اپتیمال
نشریه علمی -تخصصی مهندسی صنایع
سال اول /شماره سوم /مهر ۹۹۱۱



گفت و گو با دکتر انور محمودی



معرفی نرم افزار



معرفی استاندارد ایزو ۱۰۰۹



معرفی پایان نامه دانشجویان ارشد

انجمن علمی مهندسی صنایع
دانشگاه کردستان

بسم اهلل....
یک آمار ساده
چند روز پیش در قسمت یادداشت مجله همشهری جوان ،شماره  ۲۷۵مطلبی از
احسان رضایی چاپ شده بود که من را به فکر فرو برد ،در نتیجه تصمیم گرفتم عین آن
مطلب را همینجا بنویسم تا شاید کمی تکان بخوریم!!!
«فکر میکنید پرتیراژ ترین کتاب بازار نشر ما چه کتابی باشد؟ بله البته که قرآن
مجید و بعد از آن ،دیوان شاعر آسمانی ما حافظ ،به قول خود خواجه ،علی الدوام در
قطعهای مختلف و توسط ناشران متفاوت منتشر شده و میشوند .اما اگر تیراژ یک کتاب
مشخص از یک ناشر معین را در نظر بگیریم ،حدس میزنید پرتیراژ ترین کتاب کدام باشد؟
یا کدام کتاب دفعات بیشتری نسبت به بقیه تجدید چاپ شده؟ حدس بزنید ،یک چیزی
بگویید ،اسمی را بیاورید تا بفهمید کامال در اشتباه هستید! این را خودم هم همین هفته
فهمیدم و بین آن همه اتفاق مهم سیاسی که در هفته گذشته داشتیم ،این یکی برای من،
از همه عجیب تر بود :کتابچه کوچکی با عنوان آمار نشر کتاب در ایران که خانه کتاب آن
را در سال گذشته و بخاطر گذشتن تعداد کتابهای ثبت شده در سیستمشان از رقم یک
میلیون عنوان ،منتشر کرده بود.

این کتابچه آمارهای متعدد و متنوعی از وضعیت بازار نشر ما در فاصله سالهای
 ۸۵۲۱تا پایان  ۸۵۳۵دارد و از جمله در صفحههای  ۲۵و  ۲۸آن ،دو جدول هست که
پاسخ سوالهای ماست :کتابهایی با بیشترین نوبت چاپ و بیشترین شمارگان یا تیراژ.

اپتیمال
نشریه علمی -تخصصی مهندسی صنایع
سال اول /شماره سوم /مهرماه ۵۹۳۱

دفتر برنامهریزی قلمچی با  ۵۵۵نوبت چاپ در زمینه تعداد چاپ رکورددار است و
آموزش و آزمایش راهنمایی و رانندگی یا همان آییننامه خودمان با مجموع ۴میلیون
و ۱۵هزار نسخه ،بیشترین شمارگان را دارد .بله ،این عددها واقعی است .باقی اسامی
کتابهای این دو جدول هم همینطور هستند .جز یکی دو عنوان مثل دا یا من زندهام ،
باقی عناوین کامال شگفتزده تان میکنند؛ یا کمک آموزشی هستند یا کتابهایی که کسی
نمیتواند حدسشان بزند .درست است که این آمارها ،رقم تیراژ و تجدید چاپ است نه
فروش؛ بعد هم فقط تیراژ کتابهای چاپی است و فروش نسخههای دیجیتال و صوتی

صاحب امتیاز :انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

کتابها و از آن مهمتر ،میزان امانت و دست به دست شدن کتابها را هم نشان نمیدهد،

استاد مشاور :دکتر حمید فرورش

یعنی در مجموع نشان دهنده میزان خوانده شدن کتابها هم نیست اما باالخره ،همین

دبیر انجمن :ساسان محمدی
مدیر مسئول :مریم توسلیزاده
سردبیر :لیال فوالدی

آمار تنها آمار مستندی است که به صورت مکتوب در دست داریم ،ولو تا آخر  . ۳۵این
آمارها بنظرم حرفهای زیادی دارند و به اندازه چند مقاله جامعه شناسی میشود از آنها
نکته استخراج کرد .و اینجاست که به حرف مرحوم خسرو شکیبایی در سریال خانه سبز
میرسیم که وقت قهر با همسرش درباره زنها میگفت و حاال میشود به کل جامعه
تعمیمش داد« :واقعا که ایرانیها موجوداتی هستند ...قابل تقدیر!«

همکاران این شماره :فرزاد سعیدی ،کژال خوشنمای بهرامی،
سحر طلیم خانی ،فاطمه شهابی

لیال فوالدی



مقاالت



گزارش

نظریه بازی ها( قسمت دوم) /

صنایع؟؟ صنایع غذایی؟؟؟  /صفحه ۱

صفحه ۹۰

استاندارد چیست؟؟  /صفحه ۱



هوش و خالقیت

جدول سودوکو /صفحه ۲۱



علم و فناوری

معرفی نرم افزار های درس کنترل کیفیت ( قسمت دوم)  /صفحه ۹۱



اشنایی بیشتر

گفت و گو با دکتر انور محمودی  /صفحه ۹۱



پایاننامه

طراحی شبکه یکپارچه لجستیک معکوس و حلقه بسته پویا  /صفحه ۹۱
زمانبندی همکارانه و تبادل مسافر برای شرکتهای حمل و نقل مسافر بین شهری در محیط رقابتی  /صفحه ۲۲

ز

اپتیمال

 صنایع؟ صنایع غذایی؟؟؟؟کژال خوشنمای بهرامی
یکی از مشکالت دانشجویان جدیدالورود مهندسی صنایع
اطالعات کمی است که نسبت به این رشته دارند جدا ازآن چون
یک دانشجوی رشتهی صنایع همواره و در هر مقطعی از تحصیلش

که باشد با این سواالت که رشته ات چیست؟ صنایع غذایی
یا صنایع دستی؟ مواجه است باید اطالعات کوتاه و جامعی برای
توضیح داشته باشد .دراین مقاله سعی شده که بطور خالصه
اطالعات جامعی درباره این رشته ارائه شود ،باشدکه دیگر این
رشته با صنایع غذایی یا صنایع دستی اشتباه گرفته نشود!

آشنایی با رشته مهندسی صنایع
اولین جرقه ی مهندسی صنایع به عنوان یک تخصص با آغاز
انقالب صنعتی زده شد .باگسترش کارخانهها نیاز به تفکر مدیریتی و
بهبود کیفیت بیش از پیش احساس شد بطوریکه در سال  ۸۳۸۵انجمنی
برای ارتقا و رشد مدیریت بنا شدکه در سال ۸۳۸۲انجمن تیلور(فردریک
تیلور پدر علم مهندسی صنایع) نام گرفت این انجمن از سال ۸۳۵۴با
عنوان انجمن مهندسی صنایع فعالیت خود را ادامه داد و مواد درسی
مهندسی صنایع و مدرک و در نهایت دانشکدههای مهندسی صنایع ایجاد
شد .در ایران برای اولین بار دانشگاه صنعتی شریف درسال ۸۵۴۷شروع
به پذیرش دانشجو در این رشته نمود.
ضرورت و اهمیت این رشته
یکی از مهمترین مسائل در صنعت استفاده بهینه از منابع در
دسترس میباشد ،همه این منابع برای رسیدن به کاالی مطلوب ،از نظر

اهمیت باالی مهندس صنایع بعنوان موتور محرک حرکت سازمانهای
امروزی است .فعالیت اصلی هر مهندس صنایع ارائه طرح برای بهبود
سیستم های جاری یا ارائه طرح جدید است که به همین منظور نیاز به
خالقیت و نوآوری بسیار جهت ارائه طرحهای نو دارد .مهندس صنایع از
یک سو تمرکز تخصصی برمبنای مهندسی و فناوری دارد و از سویی دیگر
بر -۸روشهای علمی-۵ ،افزایش بهره وری وکارایی -۵ ،تغییر در فناوری
نظامهای خدماتی و تولیدی با استفاده از ابزارهای مدل سازی ،بهینه
سازی و شبیه سازی تسلط کافی دارد .مهندسان صنایع بیشتر درگیر
افزایش بهرهوری در مدیریت منابع انسانی ،روشها و تکنولوژی هستند
حال آنکه سایر رشتههای مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرایندها و
فراوردهها میباشند در واقع مهندسی صنایع تنها رشتهای است که عامل
انسان بعنوان یکی ازمولفههای اصلی سیستمهای مورد مطالعهی آن می-
باشد ،درنتیجه مهندسین صنایع در تیم های میان رشته ای برای امور
برنامه ریزی ،نصب و کنترل و بهبود فعالیت مؤسسات به خدمت گرفته

کیفیت با مناسبترین هزینه است که کلید حل این مسئله به دست یک میشوند .این فعالیتها ،تولید نوآوری در محصوالت ،ارائه خدمات حمل و
مهندس صنایع میباشد .مهندسی صنایع ابزار الزم برای حصول اهداف
سازمانی را بطور فراگیر و سیستماتیک فراهم میآورد و این نشانگر
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نقل وجریان اطالعات سازمانی را شامل میشود.

گزارش
به طورخالصه مهندسی صنایع دانش مؤثری برای پی شبرد هدفهای هر سازمان است چرا که هر سازمان از سیستمهایی که
مرکب از افراد ،اطالعات ،مواد ،تجهیزات و انرژی تشکیل شده و مهندسی صنایع به بهبود و ایجاد امور طرح و برنامه ریزی اجرا و نظارت بر
عملکرد نظامهای تولیدی کمک کرده و بستر مناسب برای تعامل تخصصهای مختلف و کارگروهی را به بهترین وجه ایجاد میکند.

یک مهندس صنایع دارای چه

درسهای مهم رشته مهندسی

صنایع در مقاطع مختلف:

ویژگیهایی است؟
اصول مدیریت و تئوری سازمان برخی از دروس

-1تفکرفراگیر برای تجزیه و

مقطع کارشناسی  :صنایع تولید صنعتی،

مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی هستند.

تحلیل و مرتبط سازی اجزا

تحلیل سیستم ها ،ایمنی صنعتی ،تکنولوژی

-مقطع کارشناسی ارشد :مهندسی سی ستم

صنعتی طرح ریزی واحدهای صنعتی ،کنترل

های اقتصادی واجتماعی ،مدیریت سیستم و بهره

کیفیت آماری ،برنامه ریزی وکنترل پروژه ،برنامه وری مدیریت فناوری و نوآوری ،مدیریت
ریزی وکنترل تولید و موجودی ها ،اقتصاد
لجستیک و زنجیره تأمین ،مهندسی مالی.
مهندسی ،تئوری احتمال و آمارمهندسی ،تحقیق
در عملیات 1و ،2اقتصادعمومی1و 2و همچنین

مقطع دکتری :مهندسی سی ستم های

اقتصادی و اجتماعی ،مدیریت سیستم بهره وری.

است.
 -2مدیریت زمان برای اجرا
کارهای خدماتی با باالترین
کیفیت در حداقل زمان است.
-3توانایی به خدمت گرفتن
فناوری های جدید روباتیک
طراحی امکانات و تجهیزات
است.
-4تدابیر متنوع برای ایجاد
خشنودی و رفاه در مشتری
است.
-5توانایی ایجاد راهکار برای
مقابله با فشارهای تحمیلی
بازار .
-6قدرت رهبری و هماهنگ
سازی افراد امکانات و تجهیزات

موقعیت های شغلی موجود برای فار غ تحصیالن این رشته عبارت است از :کارخانه ها ،شرکت های ارائه دهنده خدمات
پس از فروش ،بانک ها ،کشت و صنعت ،شرکت های هواپیمایی ،کنترل پروژه ،ارزیابی اقتصادی پروژه ها ،مدیریت تولید ،استادیوم های ورزشی
و درکل هر مکانی که نیاز به برنامه ریزی ،کنترل ،ارتقا و بهره وری باشد.
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ز

ز

اپتیمال

استاندارد چست؟؟؟
کژال خوشنمای بهرامی
خدماتی باید در یک چارچوب مشخص ارائه شود و این چارچوبها

انجمن علمی مهندسی صنایع درنظردارد با
برگزاری دورههای آموزشی درجهت بهبود سطح آموزشی

را میتوان با استاندارد تعریف کرد .در دنیای امروزی تقریباً تمامی

دانشجویان گام بردارد یکی از دورههای پیش رو استاندارد

کشورها برای خود یک استاندارد ملی دارند.

ایزو ۱۰۰۹میباشد که علی رغم کارایی و اهمیت بسیار باالی

استاندارد باعث میشود که ما با خیال راحت ،کاال و خدمات مورد

این دوره ،دانشجویان اطالعات کافی دربارهی آن ندارند .در
این یادداشت سعی شده نگاهی کلی جهت آشنایی بیشتر
با این استاندارد داشته باشیم.

نیاز خود را انتخاب کنیم و بدانیم که انتخاب ما مشکلی برای ما
ایجاد نمیکند  .اگر استاندارد نباشد  ،زندگی بسیار پر خطر و
حادثه آفرین خواهد شد.
اجرای استانداردها ،از جمله استانداردهای ملی ایران به نفع تمام

استاندارد در لغت به معنی نظم ،قاعده ،قانون و

مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات ،فروش داخلی،

مفاهیمی از این قبیل است .اما معنی آن در ارتباط با موسسه

تأمین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان ،صرفه جوئی در وقت و

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که مسئولیت قانونی تهیه و

هزینهها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی ،رفاه عمومی و

تدوین استانداردهای ملی را بر عهده دارد ،عبارتست از تعیین و

کاهش قیمتها میشود .به عبارت دیگر در بیشتر کشورها سازمانی

تدوین ویژگیهای الزم در تولید یک فرآورده یا انجام یک خدمت

وجود دارد که بر کیفیت کاالها نظارت میکند که به نام سازمان

است .اما استانداردها تنها مربوط به کاال نمیشوند ،بلکه بسیاری از

استاندارد معروف است.

خدمات را نیز شامل میشوند .باید قبول کرد هر کاال و یا هر نوع

استاندارد ایزو ۱۰۰۹
در سال  ۸۳۷۳سازمان بین
المللی استاندارد به نام«کمیته
تضمین کیفیت و مدیریت
کیفیت «کمیته فنی TC
176را تشکیل داد.
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در سال  ۸۳۱۷اولین نسخه استاندارد
منتشر شد که تنها مفاهیمی در مورد
محصول ،کیفیت ،مشتری و ...را بیان میکرد
و قابلیت اجرا و پیادهسازی در سازمانها را
نداشت( .امروزه آنرا بعنوان ایزو  ۳۵۵۲که
یکی از خانواده های ایزو  ۳۵۵۸میباشد
میشناسیم)

در سال  ۵۵۵۵الزامات استاندارد به ۱
بند کاهش یافته و رویکرد فرآیندی را مد
نظر قرار داد .رویکردی که استاندارد
ایزو  ۳۵۵۸را به سیستم و رویکرد تیمی
نزدیکتر کرد و این رویکرد تغییر بزرگ و
جذابی در استاندارد بود.

گزارش

استاندارد ایزو
چگونه و با استفاده از چه ابزاری میتوانیم کیفیت محصوالت و

تدوین استاندارد در سراسر جهان ،ایجاد تسهیالت در تجارت بینالمللی،

خدمات خود را تضمین کنیم و آیا نظام و قاعدهای برای این کار وجود

حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده ،توسعه همکاریهای علمی،

دارد؟

تکنولوژیکی ،اقتصادی و  ...با عضویت  ۵۲کشور به فعالیت خود ادامه

احتماال همگی میدانیم که پاسخ این سوال دراستانداردهای

داد .به دنبال پیوستن تدریجی سایر کشورهای جهان ،این سازمان در

تضمین کیفیت نهفته است .سازمان بین المللی استاندارد برای پاسخ به

حال حاضر دارای  ۸۵۵عضو شامل  ۳۵عضو اصلی  ۵۴عضو مکاتبهای و

این نیاز شرکتها ،استانداردهای مختلفی را تعریف کرده است.

 ۱عضو مشترک میباشد که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

معروفترین این استانداردها ایزو  ۳۵۵۸که موج آن بسیاری از سازمانها

از جمله اعضای اصلی آن بوده و با فعالیت در کمیتههای فنی ایزو در

و شرکتهای ایرانی را فرا گرفته است .مشخصا استانداردهای ایزو با

تدوین استانداردهای بینالمللی مشارکت داشته و دارد .این استانداردها

استانداردهای تضمین کیفیت تفاوت دارد ،متاسفانه هنوز بسیاری از

که تعداد آنها در حال حاضر  ۸۸۳۲۵مورد میباشد توسط  ۵۱۲6کمیته

مردم و حتی مدیران شرکتهای ما این دو استاندارد را با هم اشتباه می-

و زیرکمیته و بیش از سیهزار کارشناس تدوین گردیدهاند .کمیتههای

گیرند  .تفاوت این استانداردهای »تضمین کیفیت « با استانداردهای

فنی که متشکل از اعضای فعال و اعضای ناظر میباشند وظیفه دارند،

»کیفیت محصول« به نوع نگاه ما به کیفیت از دیدگاه کل شرکت و

موضوعاتی را که تدوین استاندارد آنها ضروری به نظر میرسد بررسی و

محصول مربوط میشود .استانداردهای محصول معموال حداقل

مطرح نمایند پس از موافقت اعضا با موضوع پیشنهادی مدارک علمی و

مشخصههای فنی الزم برای کیفیت محصول را بیان میکنند .اما

فنی مربوطه تهیه و بین اعضاء (از جمله ایران) توزیع میگردند که پس

استانداردهای تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفی الزم در همه ابعاد

از انجام اصالحات الزم به صورت پیشنویس استاندارد بین المللی در

شرکت و فرایندهای آن را نشان میدهند.

میآیند .پیشنویسهای مذکور مجددا برای اعضاء فرستاده میشوند تا
پس از انجام آخرین اصالحات به عمل آمده و تصویب نهایی به صورت

در سال  ۸۳۵6با مشارکت  ۵۵کشور تاسیس ISA
)(International standard associationاین سازمان در
ابتدا با نام شد و در سال  ۸۳۴۵تعطیل شد .سازمان بین المللی ایزو که
مقر آن در ژنو میباشد در  ۵۴فوریه  ۸۳۴۷به منظور یکپارچه کردن

در سال  ۵۵۵۱نیز تغییرات جزئی و
اجمالی در متن استاندارد انجام شد که
البته تغییری در اصل استاندارد ایجاد
نشد .برخی از این تغییرات مواردی
همچون انتخاب نماینده مدیریت از بین
مدیران ،تاکید بیشتر بر روی برون سپاری،
صالحیت کارکنان و موارد این چنینی بود.

استانداردهای بینالمللی مورد عمل قرار گیرند .درمراحل مختلف تدوین
نشستهایی برای بحث و تبادل نظر حضوری اعضا نسبت به پیشنویس

مورد نظر در کشورهای عضو ایزو تشکیل میگردد واعضای فعال نماینده
یا نمایندگانی به این جلسات اعزام میکنند

در سال  ۸۳۳۴الزامات اجرایی استاندارد تدوین
و تصویب شد ،این الزامات شامل  ۵۵بند بودند .در
آن زمان سازمانی که در حوزه فعالیت خود بند
طراحی را نداشت (محصول جدید طراحی نمی
کرد) استاندارد ایزو  ۳۵۵۵و سازمانی که در حوزه
طراحی نیز فعال بود ایزو  ۳۵۵۸را دریافت می-
کرد .که البته از سال  ۵۵۵۵دیگر استاندارد ایزو
 ۳۵۵۵منسوخ شد و دیگر استفاده نمیشد.

در سال  ۵۵۸۲پس از صحبتهای مختلف در خصوص
تغییرات استاندارد ،باالخره استاندارد مجددا ویرایش
شد و در آن تغییرات عمدهای ایجاد شد ،بندهای
استاندارد به  ۸۵بند تغییر کرد ،نگرش و تفکر مدیریت
ریسک ،مدیریت دانش ،برنامهریزی استراتژیک و
تحلیل محیطهای سازمانی و موارد دیگر به استاندارد
اضافه شد و البته مفاهیمی چون نماینده مدیریت،
نظامنامه کیفیت ،اقدامات پیشگیرانه و مواردی دیگر
از این استاندارد حذف شدند.
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»نظریه بازیها«
روژین صحرایی

قسمت اول این مقاله در شماره قبل ارائه شد و حاال ادامه ماجرا....
تکنیک های مرکزگرا:
:The Core
پایایی هریک از رویکردها و متدها در نظریه بازیها وابسته به
مرکز میباشد در یک بازی همکارانه در صورتی که منفعت حاصل از
ائتالف به صورت عادالنه و منصفانه بین بازیکنان تقسیم شود اشتیاق
برای مشارکت بیشتر خواهد شد با روش  coreبازیکنان موجود در
ائتالف محدودهی مرکزی را به عنوان ناحیهیی که تخصیص منفعت
حاصل از ائتالف در آن به صورت متعادل است میپذیرند در یک
بازی با nبازیکن نسبتی که به هر بازیکن اختصاص مییابد بصورت
زیر نمایش داده میشود:

مفید بین تعریف جدید و کار Edgeworthانجام داد.
تعریف:۵
برای یک بازی TUبا Nبازیکن و  Vبردار منفعت حاصل از
ائتالف را میتوان Xنامید که یک بردار که عناصر مقدار تخصیص
داده شده به هر بازیکن است اگر:
)۸کارا است اگر )X(N)=V(N
)۵عقالنیت گروهی دارد اگر برای تمام ائتالفهای غیر تهی S
داشته باشیم:
که پس مجموعه هسته این بازی به صورت زیر تعریف میشود :

در صورتی که:

)=V(N
:میزان اختصاص یافته به بازیکن iام
) :V(Nتابع منفعت حاصل از ائتالف
:Nتعداد کل بازیکنان
بردار خاصیت عقالنیت گروهی دارد و بردار xبرداری کارا است
بدین معنا که منفعتی که در صورت مشارکت یک بازیکن در ترکیب
(Nتمام بازیکنان) ایجاد میشود نسبت به حالتی که حضور او در هر
است ،بیشتر است.
ترکیب Sتایی
ایده هسته را میتوان در نوشتههای۸۱۱۸میالدی Edgworth
دید که بعدها در نوشتههای Kannaiمربوط به علم اقتصاد درسال
 ۸۳۳۵نمود بیشتری پیدا کرد ،اگر چه این مفهوم جالب توسط ون
نیومن و مورگنسترن نیز بیان شد اما آنها این مفهوم را برای بازی با
حاصل جمع صفر مطرح کردند که هسته آنها نیز همیشه تهی است
تعریف به روز تری از هسته توسط Gilliesمطرح شد که این مفهوم
ابتدا در سال  ۸۳۲۵معرفی و به عنوان ابزاری برای مطالعه Stable
 Setبود که نتایج کارخود را در ۸۳۲۳منتشرکرد و در نهایت
 Shubik , Shaplyآن را به عنوان یک جنبه حل بازیهای
همکارانه گسترش دادند تا در نهایت درShubik ،۸۳۲۳سازماندهی
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برای بازیهای مانند مثال قبل که دو یا سه بازیکن دارند می-
توان هسته را با نمودار حل کرد و یا بازیهای که در رسم نمودار آنها
به علت تعداد زیاد بازیکنان عاجز هستیم میتوان از حل برنامهریزی-
خطی نیز برای به دست آوردن جواب استفاده کرد.
قضیه:۵
اگر } G={N,Vیک بازی مجموع ثابت باشد پس هسته تهی است.
اثبات :
فرض کنید متعلق به هسته بازی است پس برای همه بازیکنان
میتوان نوشت:

از آنجایی که بازی با جمع ثابت است پس میتوان نوشت که:

مقاالت

باید در نظر گرفت که رابطهی زیر برای تمام بازیکنان
است:

برقرار
که در دوال داریم :

و چون:
بنابراین :

طبق:

در نهایت :

مشخصه: Shaply_Bondereve
بطور کلی  LPابتدایی را به صورت زیر می نویسیم که :

و مسئله دوگان آن به صورت زیر است:

در اینجا الزم است که قضیه دوگان قوی را به کار ببریم و به وسیله
آن میتوان جواب بهینهای برای این دسته از مسائل و دوگانش یافت
را بردار تخصیص در نظر بگیریم و
بطوری که اگر
داریم :

در دوال مقدارتابع هدف از )V(Nکمتر و در مسئله اولیه بزرگتر
است که این نکته هسته را به غیر تهی بودن وادار میکند که این
حاکی از وجود شرایط الزم و کافی است که این شرایط را توازن
مینامند.
The Nucleolus
روشی شبیه ارزش شپلی است که یک توزیع سود را به بازی
اختصاص میدهد که توزیع سود حاصل از ائتالف برداری در داخل
هسته است که یک هسته غیر تهی است .یک بازی )(N,Vبازی
الزم است اگر
برای یک بازی الزم توزیع سودی برای یک ائتالف به اندازه کافی
بزرگ وجود دارد که :
)۸کارا باشد.
 )۵عقالنیت فردی داشته باشد
تعریف:۵
به طوری که داشته
بازی الزم است اگر و تنها اگر
باشیم:
اگر بازی )(N,Vرا یک بازی الزم در نظر بگیریم و
و Sکه ائتالفی غیر تهی است به صورتی که
پس ارزش افزوده ائتالف به صورت زیر محاسبه میشود :

این فرمول افزونه ائتالف Sدر توزیع سود Xاست که از ارزش
منفعت ائتالف  Sمنهای ارزش اضافه شدن Xبه دست میآید هرچه
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مقدار حاصل از این فرمول بزرگتر باشد نشانه ناخرسندی بازیکنان از
شرکت در ائتالف است که باید با استفاده از این متد در کاهش آن
تالش کنیم.
به عبارتی Nucleolusیک بازی الزم به صورت زیر تعریف می-
شود :

باشد Xمجموعه تخصیصهای کارا
اگر Xبه طوری که
است در نهایت بردار را یک Nucleolusمینامیم اگر برای هر
بتوان گفت در هر مرحله متناسب با نقاط داده شده
وضعیت بردار نهایی بزرگتر یا مساوی بردار فعلی شود.
در واقع ایده اصلی برای این موضوع این است اگر بازیکنی در ائتالفی
ناراضی بود با این متد بتوان مقدار این نارضایتی را به کمترین مقدار
ممکن رساند .این متد اولین بار توسط Schmeidlerدر سال
 ۸۳6۳مطرح شد .ایده اصلی او برای این کار کاهش نارضایتی
بازیکن ائتالف با محاسبات قدم به قدم بود که دانشمندانی دیگر
نظیر Maschler et alدر سال  ۸۳۷۳و  ۸۳۳۵کارهای بیشتری
برروی این موضوع در بازیهای ائتالفی انجام دادند.
قضیه :۴
اگر ) (N,Vیک بازی با هسته غیر تهی باشد سپس بردار
 Nucleolusآن توزیع سودی در هسته است که این قضیه برای
دوگان هسته نیز صدق میکند.
الگوریتم حلی برای بازیهای با مجموع صفر:
در ابتدا مسئله LPزیر را باید حل کرد:

را  minدر نظر میگیریم از آنجایی که می-
نقطه شروع
باشد بردار
است اگر
دانیم
 Nucleolusاست اگر نه باید ائتالف جدید زیر را طرح ریزی
کنیم :

حال با در نظر گرفتن این ائتالف جدید ،مسئله برنامه ریزی خطی
زیر را داریم که باید به ازای  K=0حل کنیم:

است اگر =۸
جواب این برنامه ریزی خطی
را طرح ریزی
جواب است در غیر اینصورت ائتالف جدید
کرده و بار دیگر اعمال انجام میشود.

ارزش تاو
مطلب ارزش تاو در سال های  ۸۳۳۴تا  ۸۳۷۵معرفی شد که بعد ها
توسط  Driessenو Tijsدر سال ۸۳۱۸بیشتر توسعه یافت میتوان
گفت که ایده اصلی ارزش تاو بر مبنای بردارهای حد باال است.
تعریف:۴
بردار حد باال
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برای بازی  Vبه صورت زیر تعریف میشود:

مقاالت

پس
بردار حد پایین

نیز بصورت زیر است:
و

قضیه:۵
در نظر بگیریم میتوان گفت که:
اگر بازی با مشخصه
۸
 )۵ارزش تاو در میانه هسته بازی قرار دارد.
اثبات:

که رابطه ارزش تاو نیز برابر است با :

)۵با توجه به تعریف و اثبات  ۸می توان به راحتی این مورد را نیز
اثبات نمود .

)۸برای ارزش شپلی و ارزش تاو داریم که :

13

ز

ز

اپتیمال

آشنایی بیشتر ...
مصاحبه اختصاصی اپتیمال با دکتر انور محمودی
مصاحبهگر :مریم توسلی زاده

+مختصری ازدوران تحصیل...
ـ متولد دیواندره هستم(یکی ازروستاهای دیواندره)تا

راهنمایی را همان جا گذراندم و بعد دبیرستان را درنمونهی
فجر سقز به پایان رساندم و چون خانوادهام به ساوه نقل
مکان کردند پیش دانشگاهی رادر ساوه گذراندم و االن هم
همان جا هستند .همان جا کنکور شرکت کردم و مهندسی
صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان بارتبه ۸۵۵۵منطقه ۵و
۵۴۵۵کشوری پذیرفته شدم.سال  ۱۵وارد دانشگاه شدم و
در سال۱۷فارغ التحصیل شدم و در دوره لیسانس شاگرد
اول بودم .بعداز پایان دوره کارشناسی کنکور ارشد شرکت

کردم و با رتبه۸۵وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم و دوره
دکتری را هم همان دانشگاه گذراندم و تا سال ۳۵که دفاع
کردم و به دانشگاه کردستان آمدم.
+با توجه به این که دانش آموختهی این رشته
هستید نظرتان را در مورد این رشته و بازار کار بیان
کنید.
ـ واقعیت این است که مهندسی صنایع یکی از بهترین

رشتههای مهندسی در ایران است و بازار کارخیلی خوبی
دارد ولی مسئله این است که کسانی که فارغ التحصیل
میشوند لزوما به درد آن بازار کار نمیخورند چون احساس
می کنم نیرویی که فارغ التحصیل می شوند با کیفیت
نیستند .مسئله این است که کار هست ولی نیروی
متخصص نیست .خود من از همان اول که وارد تهران شدم
همان اولین جایی که رزومه را فرستادم پذیرفته شدم و
مشغول کار شدم و فقط در مقطع دکتری یک سال به
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خاطر تز دکتریام یک سال کار را رها کردم و بعد از پایان آن مجددا

دانشجویان در مورد آینده کاریشان دید بدهد در واقع با برگزاری

مشغول کار شدم سپس برای ورود به دانشگاه کردستان استعفا دادم و

سمینارها کسانی که درصنعت هسستند را بیاورند و بگویند ماچه

تاچند ماه بعد دنبال نیروی مناسب بودند اما نیروی مناسب نبود.

چیزهایی در بازار کار نیاز داریم.

+آقای دکتر چرا این دانشگاه را برای کار و تدریس انتخاب
کردید؟
ـ من هم مانند بقیه اعضای هیئت علمی یکی از دالیلم این است که
کرد هستم و دوست دارم دراستان کردستان باشم و هم واژه دانشگاه و
هم واژه کردستان برای من مقدس هستند و اگر قرار است کاری انجام
دهیم در این دانشگاه انجام دهیم.
+از دوران دانشجوییتان تعریف کنید.
ـ در دوران دانشجویی من نسبتا منظم و درس خوان بودم ،تقریبا
همهی کالسها را شرکت میکردم و معموال کالسی را از دست نمیدادم
و تفریحم کالس رفتنم بود و لذت میبردم .در بعضی کالسها حواسم
نبود یا چیزی متوجه نمیشدم (با خنده) ولی لذت میبردم .کارشناسی
متفاوت بود چون از محیط کوچکی به آنجا رفته بودم ولی در ارشد و
دکتری دید بازتری نسبت به دانشگاه داشتم درواقع بیشترخوش می-
گذشت...
+آقای دکتردرسی هم افتادید؟
ـ نه در هیچ مقطعی...

+استادنظرتان را راجع به این کلمات درقالب جمله بیان
کنید.
کودکی :دنیایی باشادیهای فراوان و بدون مسئولیت
دانشگاه (:باخنده) محل تحصیل و البته برای خیلیها محل
تفریح
زندگی :دوست داشتنی است...خیلی زیاد
امتحان برنامه نویسی ترم گذشته( :باخنده)خب دیگر واقعا
در این مورد چیزی نمیتوانم بگویم.
قرمزیا آبی  :من واقعا فوتبالی نی ستم ولی دردبیرستان
پرسپولیسی بودم.
+اهل فیلم و موسیقی هستید؟
ـ اهلش نیستم ولی اگر باشد نگاه میکنم و لذت میبرم.
+آقای دکتر چه توصیه و پیشنهادی برای دانشجویان این
رشته دارید؟
ـ برای دانشجویان این رشته نه برای دانشجویان کل دانشگاه ،تنبلی

+نظرتان راجع به انجمن علمی صنایع چیست؟

راکنار بگذارند (باخنده) واقعا جوی که در این دانشگاه است خیلی جو

ـ من احساس می کنم انجمن فعالی است با توجه به دورههایی که

نامناسبی است .یک جایی باید این جو را تغییر بدهند وگرنه نه تنها به

برگزار می کند در این زمینه فعال است ولی به نظرم به دانشگاههایی که

خودشان ظلم می کنند فکرمی کنم به سایر اقشار جامعه هم ظلم می-

در این زمینه موفق بودند نیز رجوع کنید مثال انجمن علمی دانشگاه علم

کنند.

و صنعت یا دانشگاه آزاد تهران جنوب و...اما فکر میکنم انجمن باید به

+استاد ممنون از وقتی که گذاشتید.
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معرفی نرمافزارهای درس کنترل کیفیت
(قسمت دوم)
ساسان محمدی

نرم افزار S-Plus
معرفی نرم افزار:
محصول شرکت Mathsoft
با نرم افزار officeتبادل اطالعاتی خوبی دارد.

قابلیت های نرم افزار:
 Iانجام آماره های توصیفی
 IIانجام انواع تست های نا پارامتری
 IIIانجام آنالیز واریانس یک طرفه و چند طرفه
 IVانجام رگرسیون خطی و غیر خطی
 Vرسم نمودار های کنترل وصفی و متغیر
 VIتجزیه و تحلیل سری های زمانی
 VIIامکان بر نامه نویسی در محیط نرم افزار

نرم افزار StatGraph
معرفی نرم افزار:
یکی از نرم افزار های حوزه آمار و کنترل کیفیت می باشد.
نسخه تحت  Windowsو Dosدارد.

قابلیت های نرم افزار:
در زمینه -QCآنالیز واریانس )-(ANOVAرگرسیون-
آنالیز سری های زمانی-رسم توابع-محاسبه انواع داده
های آماری و انواع توزیع های پیوسته و گسسته-حل
جدول Simplex
انجام آنالیز واریانس یکطرفه

انواع رگرسیونکنترل رگرسیون
آنالیز سری های زمانی
نمونه گیری برای تست فرضیه های مختلف
محاسبه خالصه های آماری در مبحث آماره ها
محاسبه توزیع های احتمال پیوسته و گسسته

حل سیمپلکس برنامه ریزی خطی

16

علم و فناوری

قابلیتهای نرم افزار:
 تهیه انواع جدولهای احتماالت
 تهیه انواع طرحهای آماری
 روشهای رگرسیون و محاسبه انواع آنها
 آنالیز دادههای غیر پارامتری و دادههای آماری در زمینه
کنترل کیفیت با در نظر گرفتن جدول دادهها و نمودارها
 تهیه خالصههای آماری
 انواع توابع ریاضی

نرم افزار SPSS

 انواع توزیعهای آماری
 انجام آنالیز واریانس یک طرفه ،دو طرفه ،چند طرفه و

معرفی نرم افزار:
 یکی از قدیمیترین نرمافزارهای کاربردی در زمینه

تجزیه و تحلیلهای آماری است.
 مخفف کلمه Statistical Package For Social
Science
 محاسبه انواع دادههای آماری ،صدور فایلها و زخیره
کردن بر روی بقیه نرم افزارها مانند Excelو
Access

آنالیز کوواریانس
 تکنیکهای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی
 ایجاد دادههای تصادفی و پیوسته
 محاسبه انواع آمارههای توصیفی
 انواع آزمونهای مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند
جامعه مستقل و وابسته
 مبادله اطالعات با نرم افزارهای دیگر

 پردازش انواع مختلف رگرسیون
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طراحی شبکه یکپارچه لجستیک معکوس و حلقه بسته پویا
پژوهشگر:سلمان امیدی ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
استاد راهنما :دکتر عیسی نخعی

استاد مشاور :دکتر حمید فرورش
 مقدمه
امروزه مدیریت زنجیره تأمین به یکی از کلیدیترین عناصر
شرکتها و سازمانها برای رقابت و بقا در دنیای به شدت رقابتی
تبدیل شده است .به طور کلی میتوان گفت زنجیره تأمین با تمام
فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کاالها از حالت ماده اولیه تا
تحویل به مصرفکنندهی نهایی و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با

آن را شامل میشود .بسیاری از شرکت ها طراحی شبکههای زنجیره
تأمین به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک برای تصمیمگیران در
مدیریت زنجیره تأمین ،نقش بسزایی در کارایی و هزینههای زنجیره
تأمین داشته ،پاسخگویی زنجیره را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

شده است.
در طول چند دهه اخیر به علت افزایش نگرانیهای زیست
محیطی ،مسائل اقتصادی و فشارهای قانونی ،توجه خاصی به لجستیک
سبز و لجستیک معکوس شده است در همین راستا ما در این تحقیق
به دنبال طراحی شبکه لجستیک معکوس و حلقه بسته پایدار پویا
هستیم ،به طوری که ما در شبکه پایدار برای حداقل کردن آثار زیان
ضایعات توجه به مدیریت پسماند و تفکر سبز در بازیافت و بازیابی
محصول همزمان دو هدف اقتصادی و آثار زیست محیطی طراحی
شبکه و قوانین را در نظر گرفتهایم.

 تعریف مساله

تصمیمات طراحی شبکه لجستیک در جریان مستقیم و

رشد روز افزون فعالیت های اقتصادی و صنعتی در حال

معکوس مرتبط با نوع شبکه است ،این تصمیمات شامل :تعین مکان،

حاضر موجبات نگرانی دولتها و ملتها در باره اثرات محیطی و

تعداد تسهیالت موجود ،تعیین ظرفیت تسهیالت تولید ،موجودی هر

اجتماعی را فراهم آورده است .برای فائق آمدن بر این مشکل ،الگوهای

تسهیل ،همزمانی بارانداز ،میزان جریان ارسالی بین آنها ،توزیع،

توسعه پایدار در دستور کار دولت های پیشرو قرار گرفته است.

جمعآوری ،مرتب سازی ،احیاء ،انهدام و بازیافت هدف از طراحی

توسعه پایدار توسعهای است که در آن تنها جنبه اقتصادی

شبکه زنجیره تأمین عالوه بر مکانیابی تسهیالت و حداقل نمودن

توجه نمیشود ،بلکه جنبههای زیست محیطی و اجتماعی نیز مورد

هزینه شبکه است ،از آنجا که احداث تسهیالت یا بستن آنها هزینه و

توجه قرار میگیرند .توجه به این امر مهم در چشم انداز بیست ساله

زمان زیادی را مصرف میکند ،تغییر آنها نیز در کوتاه مدت امکان

نظام جمهوری ایران نیز به خوبی قابل مشاهده است .از جمله الزامات

پذیر نمیباشد.

اساسی این امر توجه مناسب صنایع به فعالیت احیاء و بازیافت

عالوه بر این اخیرا به دلیل جلوگیری از دورریز مواد اولیه
ارزشمند ،مدیریت پسماند و کاهش آلودگی محیطزیست توجه ویژهای
به لجستیک معکوس به عنوان جزء جدایی ناپذیر زنجیرههای تأمین
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محصوالت و مواد و به عبارتی دیگر توجه به لجستیک معکوس می-
باشد.

پایان نامه

تشدید رقابت در جهان امروز موجب شده تا مشتریان کاال-
هایی با قیمت و کیفیت مناسب با زمان تحویل کمتر را از شرکتها

هزینههای حمل و نقل و موجودی به عنوان دو بخش اصلی و عمده
فعالیتهای لجستیک ،به کاهشهای قابل توجهی دست یابند.

مطالبه نمایند .شرکتها نیز به منظور پاسخ به این درخواست پیش از

یکی از عوامل کلیدی موثر بر میزان متعالی بودن سیستم

پیش به سمت ایجاد شبکه های زنجیره تأمین و لجستیک یکپارچه

لجستیک کشورها موجود بودن زیر ساختهای مناسب شامل شبکه

روی آورده اند .در فضای رقابتی کنونی ،زنجیره تأمین کارا و اثربخش

راهی و لجستیکی برای مدهای مختلف حمل و نقل است .

یک مزیت رقابتی پایدار برای شرکت ها محسوب میشود که میتواند
بقایای شرکت ها و صادرات پایدار کشورها در بازار را تضمین کند.

تعالی سیستم لجستیکی در رضایت مشتری و کاهش
هزینهها تأثیر به سزایی دارد ،زیرا نتایج تحقیقات گذشته نمایانگر آن

به موازات پیشرفت در فضای اقتصادی ،نگرانی نسبت به

است که سهم هزینههای لجستیک از کل هزینه های شرکت ۵۵- ۵۵

عوامل زیست محیطی و اجتماعی موجب توجه ویژه به لجستیک

 %است که این سهم برای شرکتهای فعال در عرصه کشاورزی به ۴۵

معکوس برای استفاده مجدد از کاالهای مصرف شده و جلوگیری از

 %میرسد.

آسیبرسانی محصوالت مصرف شده به محیط زیست شده است ،به

امروزه مدیریت زنجیره تأمین به یکی از کلیدیترین عناصر

گونه ای که در بسیاری از کشورها قوانین الزامآور برای جمعآوری

شرکتها و سازمانها برای رقابت و بقا در دنیای به شدت رقابتی

محصوالت مصرف شده وضع گردیده است .از سوی دیگر منافع

تبدیل شده است .به طور کلی میتوان گفت زنجیره تأمین با تمام

اقتصادی حاصل از استفاده مجدد از کاالهای مصرف شده نیز موجب

فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کاالها از حالت ماده اولیه تا

استقبال شرکتها از ایجاد و مدیریت شبکههای لجستیک معکوس

تحویل به مصرفکنندهی نهایی و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با

گشته است.

آن را شامل میشود.

یکی از مزیتهای رقابت پایدار برای کشورها و شرکتها
کاراتر و اثر بخشتر کردن فعالیتهای زنجیره تأمین است .یکی از

به طور کلی شبکههای لجستیک معکوس به چهار نوع
تقسیم میشوند:

بخشهای عمده این فعالیتها که میتواند موجب صرفه جویی بسیار

 -۸شبکه بازیابی محصول قابل استفاده شده( ) DRN

در هزینهها شود ،فعالیتهای لجستیکی میباشد .مدیریت کارای

 -۵شبکه نوسازی یا ساخت مجدد( ) RMN

فعالیتهای لجستیکی عالوه بر اینکه یک منبع مهم برای خلق مزیت-

 -۵شبکه خدمات تعمیرات( ) RSN

های رقابتی است میتواند موجب رضایت مشتریان و پاسخ گویی به

 -۴شبکه بازیافت ( ) RN

نیاز خاص آنان را فراهم آورد.

لجستیک معکوس به دلیل توانایی بازیابی ارزش از

توزیع محصوالت از نقطه اصلی به نقطه مصرف یکی از

محصوالت برگشتی و استفاده شده ،توجه بسیاری دریافت کرده و به

بخش های مهم تولید ناخالص ملی است که نشان میدهد یک کشور

عنصری کلیدی در زنجیره تأمین تبدیل شده است .الزامات قانونی،

چه مقدار ثروت تولید میکند .در نتیجه فعالیتهای لجستیک برای

مسئولیتهای اجتماعی ،نگرانیهای زیست محیطی ،منافع اقتصادی و

یک کشور به منزله (( ثروت )) محسوب میشوند ،بررسیها نشان

آگاهی مشتریان ،تولیدکنندگان را نه تنها به تولید محصوالت

میدهد کشورهای جهان اول توانستهاند در پنجاه سال اخیر در

سازگار با محیط زیست ،بلکه به پس گرفتن و جمع آوری
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محصوالت برگشتی و استفاده شده وادار کرده است.
از آنجا که به دالیل مختلف ،جریان مواد و محصوالت در
جهت عکس زنجیره تأمین ،موضوعی اجتناب ناپذیر است ،طراحی

شبکه لجستیک معکوس کاری ضروری است.

سبز و توجه به آثار زیان بار زیست محیطی است برای جلو گیری از
آلودگی محیط زیست بایستی چه در درون تسهیل و چه بین
تسهیالت بایستی به آثار زیست میطی و اجتماعی توجه کرد.

مدل طراحی شبکه لجستیک پیشرو /معکوس برای

محصوالت برگشتی مجبور به بازگشت به مبدا خود

مدیریت برگشتیهای محصول گزینه دفع ضایعات که گزینه های

نیستند ،بلکه میتوانند به همان زنجیره تأمین یا یک زنجیره تأمین

بازیابی و بازیافت با در نظر گرفتن حالت چند محصولی و

دیگر برگردند .مفهوم محصوالت دست دوم ذکرشده در اینجا ،شامل

محدودیتهای ظرفیت و طی چند دوره زمانی را پیشنهاد میدهد

محصوالت استفاده نشده برگشتی ،به دالیلی ،از جمله نارضایتی

طول چند دهه اخیر به علت افزایش نگرانیهای زیست

مشتری و یا شرایط ضمانت نیز هست .محصوالت میتوانند برای

محیطی ،مسائل اقتصادی و فشارهای قانونی ،توجه خاصی به لجستیک

استفاده دوباره  ،تعمیر  ،بازیافت  ،تولید دوباره و دفع طبقه بندی

سبز و لجستیک معکوس شده است در همین راستا ما در این تحقیق

شوند.

به دنبال طراحی شبکه لجستیک معکوس و حلقه بسته پایدار پویا
همچنین محصوالت خراب شده که میتوانند بار دیگر تعمیر

هستیم ،به طوری که ما در شبکه پایدار برای حداقل کردن آثار زیان

یا استفاده شوند ،محصوالت در مرحله پایانی چرخه عمرشان که

ضایعات توجه به مدیریت پسماند و تفکر سبز در بازیافت و بازیابی

هنوز ارزش دارند ،محصوالت فروش نرفته و یا ناخواسته موجود در

محصول همزمان دو هدف اقتصادی و آثار زیست محیطی طراحی

قفسههای خرده فروشان ،محصوالت پس داده شده و ضایعات و مواد

شبکه را در نظر گرفتهایم.

خطرناک میتوانند در شبکه معکوس بازیابی شوند.
در اکثرمطالعات پیشین ،طراحی شبکههای لجستیک
پیشرو و معکوس به طور جداگانه در نظر گرفته شده است،

 ضرورت و اهداف تحقیق
تغییرات و تحوالت عمیق در دنیای کسبوکار و الزامات

پیکربندی شبکه لجستیک معکوس ،تأثیری قوی روی

جدید تولید و تجارت در عصر کنونی ،زمینه ظهور و بروز نگرشهای

شبکه لجستیک پیشرو و برعکس دارد .طراحی جداگانه ،ممکن است

جدیدی را فراهم ساخته است که باید مورد توجه دستاندرکاران

سبب بروز زیر بهینگی شود ،بنابراین طراحی شبکه لجستیک پیشرو

عرصه تولید و تجارت قرار گیرد .با توجه به اثرات منفی زیست

و معکوس باید یکپارچه باشد

محیطی و گرمایش زمین بواسطه مصرفگرا شدن جامعهی جهانی،

نویسندگان ،فرایند بازیابی را به روشهای متفاوتی دسته

دولتها قوانینی برای کاهش این اثرات زیستمحیطی وضع کردهاند

بندی میکنند .گزینههای بازیابی بر حسب درجه مورد نیاز در مونتاژ

بطوریکه شرکتها و سازمانها همواره باید کاالهای استفادهشده را از

به صورت اوراق سازی ،تولید دوباره ،مرمت و نوسازی ،تعمیر و

طریق شبکه به مراکزی برای بازیافت و بازیابی ارزش برگردانند .از

فروش دوباره فهرست میشوند .تحقیقات انجام شده اغلب فقط یکی

طرف دیگر خود مردم نیز راغباند محصوالتی را مصرف کنند که بعد

از گزینههای بازیابی محصول را در نظر میگیرند.

از به اتمام رسیدن عمر آن ،ارزشی برای فروش داشته باشد در همین

یکی از زمینههایی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته نگرش
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معکوس به وجود آمده است .و شاهد پررنگتر شدن نقش لجستیک

طراحیهای شبکه زنجیره تأمین به صورت چنددورهای باشد تا بتوان

معکوس در مدیریت زنجیره تأمین هستیم ،در نتیجه بدون توجه و در

از مزایای استفاده از تسهیالت ترکیبی و متعدد در دورههای متعدد و

نظر گرفتن لجستیک معکوس در طراحیهای شبکههای زنجیره

سایر جنبههای متغیر بهرهمند گردید.

تأمین نمیتوان کارایی الزم در دنیای رقابتی امروز را داشت یکی از
مهمترین مباحث لجستیکی که در ارتباط با جمعآوری ،بازیافت و یا
چرخه مجدد محصوالت است ،لجستیک معکوس نامیده میشود که
روزبهروز بر توسعه و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تأمین افزوده
میشود .در سالهای اخیر توسعهی قابل توجهی در طراحی

 نوآوری تحقیق

جنبههای

نوآوری

تحقیق را میتوان در موارد زیر برشمرد:
مطرح شدن مسأله مکان یابی تسهیالت و مسیریابی وسایل در

شبکههای زنجیره تأمین گردیده است و پژوهشگران متعددی در این

طراحی شبکه لجستیک معکوس و حلقه بسته و پایدار.

زمینه فعالیت کردهاند ولی در اکثریت قریب به اتفاق موارد،

در نظر گرفتن مباحث اقتصادی ،زیست محیطی

طراحیهای آنان محدود به یک دوره بوده و این موجب شده است که

فرموله نمودن مساله با توجه به مفروضات و موارد مطرحشده.

مدل آنها از انعطافپذیری کمتری نسبت به تغییرات دورهای

در صورت وجود ارائه یک روش حل فرا ابتکاری با توجه به NP-

برخوردار باشد .لذا انتظار میرود برای انعطافپذیری بیشتر،

 hardبودن مسأله () NSGA-II

دیاگرام جریان محصول در شبکه لجستیک معکوس و حلقه بسته پیشنهادی
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زمانبندی همکارانه و تبادل مسافر برای شرکتهای حمل و نقل
مسافر بینشهری در محیط رقابتی
پژوهشگر :محسن محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
استاد راهنما :دکتر حمید فرورش
الف :شرح و بیان مسئله تحقیق
از جمله عوامل و معیارهای پیشرفته بودن یک کشور ،چه از
نظر اقتصادی و چه از بعضی جنبههای دیگر ،حمل و نقل و داشتن
زیرساختهای مناسب آن میباشد .امروزه اگرچه الزمهی حرکت به
جلو در صنعت حمل و نقل ،داشتن زیرساختهای مناسب است اما
چگونگی استفاده از آن ،خود امر مهمی است و چگونگی شیوهی
حمل و نقل از اهمیت زیادی برخوردار است.
از همان ابتدا در همهی نقاط این کرهی خاکی مردم بنا به
اهدافی که داشتهاند در حال جابجایی بوده و به فکر هرچه راحتتر
بودن و ایمن بودن در طول سفر بودهاند .خب با ارتقای سطح علم و
پیشرفت تکنولوژی و به طبع آن باال رفتن سطح آگاهی و انتظارات
مردم ،این نیاز به خودی خود بهوجود میآید که وسایل نقلیه برای
انتقال مسافران از یک نقطه به نقطهای دیگر باید سطح انتظارات را
براورده کند.
حمل و نقل بین شهری مسافران با اتوبوس ،یکی از شاخه-
های حمل و نقل به شمار میآید که با توجه به افزایش روزافزون
جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضای جابجایی مسافران و اینکه حمل
و نقل بین شهری مسافران با اتوبوس از متداولترین روشهای
جابجایی مسافر در ایران محسوب میشود ،مقولهای مهم تلقی می-
شود و همواره شرکتهای مسافربری و ناوگان حمل مسافر به فکر
باال بردن سطح کیفیت خدمات خود به مسافران و افزایش سطح
رضایت مشتریان البته در جهت بدست آوردن سودآوری بیشتر بوده-
اند و همواره تالش کردهاند تا در محیط رقابتی که وجود دارد
بهترین عملکرد را از خود نشان دهند.
شرکتهای حمل و نقل در راستای این اهداف ،باید تالش
کنند تا چه در زمان کمبود مسافر و چه در زمان وجود مازاد مسافر
بتوانند با برنامهریزی صحیح و اختصاص درست مسافران به اتوبوس-
ها و زمان بندی مناسب برای ناوگان حمل خود ،به خوبی پاسخگوی
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نیاز مشتریان باشند و در حد مطلوب به مشتریان خدمترسانی
کنند.
شرکتهای حمل و نقل همواره تالش میکنند که نسبت به
سایر شرکتهای رقیب ،با توجه به پتانسیل و ظرفیت ناوگان حمل
خود و نیاز جامعه بتوانند بیشترین مسافر ممکن را جذب کرده و
سطح رضایت آنان را باال ببرند که نتیجهی این کار بدست آوردن
حداکثر سود ممکن برای شرکت میباشد.
همواره مشاهده شده که شرکتهای حمل و نقل در پارهای از
اوقات با کمبود مسافر مواجه بودهاند و در بعضی اوقات نیز تعداد
مسافر از ظرفیت ناوگان حمل آنان بیشتر بوده که یا به اجبار باید
وسیلهی حمل بصورت نیمه پر حرکت کند و یا مسافران ،شرکتهای
رقیب را انتخاب میکنند .در این فضای رقابتی شرکتهای حمل و
نقل همواره درصدد جذب حداکثر مشتری بودهاند و به دنبال راهکار-
های بهتر و کاراتری بودهاند .با توجه به اینکه باال بردن بیش از حد
ظرفیت ناوگان حمل باعث تحمیل هزینههای ثابت زیادی به شرکت
می شود پس باید در نظر گرفت که همیشه افزایش ظرفیت به نفع
شرکت نیست.
برای بهبود شرایط و استفادهی بهینهتر از ناوگان و ظرفیت
حمل و نقل شرکت ،راهکاری که پیشنهاد میشود این است که در
فضای رقابتی ،دو یا چند شرکت مستقل از هم و رقیب بتوانند با هم
یک گروه یا یک ائتالف را تشکیل دهند و ظرفیت ناوگان خود را با
توجه به شرایط موجود و درصورت نیاز به اشتراک بگذارند و بتوانند
با این کار از صرف هزینههای اضافی جلوگیری کنند .البته این
ائتالف و همکاری و همچنین اشتراک ظرفیت ناوگان باید به گونهای
باشد که سودی که این شرکتها در حالت همکاری با هم کسب
میکنند بیشتر از حالتی باشد که هر کدام از آنها بصورت تکی و
بدون هیچ گونه همکاری به دست میآورند .همچنین سود عاید از
این کار باید طبق مکانیزم خاصی و بصورت عادالنه بین طرفین
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تقسیم شود.
حال باید دید که آیا میتوان به گونهای برنامهریزی کرد که
در صورت همکاری چند شرکت حمل و نقل و تشکیل یک ائتالف با
هم ،زمانبندی حرکت وسایل نقلیه بصورتی باشد که بتوان حداکثر
استفاده را از ظرفیت ناوگانهای حمل و نقل نمود تحت شرایطی که
بتوان بیشترین سود ممکن را بدست آورد و از هدر رفتن هزینههای
اضافی جلوگیری کرد و تا حد ممکن مانع انجام سفرهای غیر ضروری
شد و از همه مهمتر اینکه بتوان سود حاصل از این ائتالف را طوری
بین طرفین و شرکتهای مشارکت کننده تقسیم کرد که از شرایط
موجود ،راضی باشند و همواره سعی در حفظ همکاری داشته باشند.
با توجه به اینکه نوع همکاری بین شرکتهای حمل و نقل و تشکیل
ائتالف میتواند موازی (همکاری بین دو شرکت حمل و نقل که
دارای مسیرهای یکسانی در شبکهی حمل خود هستند) ،مکمل
(همکاری بین دو شرکت حمل و نقل که شبکهی حمل خود را با هم
ترکیب میکنند یا به عبارت دیگر در یک سفر از مبدأ به مقصد می-
توان از ناوگان حمل دو شرکت استفاده کرد) و یا ترکیبی از این دو

استفاده شود باید درنظر گرفت که کدامیک از اعضای گروه تشکیل
ائتالف بدهند بطوریکه اعضای ائتالف راضی به همکاری باشند و
اینکه برای این اعضا دارای سود بیشتر به عبارت دیگر صرفه جویی
بیشتری را در پی داشته باشد .همچنین باید درنظر گرفت که تعداد
اعضای هر ائتالف از حدی مشخص بیشتر نشود.
ب :پیشینه تحقیق
بنا به مطالعات انجام شده تحقیقاتی در زمینه همکاری بین
شرکتهای حمل و نقل مسافر بین شهری توسط اتوبوس با تاکید بر
مسائل زمانبندی یا مسیریابی اختصاص یافته است .برای مثال می
توان به سالزبورن ،برکوت ،یان و چن و یان و همکاران اشاره کرد.
مسیر یابی و زمانبندی ناوگان نقلیه تنها مسائل در حمل و نقل بین
شهری مسافر نیستند ،اما دو پایه حمل و نقل هستند که سطح
سرویس و رقابت پذیری حامل ها را تعیین میکنند .تحقیق هایی
نظیر پاتنیک و همکاران و سدر و همکاران برای مسائل مسیریابی و
زمانبندی سایر نوع های حمل و نقل عمومی انجام شده است.
تمرکز اصلی مطالعات باال روی حمل و نقل یک حامل است.
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در صنعت هواپیمایی و رشتههای آکادمیک مطالعاتی انجام شده است
که از جمله آنها ،یانگ و چن دو مدل را توسعه دادند که به خطوط
هواپیمایی کمک می کرد مسائل زمانبندی پرواز هماهنگ را حل
کند ،یان و چن و وانگ و لو تکنیک زمان-مکان را برای فرموله کردن
جریان چند ناوگان در بعدهای مکان و زمان بکار بستند ،اما مدل
آنها تفاوتهای بنیادینی با مسئله ما دارد .برای مثال ،مسافران
حمل و نقل هوایی بیشتر از حمل و نقل اتوبوس بین شهری نسبت
به زمان حساس هستند و جدول و زمان حرکت هواپیما
انعطافپذیری کمتری دارد .چن و همکاران برخی از مدلهای
زمانبندی هماهنگ را توسعه دادند ،که به شرکتهای اتوبوس بین
شهری با شرکت کردن در ائتالفهای موازی و مکمل کمک شد تا
راضی کننده ترین مسیرها و جدول زمانی را حل کنند .آنها مدل را
برای دو حامل فرموله کردند ،اما مکانیزم خاصی را برای تقسیم سود
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ارائه ندادند.
ائتالف شرکتهای حمل و نقل بار ،اولین بار در سال ۵۵۵۵
ائتالفی با نام سکای تیم کارگو شکل گرفت .ائتالفهای دیگری نیز
بعدها بین شرکتهای مختلف حمل و نقل بار ایجاد شد که ائتالف
 WOWیکی از آن ها بود .تحلیل ائتالف شرکتهای هواپیمایی در
صنعت حمل مسافر رایجتر است؛ به طور مثال ،پارک و همکاران تاثیر
ائتالفهای بین الملی را روی بازار حمل و نقل مسافر بررسی کردهاند.
با مقایسه ائتالفهایی شامل شبکههای موازی و مکمل ،پیشبینی
شده ائتالفی که شبکههای مکمل را به هم وصل میکند ،سوددهی
بیشتری دارد .آدلر و سمیلویتز در سال  ۵۵۵۷ائتالف بینالملی را
بین شرکتهای حمل و نقل تحلیل کردهاند و تئوری بازیهای غیر
همکارانه را برای تعیین سود ائتالف تحت یک سطح مشخص از
رقابت بکار بستهاند.
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موضوع وسیعی که اخیراً در صنعت هوایی مسافری در
ائتالف به کار گرفته میشود ،مدیریت درآمد است .ادبیات
موضوعی در این زمینه در جستجوی بیشینه کردن درآمد از طریق
مدیریت ظرفیت صندلیهاست .مکگیل و ریزین در سال ۸۳۳۳
مروری از ادبیات مدیریت درآمد را انجام دادهاند ،اما تمرکز آنها
روی مدیریت درآمد برای یک حامل بود .رایت و همکاران در سال
 ۵۵۵6تحلیل رسمیتری از مکانیزم مدیریت درآمد ائتالف را ارائه
دادهاند .یک طرح فروش آزاد و سه نوع طرح داد و ستد پویا بحث
شدهاست .مکانیزمها تحلیل شده تا تاثیرشان روی رفتار تعادلی
اعضای ائتالف و توان مکانیزم برای بیشینه سازی درآمد ائتالف
سنجیده شود.
عالوه بر صنعت هواپیمایی ،همکاری شرکتهای حمل و
نقل به شرکتهای حمل و نقل دریایی نیز کشیده شده است که از
جمله آنها تحقیق آگروال و ارگون است .همچنین در زمینه
لجستیک همکارانه در حمل و نقل کامیونی ،ارگون و همکاران،
مسأله را به صورت یک مسأله پوشش مجموعه فرموله کردند .در
بحث لجستیک همکارانه تخصیص هزینه یا سود بین اعضای
ائتالف مطرح میشود .این کار که معموالً در قالب تئوری بازیهای
همکارانه فرموله میشود ،برای اولین بار توسط اوزندر و ارگون در
سال  ۵۵۵۱معرفی شده است .همچنین هاوتالن و همکاران در
سال  ۵۵۸۸مکانیزمی را ارائه دادهاند که هم منابع ائتالف و هم
سود به طور مناسبی به وسیله تنظیم قیمت منابع تخصیص داده
شود .همچنین آنها عملکرد مکانیزمشان را در قالب مدلسازی دو
رویکرد متفاوت تحلیل کردهاند.
عالوه بر این موارد ،در سال  ۵۵۸۴آقایان ماریو گواجاردو و
میکائیل رونکویست یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح
مختلط برای تعیین ساختار ائتالف و همچنین هزینهی تشکیل
هرکدام از ائتالفها در زمینهی حمل و نقل ارائه دادند به این
معنی که هر زیر مجموعه از اعضای گروه با چه هزینهای تشکیل
ائتالف میدهند .هدف از این کار یافتن بهترین ائتالف با کمترین
هزینه با در نظر گرفتن پایداری ائتالف بود.

ج :ضرورت ،نوآوری و اهداف تحقیق
همواره در تجارت و کارهای خدماتی ،سعی بر این بوده که
از هزینههای اضافی جلوگیری کرده و به باالترین سود ممکن
رسید .صنعت حمل و نقل و بخصوص جابجایی مسافر نیز از این
امر مستثنی نیست و در صدد بهبود شرایط خود بودهاند .از بین
شیوههای جابجایی مسافر در کشورمان در انواع جادهای ،ریلی و
هوایی ،حدود  ۱۵درصد حمل مسافر ،توسط جاده انجام میگیرد
که این الزمهی تمرکز بیشتری است و تحقیقات در این حوزه باید
بصورت دقیقتری صورت پذیرد.
در این راستا زمانبندی وسایل حمل و نقل و ناوگان
شرکتهای مسافربری یکی از اساسیترین مسایلی است که در
سودآوری این شرکتها سهم بسزایی دارد .حال برای رسیدن به
این هدف ،شرکتها و ناوگان حمل و نقل با تشکیل ائتالف باهم
میتوانند از سفرهای غیر ضروری و نیمهپر جلوگیری کرده و با به
اشتراک گذاشتن ظرفیت ناوگان و همچنین تقسیم مسافران،
هزینههای ثابت و متغیر را تا حد ممکن کاهش دهند .همین
موضوع باعث استفادهی بهینهتر از ظرفیت ناوگان حمل و نقل
شده و میتوان سطح کیفیت خدمات را باالتر برد و مشتریان را
راضی نگه داشت که این خود موجب باال رفتن اعتبار شرکتهای
حمل و نقل میشود که امتیاز باالیی برای شرکت محسوب می-
شود.
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اپتیمال

هوش و خالقیت!...
لیال فوالدی
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فراخوان
نشریه علمی -تخصصی اپتیمال از تمامی اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران گرامی
جهت انتشار مقاالت ،دستاوردها و نوآوریهای خود دعوت به عمل می آورد.
همچنین این نشریه در زمینههای عکاسی ،گرافیک ،ویراستاری ،گزارشگری و ترجمه عضو
میپذیرد.
در صورت تمایل به همکاری به آدرس الکترونیکی optimal.ieuok@yahoo.com
ایمیل بزنید.

