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اطالعات مقاله

خالصه

تاريخچه مقاله:

طرحریزی فرایند و زمان بندی دو حوزه کلیدی با اهداف مختلف در سیستم ساخت هستند .بهطور

دريافت 1901/90/90

سنتی این دو حوزه جداگانه و بهطور متوالی ،با یك معیار بهینهسازی با لحاظ مفروضاتی مورد

پذيرش 1901/12/91

استفاده قرار میگیرند .در شرایط واقعی این مفروضات نظیر در دسترس بودن دائمی منابع و
ماشینآالت و عدم وجود انعطافپذیری در طرحریزی فرایند ،حل مسئله را فاقد جواب موجه

کلمات کلیدي:

میسازد .در این تحقیق به منظور افزایش کارایی و انطباق بیشتر با دنیای واقعی ،بهینهسازی مسئله

طرحريزي و زمانبندي

طرحریزی و زمان بندی فرایند با چهار معیار و لحاظ قابلیت انعطافپذیری در ترتیب انجام

يكپارچه فرايند

فعالیت های کار و تنظیمات پویا ،نظیر خرابی ماشین و ورود محصول جدید انجام پذیرفته است .در

تئوريبازي مبتني بر همكاري

فرایند حل مسئله ،تئوریبازی مبتنی بر روش سازشكارانه توسعه داده شده و الگوریتم ترکیبی

فراابتكاري

فراابتكاری (ژنتیك و جستجوی ممنوعه) مورد استفاده قرار گرفته است .اعتبارسنجی رویكرد

چندهدفه

نشان دهنده این است که رویكرد توسعه داده شده یك روش مناسب و اثربخش در حل مسئله

تنظیمات پويا

چندهدفه ،با لحاظ محدودیتهای ذکر شده میباشد.
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مقدمه1

طرحریزی و زمانبندی فرایند 1در دهههای اخیر بهعنوان پلی بین

(طرحریزی فرایند به زمانبندی) جلوگیری نموده و تغییرات و
وضعیت کارگاه در زمانبندی مورد توجه قرار خواهد گرفت (نگاه
پایین به باال) و این توجه باعث باز طرحریزی فرایندها میگردد.

طراحی به کمك کامپیوتر 2و ساخت به کمك کامپیوتر 7ایفای نقش

مسائل زمانبندی در ابتدا متمرکز بر کارایی الگوریتمهایی برای حل

مینماید و جهت فراهم آوردن بازخورد سریع بین طراح ،قابلیتهای

انواع مختلف مسائل از جمله :نمودار گردش کار در کارگاه ،8ایستگاه

ساختی ،برآورد هزینه و کاهش زمان توسعه محصول عمل مینماید.

کاری ،1برنامهریزی ماشینهای موازی29و  ...بودند .بیشتر مسائل

بهطور سنتی ابتدا طرحریزی فرایند انجام و پس از آن زمانبندی

برنامهریزی از جمله مسئله  IPPSجزء مسائل پیچیده با سختی

صورت می پذیرد که این خود منجر به عدم پاسخگویی سریع و
بهبود بهرهوری در حل این نوع مسائل میشود ].[1
لذا ایجاد یك سیستم یكپارچه از نگاه صرف باال به پایین
* نویسنده مسئول :رامین صادقیان
تلفن121-48278748 :؛ پست الكترونیكیsadeghian@pnu.ac.ir :

1. IPPS- Integrated process planning and scheduling
2. Computer aided for design-CAD
3. Computer aided for manufacture-CAM
4. Flow shop
5. Jobshop
6. Scheduling on parallel machines
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باال 1میباشد ].[2
لذا الگوریتمهای فراابتكاری در حل این مسائل بهکارگیری
میشود .طرحریزان فرایند همیشه فرض بر ایدهآل بودن کارگاه و
وجود ظرفیت مطلوب منابع دارند .لذا این امر منجر به عالقهمندی
تخصیص منابع مشخص ،بهصورت عادت میگردد .درحالیکه منابع
همیشه در کارگاه در دسترس نمیباشد لذا در عمل منجر به
طرحهای فرایند غیرواقعی که در کارگاه قابل اجرا نمیباشد،
میگردد.
زمانبندی ،یك طرح ثابت فرایند را بهمنظور رفع تناقض بین
تخصیص منابع و محیط متغیر ارائه مینماید .به عبارتی طرحریز
فرایند بر اساس محدودیتهای موجود کارگاه طرح اولیه فرایند را
ایجاد مینماید درحالیکه در بازه زمانی بین طرحریزی و زمانبندی
شرایط و محدودیتهای کارگاه ممكن است تغییر نماید لذا بعضی از
محققان حدود  71درصد اصالح و بازنگری را در طرحریزی اولیه
فرایند متناسب با تغییرات شرایط کارگاه محاسبه نمودهاند ].[7
طرحهای ثابت فرایند منجر به محدود نمودن زمانبندی و تخصیص
یك ماشین به هر فعالیت میگردد .لذا زمانبندی قابل اجرا و
امكانپذیر در کارگاه استفاده از گزینههای ماشین مختلف میباشد.
بهکارگیری یكپارچه طرحریزی و زمانبندی فرایندها این مشكالت
را رفع مینماید.
اغلب طرحریزی فرایند و زمانبندی ،بر یك معیار بهینهسازی
جهت یافتن بهترین جواب متمرکز میباشند .درحالیکه دنیای
واقعی با لحاظ بیش از یك معیار برازش باالتری دارد .از سوی دیگر
این دو اهداف متناقضی را میتوانند دنبال نمایند طرحریزی فرایند
بر نیازمندیهای تكنولوژیكی یك کار متمرکز است درحالیکه
زمان بندی بر جنبه زمانی و منابع مشترك تمامی کارها متمرکز
است .از سوی دیگر این اهداف دارای ابعاد و دامنه جواب متفاوتی
میباشند.
بیشتر تحقیقات گذشته اغتشاشات کارگاه را در  IPPSلحاظ
نمینمایند معموالً دو نوع اغتشاش داخلی و بیرونی در کارگاه رخ
میدهد که امكانپذیری زمانبندی موجود را غیرممكن نماید.
در این تحقیق جهت انطباق با شرایط واقعی کارگاه
محدودیتهای ،انعطافپذیری در فعالیتها( 2امكانپذیری انجام یك
7
فعالیت روی بیش از یك ماشین) ،انعطافپذیری در ترتیب
(امكانپذیری جابجایی ترتیب فعالیتهای مورد نیاز ساخت یك کار)
و انعطافپذیری در فرایندها( 8امكانپذیری تولید یك کار ساختی با
فعالیتهای مختلف یا ترتیب فعالیتها) و تنظیمات پویا 1بهعنوان
اغتشاشات شرایط کارگاه شامل اغتشاشات داخلی – خرابی ماشین و
اغتشاش خارجی -ورود سفارش جدید بهکارگیری شده است که در
1. Non-polynomial (NP)hard
2. Operationflexibility
3. Sequencing flexibility
4. Processing flexibility
5. Dynamic feature
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سایر تحقیقات این ابعاد از اهداف بهطور همزمان لحاظ نشده است.
همچنین تئوری بازی توأم با همكاری مبتنی بر روش سازشكارانه 9با
کمك الگوریتم ترکیبی فراابتكاری ژنتیك و جستجوی ممنوعه
جهت بهبود حل مسئله  IPPSبا لحاظ همزمان چهار هدف فوق
بهکارگیری شده و دامنه جواب آنها با روش سازشكارانه توسعه داده
است.

 -2پیشینهي پژوهش
ایدهی اولیه  IPPSتوسط کریسولوریس و همكاران ] [8و
کریسولوریس و چان ] .[1معرفی شده و از آن پس ،طرحهای فرایند
متنوعی به منظور بهبود انعطافپذیری سیستمهای ساخت مورد
استفاده قرارگرفته است .طرحریزی فرایند و زمانبندی فرایند
هرکدام ،جداگانه یك مسئله پیچیده با سختی باال هستند ،لذا
مسئله یكپارچه آنها نیز از همین جنس خواهد بود .اگرچه
رایجترین روش حل برای  IPPSادغام دو تابع طرحریزی و
زمانبندی فرایند به یك تابع است .لیكن این فرض ،پیچیدگی
توازن بین دو مسئله را نادیده گرفته و قادر به نمایش واقعی ترکیب
این دو نیست.
3
در روش مبتنی بر رویكرد غیرخطی ( ، )NLAطرحهای
فرایندی متنوع 4برای هر کار قبل از ورود کار یا قطعه به کارگاه در
فرایندها ایجاد میگردد .در این روش فرض بر این است ،مواردی که
قبل از شروع ساخت قابل حل است ،رفع میشود .بنابراین NLA
روشی است که در آن شرایط کارگاهی ایستا است ] [9و شرایط
انعطافپذیری در آن لحاظ نشده است NLA .یكی از روشهای
جریان اطالعات است که دستیابی به بهترین جواب بهینه برای دو
تابع در آن ممكن نیست ].[3
شكل شماره  1نشان دهنده رویكرد غیرخطی ارائه شده توسطط
آقای ژانگ و همكاران میباشد.

شكل ([1] NLA :)1

در روش مبتنی بر رویكرد حلقه بسته ( ،6)CLAطرحهای
فرایند با هدف بازخور پویا از زمانبندی تولید و منابع در دسترس
ایجاد میشوند .زمانبندی تولید با رعایت در دسترس بودن
ماشینهای مختلف در کارگاه برای کار/قطعه مربوطه انجام میشود
لذا هر طرحی با توجه به تسهیالت موجود در دسترس ،شدنی
میباشد .هر زمان که یك فعالیت تمام شود مطالعه جهت تعیین
فعالیت بعدی و تخصیص منابع انجام میشود .بنابراین وضعیت زمان
واقعی 11در  CLAبسیار حساس است .به همین خاطر این رویكرد
6. Compromise
7. Non-linear approach
)8. Multiple process plans(MPP
9. Closed loop approach
10. Real-time
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را پویا یا زمان واقعی نیز مینامند .در این رویكرد همواره در
دسترس بودن ماشینها و تسهیالت فرض میشود درحالیکه در
دنیای واقعی خرابی ماشینها و از دسترس خارج شدن تسهیالت
جزئی از واقعیت میباشد.
شكل  2نشان دهنده رویكرد حلقه بسته ارائه شده توسط آقطای
ژانگ و همكاران میباشد.

شكل ([1]CLA :)2

طرحریزی اولیه

توانمندیهای فعالیت

فرایند(فعالیتها)

ماشین

مرتبسازی
فعالیتهای کار

انطباق
فعالیت

نشاندهنده
پیشرفته فعالیت

تخصیص
ماشین و
فعالیت

تقویم فعالیت
آتی

فعالیتهای در تقویم کار
تعمیر و
دسترس
نگهداری
ماشین
وضعیت
آزاد(فعالیت) کارگاه
تقویم فعالیت
آتی

طرحریزی نهایی

مداخلهگر
مدیریتی
کارها/
سفارشها

کار

تجهیزات

طرحریزی اولیه

در روش مبتنی بر رویكرد توزیع شده ( ،1)DAطرحریزی فرایند
و زمان بندی تولید بهطور همزمان بكار گرفته میشود و کار در قالب
دو فاز پیگیری میشود .فاز اول ،طرحریزی اولیه است که در آن تابع
طرحریزی فرایند اقدام به تجزیه و تحلیل کار بر اساس داده محصول
مینماید .جنبهها 2و ارتباطات جنبطههطا تشطخیص داده مطیشطود و
فرایندهای ساختی مرتبط تعیین میشوند .توانطاییهطای مطورد نیطاز
ماشین برآورد می شود .فاز دوم طرح ریزی نهایی میباشد ،که اقطدام
به انطباق فعالیطت هطای کطار بطا توانمنطدیهطای منطابع تولیطدی در
دسترس هر فعالیت می نماید .یكپارچه سطازی زمطانی کطه منطابع در
دسترس است و کار باید انجام شود ،حاصل میشود .این روش دارای
طرح ریزی فرایند پویطا اسطت لطیكن در زمطان بنطدی فراینطد ،تطوالی
فعالیت ها محدود به زمان واقعی رویدادها میباشد .از ایطن رو اسطت
که این رویكرد را به هنگام 7یا رویكرد مرحلهای 8یا رویكطرد توسطعه
یابنده 1نیز مطینامنطد .شطكل شطماره  7نشطاندهنطده رویكطرد DA
میباشد.

شكل ([1] DA :)9

با توجه به پیچیده بودن  IPPSو سختی باالی آن الگوریتمهای
فراابتكاری مختلف ،روشهطای ریاضطی پیشطرفته ،هطوش مصطنوعی،
سیستم های خبره و تئوری بازی جهت حل آن مطورد اسطتفاده قطرار
گرفته است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
1. Distributed approach
2. Features
3. Just in time
4. Phased
5. Progressive

آقای الی و همكاران یك رویكرد مبتنی بر الگطوریتم ژنتیطك را
جهت حل مسائل  IPPSارائه نمودند .که قسمت اول کروموزوم تنوع
ترتیب طرح فرایند و قسمت دوم آن طرح زمان بندی و قسمت سوم
ترتیب ماشینها میباشد ] .[4ایشان با فرض عدم وجود محطدودیت
از جمله اغتشاش بیرونی مسئله را حل نمودهاند.
آقططای راج کومططار و همكططاران از الگططوریتم جسططتجوی انطبططاقی
تصادفی آزمند (GRASP) 9چندهدفه در محیط کارگاهی منعططف
استفاده نموده است .این الگوریتم شامل دو فاز ساخت و جسطتجوی
محلی می باشد .محققان روی فاز ساخت برای حل مسطئله  IPPSاز
طریق محاسبات تجربی متمرکز شدهاند ] .[6تنظیمات پویا بهعنوان
اغتشاشات شرایط کارگاه در حل مسئله ایشان نادیطده گرفتطه شطده
است.
آقایان دانگ و پارسایی یك  IPPSمبتنی بر تنظیمات پویا و
هوش مصنوعی پیشنهاد نمودند .این مدل یك طرح خام فرایند برای
هر محصول فراهم نموده و تمام راههای ساخت برای هر وجه فعالیت
که میتواند روی یك تنظیم ماشین انجام شود را برای ارزیابی
ظرفیت کارگاه لحاظ مینماید .همزمان با ایجاد طرح خام فرایند ،بر
اساس محدودیتهای حرکتی تصمیمگیری برای اولویتبندی
ساخت هر وجه فعالیت ،انجام میپذیرد .برنامه خام فرایند با
گزینههای مختلف بهعنوان ورودی زمانبندی بهکارگیری میشود.
معیار کمترین زمان کمبود جهت ارزیابی زمانبندی یك بچ ساختی
کارگاه مورد استفاده قرار گرفته است ] .[11از اشكاالت تحقیق
ایشان ،استفاده از تنها یك معیار بهعنوان تابع هدف میباشد.
آقای وانگ و همكاران یك رویكرد  IPPSبرای ماشینکاری
فعالیتهای کارگاهی از طریق دو فاز ،طرحریزی تنظیم انطباقی
( 3)ASPکه الگوریتم ژنتیك در آن مورد استفاده قرار میگیرد ،ارائه
نمودند .در مرحله اول یك تنظیم عمومی در طرحریزی استفاده
میشود و در مرحله دوم از ادغام تنظیم انطباقی بهمنظور بهینه
نمودن اهداف استفاده میشود .تنظیم طرحریزی در سه بعد انجام و
سپس تعدادی از تنظیمها بهمنظور ایجاد تنظیم نهایی با در نظر
گرفتن در دسترس بودن ماشینها ادغام میشوند .یك مثال بهینه
کاوی با  29مشخصه ماشین و  7ماشین برای اعتبار دهی مدل
بهکارگیری نموده است ] .[11در تحقیق ایشان محدودیت
اغتشاشات بیرونی و لحاظ چند معیار بهعنوان تابع هدف در نظر
گرفته نشده است.
6
4
تخصیص همزمان با بهکارگیری اندازه پنجره زمانی جهت حل
مسائل طرحریزی فرایند و زمانبندی توسط چن و خوشنویس ][12
و ] [2معرفی گردید .افزایش انعطافپذیری در سیستم و ارزیابی
تخصیص همزمان قطعات به ماشینها ،مقایسه بین تخصیصها،
معرفی اندازه پنجره زمانی جهت تحت کنترل آوری تخصیص در هر
6. Greedy randomized adaptive search procedures
)7. Adaptive setup planning(ASP
8. Concurrent assignment
9. Window size

توسعه طرحریزی و زمانبندی یكپارچه فرایند در شرایط انعطافپذیر با لحاظ چند هدف مبتنی بر تئوریبازی همكارانه

مرحله و مقایسه بین هزینههای طرحریزی فرایند و هزینههای
زمانبندی در انتخاب گزینههای مختلف ماشینها و فرایندها از
جمله بهبودهای این روش میباشد .لیكن تنظیمات پویا بهعنوان
اغتشاشات شرایط کارگاه در تحقیق ایشان مورد توجه قرار نگرفته
است.
1
روش هوش مصنوعی توسط کیم و همكاران برای حل مسائل
 IPPSمورد استفاده قرار گرفته است ] .[17همچنین فنون مرتبط
با سیستم خبره توسط ژانگ و همكاران بهکارگیری شده است ].[18
جریمه الگرانژ بهبود یافته در برنامهریزی ریاضی توسط توسرامز و
همكاران ] [11و کارپنتییر و همكاران ] [19و در حل مسائل IPPS
مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین الگوریتم فراابتكاری در
جستجوی فضای جواب ،توسط محققان مختلفی مورد استفاده قرار
گرفته است .شبیهسازی تبرید 2و جستجوی ممنوعه 7توسط
برندمارت ] [13و شبیهسازی تبرید مبتنی بر جمعیت در مقایسه با
دو الگوریتم فراابتكاری دیگر توسط بهنامیان و دیانت ] [14استفاده
شده است .در تحقیق این محققان اغتشاشات داخلی و بیرونی مورد
استفاده قرار نگرفته است.
8
الگوریتم هوش جمعی ذرات مبتنی بر نماینده توسط الی و
همكاران ] [16مورد استفاده و نتایج آن با الگوریتم ژنتیك و
شبیهسازی تبرید مورد مقایسه قرار داده شده است .الگوریتم ژنتیك
نیز توسط الی و همكاران ] [21و ] [21و فخرزاد و علینژاد ][22
در حل مسائل  IPPSاستفاده شده است .در تحقیق این محققان
اغتشاشات داخلی و بیرونی در حل مسئله مورد استفاده قرار گرفته
لیكن چند تابع هدف در حل این نوع مسئله ،بهطور همزمان مورد
استفاده قرار نگرفته است.
تئوریبازی غیرهمكارانه با نقطه تعادل نش در حل مسائل
 IPPSتنها در دو مقاله الی و همكاران ] [27و ] [21استفاده شده
است و از تئوریبازی مبتنی بر همكاری استفاده نشده است.
در تعداد کمی مقاالت از چند تابع هدف بهطور همزمان جهت
سنجش اثربخشی حل در مسئله  IPPSاستفاده شده است از جمله
این اهداف زمان تكمیل کار ،1هزینه کل فرایند ،9تأخیر ،3لختی کل
موزون ،4عدد وزنی کارهای لخت ،6زمان کل تعجیل بعالوه لختی
کل ،11سطح تعادل بهکارگیری ماشین ،11بیشینه زمان تكمیل
ماشینها ،12بیشینه بارکاری ماشین ،17لختی قطعه ،18بارکاری کل
1. Artificial Intelligent method
2. Simulated annealing
3. Tabu search
4. Particle swarm optimization
5. Makespan
6. Total processing cost
7. Lateness
8. Total weighted tardiness
9. Weighted number of tardy jobs
10. Total earliness plus the total tardiness
11. Balanced level of machine utilization
12. Maximal completion time of machines
13. Maximal machine workload
14. Part tardiness
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ماشینها ،11زمان کل جریانکار 19میباشد که در مقاالت مختلف
مورد استفاده قرار گرفته است.
هادی زاده و همكاران ،در تحقیق خود از پارامترهای احتمالی
جهت انطباق با محیط واقعی تولید در مسائل  IPPSاستفاده نمودند
ابتدا تمامی حالتهای ممكن ایجاد سپس به کمك الگوریتم
دیجكسترا 13چهار طرح نزدیك به بهینه انتخاب میشوند و  11طرح
توسط روش نمونهبرداری مونت کارلو 14تولید میشود .مدل ریاضی
با الگوریتم فراابتكاری ترکیبی شامل جستجوی ممنوعه و
شبیه سازی تبرید حل شده است .جهت اعتبارسنجی نیز چهار
مسئله بهینهکاوی با مدل پیشنهادی و لینگو 16حل و مقایسه شده
است ] .[28ایشان نیز اغتشاشات بیرون و داخل را در حل مسئله در
نظر نگرفتهاند.
یو و همكاران ،یك مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیك و
هوش جمعی ذرات را ارائه نمودند؛ که در آن الگوریتم ژنتیك جهت
طرحریزی فرایند و الگوریتم هوش جمعی ذرات جهت تخصیص
ماشینها مورد استفاده قرار گرفته است ] .[21ایشان از یك تابع
هدف جهت حل مسئله استفاده و محدودیت اغتشاشات را در حل
مسئله لحاظ ننمودند.
ژانگ و همكاران ،یك استراتژی نمونهبرداری ترکیبی مبتنی بر
الگوریتم چندهدفه را برای مسائل  IPPSمورد استفاده قرار دادند
] .[29ایشان نیز محدودیتهای اغتشاش داخلی و بیرونی را در حل
مسئله در نظر نگرفتند.
چو و همكاران ،مسئله  IPPSرا تحت شرایط عدم قطعیت
بهوسیله یك برنامه دوسطحی حل نمودند در سطح اول طرحریزی
فرایند بهوسیله برنامهریزی خطی و در سطح دوم مسئله برنامهریزی
به کمك روش برنامهریزی واکنشی مبتنی بر نماینده 21تحت شرایط
عدم قطعیت حل شده است ] .[23ایشان نیز در روش ارائه شده
خود محدودیتهای اغتشاش داخلی و بیرونی را بدون تأثیر فرض
نمودهاند که در دنیای واقعی اینچنین نیست.
ژانگ و وانگ ،این دو محقق یك الگوریتم ژنتیك برای کدینگ
تابع هدف توسعه داده شده است تا بتوان مواجه با شرایط واقعی
محیط تولید نظیر خرابی ماشین را در حل مسائل  IPPSلحاظ
نمود .لذا تابع هدف نظیر پردازش ماشین بهطور مستقیم بهعنوان
ژن اصلی مورد استفاده قرار میگیرد؛ و استراتژی انتخاب و
جایگزینی خاصی جهت توسعه جمعیت مورد استفاده قرار گرفته
است همچنین بهبود تدریجی کیفیت جمعیت بجای جستجوی
همسایگی از طریق اعضا مرغوب ،مورد استفاده قرار گرفته است
] .[24در روش ارائه شده ایشان اغتشاشات نظیر خرابی ماشین
لحاظ شده است لیكن از چند تابع هدف بهطور همزمان جهت حل
15. Total workload of machines
16. Total ﬂow time
17. Dijkstraalgorithm
18. Monte Carlo
19. Lingo
20. Agent-based reactive scheduling method
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مسئله استفاده نشده است.
بنسمین و همكاران ،این محققان یك الگوریتم ابتكاری جدید
1
برای حل مسائل  IPPSدر سیستمهای ساخت قابل ساختاردهی
مجدد ارائه نمودند .این نوع سیستمهای ساخت جهت پاسخگویی
سریع به بازار در حال تغییر مناسب میباشد و الگوریتم پیشنهادی
این محققان از طریق آزمایش یك مثال ساده نشان دهنده کاراتر
بودن الگوریتم محققان از الگوریتمهای رایج مورد استفاده نظیر
هوش جمعی ذرات ،الگوریتم ژنتیك ،شبیهسازی تبرید در شرایط
بازار در حال تغییر سیستمهای ساخت قابل ساختاردهی مجدد
میباشد ] .[26این محققین تمرکز بر الگوریتم جدید بهعنوان
نوآوری تحقیق را مدنظر قرار دادهاند و محدودیتها دنیای واقعی را
در حل مسئله در نظر نگرفتهاند.
موهاپاترا و همكاران ،این محققان از مرتبسازی غیر مغلوب
الگوریتم ژنتیك 2کنترل شونده با نخبگی 7برای حل مسائل IPPS
استفاده نموده است و  1نمونه بهینهکاوی جهت بررسی روایی
الگوریتم ،مورد استفاده قرار گرفته است و نتیجه نشان دهنده بهبود
جواب در اهدافی نظیر هزینه زمان انجام کار و زمان اتالف میباشد
] .[71ایشان از دو تابع هدف در تحقیق خود بهره بردهاند و
اغتشاشات را بیتأثیر ،فرض نمودهاند که در دنیای واقعی اینگونه
نمیباشد.
لو و همكاران ،یك الگوریتم ژنتیك چندهدفه مبتنی بر اصول
الگوریتم ایمنی 8و آرشیو بیرونی برای حل مسئله  IPPSچندهدفه
استفاده نمود .ایشان از اهداف ،زمان تكمیل کار ،لختی قطعه ،زمان
کل جریان کار ،بارکاری کل ماشینها و بیشینه بارکاری ماشین
استفاده نمودند ] .[71لیكن محدودیتهای اغتشاشات بیرونی و
داخلی در تحقیق ایشان در نظر گرفته نشده است.
الی و همكاران ،یك الگوریتم ژنتیك را با ترکیب با الگوریتم
جستجوی همسایگی متغیر با لحاظ محدودیت اغتشاشات بیرونی-
سفارش جدید و اغتشاش بیرونی (خرابی ماشین) برای حل مسئله
 IPPSلحاظ نموده است و از تابع هدف زمان تكمیل کار و میانگین
زمان جریان کار استفاده نموده است ] .[72در تحقیق ایشان از
معیار ،لختی قطعه ،زمان کل جریان کار ،بارکاری کل ماشینها و
بیشینه بارکاری ماشین استفاده نشده است و تابع هدف رایجی را
برای حل مسئله انتخاب نمودهاند.
همچنین تنظیمات پویا که بهعنوان اغتشاش داخلی نظیر
خرابی یك ماشین در حین انجام کار و اغتشاش بیرونی نظیر ورود
یك کار /سفارش جدید در مسائل  IPPSمورد استفاده قرار
میگیرند ،در مقاالت الی و همكاران ] [16و ] [21استفاده شده
است.
در این تحقیق یك رویكرد ترکیبی فراابتكاری  GAو TS
1. Reconfigurable
2. Ron-dominated sorting genetic algorithm
3. Elitist
4. Immune

اثربخش مبتنی بر تئوریبازی توأم با همكاری جهت حل مسئله
 IPPSتوسعه داده شده است .همچنین از چهار تابع هدف بهطور
همزمان جهت بهینهسازی مسئله  IPPSاستفاده شده است .جهت
نزدیك شدن به شرایط واقعی مسائل  IPPSدر کارگاه از خرابی یك
ماشین در حین انجام کار و ورود یك کار /سفارش جدید بهعنوان
تنظیمات پویا استفاده شده است .همچنین با توجه به لحاظ چند
هدف متناقض با ابعاد و دامنه جواب متفاوت ،نرمالیزه سازی در این
مقاله انجام پذیرفته است .در حالیکه در مقاالت مورد بررسی در
این حوزه تاکنون انجام نشده است.
این تحقیق در ادامه بهصورت زیر تنظیم شده است:
فرموله نمودن مسئله در بخش  7مورد بحث قرار میگیرد .در
بخش  ،8مدل تئوریبازی چندهدفه  IPPSنمایش داده شده است.
یك الگوریتم پیشنهادی برای حل مسئله  IPPSچندهدفه در بخش
 1ارائه شده .نتایج آزمایش مدل روی نمونه در بخش  9گزارش شده
و بخش  3نتیجهگیری است.

 -9فرموله نمودن مسئله
مسئله  IPPSبه صورت زیر قابل تعریف میباشد:
مجموعهای از  Nقطعه که میبایست روی ماشینها پردازش
شود مشتمل بر منابع ساختی جایگزین ،انتخاب منابع ساختی
مناسب و ترتیب دهی فعالیتها بهمنظور تعیین زمانبندی بهگونهای
که محدودیتهای پیشنیاز بین فعالیتها ارضاء شود و به اهداف
مورد نظر دست یابیم ].[77
در این تحقیق چهار معیار کمینه نمودن زمان تكمیل کار،
کمینه نمودن بیشینه بارکاری ،کمینه نمودن لختی کل بارکاری و
کمینه نمودن زمان جریان فرایند کل برای بهینهسازی همزمان
ارزیابی شده است .همچنین برای حل این مسئله ،مفروضات زیر در
نظر گرفته شده است:
• کارها مستقل هستند .پیشدستی در کار مجاز نبوده و هر
ماشین میتواند تنها یك کار را در هر لحظه انجام دهد.
• فعالیتهای مختلف روی کار بهطور همزمان قابل انجام
نمیباشد.
• تمام کارها و ماشینها در زمان صفر بهطور همزمان در
دسترس میباشد.
• بعد از انجام کار روی یك ماشین سریعاً به ماشین بعدی
منتقل شده و زمان حمل و نقل در نظر گرفته نشده است.
• زمان تنظیم برای فعالیتها روی ماشینها مستقل از ترتیب
انجام فعالیتها بوده و در زمان پردازش (عملیات) دیده شده
است.
 -1-9تعاريف متغیرهاي مورد استفاده در مدل رياضي
مسئله چندهدفه IPPS
بر اساس مفروضات ذكر شده ،مدل رياضي تعاريف متغيرها در مسئله
چندهدفه  IPPSبه شكل زير توصيف شده است:
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N
M
Gi
Oij1
Pil
Oij1
tij1k
cij1k
Ci
Di

تعداد کل کارها
تعداد کل ماشینها
تعداد گزینههای طرحریزیهای فرایند برای کار iام
 jامین فعالیت در  iامین گزینه طرح فرایند از کار  1ام
تعداد فعالیت در  1امین گزینه طرحریزی فرایند از کار iام
گزینه ماشین تخصیص داده شده به k
زمان پردازش فعالیت  Oij1روی ماشین k
زودترین زمان تكمیل فعالیت  Oij1روی ماشین k
زمان تكمیل کار  iام
سررسید زمانی 1کار iام

Wk

بارکاری ماشین k

A

یك عدد مثبت خیلی بزرگ

ii.

امین طرح فرایند منعطف از کار  iام انتخاب شود
سایر موارد

i.

Xi1 ={ 1 𝑖.
0 𝑖𝑖.

1 𝑖.
{= Yij1pqsk
0 𝑖𝑖.
i.
ii.

فعالیت  Oij1پیشنیاز فعالیت  Opksروی ماشین
سایر موارد
1 𝑖.
0 𝑖𝑖.

i.
ii.

{= Zij1k

اگر ماشین  kبرای فعالیت  Oij1انتخاب شود
سایر موارد
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شده:
خراب
ماشین
دسترس
در
زمان
 Machine[j].Available time=Tb +Tpو نحوه نمایش آن در
شكل شماره  8نمایش داده شده است.
• خرابی ] Machine[jتأثیری بر فعالیتهای جاری ماشینهای
دیگر ندارد .اگر یك فعالیت نظیر ] operation[iروی
)𝑗 ≠ Machine [∈k] (kزمانی که ] Machine [jخراب شود
در حال انجام باشد ،زمان در دسترس )𝑗 ≠Machine [∈k] (k
به شرح زیر است:
= Machine [k]. Availabletime
operation[i]. Machine_end_time
• اگر هیچ کاری روی ) Machine [∈k] (k≠ jزمانی که

] Machine[jخراب میشود انجام نشود .زمان در دسترس
) Machine [∈k] (k≠ jبه شكل زیر قابل محاسبه میباشد:
Machine[∈ k].Available time=Tb

• اگر یك قطعه در حال ماشینکاری باشد وقتیکه ماشینی
خراب میشود ،قطعه خراب نمیشود و تنها فعالیت متوقف
شده از یكی از دو روش زیر میبایست تكمیل شود( :الف) روی
همان ماشین پس از تعمیر ماشینکاری ادامه یابد (ب)
برنامهریزی مجدد شده و توسط ماشین دیگر ماشینکاری
شود؛
• تنها فعالیتهای که انجام نشده و فعالیت در حال انجام روی
ماشین خراب نیازمند برنامهریزی مجدد از محل زمان قابل
دسترس میباشد.

 -2-9توابع هدف به شرح زير فرموله شده است.
 کمینه نمودن زمان تكمیل کار
Min F1=Makespan =Max Cij1k
()1

Machine

2

] 𝑀 k∈ [1, .

l∈ [1, 𝐺𝑖 ],

i∈ [1, 𝑁], j∈ [1, p𝑖𝑙 ],

 کمینه نمودن بیشینه بارکاری
()2

T3
Oper3

Oper8

Oper2

Oper7

Machine1 Oper1
Machine2 Oper4

Tp

7

Min F2 =(MMW) =Max WKK
k∈ [1, 𝑀],

 کمینه نمودن لختی کل بارکاری
()7
) max(0, Ci − Di

8

𝑀∑=
𝑖=1

 کمینه نمودن زمان جریان فرایند کل
()8
) max(Ci − R i

)Min F3 =(TWM
i∈ [1, N],

1

𝑀∑=
𝑖=1

)Min F4 =(TFT

 -9-9تنظیمات پويا به شرح زير قابل ارائه ميباشد.

& Idle time
change time
Time

Machine3 Oper6

Oper5
T2

Tb

شكل ( :)4زمان در دسترس بودن ماشینها زماني که ماشین 2
خراب شود.

 -2-9-9ورود يك کار يا سفارش جديد:
فرض کنید یك قطعه جدید در زمان 𝐚𝐓 وارد میشود ،مفروضات
این اغتشاش خارجی به شرح زیر است.
• اگر در زمان ورود قطعه جدید ،فعالیت نظیر ] operation[iدر
حال انجام روی ] Machine[jباشد آنگاه زمان در دسترس
] Machine[jبه شرح زیر قابل محاسبه است.

 -1-9-9خرابي ماشین
فرض کنید ] Machine[jبرای یك بازه زمانی  Tbخراب شود و
زمان مورد نیاز تعمیر  Tpباشد .مفروضات این اغتشاش داخلی به
شرح زیر است.

= Machine[j]. Available time
operation[i]. Machine_end_time

1. Due time
)2. Minimizing make span (MS
)3. Minimizing the Maximal machine workload (MMW
)4. Minimizing the total tardiness of workload (TTW
)5. Minimizing Total Flow Time (TFT

و نحوه نمایش آن در شكل شماره  1نمایش داده شده است.
• اگر در زمان ورود قطعه جدید ،قطعهای روی ] Machine[jدر
حال انجام نباشد آنگاه زمان در دسترس ] Machine[jبه شرح
مقابل قابل محاسبه است.
𝐚𝐓=Machine [j].Available time
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• تنها فعالیتهای انجام نشده و فعالیت جدید که نیازمند
ماشینکاری است در بازه زمانی محاسبه شده در مراحل قبل
بایستی دوباره برنامهریزی شوند.
Machine

& Idle time
change time
T3/ T1T1

Machine1 Oper1

Oper3

Oper8

Oper2

Oper7

Machine2 Oper4
Machine3 Oper6

Oper5

Ta T2

Time

شكل ( :)1زمان در دسترس بودن ماشینها زماني که سفارش

 Xدر  MOPبه فضای تصمیم  sدر تئوریبازی تبدیل میشود.
) 𝑓𝑖 (xدر MOPتحت عنوان تابع مطلوبیت 𝑢𝑖 ،2در تئوریبازی
تبدیل میشود.
) e(xدر  MOPنیز بهعنوان محدودیتهای تئوریبازی در نظر
گرفته میشود .به عبارتی 𝑖𝑠 → 𝑋  φ𝑖 :بهعنوان استراتژیهای
تصمیم برای  iامین بازیكن و 𝑋 = 𝑖𝑆 ∪𝑘𝑖=1؛ 𝑖𝑢 → 𝑖𝑓 φ𝑖 :
بهعنوان استراتژیهای تصمیم  iامین بازیكن و مدل تئوریبازی
چندهدفه به شرح فرمول  17قابل تعریف میباشد:
()17
} 𝑘𝑢 G={𝑆; 𝑈} = {𝑆1 , 𝑆2 , … , 𝑆𝑘 ; 𝑢1 , 𝑢2 , … ,
همچنین مدل تئوری بازی به شرح فرموله شماره  18شده
است:

جديد در زمان 𝒂𝑻 وارد ميشود.

()18

 -4-9محدوديتها
به شرح زیر قابل ارائه میباشد.
• برای اولین فعالیت در  lامین گزینه طرح فرایند از کار  iام:

c𝑖1𝑙k +A(1-Xil )≥ t 𝑖1𝑙k
()1
]𝑀 i∈ [1, 𝑁], l∈ [1, 𝐺𝑖 ], k ∈ [1,
• برای آخرین فعالیت در lامین گزینه طرح فرایند از کار  iام:

()9

cipillk +A(1-Xil )≤ Makespan
i ∈ [1, N], l ∈ [1, Gi ], k ∈ [1, M].

• فعالیتهای مختلف یك کار نمیتواند بهطور همزمان پردازش
شود:
()3

()4
()6

در این تحقیق از تئوریبازی توأم با همكاری مبتنی بر راه حل
سازشكارانه 9استفاده شده است پرفسور یو 8نیز راه حل سازشكارانه
ارائه نموده است لیكن با توجه به وجود چند هدف متناقض با ابعاد
و دامنه جواب متفاوت نرمالیزه سازی در آن رعایت نشده است لذا
از فرمول توسعه داده شدهای که در آن نرمالیزه سازی انجام
پذیرفته است آنچه در فرمول شماره  11نشان داده شده است،
بهرهگیری شده است.
𝟏

cijlk − ci(j−1)lk1 + A(1-Xil ) ≥ t ijlk i ∈ [1, N],
j ∈ [1, pil ], l ∈ [1, Gi ],k, k1 ∈ [1, M].

• هر ماشین تنها یك کار /قطعه را در یك زمان میتواند انجام
دهد:
) cpqsk − cijlk + A(1-Xil )+A(1-Xps )+A(1-Yijlpqsk
≥ t pqsk
≥ cijlk − cpqsk + A(1-Xil )+ A(1-Xps )+AYijlpqsk
t pqsk

p ∈ [1, N], j,q ∈ [1, pil,ps ], l,s ∈ [1, GI,p ],
()11
]k∈ [1, M
• تنها یك گزینه از طرح فرایند توسط کار iام میتواند انتخاب

شود:
] ∑l Xil =1 l ∈ [1, Gi
()11
• تنها یك ماشین برای هر فعالیت بایستی انتخاب شود:
M
] ∑k=1 Zijlk =1 i ∈ [1, N], j ∈ [1, pil ], l ∈ [1, Gi
()12
 -4مدل تئوري بازي چندهدفه IPPS
بهکارگیری مسئله چندهدفه )MOP(1در تئوریبازی به شرح زیر
قابل انجام میباشد:
 Kهدف در  MOPبهعنوان  kبازیكن در مدل تئوریبازی در
نظر گرفته میشوند.
)1. Multiple objective problem (MOP

Max/Min y=f(x)={𝐟𝟏 (x), 𝐟𝟐 (x),…, 𝐟𝐤 (x)},
s.t.:
e(x)={𝐞𝟏 (x), 𝐞𝟐 (x),…, 𝐞𝐦 (x)}≤ 𝟎,
𝒀 ∈ ) 𝒌𝒚 x=(𝒙𝟏 ,𝒙𝟐 ,…,𝒙𝒏 )∈ 𝑿 𝒚 = (𝒚𝟏 , 𝒚𝟐 , … ,

𝐩 𝐩

𝐡

𝐧

𝐥𝐢𝐮 𝐮∗𝐢𝐥 −
∗ | ∑ ∑{ = 𝐣𝐄 𝐦𝐢𝐧:
∞ ≤ 𝐩 ≤ 𝐢; } |
𝐮 𝐮𝐢𝐥 −
𝐥𝐢 ̃

()11

n
h
E
*U

𝟏=𝐥 𝟏=𝐢

𝒍𝒊𝒖 𝒖∗𝒊𝒍 −
∗ | 𝒍= 𝒎𝒂𝒙𝒊,
∞=𝒑←|
𝒍𝒊 ̃
𝒖 𝒖𝒊𝒍 −
𝑛 𝑖 = 1,2, … ,
{ ; 𝑈 ∈ 𝑙𝑖𝑢 𝑠. 𝑡:
𝑙 = 1,2, … , ℎ

تعداد بازیكن
تعداد معیار
معیار نقطه تعادل مبتنی بر تئوریبازی توأم با همكاری به
ازا  jامین عضو میباشد.
یك نقطه آرمانی و یك راهحل مؤثر قاطع است که مورد
توافق و رضایت کلیه بازیکنندگان واقع میشود:
(بدان معنی که بهینه مطلوب ،به ازای آن نقطه ،بهطور
همزمان برای کلیه بازیکنندگان تأمین خواهد بود).

بردار مطلوبیت بیشینه برای هریك از بازیکنندگان ،بهطوریکه
}∗
𝑁𝑢 U ∗ = {u1∗ , … ,
همگی خشنود باشند.
بردار مطلوبیت کمینه برای هریك از بازیکنندگان ،بهطوریکه
همگی کسب حداقل مطلوبیت نمایند̃ ={ũ1 , … , ũN } .
U
2. Utility function
3. Compromise-Solution
4. Yu

توسعه طرحریزی و زمانبندی یكپارچه فرایند در شرایط انعطافپذیر با لحاظ چند هدف مبتنی بر تئوریبازی همكارانه

 Uiمیتواند بهصورت تابع پیوسته از مطلوبیت ) ui(xیا یك ارزش
گسسته از ماتریس مطلوبیت باشد |𝑢𝑖∗ − 𝑢𝑖 |.نشاندهنده فرصت از
دست رفته برای بازیکننده iام است بنابراین مجموع فرصتهای از
دست رفته (به ازای  )p=1از طریق فرمول شماره  11کمینه
میگردد و ماکزیمم فرصت از دست رفته ،از بین کلیه فرصتهای از
دست رفته (به ازای ∞= )pنیز کمینه خواهد شد .از اینرو P ،دارای
نقش متوازن کننده ،فیمابین مطلوبیت گروه بازیکنندگان و
ماکزیمم فرصتهای از دست رفته فردی است .لذا ارزش کوچك P
تأکید بر مطلوبیت گروه دارد و  Pبا ارزش بزرگ تأکید بر فرصتهای
از دست رفته فردی است.
 -1روش الگوريتم پیشنهادي براي حل مسئله IPPS

چندهدفه
 -1-1شبه کد الگوريتم پیشنهادي
بهمنظور حل اثربخش مدل تئوریبازی مسئله  IPPSچندهدفه،
رویكردی ترکیبی ( )GA,TSپیشنهاد شده است شبه کد الگوریتم
پیشنهادی در شكل شماره  9نشان داده شده است .همچنین
تنظیمات الگوریتم ترکیبی مورد استفاده در جدول شماره  1نشان
داده شده است .شبه کد الگوریتم ترکیبی فراابتكاری در شكل 3
نمایش داده شده است.
الف :تنظیم پارامترها
ب :تولید جمعیت اولیه
ج :ارزیابی هر عضو و محاسبه اهداف
د :الگوریتم حل نقطه تعادل تئوری بازی توام با همكاری و ثبت راه
حلها برای جمعیت حاضر
ه :بررسی معیارهای اختتام الگوریتم در صورت ارضاء
 مقایسه تمام راه حلهای ثبت شده
 انتخاب و اعالم بهترین راه حل
و :در صورت عدم اختتام الگوریتم :تولید جمعیت جدید با کمك
الگوریتم ترکیبی
 .iبكارگیری اپراتورهای ژنتیك
 .iiجستجوی محلی بوسیله جستجوی ممنوعه برای هر عضو
شكل ( :)1شبه کد الگوريتم پیشنهادي

 -2-1شبه کد تئوريبازي توأم با همكاري مبتني بر راه حل
سازشكارانه  1براي مسئله  IPPSچندهدفه:
این شبه کد در شكل شماره  4نمایش داده شده است .معیار مورد
استفاده جهت قضاوت و کیفیت راهحلهای تولیدی نقطه تعادل Ej
میباشد که در فرمول شماره  11نحوه محاسبه آن مشخص شده
است .برای حل بازی  Nنفره از فواصل مطلوبیت  =uifiموجود برای
هر بازی کننده نسبت به یك نقطه آرمانی 2استفاده میشود.
1. Compromise-Solution
2. Utopia
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جدول (:)1پارامترهاي الگوريتم پیشنهادي
مقدار
پارامترها
811
اندازه جمعیتpopsize ،
211
تعداد کل نسلهاmaxGen ،
21
تعداد حداکثر مجاز مراحل بدون هیچ بهبود،
maxStagnantStep

تعداد حداکثر تكرار در جستجوی ممنوعه
احتمال اپراتور تولید مجددPr ،
احتمال اپراتور تقاطعPc ،
احتمال اپراتور جهشPm ،
طول لیست ممنوعهmaxT ،

211
1/11
1/9
1/1
11
1/1

فاکتور راه حل نقطه تعادل نشϵ ،
عدد تنظیم کننده فرصت از دست رفته فردی و
مطلوبیت گروهیP ،
1
تعداد معیارهای بازیh ،
8
تعداد بازیكنانn ،
زمان خرابی ماشین( Tb ،یك ماشین به تصادف) زمان خرابی تصادفی
تصادفی()1،71
زمان مورد نیاز تعمیر ماشینTp،
()111،71
زمان ورود سفارش جدیدTa ،
(یك سفارش تك فعالیت با زمان  21برای تمام ماشینها)
2

الف :تنظیم پارامترها
ب :تولید جمعیت اولیهGen=1 ،
ج :بررسی معیارهای اختتام الگوریتم در صورت ارضاء
 مقایسه تمام راه حلهای ثبت شده
 انتخاب و اعالم بهترین راه حل
د :در صورت عدم اختتام الگوریتم:
انتخاب :تولید جمعیت جدید با کمك الگوریتم ژنتیك
 .iiiتولید مجدد جمعیت
 .ivاپراتور تقاطع
 .vاپراتور جهش
ه :جستجوی محلی بوسیله الگوریتم جستجوی ممنوعه برای هر عضو
و :تنظیم  Gen=Gen +1و انتقال به بند ج
شكل( :)0شبه کد الگوريتم ترکیبي فراابتكاري

 -1يافتههاي پژوهش در حل مسئله مبنا -اعتبارسنجي
در این تحقیق الگوریتم پیشنهادی به زبان  Matlabکد نویسی شده
و مورد آزمون قرار گرفته است .برای نمایش اثربخشی و عملكرد
الگوریتم پیشنهادی در این تحقیق ،مسئله مطرح شده در مقاله
اوزباکیر و بیكاسوگلو ] [77بهعنوان مبنا 7انتخاب شده است.
پارامترهای الگوریتم برای مسئله در جدول  1ارائه شده است.
الگوریتم پیشنهادی زمانی که به ماکزیمم تعداد نسلهای تعیین
شده برسد متوقف میشود و جستجوی ممنوعه وقتیکه تعداد تكرار
به حداکثر تعیین شده برسد متوقف میشود .مسئله مبنا با  1شغل
و  1ماشین ساخته میشود .دادهها در جدول  2نمایش داده شده و
3. Benchmark
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جدول  7نشاندهنده نتایج و مقایسه با الگوریتمهای دیگر است.
جدول  8نشاندهنده ترتیب فعالیتهای انتخاب شده برای کار
میباشد.
جدول ( :)2دادههاي مسئله مبنا ][91

کار

فعالیت

سررسید
زمانی1

11 1

1

راه حل سازشكارانه
جدول ( :)9نتايج و مقايسه با روشهاي حل ديگر

41

8

O1 -O2-O8-O7
O2-O1 -O8-O7
O8-O2-O1 -O7
O7-O2-O8-O1
O7-O1 -O2
O7-O8
O7-O2-O1
O1 -O7-O2

شكل (:)8شبه کد الگوريتم تئوري بازي توأم با همكاري مبتني بر

121

7

O1
O2
O7
O8
O1
O1
O2
O7
O8
O1
O2
O7
O8

91
89
16
37
69
17
12
21
68
68
17
44
44

43
12
22
19
64
3
98
71
99
63
27
91
38

14
74
16
98
69
17
63
13
41
11
16
39
61

41
12
18
32
61
12
83
11
36
34
82
98
62

38
14
22
91
64
11
81
18
61
41
13
41
31

 بررسی معیار≤ 𝑡𝑠𝑒𝑏𝐸  ε𝐸𝑗 −در صورت ارضاء ثبت
راهحل j=j +1،و انتقال به مرحله د
 در صورت عدم ارضاء معیار j=j +1 ،و انتقال به مرحله د
و :در صورت عدم ارضاء معیار :اعالم بهترین راه حل

121

2

O1
O2
O7
O8
O1
O2
O7

M1
13
3
61
28
48
21
16

M2
81
11
38
14
39
11
44

M7
44
11
39
22
94
11
64

M8
92
11
13
24
64
21
43

M1
33
1
67
29
48
16
61

O7 -O8 -O1 -O2
O8 -O7 -O1 -O2
O2 -O8 -O1 -O7
O7 -O1 -O8 -O2
O1 -O2 -O7
O1 -O7 -O2
O8 -O2 -O1
O2 -O1 -O7
O2 -O8 -O1 -O7
O1 -O8 -O2 -O7
O1 -O8 -O1
O8-O2-O1 -O7

111

1

گزینههای ماشینها با زمان پردازش

گزینههای ترتیب
فعالیتها

الف :استفاده از الگوریتم ترکیبی برای یافتن بهترین جواب متناسب با
هر تابع هدف
ب :محاسبه نقطه تعادل به کمك تئوری بازی توأم با همكاری مبتنی
بر راه حل سازشكارانه برای هر عضو در جمعیت حاضر به ازاء P
ج :یافتن بهترین نقطه تعادل و j=1
د :مقایسه هر نقطه تعادل 𝑗𝐸 با بهترین نقطه تعادل ثبت شده تاکنون
ه :بررسی معیار 𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑜𝑃 ≤ jدر صورت ارضاء

 -0نتیجهگیري
در این تحقیق مسئله طرحریزی و زمانبندی فرایند جهت انطباق با
شرایط واقعی کارگاه با لحاظ محدودیتهایی نظیر انعطافپذیری در
فعالیتها (امكانپذیری انجام یك فعالیت روی بیش از یك ماشین)،
انعطافپذیری در ترتیب (امكانپذیری جابجایی ترتیب فعالیتهای
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ABSTRACT
Process planning and scheduling are two key sub-functions in the
manufacturing system. Traditionally, these two, were carried out in separate
and sequential way with a single criterion optimization and regard to some
hypothesizes. In real- world these hypothesizes such as resources and
machines permanent availability and process planning inflexibility make the
solution will become infeasible. In this paper to improve efficiency and adapt
more to the real- world production, with four criteria, alternative operation
sequences and dynamic feature such as machine breakdown and new order
arrival used to optimize integrated process planning and scheduling (IPPS)
problem. In solving problem process, cooperative game theory based on
compromise method has been developed and a meta heuristic hybrid
algorithm (GA,TS) are used. The approach has been tested and the result
show that the developed approach is a proper method to solve a multi
objective IPPS with supposed constraints.
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