
 
استفاده از هاي خرده فروشی با مین شامل انبارها و فروشگاهأسازي یک زنجیره تبهینه

 بهبود یافته تکنیک داده کاوي حریصانه
 

 مرضیه فریدي ماسوله،استادیار گروه کامپیوتر و فناوري اطالعات موسسه آموزش عالی احرار رشت
 

 چکیده:
. دارد تمرکز) کاال جریان مدیریت یا( کاال تحرك روي تامین، زنجیره در اصلی چالش امروزه هدف:

 مشتري دست و با کمترین هزینه به راه ترینسریع از و ممکن زمان کمترین در باید مناسب محصول
 کاهش در را مهمی نقش که باشدمی مختلفی اجزاي شامل تامین زنجیره یک. برسد خود مناسب
 شامل هزینه زنجیره هايهزینه حداقل سازي مقاله این هدف از. دارد عهده بر رسانیخدمت هايهزینه

 .هاي زمانی مختلف استنقل در دوره و حمل هزینه و نگهداري هزینه اندازي، راه
 استفاده حریصانه ابتکاري فرا الگوریتم آن از حل براي مسئله پیچیدگی دلیل به شناسی:روش 

 بسیار مسئله تامین زنجیره مدیریت در بزرگ هايداده پایگاه با مواجهه از آنجا که چگونگی. شده است
 . است شده پیشنهاد تامین زنجیره در کاوي داده کاربرد مقاله این در باشد،می مهمی

 هايقسمت در موثري به صورت تواندمی کاوي داده هايتکنیک تحقیق، بر اساس نتایج ها:یافته
 مورد و غیره تقاضا کننده بینیپیش کننده، توزیع کننده، تامین انتخاب نظیر تامین زنجیره مختلف
 . گیرند قرار استفاده

 عالوه بر این، نتایج بدست آمده نشان داد که الگوریتم حریصانه قادر به یافتن بهترین گیري:نتیجه
به آن اضافه شده  جواب بهبود براي محلی جستجوي نبوده و بنابراین یک فاز جستجو فضاي در پاسخ
 باشد.می نتایج حاصل تاییدي بر اثر بخشی الگوریتم پیشنهادي. است
 

 حریصانه بهبود یافته. کاوي، الگوریتم داده فروشی، خرده فروشگاه انبار، تامین، زنجیره سازي، بهینه کلیدي:کلمات 
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 مقدمه
 انعطاف پذیري و باالتر اطمینان قابلیت تر،سریع العملعکس خواهان مشتریان حاضر، عصر رقابتی دنیاي در
 پیدا کردن به ملزم را خدمات ارائه کنندگان و تولیدکنندگان فاکتورها، این. هستند تغییر نیازهایشان در بیشتر

 . ]2، 1[کنند می خود بقاي حفظ و پیشرفت جهت یشان،هادر سازمان مواد جریان مدیریت براي بهتري يهاراه
 مسافت کنندگانمصرف  و تولیدکنندگان بین و فاصلۀ بوده محدودتر خدمات و کاالها تعداد و تنوع گذشته، در

 به راحتی خرده فروشان و آمدحساب نمی بـه توجهیقابل مسئلۀ کاالها، توزیع نتیجه در کمتري داشت
 تعداد کاالها، افزایش تنوع افزایش انبوه، تولید امروزه ولی کنند، تهیه را نیاز خود مورد کاالهاي توانستندمی

 سیستم به توجه اهمیت افزایش باعث کنندگان، توزیع تولیدکنندگان و باها آن میان فاصلۀ و مصرف کنندگان
 کسب براي آنها تالش بازار، درها بین شرکت بیشتر رقابت افزایش با طرفی از. است شده مناسب و توزیع تولید

 دیگر از گرفتنپیشی  و متمایز شدن را رقابت این از هدف توانمی که است به نحوي و پایدارترتر ثابت موقعیـت
 براي اسـت که داشته آن بر را هاسازمان وها شرکت مدیران حاضر در عصر شدید رقابت این و دانست رقبا

 دو هاهزینه کاهش و کارایی افزایش رواز این. نمایند روز مجهز تکنولوژي و علم به را خود هدف، این به رسیدن
 .]5و  4، 3[است  رقابت این در بیشتر سهم آوردن به دست براي عامل مهم

 مورد مدیریتی مشکالت حل براي اطالعات، از استفاده و پردازش براي جدید ابزار یک عنوانبه کاوي داده
اطالعات مفیدي در مورد  تامین، زنجیره در اطالعاتی بزرگهاي داده بر تکیه با داده کاوي،. گیردمی قرار استفاده
. دارد فراوانی اعتبار تنهایی به خود دانش این که. کندمی استخراج تقاضا و میزان کننده، توزیع کننده، تامین

 آن توانندمی تامین زنجیرههاي شرکت که است اعتباري و ثروت از آن، حاصلهاي دانش و آمده بدست اطالعات
هاي درخواست توانندمی فروشندگان نیز و کنندگان تولید کنندگان، تامین دانشی، چنین با. کنند مبادله هم با را

 در آرامی به اطالعات ترتیب، بدین. دهند را توسعه تامین براي برنامه ریزي نیز و محصول ارایه و تولید عملی،
 کند کمک صنعت کل هماهنگی و اندازي راه به تا آیدمی در جریان به تامین زنجیره مدیریت کردن بهینه جهت

 . ]8و  7، 6[
 یک در دوره اي چند مسئله ، به بررسی]10، 9[هاي داده کاوي حریصانه کارگیري تکنیکمقاله با به این در
 صورت این به ادامه در مطالب ارائه ساختار. شده است پرداخته توزیع کننده و تولیدکننده چند شامل تامین زنجیره
 بررسی تشریح مورد تامین سوم زنجیره بخش در شد، خواهد مسئله ارائه فرموالسیون دوم، در بخش بود: خواهد
 محاسباتی نتایج بیان بخش پنجم به. شودمی چهارم ارائه حریصانه در بخش کاوي داده تکنیک. گردید خواهد

 .است شده ارائه نتیجه گیري ششم در بخش سرانجام و است یافته اختصاص
 

 کردن مسئلهفرموله
براي هر . فروشگاه خرده فروشی است Mانبار و  Nزنجیره تامین دو سطحی اي را در نظر بگیرد که شامل 

فروشگاه خرده این در حالی است که هر . شودمی در نظر گرفته Ckیک ظرفیت ثابت  Nام از مجموعه kانبار 
با خط  فروشگاه خرده فروشیهر گره انبار به هر . دارد که باید تامین شود Dnتقاضاي  Mام از مجموعه nی فروش
Lkn ارسال شده  محصول مورد هر هزینه تمام شده در این خط براي. شودمی متصلPkn با در نظر گرفتن . است
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از انبار  Gknبا مقدار کاالي ارسالی  فروشگاه خرده فروشیاین توپولوژي، الزم است هزینه کل تامین تقاضاي هر 
k فروشگاه خرده فروشی ام بهnانبار  از شده ارسال مقدار. ام حداقل شودkظرفیت کمتر یا برابر باید ام Ck این 

فروشگاه خرده  Dnتقاضاي  برابر ام بایدnفروشگاه خرده فروشی  در شده دریافت عالوه بر این، مقدار. باشد انبار
 .باشد خرده فروشیهاي فروشگاه در کل تقاضاي برابر یا بیشتر باید انبارها کل بنابراین ظرفیت. باشد امnی فروش

 :تعریف شود زیر فرم به تواندمسئله مورد بررسی می ریاضی، دیدگاه از

)1( 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ���𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘
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)2( �𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 ≤ 𝐶𝐶𝑘𝑘

𝑀𝑀

𝑘𝑘=1

         ∀𝑘𝑘 

)3( �𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐷𝐷𝑘𝑘

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

         ∀𝑚𝑚 

)4( �𝐶𝐶𝑘𝑘 ≥�𝐷𝐷𝑘𝑘

𝑀𝑀

𝑘𝑘=1

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

 

 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑘𝑘و جریمه  𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘حال فرض کنید که بخشی از تقاضاي یک فروشگاه خرده فروشی مشخص با مقدار 
  شود:می در این حالت مسئله به فرم ریاضی زیر بازنویسی. تامین نشود

)5( 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ���𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘 + �𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑃𝑃𝐺𝐺𝑘𝑘
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𝑘𝑘=1

𝑀𝑀

𝑘𝑘=1

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

� 

) بیانگر مقدار 5است و عبارت اضافه شده در رابطه ( 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘ي اضافه شده به مسئله گیرتصمیمکه در آن متغیر 
 ام است.nفروش از دست رفته کل در فروشگاه خرده فروشی 

) به شکل زیر 3ام، رابطه (nدر این حالت با در نظر گرفتن فروش از دست رفته در هر فروشگاه خرده فروشی 
 گردد.می تصحیح

)6( �𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘 = 𝐷𝐷𝑘𝑘

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1

         ∀𝑚𝑚 

که  شودمی انجام نقلیه وسایل سایر یا کامیون به وسیله معموالً نقل و حمل واقعی، سرویس تامین زنجیره در
 با. نقل بستگی خواهد داشت و حمل براي استفاده مورد نقلیه وسایل تعداد به نقل و حمل هزینه کل در این حالت

( مشخصی مقدار نقل و حمل براي استفاده مورد نقلیه وسایل تعداد 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 فرض، این به  امk انبار از )𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘کاال 
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 در نظر گرفته 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 آن نقل و حمل هزینه و CTنقلیه  وسیله ظرفیت. باشدمی امnفروشگاه خرده فروشی 
 شود.می نقلیه با ظرفیت ثابت استفادهبعالوه در این مقاله فرض بر این است که تنها از یک نوع وسیله . شودمی

  آید:می توجه به فرض جدید مسئله بهینه سازي به فرم زیر دربا

)7( 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ���𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑃𝑃𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 + �𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑃𝑃𝐺𝐺𝑘𝑘

𝑀𝑀

𝑘𝑘=1

𝑀𝑀

𝑘𝑘=1

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
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)8( 𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 ≤ 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘  𝐶𝐶𝑇𝑇                    ∀𝑘𝑘,𝑚𝑚 
 

 مورد بررسی تأمین زنجیره
سازي هدف این مقاله حداقل. فروشگاه خرده فروشی است 5انبار و  4زنجیره تامین مورد بررسی متشکل از 

خرده فروشی با توجه به چندین دوره زمانی، تقاضاي مورد نیاز و هاي هزینه کل تحویل کاال از انبارها به فروشگاه
 در بیشتر اطالعات. واحد فرض شده است 70ظرفیت وسیله نقلیه . باشدمی و انبارهاها ظرفیت هر یک از فروشگاه

 .است شده آورده 9تا  1هاي شکل در وروديهاي داده مورد
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 1 زمانی دوره فروشی براي خردههاي فروشگاه به مقدار تقاضاي مربوط اطالعات: 1 شکل
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 2 زمانی دوره فروشی براي خردههاي فروشگاه به مقدار تقاضاي مربوط اطالعات: 2 شکل

 

 
 

 3 زمانی دوره فروشی براي خردههاي فروشگاه به مقدار تقاضاي مربوط اطالعات: 3 شکل
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 فروشی خردههاي رفته ي فروشگاه دست از فروش به هزینه مربوط اطالعات: 4 شکل
 

 
 

 فروشی خردههاي سازي فروشگاه ذخیره به هزینه مربوط اطالعات: 5 شکل
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 به ظرفیت انبارها مربوط اطالعات: 6 شکل
 

 
 

 اندازي انبارها راه به هزینه مربوط اطالعات: 7 شکل

 
 

 واحد انبارها بر نگهداري به هزینه مربوط اطالعات: 8 شکل
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 خرده فروشیهاي انبارها به هر یک از فروشگاهحمل و نقل از  به هزینه مربوط اطالعات: 9 شکل
 

 حریصانه کاوي داده تکنیک از استفاده زنجیره تامین مورد بررسی با بهینه عملکرد به دستیابی
است که تقاضاي فروشگاه اي ههدف این مقاله انتخاب جفت انبار مرکزي و فروشگاه خرده فروشی به گون

هاي خرده فروشی اي براي این منظور ابتدا فروشگاه. تامین شودام با کمترین هزینه kام از انبار nخرده فروشی 
سپس انباري براي تامین تقاضاي . شوندکه بیشترین پتانسیل هزینه فروش از دست رفته را دارند شناسایی می

هاي انتخاب انبار نیز بر اساس حداقل کردن مجموع هزینه. گرددمی فروشگاه خرده فروشی مشخص شده انتخاب
 باشد.می راه اندازي، هزینه نگهداري، و هزینه حمل و نقل

 هايروش از یکی حریصانه روش. حریصانه استفاده شده است ابتکاري حل روش از مسئله، حل این براي
 این. شودمی استفاده مسائل از بسیاري حل در ساده ساختاري با که است هاالگوریتم طراحی پرکاربرد و مشهور
 اجرایی يمرتبه و سرعت روش این کلی حالت در. است شده استفاده سازيبهینه مسائل حل در اغلب روش

 ختم سراسري بهینۀ جواب یک به است ممکن مسئله با متناسب اما دارد؛ خود مشابه هايروش به نسبت بهتري
 براي مرحله هر در یعنی. است بعدي و قبلی گام از مستقل گام هر در هدف به رسیدن حریصانه روش در. نشود

 ممکن فعلی انتخاب و گرفته صورت هاییانتخاب چه قبلی مراحل در کهاین از مستقل نهایی، هدف به رسیدن
 به. پذیردمی صورت است ممکن انتخاب بهترین ظاهر در که انتخابی باشد، داشته پی در هاییانتخاب چه است

 .شودمی گفته حریصانه روش روش، این به که است دلیل همین
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 طریق از اولیه جواب یک ابتدا شود کهمی به این صورت انجام تامین زنجیره بهینه عملکرد به دستیابی
 .گرددمی استفاده جواب بهبود براي محلی جستجوي فاز سپس. شودمی ارائه حریصانه الگوریتم

 
 دست آمدهبررسی نتایج به 

شکل  در که همانطور. دهدمی در تکرارهاي مختلف را نشان هدف دست آمده براي تابعبه مقادیر 10شکل 
 شود، مقدار تابع هدف در آخرین تکرار به حداقل نرسیده است که این موضوع نشان از آن دارد کهمی دیده 10

به همین علت براي . نیست جستجو فضاي بهترین پاسخ در حریصانه الگوریتم توسط آخرین پاسخ بدست آمده
 محلی استفاده شد که نتایج آن در ادامه آمده است. جستجوي بهبود پاسخ از فاز

 

 
 

 تغییرات تابع هدف در تکرارهاي مختلف :10شکل 

 را نشان محلی جستجويدر تکرارهاي مختلف در حالت  هدف بدست آمده براي تابع مقادیر 11شکل 
طور که در شکل مشخص است مقدار تابع هدف در آخرین تکرار به حداقل رسیده و بهترین پاسخ همان. دهدمی

خرده فروشی هاي نیز پاسخ بهینه بدست آمده براي مقادیر کاالي ارسالی به فروشگاه 12شکل . بدست آمده است
 دهد.می انزمانی مختلف براي این حالت نشهاي را در دوره
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 تغییرات تابع هدف در تکرارهاي مختلف در حالت جست و جوي محلی :11شکل 
 

 
 

 خرده فروشیهاي مقادیر بهینه بدست آمده براي کاالهاي ارسالی به فروشگاه :12شکل 
 

 گیرينتیجه
. است پرداخته ايدوره چند حالت در توزیع و سطح تولید دو شامل تامین زنجیره مسئله بررسی به مقاله این

 آن ارسال تولیدي موجود در انبار چندین کارگاه و محصول براي پیوسته و صحیح متغیرهاي با ریاضی مدل یک
 شامل زنجیره تامینهاي هزینه کمینه سازي شامل مسئله اهداف. است شده خرده فروشی طراحی مرکز چندین به
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 شده ارائه حل مدل جهت. مختلف بود زمانیهاي دوره در نقل و حمل هزینه و نگهداري هزینه اندازي، راه هزینه
 دو از یک هر با جداگانه صورتبه مسئله مدل. گردید حریصانه ساده و حریصانه بهبود یافته استفاده روش دو از

 .گردیدو نتایج آن با یکدیگر مقایسه  اجرا  Matlabافزار  نرم از با استفاده و شده ارائه روش
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