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سیستمانبارداریمعکوساتوماتیک:مفاهیمبنیادی،مدلسازیوحلمسئلة
رباتها 
چینشبهینةاقالمومسیریابی 
*2

انسیهنیشابوریجامی،1الیپسمسیحی
 .1دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه تربیتمدرس
 .2استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه تربیتمدرس
(تاریخ دریافت ،94/11/14 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،95/09/22 :تاریخ تصویب)95/10/04 :

چکیده 
انبارها و مراکز توزیع ،یکی از اجزای مه در زنجیرة تأمین هستند که مدیریت آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .رویکرد غاللب و معملول
جمعآوری کاال در انبارها بدینصورت است که اپراتور بهصورت پیاده یا با خودرو ،اقاله سفارشدادهشده را جمعآوری میکند .از سال  2006بله
بعد ،در برخی از انبارهای بزرگ مانند شرکت آمازون -که نقش توزیعکننده را دارند -از سیست جدیدی بهلره گرفتله شلده اسلت کله در آن،
چندین ربات سیار به زیر قفسههای حامل اقاله میروند و آنها را بهسمت اپراتور حرکت میدهند .اپراتور نیز اقلاله ملورد نیلاز را از قفسلههلا
برمیدارد و سفارش را تکمیل میکند .مزایای این سیست در مقایسه بلا روش سلنتی ،افلزایش انعطلافپلییری ،دقلت و سلرعت آملادهسلازی
سفارشهاست .از طرفی ،این سیست  -که ما آن را «سیست انبارداری معکوس اتوماتیک (ساما)» مینامی  -بهعنلوان راهحللی تجلاری معرفلی
شده و تابهحال ،مستنداتی پژوهشی درمورد آن منتشر نشده است .در این مقاله ،سیست میکور از دیدگاه مهندسی صلنایع مطالعله ملیشلود.
سپس اجزای آن و ارتباط آنها با یکدیگر تبیین و معرفی میشود و دو زیرمسئلۀ اصلی آن شامل مسائل تخصیص و مسیریابی مطالعه میشوند.
در ادامه ،مدلسازی ریاضی مسائل چینش بهینۀ اقاله درون قفسهها ،با هدف مینیم کردن هزینه و همچنین یافتن بهترین مسیر برای حرکت
قفسهها ارائه میشود .در انتها نیز نتایج حل مسئله با الگوریت ژنتیک و ماکزیم جریان ارائه شده است.

واژههایکلیدی :الگوریت ژنتیک ،الگوریت شبیهسازی تبرید ،دوسلطحی ،گیاشلت و برداشلت هل زملان ،مسلئلۀ
مکانیابی -مسیریابی.

مقدمه ومعرفیسیسیتمانبیارداریمعکیوس
اتوماتیک(ساما) 
انبارها اجزایی مه و اساسی در زنجیرة تأمین هستند و به-
دلیل اهمیتشان ،روشهای مختلفی برای طراحی و مدیریت
آنها ارائه شده است .درحال حاضر ،انبارداری به شیوههلای
مختلفی صورت میگیرد که عمدة آن بهصورت دستی است
و بخشی اندک نیز با بهرهگیلری از فنلاوریهلای روز ماننلد
سیست تشخیص فرکانس رادیویی و رباتها و ماشلینهلای
پیشرفته صورت میگیرد .بهرهگیری از سیست هلایی ماننلد
ذخیره و بازیابی اتوماتیلک 1و سیسلت تشلخیص فرکلانس
رادیویی ،2بهبود وضلعیت در انبارهلا و کلاهش هزینلههلا و
افزایش کارایی سیست را بهدنبال داشته است.
در سال  2006سیست نوینی بله نلاه  Kivaدر صلنعت
انبارداری شرکت  Amazonبلهکلار گرفتله شلد کله در آن
* نویسندة مسئول:

تلفن ،02182884939 :دورنگار02182884393 :

بللرخالف روشهللای موجللود ،بللهجللای اینکلله اپراتورهللا یللا
تجهیزات به سراغ قفسه های حاوی اقاله بروند و اقاله مورد
نیاز را جمعآوری کنند ،به کمک اپراتورهلا یلا ماشلینآالت
(رباتهای متحرک) بهسمت ایستگاههای جمعآوری اقاله و
تکمیل سفارش حرکت می کننلد و پلس از برداشلت اقلاله
مورد نیاز ،به مکان قبلی خود بازمیگردند .همچنین در این
سیست  ،بلرای چیلدن اقلاله درون قفسلههلا نیلز بلرخالف
روشهای موجود -که اپراتور یا ماشینآالت وظیفلۀ چیلدن
اقاله را بهعهده دارند -قفسهها بلهسلمت اپراتورهلا حرکلت
میکنند و پس از چیدن ،به مکان اولیه بازمیگردند.
متأسفانه جزئیات و مستندات سیست انبارداری فوق در
اختیار جامعۀ علمی دنیا قلرار داده نشلد و درحلال حاضلر،
بهصورت یک راهحل صنعتی با نلاه تجلاری Kiva Systems
یا  Amazon Systemsبه متقاضلیان عرضله ملیشلود [.]1

Email: masehian@modares.ac.ir
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مقالۀ حاضر ،اولین تالش برای واکاوی اصول ریاضی این نو
انبارداری است که از این پلس بلا نلاه «سیسلت انبلارداری
معکوس اتوماتیک (ساما)» معرفی میکنی و به تشریح اجزا
و زیرمسائل آن میپردازی .
سیست انبارداری معکوس اتوماتیک ،مزیتهایی نسلبت
به روش های موجود دارد .یکی از این مزیتها ،حیفکلردن
راهرفتن اپراتورها در انبارهای سنتی است که بلا حلیف آن،
سیست دو تا سه برابر مؤثرتر میشود .همچنین بلا حرکلت
موجللودیهللا بللهسللمت اپراتللور و قرارگللرفتن او در جللای
مشخص ،کارایی وی تا دو برابر افلزایش ملی یابلد .از دیگلر
مزایای این روش ،کاهش خطا در جمعآوری سفارشهاسلت
که مطاب گزارش ها ،دقت را در انبارهای مورد اسلتفاده تلا
 99درصد افلزایش داده اسلت .از دیگلر مزایلای ایلن روش
(حتلللی در مقایسللله بلللا روشهلللای اتوماتیلللک موجلللود)
انعطللافپللییری و امکللان بسللط و توسللعۀ بللاالی آن اسللت.
بدینمعنا که روش های موجود ،بعد از نصب و پیلادهسلازی
بهسختی قابلگسترش و جابلهجلایی هسلتند ،املا سیسلت
انبارداری معکوس ،این مشلکالت را برطلرف سلاخته اسلت
[ .]1در سیست انبارداری معکوس اتوماتیک ،تعیلین تعلداد
بهینۀ قفسهها ،اپراتورها و رباتهایی که قفسلههلا را حملل
می کنند ،امری ضلروری اسلت .بلرای بهینلهسلازی چنلین
سیستمی ،زمانهای بیکاری اپراتورهلا بایلد کمینله شلود و
میزان تجهیزات مورد نیاز بهویژه قفسهها و رباتها مینلیم
شود.
از تفاوتهای اصلی ساما با سیست های رایج مانند نلوار
نقالهها AGV ،و پالت -راکها میتوان به موارد زیلر اشلاره
کرد:
 .1در همۀ سیست های موجود ،قفسهها در مکان ثابلت
قرار دارند ،اما در ساما ،قفسهها درحال حرکتانلد و پلس از
حرکت ،در بهترین مکان قرار میگیرند؛
 .2در سیست های کنونی ذخیره سازی ،یک قل کلاالی
خاح بهصورت متمرکز در یک یا چند جای مشخص چیده
میشود ،3اما در ساما ،یلک قلل کلاالی خلاح را براسلاس
سازگاری بین اقاله میتوان در چند قفسۀ مختلف قرار داد؛
 .3در سیسللت هللای اتوماتیللک انبللارداریAGV ،هللا یللا
رباتها ،اقاله مورد نیاز را از قفسههلا برملیدارنلد یلا درون
آنها قرار میدهند و در انبار حرکت میکنند .همچنلین در
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سیست جریان پالت -راک شرکت سیسکو ،پالتها بهوسیلۀ
لیفتراکها در قفسه هایی با شیب مالی گیاشته و از طلرف
دیگر برداشته میشوند (شکل  )1و حرکت پالتها فقلط در
درون قفسه (راک) انجاه میگیرد ،اما در سلاما ،قفسلههلای
حامل اقاله بهوسیلۀ رباتها در فضای انبار حرکت میکننلد
و اقللاله درون آنهللا بللهوسللیلۀ اپراتللور برداشللته یللا چیللده
میشود.

شکل.1سیستمجریانپالت-راکشرکتسیسکو 


شایان ذکر اسلت تلابع هلدف در بیشلتر سیسلت هلای
انبارداری ،مینیم کردن هزینه است کله در سلاما نیلز ایلن
هدف رعایت شده است.
در شکل  2نملای کللی قفسلههلا ،مکلانهلای چیلدن
سللفارش و ربللاتهللای درحللال حرکللت در راهروهللای یللک
سیست انبارداری معکوس مشاهده میشود .در ایلن شلکل،
رباتهای متحرک کوچک و سادهای ،قفسههای حامل اقاله
را بهسوی ایستگاههایی که اپراتورها قرار گرفتلهانلد (سلمت
چ شکل) ،هدایت میکنند.

مکانیابیسیستمانبارداریمعکوس

.نمونهایاز

شکل2
اتوماتیک[ ]1

.1زیرمسائلاصلیدرساما 
در سیست انبارداری معکوس ،سه بخش اصلی وجلود دارد:
 .1بخش دریافت اقلاله .2 ،انبلار اصللی و  .3بخلش ارسلال
سفارشها .در بخش دریافت اقلاله ،تعلدادی اپراتلور وجلود
دارند که اقاله رسیده به انبار را در قفسهها قرار ملیدهنلد.

سیست انبارداری معکوس اتوماتیک :مفاهی بنیادی ،مدلسازی و حل مسئلۀ چینش بهینۀ اقاله و مسیریابی رباتها

در انبار اصلی ،قفسههای حلاوی اقلاله قلرار گرفتلهانلد .در
بخش ارسال سفارشها نیز چند اپراتور سفارشها را تکمیل
و برای مشتریان ارسال میکنند .در شکل  3طرحی از یلک
نمونه انبار مشاهده میشود.

ارسال
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 .5برگشت قفسه به ناحیلۀ ذخیلرهسلازی (بخلش اصللی
انبار).
در شکل  ،4این وظایف مشاهده میشود.

دریاف اقالم

سفارشها

شکل.3انباربابخشدریافتاقالم،انباراصلی 

.فعالیترباتهادرسیستمانبارداریمعکوساتوماتیک[ ]1

شکل4

وارسالسفارشها 



ساما را میتوان از دیدگاههای مختللف بررسلی کلرد .از
دیدگاه هوش مصنوعی ،همکاری رباتهلا در ایلن سیسلت ،
بهصورت چندرباتی 4اسلت و بلهدلیلل شلناختهشلدهبلودن
محیط و کنترل آن ،طراحی همکاری آنها ساده است [.]1
در این سیست  ،هیچ رباتی در انجاهدادن کارها به رباتهای
دیگر وابسته نیست .از طرفی همۀ آنها در تکمیل سلفارش
مشتری دخالت دارند [.]2
از دیدگاه مهندسی صنایع ،طراحی ساما نیازمند بررسی
چهار زیرمسئلۀ اصلی زیر است:
()1زیرمسئلةتخصیص ،شامل چهار مسئلۀ تخصیص
اقاله واردشده به قفسه های منتخب ،تخصیص قفسههلا بله
مکانهلای مناسلب ،تخصلیص سلفارشهلا بله اپراتورهلا و
تخصیص رباتها به قفسهها برای حمل است.
()2زیرمستتئلةمستتیریابی ،یللافتن مسللیر حرکللت
قفسهها (رباتها) است؛ بهگونهایکله ربلاتهلا کوتلاهتلرین
مسیر را طی کنند و تداخلی نیز بلین آنهلا اتفلاق نیفتلد.
ربات ها پنج وظیفۀ اصلی را در انبار برعهلده دارنلد کله بله
شرح زیر است:
 .1حرکت ربات از مکان فعلی خود بهسمت مکلان فعللی
قفسه؛
 .2حرکتدادن قفسه از مکلان فعللی بلهسلمت ایسلتگاه
چیدن اقاله یا تکمیل سفارشها؛
 .3ایستادن در صف تا زمانی که نوبت قفسه شود؛
 .4چیدن اقاله روی قفسه یا برداشت موجلودی از قفسله
توسط اپراتور؛

()3زیرمسئلةصف،به این دلیل بررسی می شود کله
با تعیین تعداد بهینۀ اپراتورها و همچنین تخصیص سفارش
به آنها ،زملان انتظلار در صلف و همچنلین زملان تکمیلل
سفارش مینیم شود.
()4زیرمسئلةموجودی ،تعیین مقدار و زمان مناسب
سفارش اقاله است؛ بهطوریکه با کمبلود موجلودی مواجله
نشوی .
وظللایف و کارهللایی را کلله در انبارهلا انجللاه ملیشللود،
میتوان از نظر ورود و خروج اقاله به انبار به دو دستۀ کللی
تقسی کرد :بخشی از فعالیتها مربلوط بله دریافلت اقلاله
درون انبار و چیلدن و ذخیلرهسلازی آنهلا و بخلش دیگلر
مربوط به دریافت سفارشها ،تکمیلل آنهلا و ارسلال بلرای
مشتریان است .در ادامه ،مسائل موجلود در ایلن دو حیطله
مطرح شده است .در زمان های مشخصلی ،موجلودی اقلاله
قفسهها چک میشود و درصورتیکه نیلاز باشلد ،بله تعلداد
مورد نظر در قفسلههلای منتخلب چیلده و درصلورت نیلاز
سفارش داده میشود.
زیرمسائل مه در این بخش عبارتاند از:
الف) انتخاب قفسههای مناسب برای چیدن هر قل کاال
(مسئلۀ تخصیص)؛
ب) تخصیص نزدیکترین ربات به قفسۀ میکور و تعیین
مسیر حرکت ربات تلا رسلیدن بله قفسلۀ ملیکور (مسلئلۀ
تخصیص و مسیریابی)؛
ج) انتخاب ایستگاه مورد نظر برای چیدن هر قل کاال؛
د) تعللداد هللر قل ل کللاال بللرای چیللدن در هللر قفسللۀ
انتخابشده؛
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ه) محل بازگشت هر قفسه بلا هلدف مینلیم فاصلله و
حملونقلهای آتی (مسئلۀ مسیریابی).
پس از رسیدن سلفارش هلا بله انبلار بلرای چیلدن بله
اپراتورها تخصیص داده می شود که این تخصلیص براسلاس
چند معیار انجاه میگیرد:
 .1تخصیص سفارش ها به ایستگاه ها براساس مدت انتظار
و تشابه اقاله موجلود در سلفارشهلا (مسلئلۀ صلف و
مسئلۀ تخصیص)؛
 .2فراخوانی قفسههای مورد نیاز بهوسیلۀ ایستگاهها؛
 .3تخصیص رباتها بله قفسلههلای ملورد نظلر (مسلئلۀ
تخصیص)؛
 .4حرکت قفسهها بهسمت ایستگاههای مورد نظر (مسئلۀ
مسیریابی)؛
 .5تکمیل سفارشها؛
 .6بازگشت قفسهها به جای مناسب (مسئلۀ مسیریابی)؛
 .7ارسال سفارشها به بخش بستهبندی؛
 .8ارسال اطالعات به بخشهای دیگر بلرای بلهروزکلردن
دادهها و اتخاذ تصمی های صحیح.
با توجه به مطالب باال میتوان گفت از آنجاکه هلر قلل

کاال ممکن است در بیش از یک قفسله چیلده شلده باشلد،
برای انتخاب قفسۀ مناسب و تخصیص یک سفارش به یلک
ایسلللتگاه بایلللد بللله تشلللابه اقلللاله درون سلللفارشهلللای
تخصیصیافته به یک ایسلتگاه و اپراتلور ،ملدت انتظلار هلر
سفارش در هر ایستگاه ،زمان رسیدن آخرین قفسه و محلل
بازگشت قفسهها توجه کرد.
این مراحل بهطور کامل با ه در ارتباطند؛ بهطوریکله
بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ بنابراین ،در کلل روز ،دادههلا
باید در یک سیست یکپارچه تجزیله و تحلیلل شلوند .ایلن
مسائل در سه بخش اصلی انبار بهصورت شماتیک در شلکل
 5نشان داده شدهاند.
در بحللث انبللارداری ،چنللدین پللارامتر مهلل ماننللد
ذخیره سازی ،دسته بندی ،مسیریابی ،اتوماتیکبودن سیست
و ...بیان میشود که بر هزینههای سیسلت تأثیرگیارنلد .در
پژوهش های موجود در این زمینه ،اغلب یک یلا دو پلارامتر
بررسی شده است [ .]3در ادامله ،بلا توجله بله اهمیلت دو
موضو ذخیرهسازی و مسلیریابی ،ایلن دو موضلو بررسلی
شده و مدل ریاضی متناسب با سلاختار سیسلت انبلارداری
معکوس برای این دو مسئله بیان شده است.


شکل.5زیرمسائلمطرحدرسیستمانبارداریمعکوساتوماتیک(ساما)

نهسازیسیستمانبارداریمعکوساتوماتیک
بهی 



از آنجاکه زمان چیدن ،بخش جداییناپییر زمان تحویل
است ،کاهش زمان چیدن ممکن اسلت بالفاصلله در بهبلود
خدمات ارائهشلده بله مشلتریان نیلز تأثیرگلیار باشلد []4؛

بنابراین ،کمینلهکلردن زملان چیلدن ،اهمیتلی حیلاتی در
کنترل فرایند چیدن دارد .برای چیدن یک سفارش خلاح،
زمان چیدن سفارش برابر زمان یک تلور اسلت کله در ایلن
تور ،اقاله مورد نیاز برداشته و سفارش تکمیل میشود .ایلن
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زمان شامل زمان سفر ،زمان جسلتوجلو ،زملان برداشلتن
قطعه و زمان برپایی 5است .در ساما ،زمان سفر ملدتی اسلت
که طول میکشد تا قفسهها به اپراتورها برسند و یک سفارش
تکمیل شود .در این سیست انبارداری ،زملان جسلتوجلو در
عمل ناچیز است ،زیرا خود اقاله بهسمت اپراتلور ملیآینلد و
بقیۀ زمانها نیز مشابه سیسلت هلای دیگلر انبلارداری اسلت؛
بنابراین ،برای بهینهکردن ساما باید تمرکز خلود را بلر زملان
سللفر قللرار دهللی  .دو عامللل مهلل در ایللن زمللان ،نحللوة
ذخیرهسازی اقاله در قفسهها و مسیر حرکت رباتهاست کله
در ادامه به این دو موضو پرداخته شده است.
قفسهها 

.2مسئلةچیدنبهینةاقالمدرون
همانطورکه ذکر شد ،تخصیص اقاله به قفسلههلا ،یکلی از
مسائل مطرح در سیست انبارداری معکوس اتوماتیک اسلت
که درصورت بهینهکردن آن میتوان سیست و هزینلههلای
آن را بهبود بخشید.
6
مسئلۀ واگیاری مکان انبلار نسلخۀ عملومیتلر مسلئلۀ
تخصیص محصوالت 7است که شامل تخصلیص محصلوالت
بلله قفسللههللای مختلللف در انبللار اسللت و اغلللب هللدف آن
مینیم کردن هزینههای حملونقل و ماکزیم کردن کاربری
فضاست .فرمولهکردن این مسئله و حل آن نیاز به اطالعلات
ورودی دارد که عبارتاند از :تعداد ،دسترسی ،ابعاد و مکلان
قفسهها ،میزان تقاضا ،کمیت هر محصول و.]5[ ...
در این حوزه ،پژوهشهایی با راهحلهای متفاوت انجلاه
گرفته است که میتوان به چند مورد از آنهلا اشلاره کلرد:
موپانی و آدیلل [ ،]6ملدلی را بلرای تخصلیص محصلوالت
دسته بندیشده به قفسه ها طراحی کردند .هیراگو [ ]7مدل
ریاضی را برای تخصیص اقاله به نواحی انبار ارائله داد و آن
را با هیوریستیک سهمرحلهای حل کرد .اونلوت و همکلاران
[ ]8یک مدل ریاضی را برای حل مسئلۀ  PAPدر انبارهلای
چندالیهای معرفی کردند .صانعی و همکاران [ ]9یک ملدل
ریاضی خطی را برای مسلئلۀ  PAPبلا هلدف بهینلهسلازی
مللدیریت موجللودی و بللهکللارگیری تجهیللزات ارائلله دادنللد.
گرییرو و همکاران [ ]5مقالۀ [ ]9را گسترش دادند و فلر
کردند که قفسهها چندطبقهاند .در همۀ مقاالتی که به آنها
اشاره شد و پژوهشهای دیگری کله در ایلن حیطله انجلاه
گرفتهاند ،همواره این فر برقرار بوده اسلت کله اپراتورهلا
وظیفۀ دریافت اقاله را برعهده دارند ،املا در ملدلی کله در
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ادامه ارائه شده است ،فر میشود که قفسلههلا بلهسلمت
ایستگاههای چیدن حرکت میکننلد .از طرفلی از اطالعلات
گیشته برای محاسبۀ سازگاری بین اقاله استفاده میشود .
.3مسئلةمسیریابی 
یکی از مسلائل مهل دیگلر در انبلارداری معکلوس کله در
مدلسازی مسئله ه ملدنظر اسلت ،مسلیریابی اسلت .ایلن
مسئله در مقاالت مختلفی که در حیطۀ مسیریابی چیننلده
در انبار هسلتند ،بررسلی شلده اسلت .در ادامله ،مسلائل و
مقاالت مطرح در این زمینه معرفی میشوند.
مسللئلۀ فروشللندة دورهگللرد ،مشللهورترین نللو مسللئلۀ
مسللیریابی وسللیلۀ نقلیلله اسللت .در  TSPهللدف ،یللافتن
کوتاهتلرین مسلیر بلرای ویزیلت مجموعلۀ شلهرها ،فلروش
اجناس و بازگشت به خانله اسلت TSP .جلز مسلائل NP-
 hardاست و راهحلهای تقریبی برای حل این مسئله وجود
دارد multi-TSP .همان مسئلۀ فروشندة دورهگلرد بلا چنلد
فروشنده است .این مسئله ،با روشهلای برناملهریلزی علدد
صحیح و دیگر روشهای هیوریستیک قابلحل است [.]10
تیز و همکلاران [ ]11مسلئلۀ مسلیریابی چیلدن چنلد
راهرو موازی را بررسی کردند و از آنجاکه مسلئلۀ فروشلندة
دورهگرد NP-hard ،بهشمار میرود و تا سه راهرو موازی ،بلا
الگوریت های دقی قابل حلل اسلت ،آنهلا از هیوریسلتیک
 Lin–Kernighan–Helsgaunبرای حل بهره گرفتند .مطاب
نتایج ،استفاده از ایلن الگلوریت سلبب کلاهش  47درصلد
مسللیر اسللت .نللوروزی و همکللاران [ ]12مللدل ریاضللی
مسیریابی و مکانیابی را در زنجیرة تأمین ارائله دادنلد و بلا
الگوریت رقابت استعماری حل کردند.
8
مسئلۀ مسیریابی وسیلۀ نقلیه با حمل در بازگشلت بلا
حملونقل اقلاله ارتبلاط دارد و سلریعتلر از ویزیلتکلردن
مکانهلا بله شلکل معملولی اسلت .در ایلن مسلئله ،اقلاله
بهوسیلۀ وسایط نقلیه از دپو یا دپوهای مرکزی به مشتریان
تحویل داده می شوند .وسایط نقلیه قابلیت آن را دارنلد کله
فقط یک سفارش یا ترکیبلی از چنلد سلفارش را برداشلت
کنند و تحویل دهند .در مسئلۀ  VRPBممکن است برخلی
محدودیتها مانند ظرفیت ،پنجرة زمانی و چند دپلو وجلود
داشللته باشللد .ایللن مسللائل ،بللا روشهللای هیوریسللتیک و
متاهیوریستیک قابل حل است [ .]13پانلدلیس و همکلاران
[ ]14مسئلۀ یافتن مسیر بهینۀ یک وسیلۀ نقلیه با شرو از
یک دپو و چیلدن  kمحصلول بلرای  Nمشلتری مطلاب بلا
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ترتیب مشتریان را بررسی کردند .وسیلۀ نقلیه اجلازه دارد کله
در حین سفر به دپلو برگلردد و محصلوالت جدیلد را بلردارد.
محصوالت ،اندازة یکسلان دارنلد .سلتاک و همکلاران ،مسلئلۀ
مسیریابی وسیلۀ نقلیۀ چندانباری ظرفیتدار را با درنظرگرفتن
مسیر بین انبارها درنظر گرفتند و حل کردند [.]15
در انبارداری معکوس ،رباتها و قفسههلا در مسلیرهای
مشخصی حرکت می کنند؛ بنابراین ،از روش هایی کله ارائله
شد ،نمیتوان برای حل مسئله استفاده کلرد .بلدینترتیلب،
روش هایی مطرح می شود که برای مسیریابی در مسلیرهای
مشخص از آنها استفاده می شود .داوودی و همکاران []16
روشی برای حرکت دو ربات روی صلفحه بلا تقسلی بنلدی

منظ و از روی مسیرهای مشخص ارائه دادند .هدف مقالله،
مینیم کردن ماکزیم طول مسیر اسلت .بلهعبلارت دیگلر،
زمان حرکت آخرین ربات برای رسیدن به هدف را مینلیم
می کنند .برای حل مسئله ،صفحۀ مشبک را بهصورت گراف
درنظر گرفتهاند که گرهها سلولهای خالی و بردارها ارتبلاط
میان خانهها را نشان میدهد .با تعریف چهلار نلو برخلورد
میان رباتها که در شکل  6است ،تقده و تأخر بین دو ربات
را در خانههای دارای برخورد تعیین ملیکننلد و مسلئله را
حل میکنند.

شکل.6انواعبرخوردبیندوربات[ ]16

این روش ،برای دو ربات در زمان ) O(nقابلحلل اسلت و
برای بیش از دو ربات قابلاستفاده نیست .یکی از اهداف ایلن
پژوهش ،گسترش مسئله برای سه ربات است ،املا از آنجاکله
در مسئلۀ مورد بررسی ،تعداد زیادی ربلات وجلود دارد ،ایلن
روش ،کارایی زیادی برای حل مسئله نخواهد داشت.
روزبهانی و دآندرهآ [ ]17الگوریتمی بلرای برناملهریلزی
مسیر روی شبکۀ مشبک ارائه دادند .در این تحقی  ،فضا به
شکل مشبک تقسی بندی شلده اسلت و تسلهیالت زیلادی
برای حرکت روی مسیرها برای انجاهدادن کارهای مشلخص
وجود دارد .هریک از تسهیالت برای انجلاهدادن کلار ملورد
نظر باید از روی مکانهلای مشخصلی عبلور کنلد کله ایلن
اطالعات هر لحظه بهروز میشوند .هدف این پژوهش ،یافتن
مجموعه مسیرهایی است که سرعت متوسط تسهیالت را با
درنظرگرفتن امنیت ماکزیم کنند .جهت حلل مسلئله ،در



هر لحظه با در دست داشتن مکان و جهت حرکت هر ربات
و با توجه به عده برخورد بین رباتها ،مسیر بهینه را تعیین
مینمایلد؛ بنلابراین ،ایلن روش بیشلتر برمبنلای دادههلای
هندسی و مبانی ریاضی است.
یو و الوال [ ]18روشی را مبتنیبر تئوری شبکهها ارائله
دادند کله قابلیلت آن را دارد کله بلدون هلیچ محلدودیتی،
مسللیر حرکللت ربللاتهللای زیللادی را تعیللین کنللد .مسللئلۀ
مسیریابی ،چند ربات را منطبل بلر یلک مسلئلۀ ملاکزیم
جریان کرده است؛ به این ترتیب کله معلادل هلر بلردار در
شبکۀ اصلی ،بردارهایی را به شلبکه ملیافزایلد کله هزینلۀ
بردارهللای افقللی یللک و بقیللۀ بردارهللا صللفر اسللت و بللا
جستوجوی این شبکه ،مسئله را حل میکند .در شلکل ،7
یک نمونه از گسلترش شلبکۀ اولیله و یلک نمونله مسلئلۀ
حلشده بهوسیلۀ این روش ارائه شده است.


شکل.7شبکةاولیهوشبکةگسترده[ ]18
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مدلسازی مسئله
در ایا بخش ،مسئلۀ مسیریابی رباتها و همچنیا ذخیرهسازی
اقالم قفسهها در سیستم انبارداری معکوس ،بهنحویکه هزینهها
مینیمم شوند ،فرموله شده است .در ادامه ،مفروضاتی برای
سادهسازی مدل و تصمیمهایی که باید اتخاذ شود ،ارائه شده است.
مفروضات
 .1تقاضای مشتریان غیرقطعی است و از توزیع نرمال پیروی
میکند و تقاضای آنها مستقل از هم است؛
 .2با توجه به تقاضای مشتریان ،میزان دریافت هر قلم کاال
در بازههای زمانی معیا مشخص است؛
 .3تعداد اقالم و همچنیا تعداد قفسهها ثابت و مشخص است؛
 .4تعداد رباتها را میتوان در مراحل حل مشخص کرد ،اما
برای سادهسازی مسئله فرض میشود که مقدار آن معیا
است؛
 .5رباتها فقط در مسیرهای ثابت و مشخص حرکت
میکنند؛
 .6میزان کاالی موجود در انبار در هر زمان ،از مجموع
قفسههای انبار ،کمتر یا مساوی است؛
 .7جای قفسهها ثابت است و در زمانهای مختلف ،با توجه
به اقالمی که روی آن چیده شده است ،تغییر نمیکند؛
 .8زمان ،گسسته فرض شده است.
تصمیمها
 .1تصمیمگیری درمورد تخصیص اقالم به قفسهها:
یکی از تصمیمهای مهمی که باید در هر زمان اتخاذ شود،
ایا است که هر قلم کاال به کدام قفسه و به چه تعدادی
تخصیص یابد و در آن چیده شود.
 .2تصمیمگیری دربارۀ تخصیص رباتها به قفسهها:
زمانیکه ی قلم کاال یا ی سفارش میرسد ،نیاز است که
قفسه (قفسههای) مورد نظر بهسمت ایستگاه دریافت اقالم
یا ارسال سفارش حرکت کنند که در اینجا ،مسئلۀ مورد نظر
تخصیص نزدی تریا ربات به قفسۀ مورد نظر است.
 .3تصمیمگیری درمورد مسیر حرکت رباتها :بعد از
تخصیص ربات مورد نظر به قفسۀ مربوط ،دو مسئله مطرح
است .اولی مسیر حرکت ربات تا رسیدن به قفسۀ مورد نظر
و دومی مسیر حرکت ربات با قفسه تا رسیدن به ایستگاه
مورد نظر است؛ بهطوریکه رباتها کوتاهتریا مسیر را طی
کنند و تداخل بیا آنها صورت نگیرد.
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 .4تصمیمگیری درمورد تعداد بهینة رباتها :یکی از
مسائل مهم با توجه به هزینهها ،تعییا تعداد بهینۀ
رباتهاست .برای رسیدن به ایا هدف ،در بخش نتایج
محاسباتی برای هری از مسائل با توجه به هزینهها ،تعداد
بهینۀ رباتها مشخص شده است .مجموعۀ اندیسها،
پارامترها و متغیرهای تصمیم به شرح جدول  1هستند.
تابع هدف و محدودیتهای مسئله به شرح زیرند:
min z  z1  z2
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'
islt

 y
l

()13
()14

i  1,..., n, s  1,..., S ,

s

yislt  M  xislt ,

l  1,..., h, t
i  1,..., n, s  1,..., S ,
l  1,..., h, t

  M  xislt ,
yislt
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h

(i  1,..., n, s  1,..., S , t )15

x

islt ,

i 1

1
h

bist 

()16

i  1,..., n

yislt  capi ,

()17

d , t , r  r 

yrdt  yrdt  0,

r  1,..., R, s  1,..., m  w,

yrst  yrst  0,

t  1,..., T

()18
()19

i  1,..., n, s  1,..., S ,
l  1,..., h, t

i  1,..., n, s  1,..., S ,

  0, 1 ,
xislt , yislt

bist  0,1 ,

l  1,..., h, t

()20

()21
()22
()23

Zislt ,U islt ,Vislt  0, 1 , i  1,..., n, s  1,..., S ,
l  1,..., h, t

i  1,..., n, s  1,..., S ,

  0,
yislt , xislt

l  1,..., h, t
r  1,..., R, d  D,

yrdt  0,1 ,

t  1,..., T

قسمت اول تابع هدف اول ،هزینۀ مسافت طیشده بله-
وسیلۀ همۀ قفسههلا را بلرای اقلاله مختللف در زملانهلای
مختلف بهسمت ایستگاه دریافت اقاله با ه جمع میکنلد.
قسمت دوه نیز هزینلۀ مسلافت طلیشلده بلهوسلیلۀ هملۀ
قفسهها را برای اقاله مختلف در زمانهای مختلف بهسلمت
ایستگاه ارسال سفارش با یکدیگر جملع ملی کنلد .قسلمت
سوه ،مجمو جریمهای را برای اقالمی با  αij ≥ αکه در یک
قفسه قرار ندارند و قسمت چهاره ،تخفیفی را برای اقاله بلا
 αij ≥ αکه در یک قفسه قرار دارند ،درنظر ملیگیلرد .تلابع
هدف دوه ،مجمو قدههای طیشده بلهوسلیلۀ ربلاتهلا را
مینیم می سازد .شایان ذکر است که با استفاده از ضلرایب
 ε1و  -ε2که بهترتیب هزینۀ حمل قفسه و ربلات بلرای یلک
متر مسافت طیشلده را نشلان ملیدهنلد -جملالت توابلع
هدف ،ه بعد (دیمانسیون) میشوند.
محللدودیت ( )1تضللمین مللیکنللد کلله مجمللو تعللداد
طبقه های تخصیصدادهشده به هر قلل کلاال در هلر زملان
کوچکتر ،مساوی مجمو کل طبقلههلای موجلود در انبلار
است .در این روش ،کمبود مجاز نیست؛ بنابراین ،محدودیت
( )2بیان می کند که میزان سفارش هر قل کاال در هر زمان
باید از مجمو اقلاله موجلود کمتلر باشلد .محلدودیت ()3

نشان میدهد تعداد همۀ اقلاله واردشلده در هلر زملان ،بلا
مجمو تعداد اقالمی که در هلر طبقله در آن زملان چیلده
مللیشللود ،برابللر اسللت .محللدودیت ( )4نشللان مللیدهللد
درصورتیکه زوج اقلاله موجلود در  T1در یلک قفسله قلرار
داشته باشند ،مقدار  Zijstبرابر یک میشلود .محلدودیت ()5
نشان میدهد دو قل کاال نباید در یک طبقله در کنلار هل
قرار بگیرند .محلدودیت ( )6تضلمین ملی کنلد کله در هلر
لحظه ،هر زوج قل موجود در مجموعلۀ  T1حلداقل در یلک
قفسه قرار گرفتهاند.
محدودیت ( )7نشان میدهد اقالمی که در مجموعۀ T2
قرار گرفتهاند ،در یک قفسه نیستند .محدودیت ( )8تضمین
میکند برای زوج اقالمی که در مجموعۀ  T2نیسلت ،مقلدار
 Uijstبرابر صفر است .محدودیت ( )9نشلان ملیدهلد بلرای
اقالملی کلله در مجموعللۀ  T1قلرار دارنللد ،درصللورتیکلله در
قفسههای جداگانه باشند ،مقلدار عبلارت  Vijstیلک خواهلد
شد .محدودیت ( )10تضمین میکند بلرای اقالملی کله در
مجموعۀ  T1نیستند ،مقدار عبلارت  Vijstصلفر خواهلد شلد.
محدودیت ( )11تضمین می کند درصورتیکه دو قلل کلاال
در یک قفسه قرار گرفتله باشلند ،بلا هل سلازگار هسلتند
( ،)αij≥αاما می توانند درصورت سازگاربودن در قفسله هلای
جداگانه قرار بگیرند.
محدودیت ( )12نشان میدهد مجملو اقالملی کله در
زمان  tاز روی قفسهها برداشته میشود ،با میلزان سلفارش
(تقاضای) آن قل کاال برابلر اسلت .محلدودیت ( )13نشلان
می دهد درصورتیکه  xisltبرابر صفر باشد ،هیچ قل کاالیی
روی  s, lقرار نمیگیرد و اگر یک باشلد ،مقلدار آن محلدود
خواهد بود .محدودیت ( )14نشان میدهد درصورتیکه x′islt
برابللر صللفر باشللد ،هللیچ قل ل کللاالیی از روی  s,lبرداشللته
نمیشود و اگر یک باشد ،مقدار آن محدود خواهد بود.
براساس محدودیت ( ،)15اگر  bistیک باشد ،حتملاً روی
یک طبقه در آن قفسه واقلع شلده اسلت .محلدودیت ()16
نشان می دهد میزان هر قلل کلاالیی کله روی یلک طبقلۀ
قفسهای چیده میشود ،نبایلد از حلداکلر ظرفیلت آن قلل
کاال بیشتر باشد .محدودیت ( )17تضمین ملیکنلد کله در
یک زملان ،دو ربلات در یلک مکلان قلرار ندارنلد .براسلاس
محدودیت ( )18نیز ربات در یک زمان فقط ملیتوانلد یلک
قفسه را حمل کند و به یک قفسه تخصیص مییابد.
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رباتها میتوان از روشی که در مقالۀ یو و الوال بیان شلده،
اسللتفاده کللرد .در شللکل  ،8نمللودار ارتبللاط میللان مسللئلۀ
مسیریابی و چیدن اقاله مشاهده میشود.
برای حل مسئلۀ مسیریابی در ابعاد کوچک ،الگوریت از
نقطۀ مبدأ آغاز میشود و نزدیکترین گره بعدی به خلود را
می یابد .همین عمل را آنقدر تکرار ملی کنلد تلا بله نقطلۀ
مقصد برسد ،اما برای مسئله با ابعاد بزرگ و تعداد رباتهای
بیشتر ،گرافی از نقاط موجود برای عبور رباتها تهیه و نقاط
مبدأ و مقصد نیز برای هریک مشخص میشود .حال شلبکه
آنقدر تکرار میشود تا با حل مسئلۀ ماکزیم جریان بلرای
شبکۀ مزبور ،کوتاهترین مسیر برای حرکت هر ربلات بلدون
برخورد حاصل شود [ .]18در شکل  9نحوة شلمارهگلیاری
مسیرهای مجاز آمده است .در این روش ،هریک از نقاط بلا
دو عدد مشخص میشوند که عدد اول نشاندهنلدة طلول و
عدد دوه نشانگر عر نقطله اسلت .مجموعله نقلاطی کله
رباتها از آنها عبور میکنند ،در شکل  8مشاهده میشود.

نتایجمحاسباتی 
در این تحقی  ،مسائل تخصیص و ذخیرهسازی اقلاله درون
قفسهها ،تخصیص رباتها به قفسهها و مسیریابی رباتها بلا
یکدیگر تلفی شلدهانلد و سیسلت بهینله ای بلرای انبلار و
مدیریت آن ایجاد شده است .برنامهریلزی حرکلت ربلات در
مسیرهای خاح انجاه میشود و سورینک [ ]19این مسئله
را جللز مسللائل  NP-hardطبقللهبنللدی مللیکنللد .مسللئلۀ
تخصیص قفسههلا بله ربلاتهلا ،جلز مسلائل «ربلاتهلای
تککار -کارهای تکربات -تخصیص گستردة زمانی» 9است
و ایللنهللا هل در حیطللۀ مسللائل  NP-hardهسللتند []20؛
بنللابراین ،بللهمنظللور حللل مسللئله الزه اسللت از روشهللای
ابتکاری و فراابتکاری اسلتفاده شلود .بلرای حلل مسلئله از
نرهافزار متلب استفاده شد .بهمنظور حل مسلئلۀ تخصلیص
اقللاله بلله قفسللههللا نیللز الگللوریت ژنتیللک و بللرای مسللئلۀ
مسیریابی رباتهلا درصلورت انلدکبلودن تعلداد ربلاتهلا،
جستوجوی همسایگیها ،چککردن تداخل آنها و یلافتن
مسیر بهینه بهکار گرفته شد ،اما درصورت زیلادبودن تعلداد
سفارشهای جدید در زمان  tرسیدهاند

قل  iاه وارد بخش چیدن میشود

با توجه به سفارشها ،نزدیکترین قفسۀ
حامل اقاله مورد نیاز فراخوانی میشود

نزدیکترین قفسه که شرایط الزه
را دارد ،فراخوانی میشود

نزدیکترین ربات ،قفسه را از بهترین مسیر
به ایستگاه چیدن سفارش میآورد

نزدیکترین ربات ،قفسه را از بهترین
مسیر به ایستگاه چیدن اقاله میآورد

اقاله از درون قفسهها برداشته میشوند و
درون سفارشها قرار میگیرند و قفسهها از
بهترین مسیر به مکان اولیه برمیگردند.

اقاله با توجه به ظرفیت چیده
میشوند و قفسه از بهترین مسیر به
مکان اولیه برمیگردد

خیر

آیا قل  iاه تماه
شده است؟

آیا سفارشها
تکمیل شدهاند؟
بله

خیر

بله
ه تعدد مو د نظر سف ش

اطالعات اقاله درون سفارشها
جمعآوری میشوند

دده م شود

شکل.8نمودارمسئلةمسیریابیوچیدناقالم 
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D  1,1 ,  2,1 ,., 17,1 ,  2,2  ,.,(17,11)

قابلعبور 
شمارهگذاریمسیرهای 

شکل.9نحوۀ

اولللین مسللئلۀ مه ل در اسللتفاده از الگللوریت ژنتیللک،
انتخاب کروموزوههای مناسب است .کروملوزوههلا براسلاس
دو متغیر اصلی  yisltو  y'isltانتخاب شدهاند .مقدار متغیرهای
صفر و یلک  xisltو  x'isltبراسلاس مقلادیر  yisltو  y'isltتعیلین
میشود؛ به طوریکله اگلر متغیرهلای  yisltو  y'isltبزرگتلر از
صفر باشند ،متغیرهای  xisltو  x'isltمعادل آنها مقدار یلک و
در غیر اینصورت مقدار صفر اختیار میکنند .کروموزوههای
 yisltو  y'isltچهاربعدیاند .بلرای نشلاندادن کروملوزوههلای
بیش از دو بعد باید بقیۀ ابعاد ثابت باشلند و دو بعلد دیگلر
نمایش داده شوند .فر کنید برای یک مسئلۀ خاح بلا 3
قل کاال  S=3 ،T=3و  l=4است .کروموزوهها را میتلوان بلا
ثابت نگهداشتن دو بعد انتخابی و متغیربودن دو بعد دیگلر،
به شکل جدول  2نشان داد.

در این جدول ،برخی از ابعاد یک کروموزوه نشلان داده
شده است؛ برای ملال ،عدد  5به این معناست که از کلاالی
اول در زمان  5 ،t=1علدد در طبقلۀ اول قفسلۀ اول وجلود
دارد.
تعداد کروموزوهها بعد از اجراهای مختلف برنامله100 ،
درنظر گرفته شده است .همچنین تعداد تکرارها  ،500نلرو
جهللش  ،0/01نللرو انتخللاب  70درصللد و انتخللاب والللدین
تصادفی است .همچنین ادغاه والدها برای تولید نسل بعدی،
بللا یللک نقطللۀ تصللادفی انجللاه مللیشللود .در جللدول  ،3دو
کروموزوه باال والدها و نقطۀ انتخاب شدة تصلادفی  3اسلت.
همچنین دو فرزند ایجادشده در پلایین جلدول نشلان داده
شدهاند .پارامترهای مسئله و همچنین نتایج اجلرای برنامله
در ادامه ارائه شده است.
m  4,w  6, h  3, 4,5,cap  100, 1  40,

کروموزومها 

جدول.2نمایش

l=4
0

i = 1, t =1
l = 1 l= 2 l= 3
5
0
0



p1  10, p 2  100, N  10, 20, 50, 70,100, 2  100,
T  10, R  4, 6,8,10,CR  1000000

S=1

12

0

14

0

S=2

0

0

0

0

S=3

جدول.3ادغاموالدهابرایتولیدنسلجدید 

والد اول

والد دوه
l=4

l=3

l=2

l=1

l=4

l=3

l=2

l=1

12

0

8

0

0

0

0

5

S=1

0

0

0

12

0

14

0

S=2

0

10

0

0

0

0

0

S=3

0

فرزند اول

فرزند دوه
0

0

8

0

12

0

0

5

S=1

12

0

0

7

0

0

14

0

S=2

0

10

0

0

0

0

0

0

S=3
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همان طورکه از نتایج محاسباتی در جلدول  4مشلخص
است ،با افزایش تعداد رباتها بلرای هلر مسلئله ،هزینلههلا
افللزایش مللییابللد .اگللر محللدودیت سللرمایه را نیللز بلله
محدودیتهای مسئله اضلافه کنلی  ،بلا توجله بله سلرمایۀ
دردسترس میتوان تعداد رباتهلای بهینله را بلا توجله بله
هزینلههلا و همچنلین سلرمایۀ دردسلترس بلهدسللت آورد.
صللرفنظللر از قیمللت ربللاتهللا و هزینللهای کلله بابللت آن
سرمایهگیاری میشود ،میتوان هزینۀ هریک از حاللتهلای
فوق را برای هر مسئله بهدست آورد که نمودار هزینه در هر
حالت برای هریلک از مسلائل مطلاب شلکل  10اسلت .در
شکل اول ،هزینهها بدون درنظرگرفتن هزینۀ رباتهلا بلرای
دو مسئلۀ اول یعنلی ( N=10آبلی) و ( N=20قرملز) اسلت.
برای مسئلۀ اول 8 ،ربات و  3طبقه و بلرای مسلئلۀ دوه8 ،
ربات و  5طبقه مناسب است.

1000000
500000
0
3_4 4_4 5_4 3_6 4_6 5_6 3_8 4_8 5_8

هاوقفسههادرمسائل


هایمختلفربات
شکل.10ه ینةحالت
با10و20قلمکاال 


شکل  11مربوط به هزینههای دو مسئلۀ آبی ( )N=50و
قرمز ( )N=70است .برای مسلئلۀ  N=50بهتلرین حاللت6 ،
ربات و قفسههای  4طبقه اسلت .بلرای مسلئلۀ  N=70نیلز
بهترین حالت  6ربات و قفسههای  3طبقه است.

جدول.4نتایجمحاسبات
N



h=3



h=5

h=4

R=4
R=6
R=8

هزینه

زمان

هزینه

زمان

هزینه

زمان

10

4،385،271

15/4

4،382،737

16,7

4،483،792

28/9

20

4،591،728

24/7

4،876،372

24,3

4،681،723

37/5

50

49،37،436

67/3

4،827،372

89,3

4،682،632

85/6

70

4،736،277

71/4

4،726،382

91,2

4،928،625

92/5

100

−

−

−

−

5،828،832

97/8

10

6،198،362

14/3

6،287،392

16/4

6،297،362

19/4

20

6،397،262

18/7

6،472،682

23/5

6،372،672

26/8

50

6،287،383

65/4

6،392،873

63/2

6،382،638

78/4

70

6،482،922

78/3

6،483،792

82/7

6،528،368

89/3

100

−

−

−

−

6،628،268

93/7

10

8،183،262

15/7

8،193،771

16/3

8،283،792

16/9

20

8،282،378

28/4

8،273،937

29/4

8،268،369

30/4

50

8،427،365

67/2

8،392،732

73/2

8،372،937

75/2

70

8،529،733

75/8

8،569،373

84/6

8،639،743

89/4

100

−

−

−

−

8،737،643

97/4
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شکل.11ه ینة

1000000
800000
600000
400000
200000
0
5_6 3_8 4_8 5_8


4_6

3_4 4_4 5_4 3_6



قفسههابرایمسائلبا100قلمکاال 

رباتهاو
شکل.12ه ینةحاالتمختلف 

شکل  12مربوط به هزینههای  N=100است که در آن،
کمترین هزینه به  6ربات و قفسههلای  5طبقله اختصلاح
دارد .همانطورکه در جدول  4و شکل  12مشاهده میشود،
از آنجاکه تعداد اقاله  100است و براساس فرضیات مسئله،
تعداد طبقات در انبار باید بزرگتر یلا مسلاوی تعلداد اقلاله
باشد ،این مسئله فقط برای قفسههلای  5طبقله قابللحلل
است.

جهگیریوپژوهشهایآتی 
نتی 
در این مقاله ،شیوة نوین انبارداری بله نلاه Kiva Systems

که در سالهای اخیر بهصورت تجاری و گسترده در شلرکت
 Amazonبهکار رفته است ،بررسی و چهار زیرمسئلۀ اصللی
مهندسی آن و نیز ارتباط این زیرمسائل با یکدیگر شناسایی
شد.
از آنجاکه سیست انبارداری مورد مطالعله ،ویژگلیهلای
جدید و منحصربهفردی دارد که آن را از انبارهای اتوماتیلک
با حرکت اقاله بهوسیلۀ لیفتراک و  AGVو نوار نقاله متمایز
میسازد ،ناه «سیست انبارداری معکوس اتوماتیک (ساما)»

بله آن اطللالق شلد کلله بللا الگلوبرداری از حرکللت خودکللار
قفسههای اقاله بهسمت اپراتور بهوسلیلۀ ربلات (شلکل )13
درجهت معکوس حرکت سنتی جمعآوری اقلاله بلهوسلیلۀ
اپراتور است.
در اداملله ،بلله دو زیرمسللئلۀ مسللیریابی ربللاتهللا و
ذخیرهسازی (چینش) بهینۀ اقاله در سلاما پرداختله شلد و
مدل ریاضی این دو زیرمسئله ارائه شد .ویژگلی ایلن ملدل
ریاضی در مقایسه بلا ملدلهلای موجلود ،توجله بله مسلیر
حرکت ربات ها بر مسیرهای مشخص و لحاظکلردن درصلد
اقاله سلفارشدادهشلده بلا هل در نحلوة چیلدن اقلاله در
قفسهها و همچنین تکمیل سفارشهاست .با توجه بله NP-
 hardبودن مدل ریاضی ،روش الگوریت ژنتیلک بلرای حلل
آن ارائه شد و نتایج ،گزارش و تحلیل شدند.
بهمنظور ادامۀ کار و گسترش این مسئله میتوان بحلث
نحوة تخصیص سفارش ها به اپراتورهلا را بلرای تکمیلل بله
مدل باال اضافه کرد؛ بهطوریکله سلفارشهلا بلا توجله بله
تشابهات موجود در اقاله درخواسلتی دسلتهبنلدی شلوند و
برای تکمیل ،به اپراتورها اختصاح یابند.

1396  بهار،1  شماره،51  دوره،نشریه تخصصی مهندسی صنایع
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