پژوهشهای نوین در تصمیمگیری
دوره  ،7شماره  ،2تابستان  ،1401صص 27-1
نوع مقاله :پژوهشی

مدلسازی یکپارچه برنامهریزی و زمانبندی تولید و نگهداری تعمیرات
در محیط جریان کارگاهی ترکیبی
4

ایمان رستگار ،1جواد رضائیان ،*2ایرج مهدوی ،3پرویز فتاحی
 .1دانشجو دکتری ،مهندسی صنایع ،دانشگاه علوم و فنون مازندران ،بابل ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه علوم و فنون مازندران ،بابل ،ایران
 .3استاد ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه علوم و فنون مازندران ،بابل ،ایران
 .4استاد ،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1400/06/11 :

تاریخ پذیرش1400/11/24 :

چکیده
یکپارچهسازی زمانبندی و برنامهریزی تولید از تصمیمات مهم در هر سازمان تولیدی است که منجر به
افزایش اثربخشی مدیریت عملیات میشود .تصمیمات بلندمدت برنامهریزی تولید (تعیین مقدار تولید،
سطح موجودی و )...و تصمیمات کوتاه مدت عملیاتی زمانبندی (ترتیب پردازش کارها و عملیات نت)
تأثیر دوطرفه و مستقیم بر یکدیگر دارند .در این مقاله مدل ریاضی جدیدی برای تصمیمگیری همزمان
برنامهریزی و زمانبندی تولید با هدف حداقل کردن مجموع هزینهها ،زمان و دیرکرد در محیط جریان
کارگاهی ترکیبی ارائه میشود .مفهوم نت ناکامل و در نظر گرفتن چند نوع منبع نگهداری تعمیرات در مدل
پیشنهادی ارائه شده است .دو الگوریتم تکاملی فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم جستجوی هماهنگی
و روش حل دقیق اپسیلون-محدودیت برای حل مدل پیشنهادی ارائه شده است که فضای حل
تصمیمگیری را به روشی مستمر جستجو میکنند .بدین منظور نمونه مسائلی مرتبط با مقاله پیشین ارائه
شد و از سه معیار عملکردی تعداد حلهای پارتو ،متوسط فاصله ایدهآل و پراکندگی حلهای نامغلوب برای
مقایسه نتایج حاصل از الگوریتمهای فراابتکاری استفاده شد .نتایج نشان دهنده مزایا و اثربخشی
روشهای استفاده شده در تعیین جواب بهینه پارتو برای مسائل بهینهسازی است.
کلیدواژهها :یکپارچهسازی برنامهریزی و زمانبندی تولید ،نگهداری و تعمیرات ناکامل ،جریان کارگاهی
ترکیبی ،الگوریتم جستجوی هماهنگی
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 -1مقدمه
برنامهریزی تولید و زمانبندی نقش حیاتی در افزایش اثربخشی کارخانجات ایفا میکنند و
مرتبط با دو سطح تصمیمگیری متفاوت میباشند که از نظر افق زمانی ،برنامهریزی تولید در
افق زمانی میانمدت و زمانبندی در افق زمانی کوتاهمدت ،برنامهریزی و اجرا میشوند .ارتباط
این دو سطح تصمیمگیری بدین صورت است که زمانبندی به مقدار تولید محاسبه شده در
سطح برنامهریزی تولید وابسته است .از طرف دیگر ،محدودیتهای اتخاذ شده زمانبندی،
منجر به تغییر تصمیمات در برنامهریزی تولید میگردد .بنابراین همزمان درنظر گرفتن
زمانبندی و برنامهریزی تولید برای اثربخشی مدیریت عملیات مؤثر است ،به صورتی که
تصمیمات تاکتیکی برنامهریزی تولید شامل مقدار تولید ،سطح موجودی و غیره بر روی تصمیم
عملیاتی زمانبندی که شامل چگونگی ترتیب پردازش کارها و عملیات نت است ،تأثیرگذار است.
روشهای همزمان در نظر گرفتن تصمیمات برنامهریزی و زمانبندی مطابق با شکل  1به دو
دسته کلی تقسیم میشود .رویکرد سنتی ،همزمان در نظر گرفتن به صورت متوالی است .بدین
صورت که دو مدل به صورت مستقل بدون آنکه اطالعات سطح دوم با اطالعات سطح اول
ارتباط داشته باشند ،حل میشوند .در نوع دوم ،کل مسئله در قالب یک مدل با یک تابع هدف و
مجموعه کلی محدودیتها در نظر گرفته میشود .یکی از چالشهای مهم تولید ،عملکرد مناسب
دستگاههای تولید میباشد که در تصمیمگیریهای سطح دوم مؤثر است .دستگاهها ممکن است
به دالیل تعمیرات دورهای ،نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا خرابی تصادفی در دسترس نباشند
] .[1بنابراین درنظرگیری همزمان زمانبندی پردازش کارها و عملیات نت در سیستمهای تولید
مهم است .در این تحقیق مسئله یکپارچهسازی زمانبندی و برنامهریزی تولید چند محصول در
چند دوره در محیط کارگاه جریانی انعطافپذیر و با فرض وجود محدودیتهای زمان
آمادهسازی وابسته به توالی و در دسترسپذیری دستگاهها با دو هدف حداقل کردن مجموع کل
هزینهها و حداکثر زمان تکمیل و دیرکرد بررسی میشود .هدف از مطالعه و تشریح مسئله فوق
بهکارگیری استراتژیهای مناسب برنامهریزی تولید ،سیاست نگهداری تعمیرات است که در یک
دوره مشخص زمانی (سالیانه) مجموع هزینهها کمینه شود.
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شکل  -1روشهای همزمان در نظر گرفتن برنامهریزی و زمانبندی تولید

 -2مرور ادبیات
اولین تحقیقی که دو مسئله برنامهریزی تولید و زمانبندی را به طور همزمان در نظر گرفت،
تحقیق واگنر و ویدین است که در آن از روش برنامهریزی پویا برای مسئله اندازه انباشته تک
ماشین بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت استفاده کردند .بعد از این پژوهش ،تحقیقات
زیادی در این زمینه انجام شد .رمضانیان و سعیدی [ ]2مسئله یکپارچه اندازه انباشته و
زمانبندی در محیط جریان کارگاهی جایگشتی با محدودیتهای آمادهسازی وابسته به توالی و
ظرفیت محدود ماشینها ارائه کردند .برای حل مدل از دو روش ابتکاری بر اساس برنامهریزی
عدد صحیح مختلط در چارچوب پیچش زمانی استفاده شد .اوریتا [ ]3مسئله یکپارچه اندازه
انباشته و زمانبندی را در محیط کارکارگاهی در نظر گرفتند .در مقاله رمضانیان و همکاران
[ ]4مسئله همزمان اندازه انباشته و زمانبندی در محیط جریان کارگاهی در شرایط چند
دورهای و چند محصولی با محدودیت ظرفیت ماشین ارائه شد .مسئله در قالب برنامهریزی عدد
صحیح مختلط مدلسازی شد .برای حل مدل پیشنهادی ،از روش ابتکاری پیچش زمانی و
بهینهسازی انبوه ذرات استفاده شد.
در تعدادی از پژوهشها فرض عدم دردسترسپذیری ماشینها در محیط تولید در نظر
گرفته شد .ناجید و همکاران [ ]5فرض پنجره زمانی تقاضا و هزینه کمبود را به مدل ارائه شده
در [ ]6اضافه کرد .نورالفتح و چاتلت [ ]7مسئله برنامهریزی مشابه برای سیستم تولید تشکیل
شده از مجموعهای از ماشینهای موازی بررسی کردند که در آن وابستگی اقتصادی ماشینها
و خرابیهای دلیل مشترک در نظر گرفته شد .رمضانیان و همکاران ] [8مدل برنامهریزی
ریاضی مختلط برای مسئله زمانبندی و اندازه انباشته چندین محصول در چند دوره در حالتی
که آرایش ماشینها بهصورت جریان کارگاهی ظرفیتدار است با محدودیتهای
دردسترسپذیری ماشینها و زمان آمادهسازی وابسته به توالی ارائه کردند .دو نوع فعالیت نت
در نظر گرفته شد .در نوع اول زمان شروع فعالیتهای نت ثابت است .در نوع دوم نت باید در
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یک بازه زمانی (پنجره زمانی) اجرا شود .فیتوحی و نورالفتح [ ]9مدل [ ]10را به حالت چند
حالته توسعه دادند .روشهای دقیق و الگوریتمهای ابتکاری برای حل مدل پیشنهادی مقاله []6
توسط یالوی و همکاران [ ]11پیشنهاد شد که برای مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ از کارایی
باالیی برخوردار هستند.
ولوسویچ و همکاران [ ]12مدل جدیدی برای تعیین برنامه بهینه تولید برای یک توالی ثابت
عملیات روی ماشین آالت ارائه کردند که با در نظر گرفتن هزینه و زمان آمادهسازی ،مجموع
هزینههای تولید ،موجودی و آمادهسازی بهینه شوند .آنها برای حل مدل از روش حل
آزادسازی الگرانژی استفاده کردند .آن و هان [ ]13مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط برای
بهینهسازی یکپارچه برنامهریزی تولید و زمانبندی روی خطوط همزمان مونتاژ اتومبیل ارائه
کردند .روش آزادسازی الگرانژین برای حل آن توسعه دادند .در نتیجه مدل پیشنهادی به زیر
مسائل برنامهریزی ،زمانبندی تقسیم شد .زیر مسئله زمانبندی با الگوریتم جدید پیشنهادی
حل شد.
مدل یکپارچه جدیدی برای مسئله برنامهریزی و زمانبندی تولید در پایانههای بندر عظیم
کشتیرانی توسط منزس و همکاران ] [14ارائه شد که از روش حل دقیق شاخه و قیمت استفاده
شد .چو و جونگ ] [15تصمیمات سلسلهمراتبی در مسئله برنامهریزی و زمانبندی تولید در
محیط جریان کارگاهی چندهدفه پیشنهاد دادند .اهداف این مدل شامل حداکثرسازی توان
عملیاتی و حداقلسازی حداکثرزمان تکمیل 1درنظر گرفته شد .مهدیه و همکاران ]  [16مدل
برنامهریزی عدد صحیح مختلط مسئله همزمان اندازه انباشته محدود و زمانبندی ارائه کردند
که در آن زمان و هزینههای آمادهسازی بهصورت وابسته به توالی و غیرمثلثی است .مدل
پیشنهادی ابتدا به صورت تک ماشین و در ادامه در محیطهای ماشینهای موازی و خطوط
جریان منعطفپذیر ارائه شد .هو و هو ] [17مسئله همزمان اندازه انباشته و زمانبندی احتمالی
با تقاضای غیرقطعی درنظر گرفتند .آنها یک کارخانه تولیدی در صنعت خودرو در نظر گرفتند
و مدل برنامهریزی احتمالی چندمرحلهای برای به حداقل رساندن هزینههای کلی سیستم شامل
هزینه تولید ،آمادهسازی ،موجودی و کمبود توسعه دادند.
بهولسه و پاوار ] [18در مسئله یکپارچه برنامهریزی تولید و زمانبندی ،مسئله تخصیص
عملیات را در مرحله زمانبندی توسعه دادند و فرض زمان انتظار را در مدلشان درنظر گرفتند.
برای حل مسئله ارائه شده از الگوریتم ژنتیک پیشنهادی استفاده کردند .مدل یکپارچه ساخت
سلولی ،زمانبندی گروهی ،تولید و نت پیشگیرانه در یک سیستم تولید سلولی پویا توسط
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عالمیان و همکاران ] [19ارائه شد .مسئله نت در این مدل ،زمان اجرای نت کامل غیر دورهای را
در قالب عملیات نت اصالحی تعیین میکند .برای حل مدل از روش تجزیه بندرز در نرمافزار
گمز استفاده شد .هان و همکاران ] [20مدل ریاضی دو سطحی یکپارچه مسئله برنامهریزی و
2

زمانبندی تولید در سیستم تولید توسعه دادند .که از روش بهینهسازی گروهی ذرات

)(PSO

برای حل مسئله در سطح برنامهریزی تولید و از روش ابتکاری جدید برای حل مسئله در سطح
زمانبندی تحت شرایط فازی تولید استفاده کردند.
نتیجهای که از مرور ادبیات و مطالعه دقیق مقاالت میتوان گرفت و بهعنوان شکاف تحقیق
بیان کرد به شرح زیر است:
( )1رویکرد جدید یکپارچهسازی مسائل برنامهریزی و زمانبندی عملیات با در نظر گرفتن
محدودیت دردسترسپذیری ماشینها و قالب دستگاه
( )2در نظر گرفتن چند نوع روش نت روی چند نوع منبع تولید (ماشین و قالب) در یک
محیط تولید جریان کارگاهی انعطافپذیر ،استراتژیهای جدیدی است که برای بهینه کردن
برنامهریزی نت و جلوگیری از توقف تولید بهکار گرفته میشود.
( )3استفاده از سیاست نت ناکامل برای تعمیر عنصر بعد از روی دادن خرابی

 -3بیان مسئله و برنامهریزی ریاضی
در این بخش ،مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط برای مسئله یکپارچه برنامهریزی تولید و
زمانبندی در یک سیستم تولید چند محصولی چند دورهای در محیط جریان کارگاهی ترکیبی
با محدودیت نت ارائه میشود .این مسئله شامل تعیین مقادیر تولید و تعیین توالی کارها روی
یک مجموعه متوالی از ایستگاههای کاری است که حداقل یکی از ایستگاهها دارای بیش از یک
ماشین است .مسئله جریان کارگاهی ترکیبی بر اساس ایستگاههای کاری بدین صورت است که
در هر ایستگاه  sکه  s ∈ Oمجموعهای از  Msماشین وجود دارد که مجموعهای از  nکار مستقل
روی ماشینها پردازش میشوند .هر کار  jکه  j ∈ Jزمان پردازش و زمان تحویل مشخص
دارد.
مفروضات ،پارامترها ،متغیرهای تصمیم و محدودیتهای پردازش کارها در این مقاله
مطابق با موارد زیر است:

• کارها و ماشینها در زمان صفر در دسترس هستند .هر کار مستقل از کار دیگر و هر

ماشین مستقل از ماشین دیگر پردازش میکند .هر ماشین دارای ظرفیت تولید مشخصی است.
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• مسئله بهصورت چند محصولی و چند دورهای است .هر محصول دارای زمان موعد
تحویل مشخصی است.

• هر محصول به وسیله قالبهایی که مرتبط با آن محصول است ،قابل پردازش است.

انقطاع عملیات پردازش مجاز است.

• یک عملیات در یک لحظه ،توسط بیش از یک ماشین پردازش نمیشود و هر ماشین فقط

یک عملیات را در یک لحظه تکمیل میکند.

• زمان آمادهسازی کارها وابسته به توالی پردازش قطعات است .بنابراین توالی پردازش

کارها (زمانبندی) مهم است .پردازش کارها بهصورت دستهای متوالی 3انجام میشود .زمان
حمل کارها در حین عملیات بین ماشینها مجاز نیست.

• هنگامی که یک فعالیت نت روی ماشین یا قالبها انجام میشود ،عملیات پردازش کار

روی آن ماشین انجام نمیشود.
• مقدار بافر بین ماشینها برای انبارش کارهای حین عملیات که به عملیات نت مواجه
میشوند ،نامحدود است.

• برای ماشینها دو سیاست برنامهریزی نت فرض میشود .اولین سیاست ،سیاست نت

پیشگیرانه است که در آن روی ماشینها عملیات نگهداری انجام میشود که نوع فعالیت
تعمیراتی بهصورت ناکامل است .دومین سیاست ،شامل تعمیر کامل برای هر ماشین بعد از
روی دادن خرابی است.

• برای قالبها سیاست نت بهصورت تعویض پیشگیرانه است که در آن هر گاه مدت

زمان استفاده از قالب به حدی رسید ،آنگاه قالب با قالب جدید تعویض میگردد.
• پارامترهای مسئله به صورت قطعی است.

• انقطاع مجاز است بدین صورت که عملیات در حال پردازش متوقف میشود.
شاخصها
i, j

کار
جایگشت توالی کار حین فرایند

K

ایستگاه

S

ماشین

M

دوره تولید

T
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متغیرها
اگر کار  jروی ماشین  mدر ایستگاه  sدر دوره  tپردازش شود برابر با یک است
در غیر این صورت برابر با صفر
اگر موقعیت  kکار  iقبل از موقعیت  k/کار  jروی ماشین  mپردازش شود برابر با
یک است

xtsjm

yikjk,m

در غیر این صورت برابر با صفر
اگر نت ناکامل روی ماشین  mدر ایستگاه  sانجام شود برابر با یک است
در غیر این صورت صفر
اگر نت کامل روی ماشین  mدر ایستگاه  sانجام شود برابر با یک است
در غیر این صورت صفر

hsm
g sm
Qtj

مقدار محصول  jکه در دوره  tتولید میشود
قابلیت اطمینان نت ناکامل ماشین  mدر ایستگاه s

RFIsm

قابلیت اطمینان نت کامل ماشین  mدر ایستگاه s

RFPsm

قابلیت اطمینان ماشین  mدر ایستگاه s

Re lsm

مقدار کمبود محصول  jدر دوره t

btj

مقدار موجودی محصول  jدر دوره t

Itj

حداکثر زمان تکمیل محصول  jدر دوره t

ctm ax

مقدار تأخیر محصول  jدر دوره t

ctjlate

پارامترها
تقاضای محصول  jدر دوره t

Dtj

موعد تحویل محصول  jدر دوره t

ddtj

هزینه نت کامل ماشین  mدر ایستگاه s

cos t RFPsm

هزینه نگهداری محصول  jدر دوره t

HC tj

هزینه کمبود محصول  jدر دوره t

BCtj

هزینه تولید محصول  jدر دوره t

PCtj

هزینه نت ناکامل ماشین  mدر ایستگاه s

cos t RFIsm
7
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Pjms

زمان پردازش محصول  jروی ماشین  mدر ایستگاهs
زمان پردازش موقعیت  kکار  jروی ماشین  mدر ایستگاه s

pp /jkms

زمان آمادهسازی وابسته به توالی تغییر از موقعیت  k/کار  jبه موقعیت  kکار  iروی

st sjkjk / m

ماشین m
مدت زمان نت کامل ماشین  mدر ایستگاه s

zp sm
zi sm

مدت زمان نت ناکامل ماشین  mدر ایستگاه s
زمان تعویض قالب مربوط به محصول  jدر ماشین  mدر ایستگاه s

zm sjm

حداکثر زمان استفاده از قالب  jروی ماشین m

zs jm
M

عدد خیلی بزرگ
زمان تعویض ماشین  mروی ایستگاه s

zt sm

احتمال خرابی ماشین  mدر ایستگاه s

pro sm

کران باالی قابلیت اطمینان نت ناکامل ماشین  mدر ایستگاه s

UBRFIsm

کران پایین قابلیت اطمینان نت کامل ماشین  mدر ایستگاه s

LBRFPsm

کران باالی قابلیت اطمینان نت ناکامل ماشین  mدر ایستگاه s

UBRFIsm

کران پایین قابلیت اطمینان نت کامل ماشین  mدر ایستگاه s

LBRFPsm

ظرفیت حداکثر زمان تولید کل دورهها

max

capC

فرمولبندی ریاضی عدد صحیح مختلط برای مسئله تحت مطالعه بهصورت زیر است:

min F1 =  ctmax +  ctlate
,j
t

j

min F2 =  cos t RFPsm  RFPsm +  cos t RFIsm  RFI sm +  PCtj  Qtj +
j

m

t

m

s

s

 HCtj  I tj +  BCtj  Btj
j

t

j

t

)(1
Subject to:

Ctsjkm  hsm  0.5  pro sm  zt sm + pp /jkms + st sjkjk / m
)(2

) +  zp s / m /  g s / m / +zi s / m /  hs / m / − M  (1 − ytsikjkm
s / 1 m /

s = 1, j = i, m  M ( s),
K = 1, t , s, i, j
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Ctsjk / m  Ctsikm + pp / jk / ms + st sjkjk / m − M (1 − ytsikjk / m )
(3)

K / = 2, K = 1, j = i,
m  M ( s),
t , s, i , j

Cts / jkm  st s / ikjkm + CPPts / m + hs / m  0.5  pro sm  zt sm
+ pp / jkms / − M (1 − yts / ikjkm )

(4)

S  1, j = i,
m  M ( s ), K = 1
/

Cts / jk / m  Cts / −1 j + pp / jk / ms / + st s / ikjk / m − M (1 − yts / ikjk / m )
j  i, m  M ( s / ),
/

t , s , i, j , k , k

(5)

/

CC tsj  Ctsjkm t , s, i, j, k , m

(6)

CPPtsm   zp s / m /  g s / m / + zi s / m /  hs / m /
s/

+  zp sm //  g sm // + zi sm // .hsm //

t , s  1, m

(7)

m //

CPPtsm  CC t ( s −1) j + zp sm  g sm /
+ zi sm  hsm − M (1 − ytsjkjkm )

k = 1, t , s  1, m, j

(8)

LBRFPsm  RFPsm  UBRFPsm s, m
LBRFIsm  RFI sm  UBRFI sm s, m

(10)

Re l sm  RFPsm − M ( g sm − 1) s, m

(11)

hsm + g sm = 1 s, m
 X tsjm = 1 t, s, j

(12)
(13)

m M ( s )

ytsikjk / m = 0 K  K

 y
i

k =1

/

, m  M ( s),

(14)

/

t , s, i , k , k , j , m

tsikikm

(9)

= 1 , m  M (s), t , s, m
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 2 t , s, i, k , m,

)(16

tsikjk l m

m  M ( s ), k = 1
K = 2, m  M ( s),
t , s, i, k , m
= X m  M ( s),

)(17
)(18

t , s, k / , j , m

tsjm

t , s, k / , k , j , m

 1 m  M ( s), k = 1,

)(20

l

t , s, k / , k , j , m

j

k

ytsikikm = 0

tsikjk l m

 X tsjm m  M (s),

)(19

 y

tsjk l ikm

tsikjk l m

 y
k

i

k

i

l

j

 y
 y
k

)(21

PPjkms  1 k = 1, s, m, j

)(22

 PP

= Pjms Qtj t , s, m, j

jkms

k

)(23

l
PPjkms
= PPjkms + zmsjm

)(24

PP / jkms = PPjkms

)(25

PPjkms  zs jm

)(26

CCtjmax  Ctsjkm

)(27

C maxt  CCtjmax

− dd tj

)(28
)(29
)(30

max
tj

 CC

tj

late

C

/
i
Re l sm
= Re l sm
) (1 − r2 j tsjm
I tj − Btj = Qtj − Dtj − B( t −1) j + I ( t −1) j
X

max

)(31

 capC

max
t

C

تابع هدف اول ( )F1حداقل کردن حداکثر زمان تکمیل کل کارها است .تابع هدف دوم ()F2
حداقل کردن هزینههای نت کامل و ناکامل ،تولید ،موجودی و کمبود است .با اجرای
محدودیتهای  2تا  8زمان تکمیل کارها تعیین میشود .محدودیت دوم زمان تکمیل اولین کار
در اولین ماشین تعیین میشود .محدودیت سوم زمان تکمیل کار را زمانی که تنها یک ماشین
در ایستگاه وجود داشته باشد ،تعیین میکند .محدودیت چهارم ،زمان تکمیل یک کار را زمانی
که از یک ایستگاه به ایستگاه بعدی وارد میشود ،مشخص میکند .محدودیتهای  9و ،10
تضمین میکنند که قابلیت اطمینان نت کامل و قابلیت اطمینان نت ناکامل هر ماشین مطابق حدود
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باال و حدود پایین از قبل مشخص شده تعیین میشوند .محدودیت  12نشان میدهد که نت کامل
و نت ناکامل بهطور همزمان روی ماشین اجرا نمیشوند .محدودیتهای  13تا  ،20توالی کارها
در محیط تولید جریان کارگاهی ترکیبی تعیین میکند .محدودیت  13تضمین میکند که هر کار
روی حداکثر یک ماشین در یک زمان پردازش میشود .محدودیت  14نشان میدهد که
بخش(جز) دوم هر کار نمیتواند قبل از اتمام بخش اول شروع شود .محدودیتهای  21تا 25
زمان تکمیل کار  jروی ماشین  mدر ایستگاه  sرا محاسبه میکنند .محدودیتهای  26الی 28
تأخیر هر کار را مشخص میکند .محدودیت  29قابلیت اطمینان نهایی ماشینها با فرض حجم
کارهایی که روی ماشین پردازش میشوند ،مشخص میکنند.

 -4روش حل
مسئله تولید و برنامه ریزی یکپارچه چند هدفه پیشنهادی ،مسئلهای چالشبرانگیز است که برای
تأمین جبهه مناسب پارتو به یک روش راه حل مؤثر نیاز دارد ] .[20از آنجایی که اثبات شده
مسئله زمانبندی جریان کارگاهی  NP-hardاست[ ،]21مدل پیشنهادی در این مقاله که متغیرها و
پارامترهای بیشتری نسبت به مسئله جریان کارگاهی ساده دارد ،دارای پیچیدگی در حل است
بهطوری که حل مسئله با روشهای حل دقیق حتی برای مسائل با ابعاد کوچک بسیار زمانبر
است .از این رو با توجه به ماهیت روشهای فراابتکاری ،توسعه این روشها در حل مدل
پیشنهادی مؤثر است ] .[22در این مقاله با توسعه روش حل جدیدی مبتنی بر الگوریتم
جستجوی هماهنگی ،این مدل چند هدفه به کمک روش جستجوی هماهنگی چندهدفه پیشنهادی
حل میشود و نتایج آن با الگوریتم فراابتکاری جستجوی هماهنگی ساده چندهدفه مقایسه
ال از مفهوم "نامغلوب" برای مقایسه راهحلها
میگردد .روشهای بهینهسازی چند هدفه معمو ً
استفاده میکنند .در مسائل بهینهسازی چند هدفه ،به جای بهدست آوردن یک راه حل بهینه
منحصربهفرد ،اغلب مجموعهای از راهحلهای بهینه با کیفیت خوب ،یعنی "راهحلهای بهینه

پارتو" استخراج میشود .راهحلهای پارتو در یک مسئله چند هدفه مجموعهای از نقاط نامغلوب

است که بر همه راهحلهای دیگر تسلط دارد و اغلب بهعنوان جبهه پارتو شناخته میشوند.

 -4-1روش اپسیلون محدودیت
برای حل مسائل با ابعاد کوچک از روشهای حل دقیق استفاده میشود .یکی از مهمترین
روشهای حل دقیق ،روش اپسیلون محدودیت است که اغلب برای حل مسائل چند هدفه به کار
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گرفته میشود.
در این روش در هر مرحله ،یکی از هدفها بهینه شده و دیگر اهداف بهعنوان محدودیت با
حد باالی اپسیلون ( )در نظر گرفته میشوند .در واقع این روش مسئله بهینهسازی چند هدفه
را به یک مسئله تک هدفه تبدیل میکند.

x X

()32

) min f1 ( x
f2 ( x )   2
...

()33

fn ( x )   n

مراحل روش اپسیلون محدودیت شامل موارد زیر است:
 -1در هر مرحله یکی از توابع هدف بهعنوان هدف اصلی انتخاب شده و مسئله با این هدف
حل و مقدار بهینه برای این تابع هدف بهدست میآید.
 -2سایر توابع هدف ،اهداف فرعی میشوند و فواصل بین مقادیر بهینه اهداف فرعی به یک

عدد از پیش تعیین شده تقسیم میشود و جدولی برای این مقادیر یعنی   2 ,...,  nترسیم
میشود.

 -3در هر مرحله ،تابع هدف اصلی با هر مقدار بروز شده   2 ,...,  nحل میشود .در
نتیجه حلهای پارتو بدست میآید[.]23

 -4-2روش جستجوی هماهنگی
الگوریتم جستجوی هماهنگی )HS( 4یکی از سادهترین روشهای فراابتکاری است که در فرایند
جستجوی جواب شدنی بهینه در مسائل بهینهسازی ،از فرایند نواختن همزمان گروه ارکستر
موزیک الهام گرفته شده است .این روش حل را ابتدا گیم در سال  2001میالدی ارائه کرد [.]24
 HSمانند ژنتیک ،جزء الگوریتمهای بهبود دهنده است .بهعبارت دیگر ،با نسلی از بردارهای حل
شروع و برای ایجاد نسلهای جدید از فرایند انتخاب استفاده میشود .اما بر خالف الگوریتم
ژنتیک (که در آن از دو کروموزم برای تولید کروموزوم یا بردار حل جدید استفاده میشود) در
این روش از همه بردارهای حل موجود در حافظه برای تولید حل جدید استفاده میشود .این
ویژگی انعطاف الگوریتم را در جستجوی فضاهای بهتر حل افزایش میدهد .از ویژگیهای

12

`

پژوهشهای نوین در تصمیمگیری ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،7شماره  ،2تابستان 1401

الگوریتم  HSاین است که در مدت زمان مناسب فضاهای حل با محدوده عملکرد بهتری را
شناسایی میکند .این ویژگی در صورتی که مسئله مورد مطالعه از بهینگی محلی برخوردار
باشد ،دچار مشکل میشود و در بهینگی محلی متوقف شده و نمیتواند به بهینگی سراسری
برسد .دلیل این مشکل عدم کارایی مناسب الگوریتم در اجرای جستجوی محلی در مسائل
بهینهسازی گسسته است [ .]25بهمنظور رفع این مشکل و تطبیق روش حل با مسئله ،محققان با
تغییر در پارامترها و عملگرهای الگوریتم ،انواع مختلفی از این الگوریتم ارائه کردند تا دقت حل
و نرخ همگرایی افزایش یابد.
• ساختار روش حل
در این الگوریتم هر حل یک هارمونی نامیده میشود و با یک بردار  Nبعدی نمایش داده
میشود .این الگوریتم سه فاز اصلی دارد -1 :نسل اولیه (مقداردهی اولیه)  -2بهبود بردار حل
جدید  -3به روز کردن حافظه الگوریتم.
• شرح روش حل
گامهای الگوریتم فوق عبارتاند از:

گام اول :تعیین مقادیر اولیه پارامترهای الگوریتم .گام دوم :تعیین مقادیر ابتدایی حافظه
هارمونی .گام سوم :تولید بردار حل جدید .گام چهارم :به روز کردن حافظه هارمونی .گام پنجم
:تست قاعده توقف.
 .1ابتدا پارامترهای الگوریتم تعیین میگردد .پارامترهای الگوریتم  HSشامل اندازه حافظه
6

هارمونی( )HMS( 5تعداد بردارهای حل در حافظه) ،نرخ در نظر گرفتن حافظه هارمونی

( ،)HMCRنرخ تطبیق گام ،)PAR( 7فاصله پهنای باند )BW( 8و تعداد بهبودها( )NI( 9شرط توقف
این روش حل) هستند.
 .2جمعیتی از بردارهای حل مطابق  Error! Reference source not found.در ماتریس حافظه
الگوریتم  HSشامل  HMSبردار حل به صورت تصادفی ثبت میگردد .مؤلفههای هر بردار حل
باید در محدوده آن قرار داشته باشد.
 .3در این مرحله بردار حل جدید تولید میشود .روند ایجاد هر مؤلفه مطابق با سه قاعده
است .قاعده اول ،قاعده در نظرگرفتن حافظه است .در این قاعده اگر مقدار ( randمقداری تصادفی
بین صفر و یک از تابع توزیع احتمال یکنواخت است) از  HMCRکوچکتر باشد ،مقدار مؤلفه -iام

حل جدید از مؤلفه -iام یکی از حلهای موجود در حافظه به صورت تصادفی مقداردهی میشود.

در غیر این صورت مطابق با قاعده سوم (انتخاب تصادفی )10مقدار مؤلفه به صورت تصادفی از
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محدوده مشخص آن مؤلفه مقداردهی میشود .از قاعده دوم الگوریتم (تطبیق گام )11زمانی که
قاعده اول اجرا شد استفاده میشود که مطابق با آن تغییری متناسب با مقدار  BWدر مقدار مؤلفه
حل جدید درصورتی که مقدار  randاز  PARکوچکتر باشد ،ایجاد میشود.
 .4اگر مقدار تابع هدف حاصل از بردار حل جدید از مقدار تابع هدف بدترین حل موجود
در حافظه بهتر بود ،جایگزین آن در حافظه هارمونی میگردد (حافظه به روز میشود).
 .5فرایند باال ادامه مییابد تا شرط توقف (تعداد بردارهای جدید ایجاد شده) حاصل گردد.
 -4-2-1الگوریتم جستجوی هماهنگی چند هدفه)MOHS( 7
گامهای روش جستجوی هماهنگی چند هدفه به شرح زیر است:
 .1تنظیم مقادیر اولیه مسئله و پارامترهای الگوریتم
 .2ایجاد حافظه الگوریتم و تخصیص مقادیر اولیه به آن
 .3تعیین مقادیر توابع هدف به هر بردار حل در حافظه الگوریتم
 .4تعیین حل جدید با استفاده از قواعد ایجاد حل جدید که در بخشهای قبل توضیح داده شد.
 .5به روز کردن حافظه الگوریتم و انتخاب بهترین حافظه الگوریتم با ترکیب بردار حلهای
موجود در حافظه .به روز کردن حافظه در الگوریتم جستجوی هماهنگی چند هدفه متفاوت با به
روز کردن حافظه در روش جستجوی هماهنگی ساده است .یک حافظه جدید الگوریتم با قواعد
ایجاد حل توضیح داده شده در باال ایجاد شده و با حافظه الگوریتم موجود به اندازه

HMS*2

بردار حل در اختیار داریم که در این صورت حافظه یکپارچه ساخته شده است .در این مطالعه،
از رویکرد رتبهبندی و مرتبسازی غیرمغلوب پیشنهاد شده توسط دب و همکاران [ ]26برای
یافتن روش بهینه پارتو روی این حافظه یکپارچه استفاده میشود .هنگامی که رتبهبندی به
بردارهای حل در حافظه یکپارچه اختصاص مییابد ،با استفاده از معیار فاصله ازدحام،
رتبهبندی متنوع به بردارهای حل اختصاص مییابد که جبهه نامغلوب هستند .فاصله ازدحام
نشانهای از تراکم بردارهای حل است که یک بردار حل خاص را احاطه کرده است .اندازهگیری
فاصله ازدحام عموم ًا براساس میانگین فاصله دو بردار حل در دو طرف بردار حل ،در امتداد
هر یک از اهداف است .در نهایت بهترین حافظه الگوریتم که اندازه آن  HMSبردار حل است ،از
حافظه هماهنگی یکپارچه شده با توجه به رتبهبندی آنها برای ایجاد حل جدید در نسل بعدی
ایجاد میشوند .برای انتخاب دقیق به تعداد  HMSبردار حل از آخرین جبهه نامغلوب و پرکردن
حافظه الگوریتم ،عملگر مقایسهای ازدحامی مورد نیاز است.
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 .6گامهای  4و  5تا ارضای شرایط توقف ادامه پیدا میکنند .حلهای نامغلوب نهایی
موجود در حافظه الگوریتم ،جوابهای بهینه پارتو هستند.

 -4-3الگوریتم جستجوی هماهنگی چندهدفه پیشنهادی)IMOHS( 8
این الگوریتم بعد از تحقیقات گسترده بر روی روشهای مرور شده در ادبیات موضوع روش
 HSارائه شد .در این روش ،نوآوریهای جدید در قسمت تنظیم پارامترها و تغییراتی در روند
مقدار پارامترهای  HMCRو  PARدر طول تکرارهای الگوریتم ارائه شده است .در جستجوی
حلهای بهینه روشی کاراتر است که در ابتدای جستجو ،تنوع کل فضای حل را در نظر بگیرد،
یعنی کل فضای حل را شناسایی کند و بیشتر به سمت فضاهایی که با احتمال بیشتری بهینگی
در آن قرار دارد ،حرکت کند .سپس با دو نوع بهینگی ممکن است مواجه شود :بهینگی محلی 9و
10

بهینگی سراسری

در صورتی که الگوریتم در دام بهینگی محلی قرار بگیرد ،میتواند با استفاده از تکنیکهای
جستجوی محلی از آن منطقه به صورتی جدا شود .در این صورت ،حلها با سرعت باالتری به
مقدار هدف میرسند .مطابق با توضیحات ارائه شده در این بخش ،الگوریتم  HSاین امکان را
دارد که در زمان مناسبی محدودههای عملکردی باال در فضای حل را شناسایی کند اما در
اجرای جستجوی محلی در مسائل بهینهسازی ترکیباتی ،کارا نیست که در این مواقع در بهینگی
محلی قرار میگیرد .یکی از تکنیکهای مورد استفاده جهت غلبه بر این مشکل ،روش فاز شروع
مجدد است .این روش سبب افزایش پراکندگی فضای حل میشود.
اگر الگوریتم بعد از طی تکرارهایی بهترین مقدار بهبود نیابد به صورت زیر عمل میکند:
گام .1حافظه هارمونی بر اساس بهترین مقدار تابع هدف به صورت افزایشی مرتب
میشود.
گام .2به اندازه درصد درنظرگیری فاز شروع مجدد 16حلهای اول لیست حافظه مرتب شده
بدون تغییر باقی میمانند ،سپس برای حافظه باقیمانده ،نیمی را با استفاده از عملگر جهش تک
نقطهای روی درصد فاز شروع مجدد تولید شده 17حافظه انتخابی و نیمی دیگر را بر اساس
محدوده مؤلفههای هر حل به طور تصادفی ایجاد میکند.
 -4-3-1تنظیم پارامترها در الگوریتم جستجوی هماهنگی پیشنهادی
در الگوریتم جستجوی هماهنگی پیشنهادی تعدادی پارامتر شامل تعداد بردارهای حافظه
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الگوریتم ) ،(hmsحداقل نرخ تنظیم گام ) ،(PARminحداکثر نرخ تنظیم گام ) ،(PARmaxحداقل نرخ در
نظرگرفتن حافظه ) (hmcrminو حداکثر نرخ در نظرگرفتن حافظه ( ) (hmcrmaxاست که باید با
مقادیر مناسب تنظیم شوند .منظور از تنظیم پارامتر ،انتخاب بهترین مقدار برای پارامترها به
نحوی است که عملکرد الگوریتم در سطح بهینه قرار گیرد .در الگوریتم پیشنهادی ،دو نوع تنظیم
پارامتر وجود دارد که شامل تنظیم پویا و تنظیم ترتیبی به روش تاگوچی است.
• تنظیم پویا
پارامترهای  PARو  HMCRبهصورت پویا در طول فرایند جستجو که با فرمولهای ریاضی
 34و  35ارائه شده ،به صورت خطی تغییر میکنند.
()34
()35

PARmax − PARmin
t
T
HMCRmax − HMCRmin
HMCR (t ) = HMCRmin +
t
T

PAR(t ) = PARmax −

• تنظیم پارامترها با روش تاگوچی
ترکیب مناسب پارامترها در کیفیت جواب نهایی الگوریتم تأثیر فراوانی دارد .از این رو،
بهمنظور مشخص کردن پارامترهای بهتر ،بهترین ترکیب پنج پارامتر محاسبه شود .با توجه به
سطوح بهینه هر پارامتر که  3سطح است در مجموع  35یا  243ترکیب پارامتر جهت هر اجرای
مسئله وجود دارد که با توجه به تعداد ده نمونه مسئله و تکرار سه مرتبه از هر آزمایش ،کل
آزمایشها برابر با  3*10*243میشود که معین کردن بهترین ترکیب با این تعداد 7290
آزمایش ،مستلزم صرف زمان بسیار زیاد و نامعقول است .لذا ،از تکنیک طراحی آزمایش
تاگوچی استفاده میشود.

 -4-4معیارهای عملکردی
برای ارزیابی عملکرد الگوریتمهای چند هدفه فراابتکاری الزم است که معیارهایی تعریف شود
] .[27بهعبارت دیگر ،بهمنظور مقایسه نتایج بدست آمده توسط الگوریتمها ،برخی از معیارهای
مقایسه الگوریتمهای فراابتکاری توسط توکلی مقدم و همکاران [ ]28ارائه شده است .در این
مقاله ،سه معیار عملکرد در نظر گرفته شده است.
• تعداد حلهای پارتو :)NPS(17این معیار تعداد حلهای بهینه پارتو در هر الگوریتم را
نشان میدهد .هر چه تعداد  NPSدر یک الگوریتم بیشتر باشد ،کارایی بهتر الگوریتم را نشان
میدهد.
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• متوسط فاصله ایدهآل
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( :)MIDمیانگین فاصله جوابهای پارتو از مبدأ مختصات

(صفر) با این معیار محاسبه میشود .اگر این شاخص در هر الگوریتم کمتر باشد ،اثربخشی آن
الگوریتم بیشتر خواهد بود.
n

i

c
i =1

= MID

()36

n

()37

f1i2 + f 22i

= ci

 :f1iتابع هدف اول  : f2iتابع هدف دوم
• معیار پراکندگی :)SNS( 19یکنواختی نقاط پخش شده در مجموعه جوابها با این معیار
اندازهگیری میشود .این معیار توسط اسکات ارائه شده است .برای هر الگوریتم کمتر باشد ،آن
الگوریتم بهتر خواهد بود:
1
2

()38

2

 
N 

 
 1
y=
  MID− ci  
N − 1 i =1 



 

 -4-5نمونه مسائل
بهمنظور ارزیابی و مقایسه عملکرد دو الگوریتم فراابتکاری ،ده نمونه مسئله با اندازههای
متفاوت در تعداد کار ،ماشین ،ایستگاه و دوره در نظر گرفته شده است .جدول  1ابعاد نمونهها
را نشان میدهد .پارامترها بهطور تصادفی با توجه به محدوده پارامترهای تعریف شده در
جدول  2تولید میشوند .مسائل نمونهای بر اساس مقاله [ ]8طراحی شدهاند .برای از بین بردن
عوامل تصادفی ،هر مسئله سه بار به طور مستقل اجرا میشود .مستقل بودن هر تکرار به این
ال مستقل بوده و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
معنی است که پس از هر بار اجرا ،نتایج کام ً
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جدول  -1ابعاد نمونه هر مسئله
شماره مسئله
15

10

7

7

6

6

5

4

3

2

6

4

3

3

3

2

2

2

2

2

تعداد ایستگاهها

50
0

20
0

15
0

120

10

80

50

40

20

3

تعداد ماشینها

M

5

5

5

5

5

3

3

3

2

1

تعداد دورهها

T

اندیسها

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
تعداد کارها

i,
j
s

جدول  -2حدود پارامترها برای تولید اعداد تصادفی
حدود مقادیر
پارامتر

پارامتر

حدود مقادیر

پارامتر

پارامتر



حدود مقادیر
پارامتر

پارامتر

] U[1,6

zm sjm

]U[4000,5000

BCtj

] U[1,5

Dtj

] U[1,5

zs jm

] U[12,40

PCtj

] U[400,800

ddtj

] U[2,4

zt sm

U[8000,12000
]

cos t RFIsm



]U[0.4,.09




]U[0.8,0.85



]U[0.6,0.7

1000



U[12000,13000
]

cos t RFPsm

pro sm

] U[20,35

Pjms

] U[20,24

HC tj

UBRFIsm

] U[1,5

zp sm

] U[20,35

pp /jkms

LBRFPsm

] U[1,5

zi sm

] U[10,15

st sjkjk / m

] U[0.5,0.65

LBRFIsm

] U[0.8,0.9

UBRFPsm

capC max

 -4-6نحوه نمایش حل
یکی از مهمترین تصمیمها در طراحی روش فراابتکاری این است که حلهای مسئله به چه
صورت نمایش داده شوند و چگونه به حلهای واقعی ساختار مسئله تبدیل شود .نمایش جواب
باید به شکلی باشد که موجب کاهش هزینهها و زمان استفاده از الگوریتم شود .در این مسئله
هر حل به صورت یک بردار  4بخشی تشکیل شده است .بخش اول در ارتباط با بخش توالی
کارها روی ماشینها است .بخش دوم مرتبط با توالی ماشینها است .بخش سوم کروموزوم
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توالی ایستگاهها را نشان میدهد و بخش آخر توالی بخشهای هر کار را نشان میدهد .هر
مؤلفه بر اساس مقادیر تصادفی در بازه [ ]0,1به دست میآید.

0.
1

0.
5

)Job(j
0. 0.
2
3

0.
4

0
.
6

)Stage(s
0.6
0.
1

)Machine(m
0. 0. 0.
1
8
4

0.
4

0.
1

)Job(i
0. 0.
5
8

0.
2

0.
3

شکل  -2نحوه نمایش حل

با قاعده موقعیت بزرگترین مقدار )LPV( 20به جایگشت از کارها تبدیل میشود که در شکل 3
نشان داده شده است.

5

3

)Job(j
2 4

6

1

)Stage(s
1
2

)Machine(m
2
3
1

5

2

)Job(i
6
1

3

4

شکل  -3نحوه نمایش حل بعد از بکارگیری قاعده LPV

 -4-7تعیین پارامترهای بهینه الگوریتم با روش تاگوچی
بهمنظور حل مسئله پیشنهادی ،دو الگوریتم فراابتکاری شامل  MOHSو  IMOHSبا هم مقایسه
میشوند .برای هر کدام از این الگوریتمها ،با استفاده از آزمایشهای مقدماتی پارامترهای
مناسبی انتخاب شدهاند ،که در جدولهای  3و  4نشان داده شده است .سپس با استفاده از
روش تاگوچی بهترین پارامتر و بهترین ترکیب از پارامترها و عملگرها انتخاب میشوند.
جدول  -3فاکتورها و سطوح کاندید در الگوریتم جستجوی هماهنگی چندهدفه پیشنهادی ()IMOHS
اندازه حافظه الگوریتم

HMS

حدااقل نرخ در نظرگیری حافظه الگوریتم

HMCRmin

حداکثر نرخ در نظرگیری حافظه الگوریتم

maxHMCR

حدااقل نرخ تنظیم گام

PARmin
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HMS(1) : 5
HMS(2) : 10
HMS(3) : 15
HMCRmin(1) : 20%
HMCRmin(2) : 50%
HMCRmax(1) : 80%
HMCRmax(2) : 99%
PARmin(1) : 20%
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PARmin(2) : 40%
PARmax

حداکثر نرخ تنظیم گام

PARmax(1) :50%
PARmax (2) :90%

جدول  -4فاکتورها و سطوح کاندید در الگوریتم جستجوی هماهنگی چند هدفه ()MOHS
اندازه حافظه الگوریتم

HMS

نرخ در نظرگیری حافظه الگوریتم

HMCR

نرخ تنظیم گام

PAR

پهنای باند

BW

HMS(1) : 5
HMS(2) : 10
HMS(3) : 15
HMCR(1) : 50%
HMCR(2) : 80%
HMCR(3) : 99%
PAR(1) : 10%
PAR(2) :50%
PAR(3) : 90%
BW(1) : 0.2
BW(2) : 0.5
BW(3) : 0.99

 -4-7-1انتخاب بهترین فاکتورها
در هر اجرای آزمایش مقدار تابع هدف بهدست آمده باید مطابق روش تاگوچی به نسبت
سیگنال به نویز که در حکم متغیر پاسخ است ،تبدیل شود و مطابق تغییرات آن تحلیل صورت
گیرد .از آنجا که هدف هر اجرا حداقل کردن تابع هدف است ،لذا نوع سیگنال به نویز زیر
انتخاب میشود.
()39
در روش تاگوچی نسبت  S/Nدر حکم متغیر نسبت است که تابع هدف در هر اجرا به این
نسبت تبدیل میشود تا بر طبق آن تصمیمگیری شود .در این پژوهش با توجه به نسبت

S/Ns

انتخاب شده مناسب ماهیت مسائل این پژوهش ،کمترین نسبت  S/Nsبرای هر فاکتور در هر
الگوریتم ،بهعنوان فاکتور بهینه انتخاب میشود.
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 -4-7-2انتخاب فاکتورهای بهینه الگوریتمهای حل
بعد از اجرای آزمایشها ،نتایج حاصل از الگوریتمها به روش طراحی آزمایشهای تاگوچی
جهت تنظیم پارامترها ،به صورت نسبت  S/Nsدر شکلهای  4و  5نشان داده شدهاند.

شکل  -4نمودارمیانگین نسبت  S/Nبرای هر سطح از فاکتورالگوریتم  MOHSدر حل مدل

شکل  -5نمودارمیانگین نسبت  S/Nبرای هر سطح از فاکتورالگوریتم  IMOHSدر حل مدل

با توجه به شکلهای باال ،بهترین فاکتورها در جدول  5جهت اجرای نهایی الگوریتمها برای
حل مدل نشان میدهد.
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جدول  -5پارامترهای بهینه الگوریتمهای حل با روش تاگوچی
اندازه حافظه

نرخ در نظرگیری حافظه

الگوریتم
MOHS

5

IMOHS

15

نرخ تنظیم گام

الگوریتم
حداقل

حداکثر

حداکثر

0,8
0,8

حداقل

پهنای باند
حداکثر

0,1
0,9

0,2

حداقل
0,2
-

0,2

 -5نتایج محاسباتی
برای ارزیابی عملکرد روشهای فراابتکاری در مقابل روش حل دقیق ،روش اپسیلون محدودیت
برای حل نمونه مسائل توسعه داده میشود .به همین منظور ،تعدادی از نمونه مسائل با ابعاد
کوچک که در بخش قبل تعریف شده برای مقایسه روشهای فرابتکاری و اپسیلون محدودیت
استفاده میشود .جدول نتایج این مقایسه را نشان میدهد.
جدول  -6حل نمونه مسائل کوچک با روش حل دقیق و فراابتکاری
IMOHS
)T(s
2.6

SNS
716

اپسیلون محدودیت

MOHS
SNS
716

MID
6881

NPS
2

MID
6881

NPS
2

)T(s
2.9

51235

7

-

63479

12

9

4158

49856

12

8

4205

21

36542

60125

9

18

51284

-

نمونه
مسئله

)T(s
4.4

SNS
716

MID
6881

NPS
2

1

-

-

-

2

-

-

-

3

همانطور که در جدول نشان داده شده ،روش اپسیلون ،حل بهینه را در اولین نمونه مسئله
بهدست میآورد .با افزایش ابعاد مسئله و افزایش پیچیدگی مسئله ،روش حل دقیق اپسیلون بعد
از حدود  32400000ثانیه به جواب نمیرسد .از آنجا که مسئله  NP-hardاست بنابراین ،برای
حل مسئله با اندازه بزرگ از الگوریتمهایی که میتوانند مدل را در زمان مناسب و هزینه کمتر
حل کنند ،پیشنهاد میشوند .ابتدا ،با استفاده از مقادیر بهینه پارامتر به دست آمده با روش
تاگوچی ،مسائل نمونهای تولید شده توسط هر الگوریتم چندین بار حل میشود .سپس ،از
معیارهای مقایسه الگوریتمهای پیشنهادی برای مقایسه نتایج بهدست آمده توسط الگوریتمها
استفاده میشود .در نمونه مسائل ایجاد شده جهت انجام آزمایشها با تغییر ابعاد مانند تعداد
کارها و ماشینها به دلیل متفاوت شدن و غیر یکسان شدن مقیاس مقدار توابع هدف ،از درصد
انحراف نسبی )RPD(21در رابطه جهت مقایسه الگوریتمها استفاده شده است ].[29
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ALGsol − Minsol
()40
 100
Minsol
که  ALGsolجواب حاصل از الگوریتم و  Minsolکمینه مقدار جوابهاست .در این نسبت ،هرچه
= RPD

 RPDکمتر باشد ،کیفیت جواب و عملکرد الگوریتم بهتر است .بعد از خالصهکردن نتایج

RPD

عملکرد الگوریتمها در قالب نمودار و جدول نیز رسم شده است.
جدول  -7نتایج نرماالیز شده برای نمونه مسائل مختلف
SNS

IMOHS
NPS

SNS

MID

MOHS
NPS

MID

نمونه مسئله
1

0

0

0

0

0

0

0.0942

0

0.0263

0.1124

0.0514

0.0536

2

0.0592

0

0.0652

0.1412

0.0846

0.0785

3

0.1443

0

0.0747

0.1139

0.1025

0.0665

4

0.1237

0

0.1547

0.1854

0.0485

01152

5

0.2147

0

0.0262

0.1574

0.0254

0.0711

6

0.0589

0

0.0751

0.2173

0.0107

0.0945

7

0.1418

0

0.7469

0.221

0.0165

0.1342

8

0.1685

0

0.1867

0.2245

0.0314

0.2652

9

0.2457

0

0.1625

0.1923

0.0125

0.2169

10

ال ذکر شد ،معیار  SNSمهمترین معیار مقایسه الگوریتمهای بهینهسازی چند
همانطور که قب ً
هدفه است .در حالی که ،در  ٪60از کل نمونه مسائل IMOHS ،عملکرد بهتری در معیار تنوع
دارد .متریک  MIDالگوریتم  IMOHSدر  %90نمونه مسائل از  MOHSبهتر است .در همه نمونه
مسائل IMOPSO ،در تعداد جوابهای پارتو عملکرد بهتری دارد .شکلهای  6تا  8مقایسه
الگوریتمها با در نظر گرفتن معیارهای عملکردی را نشان میدهد.
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شکل  -6مقایسه روشهای فرابتکاری با روش

شکل  -7مقایسه روشهای فرابتکاری با روش

معیار عملکردی NPS

معیار عملکردی MID

شکل  9جبهههای پارتو حاصل از الگوریتمهای فراابتکاری برای حل نمونه مسئله شماره 6
را نشان میدهد .در آنها  16راهحل برای  IMOHSو  13راهحل برای  MOHSوجود دارد .برای
جلوگیری از شکلهای اضافه ،نمونه مسئله شماره  6انتخاب شده است .جبهههای پارتو از
راهحلهای بهینه در شکل  ،9تنوع مناسبی از راهحلهای تولید شده برای  MOHSو  IMOHSرا
نشان میدهد.

شکل  -8مقایسه روشهای فرابتکاری با روش

شکل  -9جبهه جوابهای پارتو روشهای

عملکردی SNS

فراابتکاری در نمونه مسئله شماره 6

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،مدل جدیدی برای یکپارچهسازی برنامهریزی تولید و زمانبندی ارائه شد .در مدل
پیشنهادی ،محدودیتهای نگهداری و تعمیرات برای بهدست آوردن برنامهریزی مناسب و
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شدنی فعالیتهای مربوط به نگهداری و تعمیرات در نظر گرفته شده است .این مسئله در
صنایعی که با نگهداری و تعمیرات چندمنظوره سروکار دارند ،قابل استفاده است .از این رو
عالوه بر ماشینها بهعنوان منبع اصلی نگهداری ،قالبها نیز بهعنوان منبع دیگری در نظر گرفته
شدند .مدل ارائه شده با روش اپسیلون محدودیت با نرمافزار  GAMSدر نمونه مسائل با ابعاد
کوچک حل شد .در حالی که با بکارگیری این روش ،زمان محاسباتی برای مسائل با ابعاد بزرگ
مسئله افزایش یافت .بنابراین ،الگوریتم چند هدفه فراابتکاری برای حل مدل پیشنهاد داده شد .از
روش تاگوچی برای تنظیم پارامترها و یافتن بهترین مقدار برای هر پارامتر استفاده شده است.
نمونه مسائلی بهطور تصادفی برای مقایسه و ارزیابی دو الگوریتم تولید شد .برای مقایسه
نتایج بهدست آمده از نظر معیارهای عملکردی مختلف ،از دو الگوریتم چند هدفه یعنی الگوریتم
 MOHSو  IMOHSنیز استفاده شده است .معیارهای عملکردی شامل سه معیار  NPS ،MIDو
 SNSاست .در مجموع ،با در نظر گرفتن این معیارها ،روش  IMOHSاز الگوریتم  MOHSدر اکثر
نمونه مسائل بهتر عمل کرد .از لحاظ معیار  ،NPSدر همه نمونه مسائل ،از لحاظ معیار  MIDدر
نود در صد موارد و از لحاظ معیار  SNSدر شصت درصد موارد روش  IMOHSنسبت به
روش  MOHSبرتری دارد.
بهعنوان ایده برای تحقیقات آینده ،میتوان تابع هدف دیگری را نیز بــرای پوشــش مســائل دنیــای
واقعی به تابع هدف فعلی اضافه کرد .در نظر گرفتن ویژگی عدم قطعیت مســائل دنیــای واقعــی ،بــرای
این منظور قابل توجه است .توسعه الگوریتمهای فراابتکاری جدید و همچنــین مــدلســازی مســئله در
محیط کارکارگاهی میتواند توسط محققان عالقهمند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

 -7پینوشتها

11. Pitch Adjustment

1. Makespan

12. Multi objective harmony search
13.
Improved multi objective
harmony search
14. Local Optimum
15. Global Optimum
16. Restart phase consideration rate

2. Particle swarm optimization
3. Serial-Batch
4. Harmony search
5. Harmony memory size
6. Harmony memory consideration
rate
7. Pitch adjustment rate
8. Band width
9. Number of Improvisation
10. Random Selection

17. Regenerate Restart phase rate
17. Number of Pareto Solutions
18. Mean Ideal Distance
19.
Spread of Non-Dominance
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21. Relative Percent Difference

Solution
20. Largest Position Value
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