویس  lدر دوره  8p1 ،tتعداد آمبوالنس ها 8p3 ،تعداد بیمارستانها 8p4 ،تعداد بیمارستانهای فوق تخصصی' 8Ftaaهزینه جابه
جایی آمبوالنس از سایت  aبه سایت ' aاز دوره  t-1به دوره : Pat،tاحتمال مشغول بودن آمبوالنس در دوره 8Pbt ،tاحتمال مشغول
بودن بیمارستاندر دوره8Prt ،tاحتمال مشغول بودن بیمارستان قوق تخصصی در دوره  ،tمتغیرهاyat8زمانی برابر یک است که
آمبوالنسی در مکان  aدر دوره  tقرارگیرد 8Yb.زمانی برابر یک است که بیمارستان در مکان  bقرارگیرد 8Yr.زمانی برابر یک است
که بیمارستان فوق تخصصی در مکان  rقرارگیرد 8Xiat.اگر مشتری  iبه آمبوالنس واقع در مکان  aدر دوره  tتخصیص داده شود،
برابر یک است 8Xibtl.اگر مشتری  iبه بیمارستان واقع در مکان  bبا سﻄح سرویس  lدر دوره  tتخصیص داده شود ،برابر یک
است 8Xirtl.اگر مشتری  iبه بیمارستان فوق تخصصی واقع در مکان  rبا سﻄح سرویس  lدر دوره  tتخصیص داده شود ،برابر یک
است 8X'iabtl.اگر مشتری  iبه بیمارستان واقع در مکان  bبا سﻄح سرویس  lتوسط آمبوالنس واقع در مکان  aدر دوره t

تخصیص داده شود ،برابر یک است 8X'iartl.اگر مشتری  iبه بیمارستان فوق تخصصی واقع در مکان  rبا سﻄح سرویس  lتوسط
آمبوالنس واقع در مکان  aدر دوره  tتخصیص داده شود ،برابر یک است.
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ت ابع هدف مدل از دو بخش حداکثر کردن امید پوشش مشتریان با سﻄح سرویس متفاوت در زمانهای مختلف با تسهیالت
 تا2  محدودیت تعداد تسهیالت در روابط.متفاوت و کم کردن هزینه جابه جایی آمبوالنس ها و هلیکوپتر امداد تشکیل شده است
1:
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 2بیان گردیده است .محدودیت ظرفیت تسهیالت در روابط  2تا  1نشان داده شده است .محدودیت های  7تا  12این موضوع را
مشخص میسازد که زمانی یک نقﻄه تقاضا به یک نقﻄه بالقوه تخصیص داده می شود که درآن نقﻄه تسهیلی ایجاد شده است.
محدودیت  11نشان می دهد هر نقﻄه تقاضا حداکثر به یک تسهیل تخصیص داده میشود .محدودیت  12تا  1:نشان میدهند
که زمانی نقﻄهای توسط تسهیلی پوشش داده شده در نظر گرفته میشود که در شعاع پوشش آن تسهیل قرار گرفته باشد.
محدودیت  18متغیرهای باینری را مشخص میکنند.با توجه به زیاد بودن تعداد محدودیتهای غیر خﻄی مدل در حالت
) )MINLPکه باید با حل کننده های خاص به جواب رسید و زمان حل که به صورت نمایی افزایش می یابد ،خﻄی سازی مدل
می تواند عملکرد مدل را بهبود ببخشد و مدل به حالت  MIPتبدیل شود و در یک زمان قابل قبول نسبت به حالت غیرخﻄی با
حل کننده های بیشتر حل گردد.
جدول -7نتایج حل مدل توسط نرم افزار گمز والگوریتم فراابتکاری pso
ICA Algorithm

Gams Algorithm

)ICA (time

ICA
)(Z

GAMS
)(time

GAMS
)(Z

112.3
145.7
199.2
254.2
443.2
547.6
879.4
1130.7
2018.6
3003.5
3238.7
132.6
206.1
1243.3
297.9
492.7
690.2
989.3
1398.8
2987.7
3872.6
4582.2
155.7
255.1
270.3
312.7
503.4
721.1
1132.2
1423.4
3123.3
3987.6
4976.4

58.3
98.8
109.2
130.4
143.2
161.8
174.4
188.4
194.7
197.8
198.5
54.37
109.3
130.5
141.3
160.3
174.3
187.5
210.2
227.2
243.5
259.3
52
90.4
103.3
123.5
130.1
152.3
163.2
174.2
186
191.3
195.4

1304.2
1987.3
2654.8
3023.4
3635.2
4388.2
1526.7
2181.5
2953.6
3423.3
3935.1
4845.5
1634.4
2323.8
3076.7
3634.5
4012.3
4987.2
-

58.3
99
110.3
132.2
144.3
164.3
65.3
110.2
132.3
145.4
165.3
175.3
52.3
90.2
104.3
125.2
132.3
152.3
-

Number
of
)(period

2

3

4

Capacity
M5,M4,M3,M2,
M1

Number of
)(Ambulanc

200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2
200,100,20,2,2

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Number
of
(Helikop
)ter
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Number
of
(Hospit
)al
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Problem
number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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 -4نتیجه گیری و مطالعات آتی
در این مقاله مدلی در چارچوب مکانیابی پوششی سلسه مراتبی با در نظر گ رفتن رویکرد پویا (شعاع پوشش و مقدار تقاضا در
دورههای مختلف به صورت پویا) ارائه گردید .در این مدل احتمال مشغول بودن تسهیالت در نظر گرفته شد که برای مکانیابی
بیمارستانها و ماشین های خدماتی برای استقرار و پوشش نقاط تقاضا که در شعاع آنها قرار دارند ارائه شده است .جایگاه
بیمارستانهای فوق تخصصی،بیمارستان یکبار مکانیابی میشود و در دورههای مختلف ثابت میباشند .مکان تسهیالت خدماتی
شامل آمبوالنس ها در دوره های مختلف متغیر میباشد و همچنین برای این جابجاییها در مدل هزینههایی در نظر گرفته شده
است .در این مدل ماشین خدماتی و بیمارستانها و کلینیکها دارای محدویت ظرفیت میباشد  .در تمامی دوره ها الگوریتم
فراابتکاری  PSOاز لحاظ کیفیت جوابها و زمان حل مدل جواب های بهتری نسبت به الگوریتم زنبوران ارائه می دهد .نتایج
حاکی از این است که مدل با در نظر گرفتن  1دوره در هر روز جواب های بهتری نسبت به  2و  2دوره در روز دارد دلیل این به
این صورت استنتاج میشود که وقتی  2دوره در روز در نظر گرفته می شود احتمال بهبود به دلیل توانایی جابجایی آمبوالنس ها
در دوره های مختلف را دارد و می تواند با جابجایی ها مقدار تقاضای بیشتری را پوشش دهد و درمقابل این ،با در نظر گرفتن 2
دوره در روز این جابجایی ها دارای هزینه می باشد که در تابع هدف در نظر گرفته شده است مقابله می کند و نمیگذارد این
جابجاییها بیش از حد انجام شود و هزینه های بیشتری متحمل شود  .نتایج کلی به این صورت می باشد که ابتدا با افزایش تعداد
دور ها جواب ها بهتر شده تا جایی که تعادل بین حداکثر پوشش و هزینه جابجایی برقرار شود و سپس با افزایش هزینه ها ،تابع
هدف شروع به کاهش می کند .نتایج کلی در مورد زمان حل به این صورت می باشد که با افزایش تعداد دوره ها زمان حل افزایش
می یابد . .برای مﻄالعات آتی می توان شعاع پوشش و مقدار تقاضا را به صورت پویای فازی در نظر گرفت و مدلی با مﻄابقت بیشتر
برای مواقع اضﻄراری ارائه کرد.
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چکیده
رشد سریع تکنولوژی و تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی باعث شده
است شرکت ها برای باقی ماندن در رقابت به توسعه هر چه سریعتر محصوالت جدید با هزینه و کیفیت مناسب
روی آورند.این تحقیق پیک ربندی شبکه زنجیره تامین را در محیﻄی نوآورانه در نظر میگیرد  .توسعه محصول
جدید) (NPDپیکربندی زنجیره تامین) (SCCرا تحت تاثیر قرار خواهد داد.با در نظر گرفتن مفهوم توسعه
محصول جدید،با پیکربندی پویای زنجیره تامین در طی زمان برنامه ریزی مواجه خواهیم شد.در این مقاله به
مدلسازی پیکربندی پویای زنجیره تامین به همراه توسعه محصول جدید پرداختیم.در مدل پیشنهادی پیکربندی
پویای زنجیره تامین و زمان راه اندازی محصول جدید بﻄور همزمان بهینه شده اند .مدل برنامه ریزی خﻄی عدد
صحیح برای زنجیره تامین چند الیه ای،چند محصولی در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار  Lingo 9به
حل مدل ارائه شده پرداختیم.
کلمات کلیدی :طراحی مجدد ،شبکه زنجیره تامین ،توسعه محصوالت جدید ،بهینه

 -7مقدمه
امروزه با توجه به محیط خارجی شدیدا رقابتی و متغیر،شرکت ها در پی ایجاد مزیت رقابتی برای خود نسبت به رقبا
هستند.بدین سبب زنجیره تامین مهم ترین بخشی است که از محیط پیرامون تاثیر می پذیرد و داشتن زنجیره تامینی که با
محیط انﻄباق دارد موضوعی است که طی سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است.
رقابت مفهومی کامالً شناخته شده در دنیای پیچیده امروزی است  .کاهش قیمت تمام شده  ،افزایش سﻄح خدمت رسانی به
مشتریان و برآوردن سریع نیازهای آنها ،از جمله مواردی است که به منظور باقی ماندن در صحنه رقابت ،برای هر محصول و هر
خدمت ارایه شده الزامی است .در این میا ن زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد  ،کاال ،
اطالعات و مالی توانایی پاسخگویی به شرایط رقابتی را دارا میباشد .درحالت کلی  ،زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل
میشود که رسما از یکدیگرجدا هستند وبه وسیله جریانهای مواد  ،اطالعات ومالی به یکدیگرمربوط میشوند .این سازمانها می-
توانند بنگاههایی باشندکه وظایفی چون تولید ،توزیع  ،انبارش ،عمدهفروشی وخردهفروشی محصول نهایی و یاخدمات را بر عهده
دارند .حتی خود مصرفکننده نهایی را نیز میتوان یکی ازاین سازمانها درنظرگرفت  .اصلی ترین وظیفه ی مدیریت زنجیره
تامین هماهنگی فرآیندهای زنجیره جهت ر سیدن به اهداف مشخصی است که یکی از اساسی ترین این اهداف که بیشتر به آن
پرداخته می شود  ،دستیابی به حداقل هزینه در کل زنجیره است.
در جهانی که بودجه کاهش میابد،کنترل هزینه ها در تجارت عاملی است که شما را در جایگاهی باالتر از سایر رقبا قرار
میدهد.مساله طراحی شبکه توزیع در ارتباط با تعیین تعداد بهینه،اندازه و ترکیب جانمایی این تسهیالت است(مرکز توزیع،ذخیره
سازیریا،خرده فروش و .)..تغییر سریع جهان ،هم داخلی و هم خارجی ،برخی از شرکت ها را وادار به تجدید نظر در مورد زنجیره
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تامین خود کرده است و آنها را با تصمیم گیری برای نقل مکان با تخیصی دوباره تجهیزات مواجه کرده است.در مقابل مساله
طراحی شبکه،طراحی مجدد باید محدودیت های موجود را در نظر بگیرد و یک انتقال و تغییر بهتر را پیدا کند .اهداف در نظر
گرفته شده کل هزینه های زنجیره تامین است که شامل هزینه های تامین مواد،هزینه تولید محصوالت ،هزینه نگهداری موجودی،
هزینه های حمل و نقل بین سﻄوح و هزینه کمبود در سﻄح خرده فروشان است که به حداقل میرساند .همچنین برای باقی
ماندن در تجارت رقابتی شرکت ها باید محصوالت جدیدی ارائه دهندو شرکت ها باید هزینه توسعه محصوالت جدید را کاهش
دهند
مهم ترین هدف زنجیره تامین برطرف کردن نیازهای مشتریان با کمینه کردن هزینه هایی است که در این راستا بوجود می
آید .مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی در راستای کاهش قیمت تمام شده مﻄرح است.زنجیره تامین
شامل خرید و نامین،لجستیک و حمل و نقل،بازاریابی،رفتار سازمانی،مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیات می باشد .هر زنجیره
تامین شامل سه حوزه تدارک(تامین کننده اولیه)،حوزه تولید و حوزه توزیع می باشد و این سه حوزه زنجیروار به هم وصل بوده و
بر عملکرد یکدیگر تاثیر می گذارند.همچنین باید توجه داشت که یک زنجیره تامین در عمل تحت شرایط محیﻄی چابک عمل
میکند بدین معنا که الزامات و نیاز های مشتریان دائما در حال تغییر هستند و الزم است هر کدام از حوزه هلی تشکیل دهنده
زنجیره تامین نیز از توانایی کافی برای مواجه با این تغییر برخوردار باشند و به نحوی با یکدیگر تعامل نمایند تا بتوانند به بهترین
شکل ممکن با تغییرات محیﻄی منﻄبق شوند.
موفقیت یک زنجیره تامین به یکپارچگی و هماهنگی همه نهادهای آن جهت ایجاد یک قرم از ساختار شبکه کارا بستگی
دارد.یک زنجی ره تامین کارا منجر به فرایندهای بهینه در سراسر زنجیره تامین میشود و به انجام واکنش سریع به نیازهای مشتری
کمک میکند.
برای پاسخ دادن به شرایط در حال تغییر در عرصه اقتصاد و تجارت و مسائل مربوط به آن و هزینه های فزاینده،شرکت ها را
بر آن داشت تا اقدام به تجزیه و تحلیل و بهبود استراتژی های مربوط به زنجیره تامین خود نمایند و در صورت نیاز اقدام به
طراحی مجدد زنجیره تامین خود نمایند.بعالوه،زنجیره های عرضه تولید صنعتی مدرن با مشتریانی رو به رو است که خواهان
افزایش در تنوع فراورده ها،چرخه حیات کوتاه مدت تر محصول،هزینه پایین تر،کیفیت بهتر و واکنش سریع تر هستند .با افزایش
رقابت در بازار،چرخه عمر محصوالت کوتاه تر شده و طراحی مصول جدید و معرفی آن به بازار یک عامل کلیدی در ماندن و بقا در
بازار است .بنابراین انتخاب تامین کننده،زمان مشارکت آنها،ی کپارچگی و انعﻄاف پذیری زنجیره تامین و یک ترکیب بهینه زنجیره
تامین (با کمترین هزینه) ،عوامل موفقیت فرایند توسعه محصول جدید)  (NPDهستند که باید توسط تیم توسعه محصول در نظر
گرفته شوند .زمان معرفی محصول جدید و توقف تدریجی محصول قدیمی پارامتر کلیدی است و بر عملکرد زنجیره تامین شرکت
تاثیر دارد.بنابراین توسعه محصول جدید نیز بر پیکربندی زنجیره تامین موثر است
در چنین شرایﻄی به حداقل رساندن هزینه کل در ارتباط با عملیات زنجیره تامین (راهاندازی اولیه تجهیزات،جابجایی مواد و
 ، )...در حالیکه تقاضای مشتریان برآورده میشود(به عنوان مثال مقدار،زمان تحویل و ، )...مد نظر است .در طی سالیان اخیر رقابت
بین سازمانی جای خود را به رقابت بین زنجیره تامین آنها داده است.در رقابت جهانی عصر حاضر ،باید محصوالت متنوع با توجه
به درخواست مشتری و در کمترین زمان در دسترس وی قرار گیرد.
شرکت ها تالش زیادی برای طراحی مجدد و مهندسی مجدد زنجیره تامین خود کرده اند تا عملکرد زنجیره تامین خود را
بهبود دهند.شبکه توزیع خوب میتوتند به شرکت ها هم در رسیدن به اهداف مختلف زنجیره تامین از هزینه های پایین گرفته تا
پاسخگویی باال کمک کند.بعد از طراحی مجدد،سیستم جدید به شرکت کمک میکند تا هزینه عملیاتی را کاهش دهد و همزمان
سﻄح خدمات را بهبود بخشد.
در این تحقیق به مدلسازی پیکربندی مجدد زنجیره تامین و محصوالت جدید پرداخته و حل مساله برنامه ریزی یکپارچه
خرید  ،تولید و توزیع در زنجیره تامین پرداخته می شود .زنجیره تامین مفروض سه الیه ای بوده که در الیه اول تا سوم آن به
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ترتیب تامین کنندگان  ،تولید کننده و مراکز توزیع قرار دارند .هدف مساله عبارت است از 8حداکثر کردن سود بنابراین مجموع
هزینه های زنجیره تامین که متشکل از هزینه های تامین  ،نگهداری  ،حمل و نقل است باید حداقل گردد.
هدف این تحقیق حداکثر کردن کل ارزش تولیدی توسط زنجیره تامین ناشی از پیکربندی مجدد آن است.اختالف پولی که
مشتری می پردازد با کل هزینه های محتمل شده توسط زنجیره تامین برای تولید وتوزیع کاال،میزان سود دهی زنجیره را نشان
میدهد.

 -7-7پیکربندی مجدد شبکه زنجیره تامین
پیکربندی مجدد در پی تغییرات بازار ایجاد میشود و به دنبال پیکربندی بهینه زنجیره تامین است بﻄوریکه سود کل بیشینه
شود.توسعه محصول جدید که یکی از عوامل پیکربندی مجدد است در پی تغییر تقاضا و تنوع طلبی مشتری به وجود می آید و
توجه به آن الزامی است زیرا ن ادیده گرفتن شرایط بازار سبب خارج شدن از صحنه رقابت میشود.از این رو مدلی با در نظر گرفتن
توسعه محصوالت جدید و توجه به تغییر پیکربندی زنجیره تامین آن ارائه داده شده است.
بسیاری از تحقیقات بر این فرض است که طراحی جدید شبکه به دلخواه انجام میشود .اما در واقعیت یک نیاز قوی برای مرور
و طراحی مجدد شبکه های موجود که منجر به تغییر میشود وجود دارد.تغییر محیط اطراف شبکه (مقررات بین المللی،تغییر
تقاضا،تغییر تکنولوژی )...،باعث میشود طراحی موجود شبکه نتواند بر طبق خواسته و انتظار عمل کند.مهمترین دستاورد
پیکربندی مجدد کاهش هزینه ها و افزایش سود است.
عثمان و دمیریل [1] 1مقاله ای تحت عنوان « یک مدل برنامه ریزی هدف دو سویه و یک الگوریتم اصالح شده بندرز برای
پیکربندی مجدد زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده» را ارائه دادند که مساله مﻄرح شده در آن مربوط به یک شرکت هوا و فضا
است ک ه به دنبال تغییر استراتژی های برون سپاری خود است تا افزایش تقاضای مورد انتظار و رضایت مشتری مرتبط با تاریخ
تحویل و مقدار تقاضا را براورده کند.یک مدل برنامه ریزی هدف دو سویه برای اهداف شرکت بکار برده شد و الگوریتم بندرز
اصالح شده برای دستیابی به این مدل ب کار رفت که در ان متغیرهای دودویی پیچیده مقدار متغیرهای انحرافی از هدف را تحت
تاثیر قرار میدهد.این تاثیر منجر به فرمول سازی مساله اصلی و زیر مساله به عنوان دو مدل برنامه ریزی هدف با تابع هدف های
مختلف شده استآزمایش های محاسباتی نشان داد که الگوریتم بندرز اصالح شده از روش خﻄی عمومی برای رسیدن به حل
بهینه برای مسائل بزرگتر با حدود  %75کاهش در زمان محاسبه همراه است.سه هدف به چشم انداز مدیریت منعکس شده که
پیکربندی دوباره زنجیره تامین نیاز است که شامل دستیابی به افزایش تقاضای مورد انتظار  ،غلبه بر نارضایتی مشتری از ناریخ
تحویل و کاهش هزینه های توزیع است.نتایج مدل نشان میدهد که برای کارایی زمان تحویل باید از استراتژی استفاده کرد که
بﻄور بهینه از ظرفیت های تامین کننده استفاده میکند و همچنین تاکین مواد را تا جایی که ممکن است به تامین کننده قابل
اعتماد تر اختصاص داد .این بهبود ها ممکن است منجر به افزایش در هزینه توزیع شود که در تناقض با استراتژی کاهش هزینه
توزیع است.
ابراهیمی و حقیفم ] [2مقاله ای تحت عنوان«یک رویکرد تکاملی برای فاصله زمانی بهینه برای پیکربندی دوباره شبکه توزیع
» ارائه دادند.در این مقاله به یکی از مهم ترین مسایل مرتیط با شبکه های توزیع پرداخته و آن از دست دادن قدرت لست..یک
پیکربندی مجدد بهینه یک روش بهینه سازی در کاهش از دست دادن قدرت است.در این مقاله برای پیکربندی دوباره بهینه و
پویا،تعیین فواصل زمانی بهینه و مشخص کردن مناسب ترین نقاط زمانی که بیشترین تاثیر را در سود کل بدست آمده از این
فرایند دارد را مورد بررسی قرار داده اند.
لیم و همکاران [3] 2در مقاله ای تحت عنوان «طراحی مجدد یک شبکه توزیع در یک زنجیره تامین» به اهمیت زنجیره
تامین در رقابت بازار اشاره کردند و طراحی مجدد زنجیره تامین را برای بهیود عملکرد آن ضروری دانستند.شبکه توزیع نقش
1 Osman,demirli
2 Lim
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کلیدی در سوداوری یک شرکت دارد زیرا بﻄور مستقیم هم بر تجربه مشتری و هم بر هزینه های زنجیره تامین تاثیر دارد زیرا
یک شبکه توزیع خوب میتواند به شرکت برای دستیابی به اهداف مختلف یک زنجیره تامین از کاهش هزینه ها تا پاسخگویی باال
کمک کند.آنها روشی برای طراحی مجدد شبکه توزیع در یک زنجیره تامین ارائه کردند سپس آن را بصورت مﻄالعه موردی در
یک شرکت بکار بردند و مشاهده کردند که سیستم جدید به شرکت کمک میکند تا هزینه های عملیاتی را کاهش دهد همزمان
که سﻄح خدمات را نیز بهبود می بخشد.
دیاس 1و همکاران ] [4بر روی مهندسی مجدد دو شاخص از شبکه کار کردند(تسهیالت و مشتریها).نویسندگان فرض کردند
که تسهیالت در طول برنامه ریزی میتوانند بازشوند،بسته شوند و دوباره باز شوند.آنها این وضعیت را با سه سناریو اجرا کردند 8با
محدودیت حداکثر ظرفیت ،با محدودیت ه م حداکثر و هم حداقل ظرفیت،و با یک ظرفیت حداکثری که میتواند کاهش یابد.همه
اینها با یک حل اولیه ابتکاری انجلم میشود.
ویال 2و همکاران ] [5یک مدل پویا را در مفهوم پیچیده تر پیشنهاد کردند.آنها یک شبکه بین المللی با تقاضای مشخص در
نظر گرفتند.آنها تامین کنندگان بیرونی،کارخانه ها و انبارهایی در نظر گرفتند و انتخابهایی بین مجموعه ای از تکنولوژیهای
موجود،ویژگی اضافه کردن ظرفیت ها،و لیستی از محصوالت مناسب تری که میتوانند جایگزین شوند در نظر گرفتند.
هوکی و مالکرینودیس [6] 1یک مورد واقعی از مکان یابی دوباره تجهیزات تو لیدی و انبار کردن را ارائه دادند.آنها مکان بهینه
را با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPاز زنجیره تامین ارائه کردند.
در مﻄالعات مختلف پیکربندی مجدد شبکه در دسته بندیهای مختلف برای پیاده سازی طبقه بندی میشود.یکی از این طبقه
بندیها مساله بهینه سازی را در دو گروه قرار میدهد8ایستا و پویا.
در روشهای پویا،یک پیکربندی در یک نقﻄه زمانی مشخص تعیین میشود در حالیکه پیکربندی جدید ساختار بهینه تری
برای شبکه در کل آن دوره زمانی مورد بررسی دارد.از طرف دیگر روشهای پویا فواصل زمانی بهینه را در نظر میگیرد،پیکربندیهای
مجدد مختلفی در دوره های زمانی مشخص تعیین میشوند.جستجو برای فواصل زمانی بهینه که هزینه های عملیاتی حداقل است
از دیگر اهداف این روش است.
در سیستم های واقعی تغیییرات مداوم که در همه زمانها وجود دارد سبب ضرورت پیکربندی مجدد پویا میشود تا شبکه در
حالت بهینه عمل کند.
دالیل بسیار زیادی برای ضرورت پیکربندی دوباره زنجیره تامین وجود دارد.به عنوان مثال پیشرفت سریع تکنولوژی در
صنعت کامپیوتر دلیل اصلی پیکربندی مجدد زنجیره تامین تجهیزات دیجیتالی است.آرنتزن 2و همکاران] [7مقاله ای در این
زمینه ارائه دادند .استراتژی جدید باعث کاهش یک میلیون دالر در هزینه تجمعی ،افزایش  20میلیون دالر در دارایی و افزایش
 %500در بهره وری شد.
 P&Gنیز برای بهینه سازی منابع تولید اقدام به پیکربندی دوباره زنجیره تامین خود کرد(کام 5و همکاران ] .) [8بعد از دو
سال از پیاده سازی این مدل 12 ،سایت بسته شد و پس انداز سالیانه به  250میلیون رسید.
سیستم توزیع  BASFآمریکا نیز مثال خوبی از شرکتی است که سود زیادی از پیکربندی دوباره شبکه خود بدست آورد
(سری 1و همکاران ].) [9هدف اصلی از اینکار کاهش هزینه های توزیع و فراهم کردن سﻄح مناسبی از خدمت به مشتری
است.نتایج بدست آمده از مدل پیشنهادی شامل  10میلیون دالر پس انداز در هزینه ها و افزایش سﻄح خدمت دهی و تحویالت
از  %70در هر روز به  %80در هر روز رسید.
1 Dias
2 Vila
3 Hokey,Melachrinoudis
4 Arntzen
5 camm
6 sery
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 -2-7توسعه محصول جدید و پیکربندی زنجیره تامین
در سال های اخیر با افزایش رقابت در بازار،چرخه عمر محصوالت کوتاه تر شده و طراحی محصول جدید و معرفی آن به بازار
عامل کلیدی بقا در بازار است.در بسیاری از صنایع،بنگاه ها باید هزینه توسعه محصول جدید را کاهش دهند و راه اندازی محصول
جدید در چنین محیط رقابتی هموار کنند (پیترسن 1وهمکاران ] .)[10راه اندازی محصول جدید به جنبه طراحی آن،به عنوان اثر
داخلی،و جنبه های بیرونی طرح زنجیره تامین بستگی دارد.اولین جنبه بستگی به توانایی تخصصی شرکت در استفاده از
تکنولوژیها و در نظر گرفتن ویژگی های مشتری دارد.دومین جنبه بستگی به اجزای زنجیره تامین و انعﻄاف پذیری و یکپارچگی
آنها در معرفی محصول جدید دارد .همانﻄور که فورزا 2و همکاران ][11بیان کردند انتخاب تامین کننده،زمان مشارکت و تعامل
آنها عوامل بحرانی برای موفقیت در  NPDهستند،که بلید توسط تیم توسعه محصول تصمیم گیری شود.به عنوان مﻄالعه ای
دیگر،پیترسن و همکاران ) (2005بیان داشتند که یکپارچه سازی تامین کنن ده در فرایند توسعه محصول جدید ،اثر مستقیم بر
تصمیمات پیکربندی زنجیره تامین دارد.بنابراین،یکپارچه سازی اجزای زنجیره تامین،انتخاب تامین کننده،زمان مشارکت تامین
کننده و یک پیکربندی بهینه زنجیره تامین برای دستیابی به سود محصول جدید نیاز است.در نتیجه،زنجیره تامین باید با تغییرات
بازار وف ق پیدا کند تا به مزیت رقابتی پایدار دست یابد که شدیدا به بازاریابی و یکپارچه سازی زنجیره تامین تکیه دارد.با توسعه
این دید،واضح است که پیکربندی زنجیره تامین با در نظر گرفتن محصول جدید که بدلیل تقاضای پویای بازار است،باید تغییر
کند.
استراتژی معرفی محصول جدید و توقف تدریجی محصول قدیمی،موثرترین پارامتر برای مساله پیکربندی زنجیره تامین
) (SCCو  NPDاست.در این استراتژی،زمان معرفی محصول جدید و توقف تدریجی محصول قدیمی پارامتر کلیدی است و بر
عملکرد شرکت و زنجیره تامین آنها تاثیر دارد.لیم و تانگ .[14] 1بیلینگتون 2و همکاران ] [15در مقاله ای به دو استراتژی انتقال
محصول اشاره کردند،آنها دو استراتژی انتقال محصول به نامهای تک محصوله و دو محصولی را پیشنهاد کردند.در استراتژی تک
محصوله،اول محصول قدیمی از رده خارج میشود سپس محصول جدید معرفی میشود،در نتیجه شرکت شرکت فقط یکی از
م حصول جدید یاقدیمی را در یک زمان تولید میکند.با این وجود،در استراتژی دو محصولی هر دو محصول میتوانند همزمان تولید
شوند طوریکه توقف تدریجی محصول قدیمی و معرفی محصول جدید بصورت مجزا انجام میشود.این دو استراتژی باید در زنجیره
تامین در نظر گرفته شوند و ویژگی ها و عملکردشان مورد آزمایش قرار گیرد.از طرف دیگر پتریک و اچولس  [13]5ویژگی های
تولید محصول جدید را توسط اجزا و سیستم مورد نیاز به سه بخش طبقه بندی کردند 8محصول جدید توسط اجزای جدید با
استفاده از سیستم موجود ساخته میشود،اجزای جدید که توسط سیستم جدید ساخته میشوند،ووضعیتی که اجزای موجود در
سیستم جدید عمل میکنند.این نیز پارامتری ضروری برای سیستم پیشنهادی است.
چند تحقیق وجود دارد که پیکربندی زنجیره تامین و توسعه محصول جدید را بصورت همزمان در نظر گرفته اند مانند (
امینی و لی ،[15]1وانگ و شو، [16]7کریمی و

ناراحریستی:

] .) [17امینی و لی][15یک مدل بهینه سازی یکپارچه برای

پیکربندی زنجیره تامین محصول جدید را توسعه دادند واثر تقاضای پویا در طول انتشار محصول جدید را در نظر گرفتند.هدف
این مﻄالعه پیکربندی زنجیره تامین با در نظر گرفتن پویایی تقاضا و ویژگی های دیگر زنجیره تامین مانند زمان تحویل و
موجودی است.
1 Petersen
2 Forza
3 Tang
4 Billington
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6 Li
7 Wang,Shu
8 Naraharisetti
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وانگ و شو ] [16زنجیره تامین غیر قﻄعی را مورد بررسی قرار دادند و در مدل پیشنهادی خود مدل زنجیره تامین محتمل را
برای محصول جدید توسعه دادند.هدف این مﻄالعه تععین گزینه و سیاست موجودی برای هر مرحله از زنجیره تامین است تا
هزینه کل زنجیره تامین را کاهش دهد و امکان انجام سﻄح خدمت دهی مورد نظر را ماکزیمم کند با در نظر گرفتن گزینه های
هزینه و زمان تحویل.و از الگوریتم ژنتیک برای حل مدل استفاده کردند.
کریمی و ناراحریستی] [17طراحی مجدد زنجیره تامین و معرفی فراین جدید را در کارخانه های چند منظوره مورد مﻄالعه
قرار دادند.موضوع طراحی مجدد آنها شامل مکان یابی تسهیالت،جابجایی(مکان یابی مجد)،سرمایه گذاری،عدم سرمایه
گذری،ارتقای تکنولوژی،تولید– تخصیص،توزیع،قرارداد عرضه و ایجاد سرمایه است.آنها چندین تسهیالت تولید،امکانات
موجودی،مراکز توزیع را در نظرگرفتند که میتوان به زنجیره تامین اضافه کرد.
جعفریان و بشیری] [18در مقاله ای تحت عنوان« پیکربندی پویای زنجیره تامین به عنوان نتیجه ای از توسعه محصول
جدید» پیکربندی زنجیره تامین را در یک محیط نوآورانه در نظر گرفتند در حالیکه توسعه محصول جدید) (NPDبر پیکربندی
زنجیره تامین اثر خواهد گذاشت.آنها بیان داشتند که زمان معرفی محصول جدید تاثیر مهمی بر عملکرد بازاریابی و پیکربندی
زنجیره تامین دارد و یکپارچه سازی تامین کننده پارامتر کلیدی در معرفی محصول جدید است.در نتیجه با در نظر گرفتن مفهوم
توسعه محصول جدید ،با پیکرب ندی زنجیره تامین پویا در طول زمان برنامه ریزی مواجه میشویم.در مدل آنها پیکربندی پویای
زنجیره تامین و زمان راه اندازی محصول جدید بصورت همزمان بهینه شده اند.آنها توالی معرفی محصول جدید را با توجه به
چرخه عمر آینده آنها در نظر میگیرند.مدل پیشنهادی تولید،فروش ،وبرنامه ریزی توزیع را برای کل زنجیره تامین در نظر میگیرد
تا به یک عرضه موثر و یکپارچه دست یابد.آنها زنجیره تامین پنج رده ای از تامین کننده مواد خام تا گروه مشتری را در نظر
میگیرد.سپس مثال عددی برای مدل بکار میرود و نتایج نشان میدهد که توسعه محصول جدید عامل موثر بر پیکربندی زنجیره
تامین دارد.

 -2ارائه مدل و روش تحقیق
مساله ی مورد نظر عبارت است از یک زنجیره تامین سه الیه ای شامل تامین کنندگان  ،rیک تولید کننده و مراکز توزیع .d
رویه کار به این صورت است که در هر دوره امکان معرفی و ارایه محصولی جدید بررسی میشود و در صورت سوداوری زنجیره
تامین نیز باید مجددا طراحی شود بنابراین 8مواد خام خریداری شده از تامین کنندگان ا به محل کارخانه حمل شده و در فضایی
که برای آنها در نظر گرفته شده است قرار می گیرند .با انجام عملیاتی این قﻄعات به محصول نهایی مورد نیاز مشتریان تبدیل
شده و مقادیر اضافی آنها در انبار مربوط به قﻄعات ذخیره می شود و در دوره های بعدی از آنها استفاده می شود .محصوالت
نهایی نیز پس از تولید بنا به مقدار تقاضای مشتریان به مراکز توزیع ارسال می شود و مقادیر اضافی از آنها در انبار مربوط به
محصول نهایی ذخیره می شو د .حال هدف جواب دادن به این سوال ها می باشد  8در هر دوره چه محصول جدیدی ارائه میشود؟
در هر دوره از هر محصول چه مقدار باید تولید شود ؟ در هر دوره چه مقدار از هر یک از مواد خام و از کدام یک از تامین
کنندگان خریداری شود ؟ در هر دوره چه مقدار از هر یک از محصو الت نهایی به مراکز توزیع ارسال می شود ؟ و این که در
انتهای دوره چه مقدار از مواد خام و چه مقدار از محصول نهایی در انبار ذخیره سازی می شوند ؟ شایان ذکر است که انبار قﻄعات
و محصوالت نهایی از هم جدا می باشند وهر کدام هزینه مخصوص به خود را دارد .هدف مدل پیشنهادی حداکثر کردن سود
است.در ادامه اندیس ها،پارامترها،متغیرها و مدل ریاضی مساله آمده است.

2:
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اندیس ها:
دوره
تامین کننده مواد خام
توزیع کننده
مواد خام
محصول

t
j
d
m
i

پارامترها
تقاضا
 8 Dditتقاضای مرکز توزیع  dبرای محصول  iدر دوره t
در دسترس بودن محصول
قیمت ها
 8 Pjmقیمت هر واحد ماده خام  mدر تامین کننده مواد خام j
 8 Piقیمت هر واحد محصول  iکه توسط تولید کننده ،تولید میشود
مواد خام مورد نیاز
 8 Nimتعداد مواد خام  mکه برای تولید محصول  iمورد نیاز است
ظرفیت ها
 8 Ciظرفیت تولید کننده برای تولید محصول i
 8 Cdظرفیت مرکز توزیع d
هزینه تولید
 8 Qiهزینه تولید محصول  iتوسط تولید کننده
 8 FQiهزینه ثابت تولید محصول  iتوسط تولید کننده
هزینه موجودی
 8 Umهزینه هر واحد موجودی ماده خام  mدر تولید کننده
 8 Uiهزینه هر واحد موجودی محصول  iدر تولیدکننده
هزینه حمل و نقل
 8 Wjهزینه حمل و نقل بین تولید کننده مواد خام  jو تولید کننده
 8 DEiهزینه طراحی محصول  iبرای تولید کننده
 8 Sهزینه نارضایتی مشتری (به ازای هر واحد)
 8 Mعدد بزرگ
متغیرها
متغیرهای ثابت
موجودی
 8 Imtموجودی مواد خام  mبرای تولید کننده در پایان دوره t
 8 Iitموجودی محصول  iبرای تولید کننده در پایان دوره t
متغیرهای تصمیم
پیکربندی
 8 Gjtمتغیر باینری که تامین کننده مواد خام  jرا به تولید کننده در هر دوره وصل میکند
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 8 Gdtمتغیر باینری که تولید کننده را به مرکز توزیع  dدر هر دوره وصل میکند
قرارداد
،1 8 µjtاگر تولید کننده مواد خام  jو تولید کننده یک قرارداد در دوره  tداشته باشند،0،در غیر اینصورت
،1 8 µdtاگر تولید کننده و مرکز توزیع  dیک قرارداد در دوره  tداشته باشند،0،در غیر اینصورت
جریان
 8 Tjmtمیزان ماده خام  mکه از تولید کننده مواد خام  jبه تولیدکننده در دوره  tانتقال میابد
 8 Tditمیزان محصول  iکه از تولیدکننده به مرکز توزیع  dدر دوره  tانتقال میابد
تولید
 8 Xitمقدار تولید محصول  iبرای تولید کننده در دوره t
در دسترس بودن محصول
 8 Vitمتغیر باینری که در دسترس بودن محصول و زمان ورود محصول جدید به بازار را نشان میدهد
محصوالت تولیدشده
،1 8 VPitاگر تولید کننده تصمیم به طراحی محصول  iدر دوره  tبکند،0،در غیر اینصورت
ارائه مدل

Maximize= ∑d ∑i ∑t PiTdi - ∑j ∑m ∑t PjmTimt - ∑i ∑t (QiXit + FQiVPit ) - ∑m ∑t UmImt - ∑i
∑t UiIit - ∑j ∑t WjGjt- ∑t ∑d ∑i S.(Ddit – Tdit ) - ∑t ∑i DEi.VPit
محدودیت ها
موجودی

)∀ m,t, (1

Ikt = Ikt-1 + ∑j Tjmt - ∑i NimXit

)∀ i,t, (2

جریان

Iit = Iit-1 + Xit - ∑d Tdit
)∀ d,i,t (3

ظرفیت ها

≤

Xit + Iit-1 ≥ ∑d Tdit

)∀ i,t (4
)∀ m,t, (5

Ddit

Tdit

∑j Tjmt + Imt-1 ≥ ∑i NimXit
)∀ i,t, (6
)∀ d,t (7

≤ Ci

Xit

∑i Tdit ≤ Cd

)∀ j,t, (8

∑m Tjmt ≤ M.Gjt

)∀ d,t , (9

∑i Tdit ≤ M.Gdt

)∀ i,t, (10

Xit ≤ M.Vit

) , VP,V,µ,G ԑ {0,1}. (12عدد صحیح I,S,X ≥ 0 ,
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( )1این محدودیت بیان میکند که موجودی پایان دوره ماده  tخام  mام برای تولیدکننده که در انبار ذخیره میشود باید
مساوی باشد با موجودی پایان دوره ماده خام  mام دوره قبل ) (t-1که در انبار ذخیره شده به اضافه مجموع ماده خام  mام که
ازتامین کنندگان دردوره  tدریافت میشود با کسر کردن میزانی از این ماده که برای ساخت محصول  iام در دوره  tمصرف میشود.
( )2این محدودیت بیان میکند که موجودی پایان دوره  tاز محصول  iام برای تولید کننده که در انبار ذخیره میشود برلبر
است با موجودی پایان دوره این محصول در دوره قبل) (t-1که در انبار ذخیره شده به اضافه میزان تولید از این محصول (محصول
 iام) در دوره  tمنهای مجموع محصوالت نوع iام که به مراکز توزیع دردوره  tاین دوره میرود.
( )1این محدودیت بیانگر این است که میزان محصول  iام ارسال شده به مرکز توزیع  dام در دوره  tنباید از میزان تقاضای
مرکز توزیع برای این محصول در دوره  tتجاوز کند.
( )2این محدودیت بیان میکند که میزان تولید محصول  iام در دوره  tبه اضافه موجودی این محصول که در پایان دوره قبل
) (t-1در انبار ذخیره شده باید بزرگتر مساوی مجموع مقادیر ارسال شده از محصول  iام به مراکز توزیع در دوره  tباشد.
( )5این محدودیت بیان میکند که مجموع ماده خام  mام که از مراکز توزیع به تولید کننده انتقال میابد به اضافه موجودی
پایان دوره قبل ماده خام  mام برای تولید کننده که در انبار ذخیره شده،باید بزرگتر مساوی مجموع این ماده خام باشد که برای
تولید محصوالتی که از این ماده در این دوره استفاده میکنند باشد.
( )1این محدودیت بیان میکند که میزان تولید محصول  iام در دوره  tباید کوچکتر مساوی ظرفیت تولید کننده برای تولید
محصول  iباشد.
( )7این محدودیت بیان میکند که میزان همه محصوالتی که از تولید کننده به مرکز توزیع  dام در دوره  tمیرود باید کوچکتر
مساوی ظرفیت مرکز توزیع  dباشد.

 -9حل مثال عددی با استفاده از مدل پیشنهادی
مدل ریاضی ارائه شده را توسط نرم افزار  Lingo 9که یک نرم افزار تحقیق در عملیات است حل میکنیم .داده های مثال
عددی را وارد مدل کرده و با استفاده از نرم افزار حل میکنیم و در نهایت خروجی های حاصل از حل مدل ارائه خواهد شد.
شرکتی برای تولید کردن  2نوع محصول نهایی خود  1،نوع قﻄعه اولیه مورد نیاز خود را از  5تامین کننده تامین می کند. .
این اطالعات مربوط به یک زمان  2دوره ای می باشد که محصوالت تولید شده به  2مرکز توزیع فرستاده می شود .جدول ()1
میزان تقاضای محصول نهایی را نشان می دهد .سایر داده ها در جدول ( )2تا ( )11آورده شده است.
جدول تقاضای (  : )7تقاضای محصوالت نهایی
t =4
11:

t =3
120

t =2
115

t =1
111

d =1
i=1

115

11:

121

105

i=2

11:

121

105

112

i=1

115

111

127

111

i=2

115

125

121

115

i=1

120

101

115

121

i=2

120

125

111

102

i=1

121

115

122

112

i=2

d =2

d =3

d =4
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جدول ( : ) 2مقدار مورد نیاز از هر یک مواد خام برای تولید یک واحد از محصول نهاییi
m=6

m=5

m=4

m=3

m=2

m=1

0٫۰۰۰
0٫۱

0٫۰
2

10
50

1
1

1
1

2
5

i =1
i =2

جدول( : ) 9هزینه نگهداری مواد و محصوالت نهایی(تومان)

100

m =1

200

m =2

20

m =3

:0

m =4

100

m =5

20

m =6

250

i =1

500

i =2

جدول ( :) 4هزینه تامین قطعات(تومان)

27000

m =1

7000

m =2

1000

m =3

1000

m =4

10000

m =5

500

m =6

جدول ( :)5هزینه مرتبط با حمل و نقل مواد خام از تامین کنندگان به کارخانه(تومان)

250

j =1

700

j =2

220

j =3

250

j =4

220

j =5

جدول( : )6قیمت فروش محصوالت نهایی به مراکز توزیع(تومان)

1:0000

i=1

120000

i=2

جدول( : )1ظرفیت تولید کننده برای تولید محصوالت(تومان)

12

752

i=1

210

i=2
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جدول( : )8قیمت تمام شده محصول برای تولید کننده(تومان)

110000

i=1

220000

i=2

جدول( : )3هزینه ثابت تولید محصول(تومان)

1500

i=1

1000

i=2

جدول ( :)71هزینه طراحی محصول(تومان)

7000

i=1

15000

i=2

جدول (:)77هزینه نارضایتی مشتری(تومان)

1700

d =1

1000

d =2

1500

d =3

1000

d =4

 -7-9نتایج
در هر دوره چه مقدار از هر محصول باید تولید شود ؟ برای پاسخ به این سوال جدول زیر تهیه شده است.
جدول ( : )72میزان تولید هر یک از محصوالت در هر دوره

t =4

t =3

t =2

t =1

210

1:1

258

220

i=1

251

122

18:

210

i =2

همانﻄور که از جدول باال پیدا است  ،از دید تابع هدف در تمام دوره ها هر دو محصول نهایی باید تولید شود تا جوابگوی
تقاضای مشتریان باشد و به هدف خود که افزایش میزان سود است برسد.
در خروجی مدل داریمX(1,1)=440 8

این عبارت بدین معنی است که از محصول اول در دوره اول بایستی  220عدد تولید شود .حال در همین دوره به مرکز توزیع
اول تا چهارم که در دوره اول تقاضایشان برای محصول اول به ترتیب  111و 112و115و102

(  d(1,1, 1)=131و112

=) d(2,1,1و d(4,1,1)=102و  ) d(3,1,1)=115می باشد به ترتیب 111و  82و 115و 102عدد از محصول اول بایستی
تحویل داده شود )Tj(1,1,1)=131, Tj(2,1,1)=110 ,Tj(3,1,1)=115, Tj(4,1,1)=102( .که در این صورت تقاضای مرکز
توزیع اول و سوم و چه ارم به طور کامل پاسخ داده خواهد شد اما تقاضای مرکز توزیع دوم به طور کامل براورده نمی شود .با توجه
به این توضیحات در دوره اول از  440محصولی که تولید می شود  ،تمام محصول نهایی تولید شده به مراکز توزیع تحویل داده
خواهد شد با این وجود در مرکز توزیع دوم  2واحد تقاضای از دست رفته وجود خواهد داشت و موجودی محصول نهایی در پایان
دوره صفر است که خروجی مدل نیز گویای همین مﻄلب است.
در خروجی مدل داریمX(1,2)=459 8
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این عبارت بدین معنی است که از محصول اول در دوره دوم بایستی  258عدد تولید شود .حال در همین دوره مراکز توزیع
که در دوره دوم تقاضایشان برای محصول اول به ترتیب  111و  121و 105و 115
) (d(1,1,2)=115 , d(2,1,2)=105 , d(3,1,2)=123 ,d(4,1,2)=116می باشد به ترتیب  115 , 105 , 123 , 116عدد
از محصول اول بایستی تحویل داده شود (Tj(1,1,2)=115 , Tj(2,1,2)=105 , Tj(3,1,2)=123 , Tj(4,1,2)=116) .با این
توضیحات از  258محصول اولی که در دوره دوم تولید میشود همه آن به مراکز توزیع میرود و تقاضای همه مراکز بﻄور کامل
پاسخ داده خواهد شد.با این تفاسیر تقاضای از دست رفته در این دوره برای محصول اول برابر صفر است که خروجی مدل نیز
گویای همین مﻄلب است.
در خروجی مدل داریم X(2,1)=460 8

این عبارت بدین معنی است که از محصول دوم در دوره اول بایستی  210عدد تولید شود .حال در همین دوره به مراکز توزیع
که در دوره اول تقاضایشان برای محصول دوم به ترتیب 121و 112و111و105

(d(1,2,1)=105 , d(2,2,1)=113 ,

) d(3,2,1)=112 , d(4,2,1)=126می باشد به ترتیب 105, 113 , 112 , 126عدد از محصول اول بایستی تحویل داده شودکه
در این صورت تقاضای همه مراکز توزیع به طور کامل پاسخ داده خواهد شد .با توجه به این توضیحات در دوره اول از 210
محصولی دومی که تولید می شود  251 ،آن به مراک ز توزیع تحویل داده خواهد شد و مابقی آن که برابر 2است در انبار ذخیره
سازی می شود و در دوره های بعد مورد استفاده قرار می گیرد .با این تفاسیر تقاضای از دست رفته برابر صفر است که خروجی
مدل نیز گویای همین مﻄلب است.
در خروجی مدل داریمX(2,2)=398 8

این عبارت بدین معنی است که از محصول دوم در دوره دوم 18:عدد تولید می شود .حال در همین دوره به مراکز توزیع که
در دوره دوم تقاضایشان برای محصول دوم به ترتیب 122و  115و 127و 121
) (d(1,2,2)=123 , d(2,2,2)=127 , d(3,2,2)=115 , d(4,2,2)=124می باشد به ترتیب  100,36, 115, 124عدد از
محصول دوم تحویل داده می شود (Tj(1,2,2)=100 , Tj(2,2,2)=36 , Tj(3,2,2)=115 , Tj(4,2,2)=124).که در این صورت
تقاضای مراکز توزیع سوم وچهارم به طور کامل پاسخ داده خواهد شد شد اما در مرکز توزیع اول  21تقاضای از دست رفته و در
مرکز توزیع دوم  81تقاضای از دست رفته وجود خواهد داشت و موجودی محصول نهایی در پایان دوره صفر خواهد بود که
خروجی مدل نیز گویای همین مﻄلب است.
برای دوره های بعد که محصوالت جدید دیگری باید تولید شود چنانچه میزان سودآوری مدل حاصل از اضافه شدن محصول
جدید بیشتر از دوره قبل باشد،محصول جدید تولید میشود وگرنه تولید محصول جدید بدلیل سودآور نبودن اجرا نمیشود.ینی اگر
بخواهیم نمودار سودآوری دوره ها را رسم کنید باید نمودار صعودی داشته باشیم.

 -4نتیجهگیری
این تحقیق با هدف ایجاد زنجیره تامین یکپارچه برای معرفی محصول جدید به همراه پرداختن به موضوعات برنامه ریزی
تولید،فروش و حمل ونقل است .با در نظر گرفتن معرفی محصول جدید در بازار رقابتی یک زنجیره تامین پویا مورد نیاز است که
در این تحقیق بحث شده است.یک مدل شبکه زنجیره تامین به همراه محصول جدید در نظر گرفته شده .در این مدل بهینه
سازی پیکربندی زنجیره تامین با در نظر گرفتن محصوالت جدید و تامین کنندگان در نظر گرفته شده است.
در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی خﻄی عدد صحیح سه سﻄحی ارائه شد.هدف این مدل افزایش سود است پس متعاقب با
آن هزینه ها که شامل هزینه های تولید و حمل و نقل و نگهداری موجودی و نارضایتی مشتری است باید کاهش یابد.با توجه به
اندیس ها،پارامترهاو متغیرها به ارائه مدل پرداختیم.برای حل مدل پیشنهادی از نرم افزار  Lingo 9استفاده کردیم.و خروجی
های حاصل را در قالب جدول ارائه دادیم.
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Abstract
This study considers supply chain network configuration in an innovative
environment while the new product development (NPD) will affect the supply
chain configuration (SCC). By consideringthe new product development concept,
we may face with dynamic supply chain configuration during a planning horizontal
time.In this study, a new model is presented toconsider the dynamic configuration
of a supply chain by developing new products. In the proposed model, the dynamic
configuration of a supply chain and the new product launching time is optimized
simultaneously. In this research we proceeded mathematical supply chain.the given
model is a linear programming model of mix integer for multi layer,multi product
supply chain that maximize the profit.we solve the given model by using lingo9
software.
Key words: supply chain network, redesign, new product development,optimal
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مدل استخراج الزامات طراحي سيستمهای پيچيده ،مبتني بر ترکيب بهينهای
از فناوریها
9

فرهاد زیوری خرسند  ،*،7رسول نورالسنا ،2جعفر قیدر خلجانی
f.z.khorsand@gmail.com
rassoul@iust.ac.ir
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چکیده
این پژوهش ،توسعه متدولوژی استخراج الزامات را ،با در نظر گرفتن ماهیت عملیات و تحلیل سلسله مراتبی برای
سیستمهای هوافضایی ،با در نظر گرفتن فناوریهای قابل دسترس ،توصیف مینماید .در هستهی این متدولوژی،
از فرآیند تحلیل سلسهمراتبی /شبکهای( )AHP/ANPدر جهت حصول اطمینان از قابلیتردیابی اطالعات کمّی
و کیفی طرح شده از الزامات تا فناوریهای قابلدسترس ،درمدل سلسلهمراتبی استفاده میشود .مﻄالعات نشان
میدهد که در حدود  22درصد از شکستهای پروژه درسیستمهای پیچیده را میتوان به الزامات ناقص وتغییر
در الزامات نسبت داد .این متدولوژی سعی بر افزایش سﻄح دانش و کاهش عدمقﻄعیتها ،از طریق هدایت تیم
طراحی در یک فرآیند ساختاربندی شده را دارد .در جهت رفع چالشهای فوق ،متدلوژی جدیدی بر بستر روش
های قبلی توسعه دادهشده است تا به صورت سلسهمراتبی ،از باال به پایین الزامات را ،از ابتدا یعنی انتظارات
ذینفعان تا انتها یعنی فناوریهای قابل دسترس در سیستم تحت توسعه به جریان اندازد .در حین تعریف مسئله
یک دستهبندی از الزامات در جهت طبقهبندی اطالعات جمعآوری شده ایجاد میگردد.
واژههای کلیدی 8استخراج الزامات ،فناوریهای قابل دسترس ،تحلیل سلسلهمراتبی ،تصمیمگیری

 -7مقدمه
معموال ،فرآیند طراحی به سه فاز اصلی تقسیم میشوند 8مفهومی ،اولیه و طراحی تفصیلی که در شکل  1نشان داده شده
است .در این شکل ،فرآیند طراحی با گروهی از الزامات اولیه شروع میشود و با ساخت سیستم با کمک فناوریهای موجود ،کامل
میشود .در این میان تمامی فعالیتها تاثیری مهم بر پایداری و کیفیت محصول پایانی دارند .الزامات نقش یک پل اطالعاتی را،
که میان مشتریان به فناوریهای قابل دسترس و بالعکس منتقل میشود ،ایفا میکنند.
هدف اساسی الزامات ،دستیابی به نیازهای مشتری در حالتی است که میتواند منجر به ایجاد یک ترکیب برتر یا نسبتا برتر از
فناوریهای قابل دسترس ،شود .الزامات اساس این پژوهش میباشند .شورای بینالمللی مهندسی سیستم ،INCOSE ،الزامات را
اینگونه تعریف مینماید]1[8
«الزام 8یک بیانیه که مشخصات یا محدودیتهای یک سیستم ،محصول یا فرآیند را شناسایی میکند ،واضح و قابلاندازهگیری
است و همچنین برای جلب نظر ذینفع و یا مشتری ضروری است».
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شکل  :7فرآیند سنتی طراحی

«الزام 8یک بیانیه که مشخصات یا محدودیتهای یک سیستم ،محصول یا فرآیند را شناسایی میکند ،واضح و قابلاندازهگیری
است و همچنین برای جلب نظر ذینفع و یا مشتری ضروری است».
الزامات باید به ذینفعان و سیستمها و نهایتاً فناوریهای قابل دسترس ،قابل نگاشت باشند .از روابط بین الزامات و ذینفعان ،به
منظور نشان دادن سﻄح موفقیت سیستم استفاده میشود .همچنین روابط بین الزامات و سیستمها به تاثیر الزامات بر روی
سیستمها و متعاقباً فعال سازی فرآیند آزمایش و اعتبارسنجی الزامات ،میپردازد .برای انجام فرآیند آزمایش ،الزامات باید تا حد
ممکن ،واضح باشند.
هر پروژه ی صنعتی مقدار محدودی از منابع مالی ،دانش ،فناوری و زمان را دارد [ .]2متعاقبا ،استراتژیهایی به منظور
تخصیص منابع برای اطمینان از موفقیت پروژه ایجاد می شوند .در مورد یک سیستم پیچیده ،با فرض دارا بودن تعداد زیادی از
الزامات ،تخصیص منابع یسیار مشکل میباشد ،زیرا این امر موجب میشود تا تعدادی از الزامات بهطور کامل محقق نشوند و
متعاقب آن برخی ذینفعان راضی نباشند[ .]1این مساله منجر به فرآیند انتخاب الزامات (تحلیل الزامات) میشود.
تحلیل اهمیت الزامات در موفقیت یک پروژه دالل ت بر مفهوم پروژه موفق و ارزیابی تاثیر الزامات بر سیستم دارد .گزارش دفتر
محاسبات عمومی ،) GAO( 1کلید موفقیت پروژه را برقراری ارتباط میان نیازهای پروژه و فناوریهای قابل دسترس بیان می-
نماید[ .]1بهمنظور دستیابی به این هدف ،پیشنهاد میشود که مبادلهای میان طراحی پروژه و انتظارات مشتری ساخته شود .این
عامل منجر به نمایش فرآیند الزامات در شکل  2میشود .این شکل نشان میدهد که مسیری از میان الزامات محصول بهمنظور
هماهنگی منابع بههمراه انتظارات میگذرد.

)1 General Accounting Office (GAO

1:
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شکل  :2فرآیند الزامات )(GAO

اهمیت برقراری ارتباط میان انتظارات مشتری و فناوریهای قابل دسترس به هزینه تشکیل پروژه در طراحی مفهومی مرتبط
است Loucopoulos .تاکید مینماید که] 8مهندسی الزامات[ مستدال یک فعالیت کلیدی در توسعه سیستم است ،زیرا اگر
کوچکترین خﻄایی در فاز مشخص کردن الزامات اولیه رخ دهد ،بیشترین هزینههای تعمیر در زمان پیادهسازی سیستم ایجاد
میشود]2[ .

 -2مروری بر منابع
در این بخش مروری بر روشها و مﻄالعات انجام گرفته در زمینهی تحلیل الزامات ارائه میگردد و ضعفهای روشهای
بکاررفته تصریح میگردد.

 -7-2گسترش عملکرد

کیفیت7

با وجود تفاوتهایی که در روشهای مختلف  QFDوجود دارد ،منﻄق و فلسفه همه آنها یکی بوده و نقﻄه شروع اکثر آنها
ماتریسی موسوم به " خانه کیفیت " 2است .در این قسمت تمرکز اصلی بحث ،درباره ماتریس اول یا همان  HoQمیباشد که به
مراحل پر کردن آن با یک مثال فرضی نشان داده میشود .شکل  1قسمتهای مختلف ماتریس  HoQنشان داده شدهاست.
 -7-7-2مفاهیم قابل استخراج از HoQ
مهمترین سوالی که با تکمیل خانه کیفیت پیش روی اکثر کارشناسان و اعضای تیم اجرایی  QFDمی باشد این است که "
مفاهیم قابل استخراج و استفاده از خانه کیفیت چه مواردی هستند ؟ "

موارد عمومی که معموال از خانه کیفیت برداشت می شود عبارت است از8
تعیین مهمترین مشخصه فنی محصول (بر اساس وزن مﻄلق)
تعیین نقاط قوت نیازمندی های کیفی در مقایسه با محصول سایر رقبا(تحلیل نتایج ارزیابی رقبا در سمت راست ماتریس)
تعیین نقاط قوت مشخصه های فنی محصول در مقایسه با محصول سایر رقبا(تحلیل نتایج ارزیابی رقبا در پایین ماتریس)
تعیین میزان همبستگی میان مشخصه های فنی محصول
شناسایی و بررسی فرصت های بهبود(نتایج الگو برداری در سمت راست ماتریس)

)1 Quality Function Deployment (QFD
)2 House of Quality (HoQ
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شکل :9قسمتهای مختلف ماتریس HoQ

 -7-7-2مفاهیم قابل استخراج از HoQ
مهمترین سوالی که با تکمیل خانه کیفیت پیش روی اکثر کارشناسان و اعضای تیم اجرایی  QFDمی باشد این است که "
مفاهیم قابل استخراج و استفاده از خانه کیفیت چه مواردی هستند ؟ "

موارد عمومی که معموال از خانه کیفیت برداشت می شود عبارت است از8


تعیین مهمترین مشخصه فنی محصول (بر اساس وزن مﻄلق)



تعیین نقاط قوت نیازمندی های کیفی در مقایسه با محصول سایر رقبا(تحلیل نتایج ارزیابی رقبا در سمت راست
ماتریس)



تعیین نقاط قوت مشخصه های فنی محصول در مقایسه با محصول سایر رقبا(تحلیل نتایج ارزیابی رقبا در پایین
ماتریس)



تعیین میزان همبستگی میان مشخصه های فنی محصول



شناسایی و بررسی فرصت های بهبود(نتایج الگو برداری در سمت راست ماتریس)

در جدول  1چند نمونه از پژوهشهای صورت گرفته ،در حوزههای مختلف تحلیل الزامات ،که با کمک  QFDانجام شدهاست،
آمده است8
جدول :7مروری بر منابع تحلیل الزامات با QFD
حوزه پژوهش

تعریف الزامات

طراحی محصول

مدل تصمیم

تخصیص منابع

منبع

سال انتشار

][5

2000

ارزیابی بیش از  200شرکت در امریکا و ژاپن در استفاده از QFD

][6

2000

استفاده از فرآیند  QFDبرای پردازش الزامات مشتری

][7

2004

ترکیب مدل کانو با  QFDبرای برآوردن الزامات مشتری

][8

1998

انتخاب ترکیب بهینه مشخصه های مهندسی با ترکیب  QFDبا روش های MADM

][9

2002

بهبود کیفیت محصول با ترکیب  QFDبا  DFA ،FMEAو AHP

][10

1996

پرکردن ماتریس  HoQبا کمک شبکه های عصبی یادگیرنده

][11

2000

بحث درباره استفاده از منﻄق فازی ،شبکه های عصبی و روش های تاگوچی

][12

2002

بهینه کردن رضایت مشتری با تغییرات در مشخصه های مهندسی

][13
[14
[]15

1998

بررسی منابع محصول در فرآیند QFD

1998
2002
2003

تخصیص منابع به مشخصه های مهندسی برای حداکثر نمودن رضایت مشتری

]]16
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 -2-2خالهای کنونی تحلیل الزامات
در این یخش ،ابتدا دالیل شکست پروژههای طراحی در جدول  2تشریح میگردد .با توجه به جدول  ،2میتوان دریافت که
 ٪22شکست های پروژه مستقیما به الزامات ،الزامات ناقص و متغیر مرتبط میباشند .دالیل اصلی مرتبط با گروههای الزامات
عبارتند از " 8ساختا ریافتگی ضعیف ،عدم بیان صریح ،ضعف در ارتباط با کاربران ،تغییرات بسیار سریع ،انتظارات غیرضروری و
غیرواقعی "]17[ .بسیاری از این دالیل زیر سایهی ردیابی ناقص الزامات ،ذینفعان و سیستمها گروهبندی میشوند.
جدول  :2دالیل شکست پروژه ها براساس []71
دالیل

احتمال شکست

الزامات ناقص

13.1%

کمبود کاربر درگیر

12.4%

کمبود منابع

10.6%

انتظارات غیرواقعی

9.9%

کمبود حمایت های اجرایی

9.3%

تغییر الزامات

8.7%

نقص برنامه ریزی

8.1%

عدم نیاز به توسعه محصول

7.5%

در مﻄالعه تغییرات طراحی Jordan ،دالیل زیر را علل تغییرات الزامات بیان کردهاست [8]2


شکستهای سختافزاری



از مد افتادن



ارتقا سختافزار



تغییر در هدف

 -9-2نقاط ضعف فرآیند  QFDدر تحلیل الزامات
 -1عدم وجود ساختاری برای ردیابی الزامات
 -2عدم بررسی سازگاری مقایسات کیفی
 -1عدم امکان انتشار عدمقﻄعیت در فرآیند تحلیل الزامات
 -2عدم استفاده از اطالعات کمّی ( در صورت وجود )

 -9متدولوژی پیشنهادی
هدف از این قسمت فرموله کردن متدولوژی پیشنهادی با استفاده از پیوند گامهای تحلیل الزامات به همراه رویکردهای
بررسی شده میباشد.

 -7-9گام  :7طبقه بندی اطالعات – رده بندی الزامات
دستهبندی الزامات در ابتدا هنگام تعریف مساله وارد میشود .هدف دستهبندی الزامات ،مرتب کردن اطالعات فراوان بهدست
آمده از ذینفعان ،دادههای پیشین ،و پایگاه دادههای دانش برگرفته از پروژههای طراحی قبلی میباشد.
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اولین چالش ،ایجاد و سازماندهی دستهها میباشد .بهمنظور سودمندی دستهبندی ،دستهها نیاز دارند تا در زمینههای
متفاوت سیستمهای هوافضا کاربردی باشند و درعین حال بهاندازهی کافی بهمنظور شامل شدن انواع متفاوت الزامات ،تخصصی
باشند.

 -2-9گام  :2ایجاد نگاشت الزامات – مدل سلسه مراتبی و شبکه ای
زمانیکه اطالعات شناسایی مساله از گام اول جمعآوری و مرتب شد ،هدف گام  2ایجاد یک نگاشت ساختاریافته است که از
ارتباط میان انتظارات ذینفعان و فناوریهای قابل دسترس مﻄمئن شود.
شکل  5بﻄور شماتیک و خالصه نشان میدهند که چگونه کارکردها و مشخصههای عملکردی از انتظارات ذینفعان تا
عملیاتها و سیستمها در گردش میباشند.
نگاشت با انتظارات ذینفع که بصورت «فاعل-فعل-مفعول» میباشد آغاز میشود .با این انتظارات ،فعالیت بعدی شناسایی
سیستمها و وظایف میباشد .وظایف عملکردی از مفهوم عملیات ( )CONOPSبرگرفته میشوند ،درحالیکه سیستمها برگرفته از
معماری سیستمها میباشند (مانند بدنه هوپیما ،پیشرانه ،قدرت و CONOPS ،INCOSE .)...را اینگونه تعریف مینماید« 8روشی
که سیستم از منظر اپراتور عمل مینماید»
بر اساس  CONOPSو سیستمها ،تیم طراحی میتواند لیستی از مشخصهها (اندازه کارایی) برای تحقق انتظارات (مانند وزن،
قدرت ،پیمانه ای بودن و )...را تهیه نماید .متعاقب آن ،آخرین فعالیت ،جمعآوری این عناصر به بیانوضعیت الزامات شکلگرفته که
شامل قابلیت (انتظار یا کارکرد) ،مشخصه ( MOEیا  )MoPو اگر نیاز باشد محدودیت (عملیاتی و یا فیزیکی) میباشد.
یک مثال از کارکرد عملیاتی« ،هواپیما بهدور ناحیه موردنظر بچرخد» می باشد .برای این کارکرد «زمان روی هدف» و
«حداکثر ارتفاع» مثالهایی برای مشخصههای کارکردی ( )OPS.MOEمیباشد .برای سیستم پیشرانه ،یک مثال از کارکرد
عبارتست از «انرژی به کار مکانیکی تبدیل شدن» با «تراست موتوز» و «مصرف انرژی» به عنوان مشخصههای سیستم پیشرانه
( )Sys. MOEمیباشد.
فعالیت کلیدی ،ترکیب شدن این کارکردها وسیستمها ) (Systems & Mission Segmentsو اندازه کارآیی ) (MoEsو
نگاشت به شبکه ) (ANPو یا سلسلهمراتب ) (AHPمیباشد.
همانطور که نگاشت  ،از عملیات به سیستم در حال پیشرفت است ( حرکت از باال به پایین) ،تمرکز از "چه هدفی؟" به
"چگونه باید آن را انجام داد؟" تغییر میکند .سیستمها از طریق  MoEهایشان تعریف میشوند که آنها نیز بستگی به فناوری-
های قابل دسترس برای هر  Sys.MoEدارد.
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General

Derived

Specified

Technical

Corporate

Requlatory

End User

Aerodynamic

Marketing

Enviroment
Enviroment

Performance

Conceptual Design

Level 1

Propulsion

Business Env.

Disposal

Usability

Structure

Strategic Mgt.

Certification

Aesthetic

Weight

Finance

Standards

Operation

Control

Accounting

Avionics

Distribution

Power

Support

Payload

Retirement

Testing

Training

Operation

Level 2
Process

Non-Functional

System

Level 3

Level 4

Functional

Attribute

Constraint

Capability

Level 5

Enviroment

Interface

Physical

Level 6

Preliminary Design
Specific

شکل  :4دستهبندی الزامات در سیستمهای هوایی

پس از مشخص شدن نگاشت سیستمها و عملکردها ،با استفاده از مفهوم تحلیل  ،Morphologicalفناوریهای قابلدسترس
مشخص میشود .هدف این روش ،دستهیندی یک سیستم به چند زیرسیستم و شناسایی فناوریهای بالقوه ،برای هر زیرسیستم
میباشد .در شکل  ،1ماتریسی از فناوریهای قابل دسترس ،برگرفته از منبع ] ، [1:برای یک پرندهی هوایی نمایش داده شده
است .از آنجایی که معموال ترکیب فناوریهای قابل دسترس برای سیستمها گاها با ناسازگاریهایی همراه است ،به عبارت دیگر
استفاده از دو فناوری در سیستم تحت توسعه ،عمال امکانپذیر نمیباشد ،میبایست پس از ایجاد ماتریس فناوریهای قابل
دسترس ،موارد ناسازگاری را حذف تصمیم نمود .در شکل  ،7نمونهای از فناوریهای قابل دسترس برای سیستم پیشرانه ،سوخت
و پاور یک پرنده آورده شدهاست.

شکل :5نمونهایی از ساختار سلسلهمراتبی برای یک پرنده در SuperDecisions
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شکل :6ماتریس  Morphologicalماموریتهای ممکن و فناوریهای قابل دسترس ][78

5
Diesel

4
Stirling

ALTERNATIVE
1
2
3
IC Engine+Turbo
Gas Turbine
Electeric Motor
Fixed Pitch Prop Variable Pitch Prop
Jet

Hybrid
Flywheel

Altitude

)H2(Liquid

Hydrocarbon

Regenerative
Fuel Cell
Beam

Not Regenerative
Battery
Solar

SYSTEM MoE
Specific Energy & Energy Consumption
Conversion Efficiency
Fuel Specific Energy

Power Specific Energy

SYSTEM
PROPULSION
Engine Type
Conversion Efficiency
FUEL
Fuel Type
POWER
Power Option
Primary Source
Secondary Energy Storage

شکل  :1ماتریس فناوریهای پیشرانه ،سوخت و پاور

 -9-9گام  :9ایجاد مدل تصمیم گیری – مقایسات زوجی
ایجاد یک مدل تصمیم متشکل از انجام مقایسات زوجی برگرفته از نگاشت ایجاد شده در گام  2میباشد .در طی طراحی
مفهومی ،تیم طراحی بسیار بیشتر بر روی مدل تصمیم وقت میگذارد .اگرچه هیچ چیزی مانع تیم از سوالکردن از کارشناسان و
تصمیمگیرندگان بهمنظور کمک در این فرآیند نمیشود .این سوال میتواند از طریق پرسشنامه و یا در طی جلسهی گروهی انجام
شود.
بهمنظور انجام مقایسه زوجی ،میتوان از دو ابزار استفاده شود SuperDecisions 8که توسط گروه  ANPایجاد شده است و
همچنین ) Microsoft Excel(Rو کدنویسی در نرمافزارهای برنامهنویسی که توسط پژوهشگران انجام میشود.
 SuperDecisionsیک نرمافزار شیگراست که امکان ایجاد ساختار سلسلهمراتبی را برای کاربر فراهم مینماید.
الزم به ذکر است که نتایج مقایسات زوجی به صورت نرماالیز (رقمی بین  0تا  )1نمایش داده میشوند .در نرمافزار
 SuperDecisionsاین روشها با نام  ( Ideal Valueفاکتور مهمتر دارای اولویت  1میباشد) و  L1-Normیا Normalized

 ( Valueفاکتور با اهمیت باالتر دارای اولویتی باالتر از بقیه فاکتورهاست به نحوی که حاصل جمع اولویتها  1میشود).؛
شناخته میشوند.
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 -4-9گام چهارم:ارزیابی اهمیت الزامات با کمک فناوریهای قابل دسترس
ارزیا بی اهمیت الزامات بر اساس معیار محدودسازی ذینفعان بنا شده است .می بایست یک سری معیار سﻄح پایین که به
خوبی معیارهای سﻄح باال می باشند ،برای محدودسازی تعداد الزامات وجود داشته باشد .سود  -فرصت  -هزینه  -ریسک
) (BOCRبه عنوان معیارهای سﻄح باال معرفی شدهاند که اغلب با پروسههای  ANP/AHPهمراه میشوند .هدف این گام تعیین
سﻄحی از ساختار سلسلهمراتبی است که در آن معیارهای  BOCRتجمیع شوند.
سودها ،هزینه ها و ریسکهای سیستم اغلب و به طور مشخص به فناوریهای قابل دسترس برای سیستمها ارجاع داده می-
شوند .بنابراین همانطور که در شکل  :نمایش داده شده است ،یک سﻄح منﻄقی برای تجمیع این معیارها در نگاشت الزامات
بین  Sys.MoEو فناوریهای قابل دسترس سیستمها میباشد .به عبارت دیگر نقﻄهی اتصال مدل تصمیمگیری که در گام سه
اهمیت اجزایش مشخص گردید با فناوریهای قابل دسترس ،استفاده از معیارهای سود ،هزینه ،ریسک میباشد.
سﻄوح باالتر از سودها ،هزینه ها و ریسکها به طور مشخص به فناوریهای سیستمها بستگی ندارند ،با این حال اهمیت
نسبی عناصر در سﻄح باالتر باید بر روی فناوریهای سیستمها که برای بدست آوردن ماموریت پیشنهاد شدهاند ،تاثیر بگذارند.
ابتدا کاربر موظف است که تاثیر فناوریهای قابل دسترس برای هر  Sys.MoEرا شناسایی نماید .سود میتواند به عنوان
عملکرد تعریف شود ،بدین معنا که اجراهای بهتر به سودهای باالتر در تحقق ماموریت ترجمه میشوند .معیار هزینهها میتواند
اطالعات تاریخی را برای ت خمین هزینه هر سیستم استفاده کند ،در حالی که معیار ریسک می تواند به عنوان پیچیدگی و ایمنی
هر فناوری تعریف شود.

شکل  :8پکپارچه ساختن سود ،هزینه و ریسک با فرآیند نگاشت

پس از انجام محاسبات مربوط به سود ،هزینه و ریسک هر کدام از فناوریها ،میتوان با در نظر گرفتن میزان اهمیت ذینفعان
به سود ،هزینه و ریسک میزان کارایی ترکیبات سازگار مختلف از فناوریهای قابل دسترس را براساس رابﻄه زیر محاسبه و
ترکیبات برتر را شناسایی نمود.

()1

𝑝𝑅 × 𝑟𝑤 𝐴𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒( 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 ) = 𝑤𝑏 × 𝐵𝑃 − 𝑤𝑐 × 𝐶𝑝 −
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که در آن ( )wبیانگر وزن معیارها و 𝑝𝑅  𝐵𝑝 , 𝐶𝑝 ,بیانگر سود ،هزینه و ریسک هر ترکیب از فناوریها است .مقادیر بهدست
آمده از این رابﻄه در این قسمت ،مقدار  BCRتجمیعی نامیده میشود .رابﻄهی ( )1میزان کارایی هرترکیب را با کم کردن میزان
ریسک و هزینهی آن ترکیب محاسبه میکند ،بنابراین ترکیبی که مقداری بیشتر از صفر را کسب نماید میزان کاراییاش بیش از
مجموع هزینه و ریسک می باشد و ترکیبی برتر ( با در نظر گرفتن الزامات مدنظر در مدل تصمیم) است .در جدول BCR ،1

تجمیعی برای چند ترکیب سازگار از فناوریهای قابل دسترس در شکل  ، 8با کمک رابﻄهی ( )1محاسبه شدهاست.
جدول  :9محاسبهی  BCRتجمیعی برای چند ترکیب سازگار با اوزان مساوی برای سود ،هزینه و ریسک
Syn. BCR

Energy
Storage

Primary Source

Power Source

Conversion Efficiency

Engine Type

-0.180

-

Fuel Cell

Not Regenerative

Variable Pitch Prop

Stirling

-0.183

Solar

Fuel Cell

Hybrid

Variable Pitch Prop

Stirling

0.011

-

Battery

Not Regenerative

Variable Pitch Prop

Diesel

-0.119

-

Fuel Cell

Not Regenerative

Fixed Pitch Prop

Diesel

0.004

Flywheel

Battery

Regenerative

Fixed Pitch Prop

Electeric Motor

-0.030

Altitude

Battery

Hybrid

Variable Pitch Prop

IC Engine+Turbo

-0.340

Flywheel

Battery

Hybrid

Jet

Gas Turbine

 -5-9گام پنجم :رتبه بندی و تخصیص منابع
این مرحله برای اتمام متدولوژی الزامات با ایجاد بیانیه الزامات و تخصیص منابع مورد نیاز برای طراحی سیستم می باشد .بر
مبنای نتایج تجمیعشده از گام پنجم ،تیم طراحی میتواند یک رتبهبندی از  ،Sys.MoEsو  OPS.MoEsرا بسازد.
بر اساس اطالعات تهیه شده از مدل سود -هزینه -خﻄر ،کاربر میتواند انواع منابع مورد نیاز برای پروژه را لیست نماید (به
طور مثال پولی ،زمان ،تکنولوژی و غیره) .همان طور که در [ ]18بحث شدهاست ،استفاده از اطالعات منابع مشهود برای تخمین
میزان منابع نامشهود مانند تصور عمومی از پروژه ،کیفیت و امنیت ممکن می باشد .با ادغام هر دو نوع اطالعات ،سیستم طراحی
میتواند مقدار کل منابع مشهود مورد نیاز برای پروژه را محاسبه نماید

 -4نتیجهگیری
هدف این قسمت تاکید بر امتیازات و برتری های متدولوژی پیشنهادی در ارتباط با تعریف الزامات و فرآیند مدلسازی می-
باشد .با بررسی ادبیات موضوع ،مشاهده شدهاست که فرآیند  QFDیکی از عمومیترین رویکردهای نگاشت الزامات در مسائل
مقیاس صنعتی و آکادمیک میباشد .شکل  8بصورت شماتیک نگاشت الزامات جاری (شامل فرآیند  QFDمیشود) را با متدولوژی
پیشنهادی مقایسه می نماید .امتیازات و برتری های متدولوژی پیشنهادی در سه گروه ذیل قرار میگیرند که در این قسمت
توضیح داده خواهد شد8


قابلیت ردیابی سراسری عناصر موجود در فرآیند تحلیل الزامات



ارزیابی سازگاری مقایسات کیفی



فرآیند ساختار یافته به منظور استفاده از اطالعات کمّی دردسترس

در متدولوژی پیشنهادی ،سازگاری مقایسات کیفی را می توان توسط ضریب سازگاری مورد آزمایش قرار داد .ضریب
سازگاری ،یک عامل کلیدی در  ANPمی باشد.این تئوری امکان ارزیابی ضریب سازگاری را برای مقایسات زوجی و مقیاس اصلی
توصیف شده ،فراهم می سازد.
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شناسایی ناسازگاری در طی روابط کیفی ،تیم طراحی را مجبور می کند تا اعتبار مقایسات زوجی را مورد بررسی قرار دهد .با
انجام چنین کاری ،بحثی در تیم بوجود می آورد که  ،همکاری ها و ارتباطات را بهبود بخشیده و به اعضای تیم اجازه میدهد تا
نسبت به منابع ناسازگاری مفروضاتی را اتخاذ نمایند که این امر اطالعات و دانش اضافه ای را برای مساله بوجود میآورد.
به عالوه متدولوژی پیشنهادی از اطالعات کمّ ی در دست و یا نتایج بر گرفته از محیط طراحی استفاده می نماید تا مقایسات
کمّی ساخته شده پیشین را جایگذاری و یا تصدیق نماید.
در متدولوژی پیشنهادی ،یک فرآیند ساختاریافته به منظور استفاده از اطالعات کمّی موجود ایجاد شده است .این قابلیت با
توجه به مقیاس نسبت ( )ratio scaleمورد استفاده در فرایند  ANPامکانپذیر است .با مقیاس نسبت و یا مقیاس نسبی می-
توان از اطالعات کمی و کیفی به منظور مقایسه آلترناتیوها استفاده نمود .بنابراین ،اطالعات کمی (هرگاه وجود داشته باشند)
میتوانند در هر سﻄحی از نگاشت الزامات استفاده شوند.

شکل  :3مقایسه رویکرد فعلی تحلیل الزامات با متدلوژی پیشنهادی

در متدولوژی پیشنهادی ،نگاشت الزامات بﻄور مستقیم به ماتریس از طریق مدل سود ،ریسک و هزینه انجام میشود .این
قابلیت ،امکان بازخورد نتایج تجمیعی را فراهم میکند .این امر منبع مهمی برای اطالعات کمّی به وجود می آورد ،که میتوانند در
تایید و یا جایگزینی مقایسات کیفی ساخته شده قبلی مورد استفاده قرار گیرند .با انجام چنین کاری ،تیم طراحی قادر به ارزیابی
مجدد اهمیت نسبی اجزا نگاشت الزامات خواهد بود و چگونگی تاثیر اطالعات کمی بر انتخاب آلترناتیوهای سیستم را مورد ارزیابی
قرار می دهد.
این نوآوری متدولوژی پیشنهادی  ،یک فرآیند تکراری میان تحلیل الزامات و سیستمها بوجود میآورد .تیم طراحی خواهد
توانست فرآیند تصمیمگیری را با اطالعات کمّی بیشتری مستند نماید.
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 -5خالصهای از نوآوریهای پژوهش
اولین نوآوری این پژوهش ایجاد روش پیشنهادی است .این روش درک الزامات را با ارایه یک چارچوب ساختاریافته از تعریف
و مدلسازی الزامات بهبود می بخشد .روش پیشنهادی امکان ردیابی را از انتظارات ذینفعان به آلترناتیوها را ایجاد میکند؛ که با
استفاده از اطالعات کیفی آغاز و با اطالعات کمّی از آلترناتیوها پایان مییابد.
دومین نوآوری این پژوهش ،ایجاد طبقهبندی الزامات میباشد .این طبقه بندی میتواند به تیم طراحی برای ایجاد طوفان
ذهنی در رابﻄه با پروژه الزامات متفاوت کمک نماید و همچنین میتواند برای مدیریت اطالعات زمانیکه از نرمافزارهای مدیریت
الزامات مانند  Telelogic Doorsاستفاده میشود ،بکارگرفتهشود.
استفاده از  ANPبه عنوان یک چارچوب متداول در ردیابی انتظارات ذینفعان در آلترناتیوها سومین نوآوری اصلی در این
پژوهش میباشد .این چارچوب امکان تحلیل عدم قﻄعیت با روشهای شبیهسازی مونتکارلو را فراهم مینماید و میتواند
آلترناتیوها را با مدل سود ،فزینه و ریسک انتخاب نماید .ترکیب ماتریس مورفولوژیکی بههمراه  ANPو مدل سود ،هزینه و
ریسک یک روش منحصربهفرد و کارا رابرای مقایسهی تعداد زیادی از آلترناتیوها فراهم میکند.
در ارتباط با چارچوب  ، ANPدیگر نوآوری این پژوهش ،فرآیند تجمیع ترکیبی خوشههای متعدد آلترناتیو میباشد .در ANP

سنتی تنها یک خوشه از آلترناتیوها استفاده میشود ،اما از آنجایی که در این پژوهش ،تعداد مختلفی از خوشههای آلترناتیو و
مشخصههای سیستمی وجود داشت ،بنابراین نیازمند توسعهی رویکردی جدید بود.

 -6پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
 -7-6ترکیب مدل تصمیم با محیطهای مدلسازی و شبیهسازی:
میتوان بهجای استفاده از اطالعات عددی حاصل از دادههای تاریخی یا پروژههای طراحی گذشته ،تیم طراحی با کمک
محیطهای مدلسازی و شبیهسازی اطالعات کمّی موردنیاز خود را براساس مدلهای فیزیکی تولید نماید.

 -2-6تخصیص منابع
میتوان در پژوهشهای آتی ،چگونگی استفاده از منابعی مانند برنامهریزی زمان ،سرمایهگزاری تکنولوژیکی و  ...را در مدل
بررسی نمود .زیرا در ای ن مدل ،هزینه مستقل از مدل تصمیم درنظر گرفته شدهبود .میتوان بررسی نمود که یک مدل پارامتری
هزینه چرخه عمر محصول را با مدل تصمیم یکپارچه نمود.

 -9-6محیط طراحی
همچنین میتوان با ایجاد یک مدل کامپیوتری مبتنی بر محیط طراحی که با روشهای جدید  ANPو شبیهسازی مونتکارلو
یکپارچهشده است ،آلترناتیوها را به طور اتوماتیک به مدل تصمیم لینک نمود.
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