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ارائه مدل زمانبندی چندعاملی در محیط جریان کارگاهی با فرض زوالپذیری کارها ،زمانهای
آمادهسازی وابسته به توالی و زمان آزادسازی کارها بااستفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه
2

سمیه قندی بیدگلی ،*1مرضیه امینی رارانی

 .1استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران.
 .2دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.

اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

زمانبندی چندعاملی در شرایط زوالپذیری کارها در سالهای اخیر مورد توجه روزافزون جوامع
دانشگاهی و صنعتی قرار گرفتهاست .مسأله زمانبندی چندعاملی ،زیرمجموعهای از مسائل زمانبندی
چندهدفه است که در آن هر عامل ،دارای مجموعهای از کارها است و هدف آن ،بهینه کردن تابع هدف
مربوط به خود است .در این پژوهش یک مسأله زمانبندی سهعاملی در محیط جریان کارگاهی در
شرایط زوالپذیری کارها مورد بررسی قرار گرفته است .در مسأله درنظرگرفته شده زمان پردازش واقعی
کارها تابع خطی از زمان پردازش نرمال و زمان شروع پردازش کار مربوطه میباشد .جهت واقعیتر
کردن مسأله ،دو فرض کاربردی »زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی« و »زمان آزادسازی کاره« نیز
درنظر گرفته شدهاند .همچنین یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط برای مسأله توسعه داده شده
که برای حل آن از روش حل دقیق محدودیت جزئی تعمیمیافته استفاده شدهاست .باتوجه به پیچیدگی
مدل و عدم توانایی روش محدودیت جزئی تعمیمیافته در حل مسائل با ابعاد بزرگ ،الگوریتم فراابتکاری
ازدحام ذرات چندهدفه پیشنهاد شدهاست .بهمنظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،به حل مسائل
نمونه عددی در اندازههای مختلف بااستفاده از این الگوریتم و الگوریتم ژنتیک مبتنی بر مرتبسازی
نامغلوب و روش حل دقیق محدودیت اپسیلون تعمیمیافته پرداخته شده است .سپس جهت انتخاب
الگوریتم برتر از روش تصمیمگیری چندمعیاره ویکور استفاده شد .نتایج محاسباتی ،مؤید همگرایی قابل
قبول و پراکندگی خیلی خوب راهحلهای الگوریتم  MOPSOو همچنین عملکرد بهتر این الگوریتم
نسبت به روش محدودیت اپسیلون تقویتشده و الگوریتم  NSGA-IIمیباشد.

دریافت 1399/10/1
پذیرش 1400/4/5
(مقاله پژوهشی)
کلمات کلیدی:
زمانبندی جریان کارگاهی
زوالپذیری کارها
زمانبندی چندعاملی
الگوریتم فراابتکاری ازدحام
ذرات چندهدفه
زمان آمادهسازی وابسته به
توالی
زمان آزادسازی کارها
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مقدمه1

زمانبندی نوعی فرآیند تصمیمگیری است که با هدف بهینهسازی یک
و یا چند هدف انجام میگیرد .این موضوع در بازار رقابتی کنونی به
یک نیاز اساسی برای بقای کارخانجات و محیطهای تولیدی تبدیل
شده است [.]1
در مسائل زمانبندی کالسیک ،اغلب فرض میگردد که همه کارها
متعلق به یک مشتری (منبع) بوده و هدف مسأله ،پیدا کردن یک
* نویسنده مسئول :سمیه قندی بیدگلی
تلفن031-55912416 :؛ پست الکترونیکیs.ghandi@kashanu.ac.ir :

زمانبندی و توالی از کارها بهمنظور بهینه کردن توابع هدف موردنظر
است .اما در مسائل زمانبندی کاربردی ،ممکن است انواع متفاوتی از
مشتریان وجود داشته باشند .برخی از مشتریان ،بهدلیل عدم تحمل
تأخیر ممکن است هزینه بیشتری را برای تحویل بهموقع کاالی خود
بپردازند .اما برای برخی مشتریان ،هزینه اهمیت بیشتری نسبت به
زمان دارد .بنابراین یک زمانبندی خوب باید بهطور همزمان ،انتظارات
مختلف انواع مشتریان را برآورده سازد .به دستهای از مسائل زمانبندی
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میتوان به درنظر گرفتن زمان آمادهسازی و زمان آزادسازی اشاره نمود.
زمانهای آمادهسازی را میتوان به دو دسته زمان آمادهسازی مستقل
از توالی و زمان آمادهسازی وابسته به توالی تقسیمبندی نمود .زمان
آمادهسازی وابسته به توالی در شرایطی درنظر گرفته میشود که زمان
آمادهسازی برای یک کار بهخصوص بستگی به کاری داشته باشد که
قبل از این کار بر روی منبع (ماشین) موردنظر پردازش گردیده است.
بهعنوان کاربردی برای این زمانها میتوان به صنایع نساجی،
پالستیکسازی ،کاشی سازی ،صنعت چاپ ،فوالدسازی و  ...اشاره نمود
[.]5

که در آنها کارها مربوط به مشتریان (منابع) مختلف باشند،
زمانبندی چندعاملی 1و به هر یک از این مشتریان یک عامل گفته
میشود [ .]2در مسأله زمانبندی چندعاملی ،هر عامل (مشتری)
دارای مجموعهای ازکارها بوده و بهدنبال بهینه نمودن تابع هدف
مربوط به خود میباشد .هدف این مسأله ،یافتن توالی از کارهای همه
عاملها میباشد که در آن تعادلی بین اهداف عاملها ایجاد گردد .در
مسائل دنیای واقعی ،معموالً تولیدکننده با چندین مشتری مختلف با
اهداف گوناگون سروکار داشته و باید در حین زمانبندی کارها ،اهداف
تمام مشتریان را لحاظ نماید .این امر دلیل و اثباتی برای اهمیت مسأله
زمانبندی چندعاملی میباشد .زیرا درنظر گرفتن تنها یک یا دو عامل
در مسأله نمیتواند پاسخگوی شرایط کاربردی باشد .مسأله زمانبندی
با عامل ،زیرشاخهای از زمانبندی چندهدفه بوده و نقش مهمی در
مسائل زمانبندی واقعی و آکادمیک ایفا مینماید .از کاربردهای این
زمانبندی میتوان به صنعت حملونقل ریلی ،هوایی و سازمانهای
پروژهمحور اشاره نمود [ .]3جهت حل مسأله زمانبندی چندعاملی دو
روش توسعه داده شده است .روش اول بهدنبال بهینه نمودن جمع
وزنی اهداف تمام مشتریان میباشد .در روش دوم هدف یک مشتری
به خصوص منوط به قرار گرفتن میزان هدف سایر مشتریان در یک حد
مشخص بهینه میگردد.
در زمانبندی جریان کارگاهی  mماشین بهصورت سری وجود
داشته و هر یک از کارها باید با ترتیب یکسان و مشخص روی تمام
ماشینها پردازش گردند .بهعبارت دیگر مسأله زمانبندی جریان
کارگاهی عبارت از یافتن توالی بهینه کارهای مختلف روی تعدادی
ماشین بوده و از جمله مسائل مشکل در حوزه زمانبندی میباشد.
باتوجه به اهمیت روزافزون مسائل جریان کارگاهی ،درنظر گرفتن
معیارهای مختلف مورد توجه محققان این علم میباشد .توجه به مسائل
واقعی برای صنعت امری حیاتی بهشمار میرود .در این پژوهش یک
مدل جدید پیشنهاد شدهاست که برای نزدیک شدن به واقعیت ،به
بررسی همزمان زوالپذیری کارها ،2زمانهای آمادهسازی وابسته به
توالی 3و زمان آزادسازی 4کارها پرداخته است.
در بسیاری از مطالعات ،زمان پردازش قطعات بهصورت ثابت و
بدون تغییر فرض میگردد .در صورتی که این امر معموالً در شرایط
دنیای واقعی محقق نمیگردد .در برخی شرایط ،قطعه با مدت زمان
انتظار بیشتر در صف نیازمند زمان پردازش بیشتری نسبت به قطعهای
میباشد که مدت زمان کمتری در صف انتظار بوده است .به این
وضعیت ،زوالپذیری گفته میشود [ .]4بهعنوان مثالی برای این
وضعیت میتوان به فرایند نورد داغ ورقههای فوالدی اشاره نمود .هرچه
ورقه فوالدی داغ شده بیشتر در صف انتظار نورد بماند ،سردتر شده و
در نتیجه در مرحله بعد زمان بیشتری باید صرف عملیات نورد این
ورقه گردد .اخیراً انواع مختلفی از مدلهای زمانبندی برای توصیف
بهتر مسائل زمانبندی عملی ارائه گردیدهاند .از جمله این موارد

زوالپذیری اولینبار توسط گوپتا و گوپتا در یک مسأله زمانبندی
تکماشینه مطرح گردید [ .]6در مدل ارائه شده زمان پردازش واقعی
کارها تابعی از زمان شروع پردازش آنها بود .مدل مذکور بهعنوان
مبن ایی جهت مدل نمودن کاربردهای دنیای واقعی مانند صنایع نورد
فوالد مورد استفاده قرار گرفت [ .]7همچنین در مقاله کاناتور و گوپتا
مسأله حداقلسازی زمان انجام آخرین کار با محدودیت اثر زمانی روی
تکماشین بررسی گردیده است [ .]8در این تحقیق فرض شده است
که زمان پردازش واقعی یک کار ،تابعی از زمان شروع آن میباشد .اما
در پژوهش چنگ و همکاران [ ]9مدل جدیدی از زوالپذیری ارائه
گردیده است که در آن زمان پردازش واقعی یک کار تابعی از زمان
پردازش کارهایی میباشد که قبل از آن پردازش شدهاند .پژوهشهای
ذکر شده همگی در محیط تکماشینی انجام شده است .زوالپذیری
در محیط جریان کارگاهی اخیراً در تحقیقاتی مانند [ ]10بررسی شده
که در آن دو مدل جهت حداقل نمودن زمان اتمام آخرین کار و مجموع
زمان تکمیل تمام کارها ارائه گردیدهاند .لی و همکاران یک الگوریتم
شاخه و کران را جهت حل مسأله زمانبندی جریان کارگاهی با فرض
زوالپذیری کارها و هدف حداقل نمودن کل دیرکرد بیان کردند [.]11
وانگ و وانگ مسأله زمانبندی جریان کارگاهی دو ماشین با فرض
زوالپذیری کارها و هدف حداقل نمودن مجموع زمان تکمیل وزندار
تمام کارها را درنظر گرفته و جهت حل این مسأله یک الگوریتم شاخه
و کران را طراحی نمودهاند [ .]12چن و همکاران مسأله زمانبندی
جریان کارگاهی دو ماشینه با فرض زوالپذیری کارها را با هدف حداقل
نمودن مجموع زمان تکمیل تمام کارها [ ]13و جمع وزنی زمان اتمام
آخرین کار و مجموع زمان تکمیل تمام کارها [ ]4درنظر گرفتهاند.
مطالعاتی مانند [ ]17[–]14مسأله زمانبندی جریان کارگاهی را با دو
فرض زوالپذیری کارها و زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی
مدلسازی کردهاند.
تعداد زیادی از پژوهشهای زمانبندی جهت سادهسازی مسأله،
زمان آزادسازی را برابر با صفر درنظر قرار دادهاند .در مقاله [ ]18برای
اولینبار محدودیت زمان آزادسازی در یک محیط تولیدی تکماشینه

1 . Multi agent scheduling
2. Deterioration

3. Sequence-dependent setup time
4. Release time
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درنظر گرفته شد .پس از آن تعدادی مطالعه به توسعه الگوریتمهای
حل برای مسأله زمانبندی تکماشینه با زمانهای آزادسازی
پرداختهاند .بهعنوان مثال میتوان به الگوریتم ژنتیک،]19[ )GA)1
الگوریتم شاخه و کران مبتنی بر یادگیری [ ،]21[ ,]20الگوریتم
شبیهسازی تبرید ،]22[ )SA( 2الگوریتم خانه مورچگان )ACO(3
[ ]23و الگوریتم ژنتیک ترکیبی [ ]24اشاره نمود .در برخی مطالعات
مسأله زمانبندی تکماشینه با زمانهای آزادسازی در شرایط
پیچیدهتری مثل دو عاملی بودن [ ،]25درنظر گرفتن زمان انقضاء []26
و درنظر گرفتن زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی [ ]27بررسی
گردیده است .عبدالهادی و همکاران در پژوهش خود زمانبندی جریان
کارگاهی ترکیبی را همراه با زمان آمادهسازی وابسته به توالی درنظر
گرفتند [ .]28جهت حل مسأله ،یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی
پیشنهاد دادند .نتایج محاسباتی نشان میدهد الگوریتم ارائه شده از
الگوریتمهای ازدحام ذرات ،GA ،)PSO(4جستجوی محلی)LSA( 5
بهتر عمل میکند .بالبید و همکاران زمان آمادهسازی مستقل از توالی
را در مسأله جریان کارگاهی با جایگشت لحاظ کردند [ .]29برای حل
مسأله در ابعاد کوچک دو روش ابتکاری براساس قاعده جانسون و
الگوریتم  NEHو برای ابعاد متوسط و بزرگ دو الگوریتم فراابتکاری
جستجوی محلی تکرار شونده )ILSA(6و الگوریتم حریص تکراری
 )IGA(7ارائه کردند .براساس نتایج محاسباتی روش ابتکاری مبتنی بر
الگوریتم  NEHو الگوریتم  IGAبهترین عملکردها را ثبت میکنند.
مسأله زمانبندی جریان کارگاهی با زمان آزادسازی در تحقیقات
خیلی کمتری نسبت به مسأله تکماشینه با زمان آزادسازی درنظر
گرفته شده است .بهعنوان مثال میتوان به مقاله [ ]30اشاره نمود که
در آن هشت الگوریتم برای حل مسأله زمانبندی جریان کارگاهی با
زمانهای آزادسازی ارائه گردیده است .همچنین امیریان و صحراییان
مسأله زمانبندی جریان کارگاهی چندهدفه با زمانهای آمادهسازی
وابسته به توالی و زمانهای آزادسازی را بررسی نمودهاند [.]31
لی و همکاران یک مسأله زمانبندی جریان کارگاهی دو ماشینه با
دو عامل را درنظر گرفتهاند که در آن اهداف شامل حداقل نمودن زمان
در جریان بودن اولین عامل به شرط عدم تأخیر در کارهای عامل دوم
میباشند [ .]32لوو و همکارانش یک مدل بهینهسازی مجموع وزنی و
یک مدل بهینهسازی محدود شده را جهت حل مسأله جریان کارگاهی
با دو عامل پیشنهاد کردند [ .]33مور و موشیو تعدادی الگوریتم حل
با زمان چندجملهای را برای حل مسأله جریان کارگاهی دوماشینه
طراحی نمودهاند [ .]34فان و چنگ دو مسأله را در یک محیط جریان
کارگاهی با دو عامل ارائه دادهاند .اولین مسأله بهدنبال حداقل نمودن
مجموع وزنی زمان تکمیل کارهای هر دو عامل بوده و هدف مسأله دوم
حداقل نمودن جمع وزنی مجموع زمان تکمیل کارهای یک عامل و

زمان تکمیل کارهای عامل دوم میباشد [ .]35لی مسأله زمانبندی
جریان کارگاهی دو عاملی را با اهداف حداقل نمودن زمان اتمام آخرین
کار و کل تأخیر درنظر گرفتهاست .در مسأله مذکور بهمنظور محدود
نمودن و کاهش اندازه فضای جستجو برای مقادیر اهداف ،مرزهایی
تنظیم گردیده است و سپس یک الگوریتم جستجوی همسایگی
متغیر )VNS(8جهت یافتن جوابهای امکانپذیر چندگانه استفاده
گردیدهاند [ .]36همچنین در [ ]2مسأله زمانبندی جریان کارگاهی
دو عاملی با فرض زوالپذیری کارها درنظر گرفته شده است .در پژوهش
مذکور ،زمان پردازش نرمال کارها بهصورت یک متغیر تصادفی درنظر
گرفته شده است .همچنین شیائو و همکاران یک مسأله زمانبندی
تک ماشینه سهعاملی با زمان آزادسازی و فعالیت تعمیر و نگهداری را
ارائه دادهاند که در آن هدف عامل اول حداقل نمودن زمان اتمام کل
کارها است .حداکثر تأخیر کارهای عامل دوم نباید از یک مقدار ثابت
و محدود بیشتر شود و عامل سوم نیز بهدنبال انجام فعالیتهای تعمیر
و نگهداری در یک فاصله زمانی مشخص با عنوان پنجره تعمیر و
نگهداری میباشد .حد پایین برای شتاب دادن به الگوریتم شاخه و
کران و جلوگیری از ایجاد شاخههای غیرضروری پیشنهاد شدهاست و
نتایج محاسباتی بیانگر عملکرد قابل قبول این حد پایین میباشد.
همچنین در این مقاله از الگوریتم ژنتیک برای بهدست آوردن جواب
اولیه (نزدیک به بهینه) برای الگوریتم شاخه و کران استفاده کردهاند
[ .]37نصرالهی و همکاران به بررسی مسأله دوعاملی زمانبندی جریان
کارگاهی دوماشینه پرداختند [ .]38هدف پژوهش به حداقل رساندن
مجموع وزنی حداکثر زودکرد و حداکثر تأخیر کارهای عامل اول است.
همچنین کارهای عامل دوم مجاز به تأخیر نیستند .آنها با توسعه
الگوریتم شاخهوکران مسأله را با دادههای عددی حل نمودند .بای و
همکاران یک مدل چندعاملی جریان کارگاهی را ارائه کردند که هدف
آن به حداقل رساندن مجموع وزنی زمان اتمام آخرین کار هرعامل
است [ .]39الگوریتم شاخه کران را برای حل مسأله در ابعاد کوچک
مطرح کردند و برای ابعاد بزرگ الگوریتم مستقل کلونی زنبورعسل
مصنوعی  )DABCA(9را ارائه دادند .نتایج نشان میدهد این الگوریتم
از  GAبهتر عمل میکند.
مسأله زمانبندی چندعاملی روی تکماشین با درنظر گرفتن
زوالپذیری کارها در مقاله وو و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است
[ .]40تابع هدف عامل اول ،حداقل کردن حداکثر تأخیر وزنی بوده و
هدف عامل دوم حداقل نمودن جمع وزنی تأخیرها میباشد .آنها برای
حل مسأله مذکور از الگوریتم دقیق شاخه و کران استفاده نمودهاند.
برای کم کردن تعداد تکرارهای این الگوریتم و بهدست آوردن جواب
اولیه آن از الگوریتمهای  ACOو  SAاستفاده شدهاست .همچنین در
پژوهش یین و همکاران ترکیبهای مختلفی از اهداف عاملها در
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2. Simulated Annealing
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8. Variable Neighborhood Search
9. Discrete Artificial Bee Colony Algorithm
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مسأله زمانبندی چندعاملی با درنظر گرفتن زوالپذیری مورد پژوهش
قرار گرفته است [ .]41برای هر کدام از مسائل طرح شده ،پیچیدگی
محاسباتی و قابلیت حل آن برای پیدا کردن جواب بهینه عامل اول
تحت این شرط که حداکثر زمان زودکرد عامل دوم از یک حد باال
کمتر باشد ،بررسی شده است .لی و همکاران نیز مسأله زمانبندی
چندعاملی را در شرایط زوالپذیری مورد بررسی قرار دادهاند [ .]9در
این پژوهش تابع هدف عامل اول ،حداقل کردن جمع وزنی زمان اتمام
کارها با مجاز نبودن هیچ کار به تأخیر افتاده برای عامل دوم است.
همچنین یک الگوریتم شاخه و کران و سه الگوریتم ابتکاری برای پیدا
کردن جواب بهینه و نزدیک به بهینه پیشنهاد شده است .همچنین در
[ ]42یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط برای مسأله زمانبندی
جریان کارگاهی چندعاملی با زوالپذیری کارها ارائه شده است.
همچنین باتوجه به پیچیدگی مدل و عدم توانایی روشهای حل دقیق
در حل مسائل با ابعاد بزرگ ،الگوریتم فراابتکاری ژنتیک مبتنی بر
مرتبسازی نامغلوب (NSGA-II) 1پیشنهاد شده است.
الزم به ذکر است که مسأله زمانبندی جریان کارگاهی چندعاملی
با فروض زوالپذیری کارها ،زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی و
زمانهای آزادسازی که برای برخی کاربردهای عملی مانند محیطهای
ساخت و تولید پیشرفته نیاز میباشد ،تاکنون در هیچ تحقیقی درنظر
گرفته نشده است .با تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شده در زمینه
زمانبندی جریان کارگاهی چندعاملی با فرض زوالپذیری کارها ،موارد
زیر را میتوان بیان نمود:
( )1مسأله جریان کارگاهی چندعاملی با درنظر گرفتن زوالپذیری
کارها در تحقیقات بسیار کمی بررسی گردیده است .درحالیکه
مدلسازی این مسأله برای محیطهای تولیدی و خدماتی امری ضروری
میباشد.
( )2طی مطالعات انجام شده این نتیجه حاصل شد که مسأله زمانبندی
جریان کارگاهی چندعاملی با درنظر گرفتن زمان آمادهسازی وابسته به
توالی تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است .البته الزم به ذکر است
که زمان و تعداد دفعات آمادهسازی ماشینها در محیط جریان
کارگاهی چندعاملی در مقاله [ ]43درنظر گرفته شدهاست.
( )3اکثر مطالعات موجود در زمینه زمانبندی جریان کارگاهی با فرض
زوالپذیری حاالت خاصی از مسأله مانند سیستمی با دو ماشین را
درنظر گرفته و مدل نمودهاند.
( )4در بیشتر موارد ،تابع هدف مربوط به یک عامل یا هر دو عامل
محدود شده است .به بیان بهتر ،هدف این مسائل ،عبارت از حداقل
کردن تابع هدف یکی از عاملها با این شرط میباشد که تابع هدف
عامل دیگر از یک حد باال تجاوز نکند .در اکثر شرایط کاربردی و مسائل
دنیای واقعی ،تمامی مشتریان از اهمیت یکسانی برخوردار بوده و بهینه
نمودن اهداف تنها یک مشتری معمول نمیباشد .بنابراین در این
پژوهش ،هدف بهدست آوردن راهحل یا راهحلهایی است که در آن

اهداف همه عاملها درنظر گرفته شود.
( )5مقاالت موجود در زمینه جریان کارگاهی چندعاملی ،یا دوهدفه
بوده و یا بدون درنظر گرفتن فرضیات واقعی از قبیل زمان آمادهسازی
وابسته به توالی ،زمان آزادسازی کارها و  ...انجام شدهاند .درحالیکه
این مسأله ،در محیط چندماشینی بسیار کم مورد توجه قرار گرفته
است.
مسأله زمانبندی جریان کارگاهی چندعاملی با درنظر گرفتن
زوالپذیری کارها ،زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی و زمانهای
آزادسازی کارها جهت بهینه نمودن عملیات تولید در صنایع تولید
کاشی ،صنایع فوالد و سایر صنایع مشابه از اهمیت باالیی برخوردار
می باشد .هر چند مسأله ذکر شده دارای کاربردهای عملی در بسیاری
از صنایع میباشد ،تاکنون در هیچ تحقیقی بررسی نگردیده است.
باتوجه به این شکاف تحقیقاتی ،نوآوری اصلی این مقاله این است که
در این مقاله برای نخستین بار مسأله زمانبندی جریان کارگاهی
چندعاملی در شرایط زوالپذیری کارها ،زمان آمادهسازی وابسته به
توالی و زمان آزادسازی کارها درنظر گرفته شده است .این امر به
گسترش مرزهای تحقیقاتی در حوزه تئوری زمانبندی کمک مینماید.
بهمنظور تسهیل کاربردهای عملی مسأله مذکور ،یک مدل سههدفه
برنامهریزی عدد صحیح خطی مختلط )MILP(2برای این مسأله توسعه
داده شده است .جهت حل مسأله موردنظر ،دیدگاه بهینهسازی
چندهدفه استفاده شده است که هدف آن ،یافتن مجموعهای از
راهحلهای بهینه و فراهم نمودن اطالعات کافی برای تصمیمگیرندگان
است تا قادر به اخذ تصمیم منطقی و معقول باشند .همچنین جهت
حل دقیق مسأله در ابعاد کوچک ،روش محدودیت اپسیلون تعمیمیافته
پیشنهاد شدهاست .باتوجه به پیچیدگی ذاتی موجود در مسأله موردنظر
و چندهدفه بودن آن ،یک الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه
 (MOPSO)3برای حل این مسأله در ابعاد متوسط و بزرگ بهصورت
موثر و کارآمد ارائه گردیده و با بهکارگیری الگوریتم ارائه شده برای
حل مسائل مختلفی در اندازههای کوچک ،متوسط و بزرگ و مقایسه
نتایج با دو روش محدودیت اپسیلون تقویت شده و الگوریتم NSGA-
 ،IIکارایی و امکانپذیری بهکارگیری الگوریتم  MOPSOارائه شده
برای حل مسأله مورد بررسی اعتبارسنجی گردیده است.
ساختار مقاله به این صورت است که ابتدا در بخش  ،3مسأله
زمانبندی جریان کارگاهی سهعاملی با فرض زوالپذیری کارها ،زمان
آمادهسازی وابسته به توالی و زمان آزادسازی کارها بهصورت کامل
معرفی گردیده است .در بخش  4ابتدا روش محدودیت اپسیلون
تعمیمیافته مطرح شده و سپس اصول و اجزای الگوریتم ازدحام ذرات
چندهدفه برای مسأله و نحوه ایجاد جواب بااستفاده از این الگوریتم
توضیح داده شده است .نتایج حاصل از اجرای الگوریتم مذکور برای
مسائل نمونه عددی در اندازههای مختلف در بخش  5بهصورت کامل
ارائه و تحلیل گردیده و در بخش  ،6نکات مهم انجام شده در مقاله
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بهصورت خالصه مرور و نتایج بهدست آمده توضیح داده شدهاند.
همچنین در این بخش پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی بیان گردیده
است.

 .3تعریف مسأله زمانبندی جریان کارگاهی سهعاملی با
فرض زوالپذیری کارها ،زمان آمادهسازی وابسته به توالی
و زمان آزادسازی کارها
در این پژوهش یک مسأله زمانبندی جریان کارگاهی سهعاملی با
زوالپذیری کارها درنظر گرفته شده است که در آن زمان آمادهسازی
کارها وابسته به توالی است .همچنین زمان دسترسی کارها با یکدیگر
متفاوت بوده و در ابتدا همگی آزاد نیستند.
در مسأله مورد بررسی هر مشتری (عامل) هدف متفاوتی داشته و
تصمیمگیرنده بهدنبال حداقل نمودن اهداف هر سه مشتری بااستفاده
از زمانبندی کارهای آنها میباشد .یک زمانبندی ایجادشده ترکیبی
از  nکار مربوط به هر  3عامل میباشد که بایستی روی  mماشین
پردازش گردند .از طرفی تأثیرگذاری کارهای سه مجموعه از کارها
یکدیگر منجر به ایجاد تضاد بین اهداف عاملها گردیده و بنابراین
منطقی است که مسأله موردنظر بهصورت یک مسأله بهینهسازی
چندهدفه فرمولبندی شود .باتوجه به این توضیحات ،هدف از این
پژوهش یافتن یک مجموعه از راهحلهایی میباشد که توازن مناسبی
را بین سه عامل ایجاد نماید.
در واقع مسأله درنظر گرفته شده بهطور گستردهای در سیستمهای
تولیدی دنیای واقعی وجود دارد .فرایند نورد داغ ورقههای فوالدی برای
مشتریهای متفاوت (که هر یک اهداف مختلفی را مدنظر دارند) مثالی
واقعی از مدل مورد بررسی در این پژوهش میباشد .عملیات مورد نیاز
برای نورد ورقههای مختلف بایستی بهصورت پشت سر هم انجام گردند.
این عملیات شامل گرم کردن ورقههای فوالدی اولیه در کوره ،نورد
ورقههای پیشگرم شده و یک یا چند مرحله عملیات حرارتی پس از
نورد میباشد .سرد شدن ورقههای فوالدی پیشگرم شده با گذشت
زمان ،موجب افزایش مدت زمان نورد این ورقهها میگردد .قبل از انجام
فرایند نورد ،غلتکهای نورد بسته بهاندازه و ضخامت ورقه موردنظر
بایستی تنظیم گردند .زمان تنظیم (آمادهسازی) غلتکها قبل از انجام
فرایند نورد یک ورقه بهخصوص بسته به ضخامت و ابعاد آن و همچنین
ورقه ای که بالفاصله قبل از این ورق فرایند نورد بر روی آن انجام شده
است ممکن است متفاوت باشد .در صورتی که ورقه اول ضخیم و پهن
بوده و ورقه دوم نازک و باریک باشد زمان زیادی جهت تنظیم و تعویض
غلتکها بایستی صرف شود .بالعکس در صورتیکه ورقه اول نازک و
باریک و ورقه دوم ضخیم و پهن باشد میتوان با اضافه نمودن چندین
غلتک مناسب به غلتکهای قبلی فرایند نورد ورقه جدید را سریعتر
آغاز نموده و از سرد شدن آن جلوگیری نمود .همچنین کالف ورقههای
ورودی موردنیاز برای تأمین سفارشات مشتریان مختلف ممکن است
در زمانهای متفاوتی به شرکت وارد گردیده و جهت پیشگرم نمودن
و در نتیجه انجام فرآیند نورد در دسترس (آزاد) باشند .الزم به ذکر
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است که در این مسأله ،تصمیمگیرنده میتواند کارها را با پرداخت
هزینه مربوط به تولید آنها به شرکتی دیگر واگذار (رد) نماید .بنابراین
زمانبندی جریان کارگاهی سهعاملی با سه فرض زوالپذیری کارها،
زمان آمادهسازی وابسته به توالی و زمان آزادسازی کارها برای مدل
نمودن چنین شرایطی مناسب میباشد .همچنین تصمیمگیرنده
بایستی تمام کارها را بهگونهای زمانبندی نماید که انتظارات تمام
مشتریان برآورده گردد .جهت کمک به تصمیمگیرنده جهت اخذ یک
تصمیم مناسب ،یک انتخاب خوب فراهم نمودن اطالعات تصمیمگیری
مناسب (مجموعهای از راهحلهای مناسب) برای وی است تا بتواند
براساس اولویتهای خود راهحل یا راهحلهایی را انتخاب نماید که
توازن مناسبی بین اهداف تمام مشتریان برقرار نماید.
 .1-3مدل ریاضی مسأله زمانبندی جریان کارگاهی سهعاملی
با فرض زوالپذیری کارها ،زمان آمادهسازی وابسته به توالی و
زمان آزادسازی کارها

 -مفروضات

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

توالی کارها روی ماشینهای مختلف ،یکسان است.
تا زمانیکه پردازش یک کار تمام نشده است ،نمیتوان آن را قطع
کرد.
در هر زمان ،هر ماشین میتواند فقط یک کار را پردازش کند و
یک کار نمیتواند همزمان روی دو ماشین انجام شود.
کارها در ابتدا همگی در دسترس نیستند.
زمان آمادهسازی وابسته به توالی است.
تا زمانیکه پردازش عملیات یک کار روی ماشین قبلی تمام نشود،
عملیات بعدی آن نمیتواند شروع شود.
برای تعریف بهتر مدل ،یک کار مجازی 0تعریف میشود که مدت
زمان پردازش آن روی همه ماشینها صفر است و حتماً دارای
یک کار پسنیازی خواهد بود.
هر واحد تأخیر در کارهای عامل اول دارای هزینه است .یعنی
برای مشتری تأخیر به قدری اهمیت دارد که تولید کننده به ازای
هر واحد تأخیر هزینهای لحاظ میکند.
کارهای عامل دوم قابل رد شدن نیستند.
در کارهای عامل سوم فقط تأخیر یا عدم آن اهمیت دارد و تعداد
واحد تأخیر مهم نیست .بنابراین برای کارهای عامل سوم ،هزینه
هر واحد کار به تأخیر افتاده (صرفنظر از میزان این تأخیر)
اهمیت دارد.

•
()1
𝑖𝑗𝑇𝑆 × 𝛼 = 𝑝𝑗𝑖 +
که در آن  pjiو  STjiبه ترتیب زمان پردازش نرمال و زمان شروع کار
 jروی ماشین  iبوده و 𝛼 نرخ زوالپذیری کارها میباشد.

اثر زمانی کارها بهصورت رابطه زیر در مدل مسأله لحاظ میشود:
′
𝑖𝑗𝑝

 اندیس و مجموعههای مدلاندیس و مجموعههای مدل بهصورت زیر تعریف میشوند:
مجموعه عاملها:
Q
q = 1, 2, 3
j, k

زیروندکارها:

 j = 1,..., n و k = 1,..., n 
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i = 1,..., m 

i

مجموعه ماشینها:

Setq

مجموعه کارهای عامل q
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رد کردن کارها برای عامل سوم.

 -محدودیتهای مدل

 پارامترهای مدلپارامترهای مدل بهصورت زیر تعریف میشوند:
تعداد کل ماشینها
m
تعداد کل کارها
n
مدت زمان پردازش نرمال کار  jروی ماشین i
pji
هزینه هر واحد تأخیر
tc
هزینه هر واحد کار به تأخیر افتاده
uc
یک عدد مثبت بزرگ
M
زمان تحویل کار j
dj
هزینه واگذاری (رد کردن) کار j
ej
نرخ زوالپذیری کارها
𝛼
تابع هدف عامل q
Fq
زمان آمادهسازی کار  jبالفاصله پس از کار  kروی ماشین i
Skji
زمان آزادسازی کار j
rj

 متغیرهای تصمیم مدلمتغیرهای تصمیم مدل بهصورت زیر تعریف میشوند:
′
متغیر پیوسته زمان پردازش واقعی کار  jروی ماشین i
𝑖𝑗𝑝
متغیر پیوسته زمان شروع کار  jروی ماشین i
STji
متغیر پیوسته زمان اتمام کار  jروی ماشین i
Cji
متغیر پیوسته مدت زمان تأخیرکار j
Tj
متغیر پیوسته زمان اتمام آخرین کار ))(Cmax=max(Cjm
Cmax
متغیر صفر و یک که در صورت تأخیر کار  jمقدار آن یک
Uj
1
{ = Uj
0

𝑗𝑑 > 𝑚𝑗𝐶
بوده و در غیر این صورت صفر میباشد.
𝑤 𝑜.

()3

j

()4

k

j , k = {1,2,..., n −1}, j  k

()7

n



j =1, k  j
n

0j

x
j =1

x kj + x jk = 1

) p ji = ( p ji +  ST ji )  (1 − y j
ST ji  C ki + (x kj − 1)M + x kj  S kji

()8
()9

k = 0, j  k

) x jk  (1 − y j
=1

j , i



) x kj = (1 − y j

()5
() 6

n

j , k , i , j  k
j , k , i  1

ST ji  C j ,i −1 + x kj  S kji

j , k

C j 1  p j 1 + x kj  S kj 1 + rj

()10

C ji  C ki + p ji + ( x kj − 1) M + x xj  S kji

()11

j , k , i

()12

j , k , i  1

C ji  C j ,i −1 + p ji + x kj  S kji

()13

j  Set1

T j  C jm − d j

()14

j Set 2

C max  C jm

()15

j  Set 3 , i

C ji  d j + M U j

()16

j Set 2

y j =1

()17

j , i

C ji  0

توابع هدف مدل بهصورت زیر تعریف میشوند:
)Min (F1 , F2 , F3

()18

j

Tj  0

F1 =  (tc T j + y j  e j

()19

j , k , j  k

}x kj {0,1

متغیر صفر و یک که در صورت رد کردن کار  jمقدار آن
yj
یک بوده و در غیر این صورت مقدار آن صفر میباشد.
متغیر صفر و یک که در صورت پردازش کار  jبالفاصله
xkj
بعد از کار  kمقدار آن یک بوده و در غیر این صورت صفر میباشد.

 -توابع هدف مدل

)
()2

n1

j =1

) F2 = C max = max (C jm
j Set 2

) + y j e j

j Set 2

 (uc U
n

j

j = n 2 +1

= F3

این توابع عبارتاند از:
 :F1حداقل کردن مجموع هزینه تأخیر کارهای پردازش شده و میزان
هزینه ردکردن کارها برای عامل اول.
 :F2حداقل کردن زمان اتمام آخرین کار برای عامل دوم.
 :F3حداقل کردن مجموع هزینه تعداد کارهای به تأخیر افتاده و هزینه

()20

j

}y j {0,1

رابطه ( )3تضمین میکند که اگر تصمیم به پردازش کار  jگرفته
شود ،این کار حتماً باید یک کار پیشنیاز داشته باشد که این کار
پیشنیاز میتواند کار مجازی  0با زمان صفر باشد .همچنین اگر
تصمیم بر رد کردن کار مذکور باشد ،این کار هیچ پیشنیازی هم
نخواهد داشت .رابطه ( )4محدودیت پسنیازی بوده و تضمین میکند
که هر کاری که اگر تصمیم به پردازش کار  jگرفته شود ،حداکثر یک
کار پسنیاز کار مذکور میباشد .همچنین اگر تصمیم بر رد کردن آن
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باشد ،این کار هیچ پسنیازی نخواهد داشت .معادله ( )5تأکید دارد
که کار مجازی  0حتماً باید یک پسنیاز داشته باشد .براساس معادله
( )6یک کار نمیتواند همزمان هم پیشنیاز و هم پسنیاز کار دیگری
باشد .معادله ( ،)7روش محاسبه مدت زمان پردازش واقعی یک کار را
بیان میکند .رابطه ( )8بیانگر آن است که زمان شروع یک کار
بهخصوص بهجز کار مجازی  0روی ماشینها باید بزرگتر از زمان اتمام
کار پیشنیاز این کار روی همان ماشین بهعالوه زمان آمادهسازی
ماشین از کار پیشنیاز به کار موردنظر باشد .همچنین در رابطه ()9
زمان شروع یک کار بهخصوص روی ماشینها بهجز ماشین اول باید
بزرگتر از زمان اتمام عملیات همان کار روی ماشین قبلی بهعالوه زمان
آمادهسازی ماشین از کار قبلی به کار موردنظر باشد .زمان آمادهسازی
با متغیر  xkjلحاظ گردیده است.
رابطه ( )10تضمین میکند که زمان تکمیل هر کار در ماشین اول
باید از مدت زمان پردازش واقعی آن کار روی ماشین اول بهعالوه زمان
آمادهسازی از کار بالفاصله قبل از آن و زمان آزادسازی کار مذکور
بیشتر باشد .بااستفاده از رابطه ( )11این اطمینان حاصل میشود که
زمان اتمام هر کار روی هر ماشین باید از زمان اتمام کار پیشنیازی
آن به اضافه زمان پردازش واقعی کار مذکور و زمان آمادهسازی از کار
پیشنیاز به کار مذکور بیشتر باشد .رابطه ( )12تضمین مینماید که
هر یک از عملیات مورد نیاز کار  jدر صورتی میتواند آغاز گردد که
عملیات قبلی آن تمام شده باشد .رابطه ( )13مدت زمات تأخیر کارهای
عامل اول را حساب میکند .متغیر  Cmaxعامل دوم بااستفاده از رابطه
( )14تعریف میگردد .همچنین رابطه ( )15متغیر  Ujرا برای عامل
سوم محاسبه مینماید .در صورتی که زمان اتمام کار  jمتعلق به عامل
سوم کمتر از زمان تحویل کار موردنظر باشد ،این کار تأخیر نداشته و
در نتیجه 𝑗𝑑 < 𝑚𝑗𝐶 میباشد .از طرفی ازآنجاکه باتوجه به تابع هدف
 F3برای عامل سوم ،هدف حداقلسازی هزینه تعداد کارهای به تأخیر
افتاده میباشد ،بنابراین در شرایطی که کار  jمتعلق به عامل سوم تأخیر
نداشته باشد ،متغیر  Ujحتما مقدار  0گرفته و مقدار  1نمیگیرد.
براساس رابطه ( )16کارهای عامل دوم قابل ردشدن نبوده و بایستی
همگی انجام گردند .روابط ( )17تا ( )20جهت تعریف متغیرهای
تصمیم مسأله ایجاد گردیدهاند.
الزم به ذکر است که در مدل ارائه شده در بخش قبلی معادله ()7
بهدلیل وجود ضرب یک متغیر صفر و یک ( )yjبا یک متغیر پیوسته
( )STjiغیرخطی بوده و باید خطیسازی گردد .طبق آنچه که در کتاب
چن و همکاران گفته شده است[ ،]44این رابطه غیرخطی به این صورت
خطیسازی میگردد که بهجای ضرب دو متغیر ( )STji × yjدر معادله
( )7یک متغیر جدید  STyjiقرار گرفته و سه معادله جدید نیز به مدل
اضافه میگردند .این چهار معادله بهصورت زیر میباشند:

= ) pji = ( p ji +  ST ji )  (1 − y j

ه دس

صا

ر س ستمها ت د /سال نهم /شماره هجدهم /بهار و تابستان 1400

()21

j , i

()22

j , i

()23

j , i

()24

j , i

p ji − p ji  y j +   ST ji −   ST ji  y j
= p ji − p ji  y j +   ST ji −   STy ji

STy ji  ST ji

)

STy ji  ST ji − M (1 − y j

STy ji  My j

اکنون بهجای معادله ( )7روابط ( )21تا ( )24جایگزین میشود.

 .4روشهای حل مسأله مورد بررسی
همانطور که در بخش قبل نشان داده شد ،مدل برنامهریزی ارائه
شده در این مقاله ،یک مدل چندهدفه میباشد .بهینهسازی
چندهدفه ،فرایند بهینهسازی همزمان دو یا چند تابع هدف متضاد با
درنظر گرفتن تعدادی محدودیت میباشد .ازآنجایی که این مسائل
بهدلیل متعارض بودن یا غیرقابل مقایسه بودن اهداف بهندرت دارای
جواب منحصربهفرد میباشند ،تصمیمگیرنده بایستی جوابی را از میان
جوابهای نامغلوب 1انتخاب نماید .در یک جواب نامغلوب بهترشدن
مقدار یکی از توابع هدف در ازای بدتر شدن مقدار حداقل یکی از
توابع دیگر حاصل میگردد .در واقع جبهه پارتو 2شامل مجموعهای از
جوابهای نامغلوب در فضای جواب میباشد .باتوجه به این توضیحات
جهت حل مسأله مورد بررسی ،از دو روش محدودیت اپسیلون
تعمیمیافته 3و الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه استفاده گردیده است
که در ادامه توضیح داده میشوند.
 .1-4روش حل دقیق محدودیت اپسیلون تقویت شده
روش محدودیت اپسیلون یکی از رویکردهای شناخته شده برای
مواجه با مسائل چندهدفه است ،که در آن یکی از توابع هدف با انتقال
سایر توابع هدف به محدودیتها بهینه میگردد .این روش مزیتهای
بسیاری نسبت به سایر روشهای مواجه با مسائل چندهدفه دارد .این
روش اولینبار در سال  1971توسط هایمس و همکاران ارائه شده
است .رویکرد این روش بهگونهای است که مسأله چندهدفه را به
مسأله تکهدفه تبدیل مینماید .به این صورت که یکی از توابع هدف
موجود انتخاب و حداقلسازی شده و سایر توابع هدف (که بهصورت
حداقل سازی میباشند) به محدودیتهایی با حد باال تبدیل میشوند.
این روش ،مجموعهای از جوابهای نامغلوب را برای تصمیمگیرنده
ایجاد مینماید تا بتوان باتوجه به شرایط ،یک یا چندتا از این جوابها
را انتخاب نمود .مدل کلی این روش برای پژوهش حاضر با فرض
درنظر گرفتن تابع هدف اول بهعنوان تابع هدف اصلی بهصورت زیر
تعریف میگردد:
)Min F1 (x

()25

st : g(x)  0
F2 (x)   2
F3 (x)   3

1. Non dominated solutions
2. Pareto Front

3. Augmented ε-constraint
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که در آن )𝑥(𝑔 شامل همه محدودیتهای اصلی مسأله بوده و  𝜀2و
 𝜀3حدود باالی بهدست آمده برای توابع هدف دوم و سوم هستند .با

تغییر پارامترهای   2و  3راهحلهای مناسبی برای مسأله ایجاد
میگردند .الزم به ذکر است که این روش دارای ایرادات زیر میباشد:
 -1مشکل بودن تشخیص و تعیین دامنه تغییرات مناسب برای
پارامترهای   2و  . 3دلیل این امر این است که بهترین مقدار برای
این پارامترها را میتوان به آسانی و با درنظر گرفتن هر یک از اهداف
دوم و سوم بهعنوان تنها تابع هدف مسأله محاسبه نمود .اما محاسبه
بدترین مقدار این پارامترها کار مشکلی میباشد .معمولترین روش
برای محاسبه این مقادیر استفاده از جدول نتایج نهایی 1میباشد.
بدین صورت که بیشترین مقدار مربوط به ستون تابع هدف مربوطه
(هریک از توابع هدف  2و  )3بهعنوان تخمینی برای بدترین مقدار

پارامترهای   2و  3استفاده میگردد.
 -2عدم وجود تضمینی برای کارا و مناسب بودن جوابهای ایجاد
شده توسط این روش.
 -3افزایش زمان حل مسأله در صورت وجود بیش از دو تابع هدف.
بهمنظور غلبه بر ایرادات نامبرده ،روش محدودیت اپسیلون تقویت
شده معرفی گردیده است [ .]45در این روش ،جهت محاسبه مقادیر
جدول نتایج نهایی برای هر تابع هدف از روش لکسیکوگراف استفاده
میگردد .یک راهحل ساده جهت رفع مشکل تخمین بدترین مقادیر
پارامترهای   2و  ، 3تعریف مقادیر رزرو برای توابع هدف میباشد.
مقادیر رزرو مانند یک حد پایین برای توابع هدف عمل نموده و مقادیر
بدتر از مقادیر رزرو مجاز نمیباشند .روش لکسیکوگراف بدین صورت
عمل مینماید که ابتدا اولین تابع هدف به تنهایی درنظر گرفته شده
و مقدار بهینه * F1 = z1برای آن ایجاد میگردد .سپس تابع هدف
دوم با اضافه نمودن محدودیت * F1 = z1بهمنظور حفظ جواب بهینه
حاصل از حل تابع هدف اول درنظر گرفته شده و حل میگردد .با
فرض دستیابی به مقدار بهینه * ،F2 = z2این بار دو محدودیت *z1
=  F1و * F2 = z2به همراه تابع هدف سوم بهعنوان تابع هدف اصلی
درنظر گرفته میشوند تا دو جواب بهینه قبلی حفظ گردند .با این کار
جواب بهینه یافت شده در واقع یک جواب کارآمد نیز میباشد زیرا
در ایجاد آن محدودیت مربوط به دو تابع هدف دیگر نیز درنظر گرفته
شدهاست .در شرایطی که چندین جواب مختلف برای مسأله وجود
داشته باشد ،بهمنظور عملکرد بهتر روش ،محدودیتهای مربوط به
توابع هدف فرعی با قرار دادن متغیرهای کمکی به تساوی تبدیل
میگردد .همچنین مقادیر نرمالسازی شده متغیرهای مازاد
(متغیرهای  )s2 , s3بهعنوان عبارت دوم در تابع هدف درنظر گرفته
میشوند .در این صورت مدل کلی روش محدودیت اپسیلون تقویت
شده برای پژوهش حاضر با فرض درنظر گرفتن تابع هدف اول بهعنوان
تابع هدف اصلی بهصورت زیر تعریف میگردد:

1. Payoff table
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s 2 s3
)) +
r2 r3

( Min (F1 (x) - 

st : g(x)  0
F2 (x) + s 2 =  2

()26

F3 (x) + s 3 =  3

که در آن  مقداری بسیار کوچک (معموال بین  10-6تا  )10-3بوده و
 riدامنه iامین تابع هدف میباشد که بااستفاده از جدول نتایج نهایی
تعیین گردیده است.
 .2-4الگوریتم MOPSO

ازآنجاکه مسأله موردنظر در این مقاله یک مسأله سخت و چندهدفه
میباشد ،یک الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات چندهدفه جهت ایجاد
مجموعهای از بهترین جوابهای ممکن با درنظرگرفتن اهداف هر سه
عامل توسعه داده شده است .در ابتدا توضیح کلی در خصوص الگوریتم
ازدحام ذرات و الگوریتم  MOPSOو تفاوت آنها ارائه گردیده و سپس
ساختار و اجزای الگوریتم  MOPSOارائه شده جهت حل مسأله
زمانبندی جریان کارگاهی سهعاملی با درنظر گرفتن زوالپذیری
کارها ،زمان آمادهسازی وابسته به توالی و زمان آزادسازی کارها توضیح
داده خواهد شد.
 .1-2-4الگوریتمهای MOPSO, PSO

 PSOیک الگوریتم تکاملی مبتنی بر جمعیت میباشد که در آن
جمعیت جوابها تحت عنوان توده یا ازدحام شناخته میشود .این روش
در سال  1995توسط جیمزکندی و راسل ابرهارت معرفی گردید [.]46
در  ،PSOذرات در فضای جستوجو جاری میشوند .تغییر مکان ذرات
در فضای جستوجو تحت تأثیر تجربه و دانش خودشان و
همسایگانشان میباشد .بنابراین موقعیت دیگر توده ذرات روی چگونگی
جستوجوی یک ذره اثر میگذارد .نتیجه مدلسازی این رفتار
اجتماعی فرآیند جستوجویی است که ذرات بهسمت نواحی موفق
میل میکنند .در هر لحظه  tهر ذره  iسرعت بعدی خود () )vi(t+1را
در فضای جستوجو باتوجه به سرعت فعلیاش () ،)vi(tمکان فعلیاش
() ،)xi(tبهترین مکانی که تاکنون در آن قرار گرفته است ( )yiو بهترین
مکانی که در کل همسایگیاش وجود دارد ( ˆ ،) yتنظیم میکند.
همچنین هر ذره موقعیت بعدی خود () )xi(t+1را باتوجه به محل فعلی
و سرعت بعدی خود محاسبه میکند .باتوجه به توضیحات ذکرشده
سرعت و مکان جدید هر ذره بااستفاده از معادالت ( )27و ()28
محاسبه میگردد.
(v i (t + 1) = wv i (t ) + c1r1 (t )  y i − x i (t ) + c 2r2 (t )  yˆ − x i (t ) )27
)x i (t + 1) = x i (t ) +v i (t + 1

()28
که در آن  wضریب اینرسی نامیده میشود .چون ضریبی است که
جهت حرکت کنونی را به جهت حرکت بعدی مرتبط میگرداند.
بهعبارت دیگر این ضریب نشانگر میزان تمایل ذره برای حفظ حالت
حرکت کنونی خود بوده و برای همگرایی الگوریتم حیاتی میباشد.
 c2, c1بهترتیب عبارت از ضریب شتاب شخصی2و ضریب شتاب
2. Cognitive acceleration coefficient

67

ن

ه وه ها

جمعی1میباشند .همچنین  r2, r1دو مقدار تصادفی در بازه صفر و
یک هستند.
در الگوریتم  ،PSOابتدا سیستم بااستفاده از جوابهای ایجاد
شده بهصورت تصادفی شروع بهکار نموده و هر جواب (ذره) در فضای
جستوجو حرکت مینماید .سپس برای هر ذره ،مقدار تابع هدف
محاسبه گردیده و مقادیر  yiو ˆ yبهروزرسانی میگردند .سپس
سرعت و مکان هر ذره بااستفاده از مقدار تابع هدف بهروزرسانی
میگردند .در نهایت هر ذره باتوجه به سرعت و مکان فعلی جدیدش
هدایت میگردد تا نتیجه بهتری در فضای جستوجو حاصل شود.
این فرایند تا زمان برقراری شرط توقف ادامه مییابد.
محدودیت اصلی الگوریتم  PSOاین است که این الگوریتم برای
مسائل بهینهسازی با یک تابع هدف طراحی گردیده است .بهمنظور
رفع این محدودیت ،الگوریتم  MOPSOدر سال  2002توسط کوئلو
و لچوگا ارائه گردید [ ]47که در شرایطی که بهینهسازی چند تابع
هدف متناقض بهطور همزمان مدنظر باشد مورد استفاده قرار میگیرد.
در این الگوریتم از یک آرشیو خارجی ذرات ( )Atجهت ذخیره نمودن
جوابهای نامغلوب یافت شده توسط الگوریتم در حین فرایند
جستوجو تا tامین تکرار اسـتفاده میگردد .این آرشیو برای هدایت
روند جسـتوجوی سایر ذرات و همچنین ساختن جبهه پارتو مورد
استفاده قرار میگیرد .معادالت به روزرسانی سرعت و مکان مشابه
معادالت ( )27و ( )28میباشد اما با این تفاوت که تمامیاهداف جهت
تعیین  yiو ˆ yاستفاده میگردند .بهترین موقعیت مشاهده شده
توسط یک ذره از ابتدای جستوجو تحت عنوان رهبر شخصی 2ذره
نامگذاری شده و رهبر جمعی  3ذره نیز عبارت از بهترین موقعیت
یافت شده توسط جوابهایی میباشد که در همسایگی جواب
موردنظر قرار دارند .الزم به ذکر است که رهبر جمعی از بین
جوابهای موجود در آرشیو خارجی ذرات و براساس یک معیار از
پیشتعیین شده مانند پراکندگی تعیین میگردد .روشها و
معیارهـای مختلفـی بـرای انتخـاب رهبـران وکنتـرل اندازه آرشیو
خارجی در الگوریتم  MOPSOمعرفی شدهاند .پس از تعیین یک
رهبر شخصی و یک رهبر جمعی برای هر ذره ،سرعت هر ذره در هر
بعد (تابع هدف) بهروزرسانی گردیده و مقدار سرعت جدید جهت
بهروزرسانی مکان ذره استفاده میگردد .الگوریتم ،جوابهای نامغلوب
ایجادشده را با ثبت بهترین جواب یافت شده توسط هر ذره از ابتدای
جستوجو تاکنون ذخیره مینماید .در صورتی که تعداد جوابهای
نامغلوب موجود در آرشیو بهصورت خودکار هرس میگردد .بهطور
کلی هر دو الگوریتم  PSOو  MOPSOشامل سه مرحله زیر
میباشند [:]48
 -1مرحله ابتدایی که در آن مجموعهای از ذرات ایجاد گردیده و
توده یا ازدحام را تشکیل میدهند.
 -2مرحله ارزیابی جهت یافتن ،بهروزرسانی و انتخاب رهبران

1. Social acceleration coefficien
2. Cognitive leader
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شخصی و جمعی برای هر ذره.
 -3مرحله بهروزرسانی جهت بههنگام نمودن سرعت و مکان ذرات در
هر بار تکرار الگوریتم.
 .2-2-4ساختار الگوریتم  MOPSOتوسعه داده شده
الگوریتم  MOPSOتوسعه داده شده ،همانطور که در شکل ()1
نشان داده شده است با ایجاد  Nذره هر یک با موقعیت و سرعت
مشخص بهصورت تصادفی آغاز میگردد (خط  .)1هر ذره درواقع
بیانگر رد نمودن یا انجام کار در شرکت موردنظر و توالی پردازش
کارهای رد نشده روی ماشینها میباشد .سپس هر توالی بااستفاده از
سه هدف موجود در معادله ( )2ارزیابی میگردد (خط  .)2آرشیو
خارجی در ابتدای جستوجو (در زمان  )t = 0تهی میباشد (خط .)4
حلقه تکرار الگوریتم تا زمان برقراری شرط توقف اجرا میگردد .این
حلقه شامل بهروزرسانی آرشیو خارجی (خط  ،)6جدولبندی فضای
هدف کشف شده (خط  )7و انتخاب رهبران شخصی و جمعی از بین
آرشیو خارجی میباشد تا ذرات در فضای جستوجو حرکت نمایند
(خط  .)8جدولبندی فضای هدف بدین معنی است که باتوجه به
حداقل و حداکثر میزان توابع هدف بهدست آمده ،هر یک از این بازهها
برحسب نیاز به  nGridقسمت مساوی تقسیم میگردد .سپس ذرات
مختلف برحسب مقادیر توابع هدف مختلف آنها در یکی از خانههای
جدول ایجاد شده قرار میگیرند.
در روش مورد استفاده جهت انتخاب رهبر ،یکی از ذرات موجود
4
در یک جدول بهخصوص از فضا بااستفاده از روش انتخاب چرخ رولت
انتخاب میگردد .احتمال انتخاب یک ذره بهخصوص  iبهعنوان رهبر
(یعنی  )piبا تعداد ذرات موجود در جدول آن ذره (یعنی  )niرابطه
عکس دارد .جهت محاسبه مقدار احتمال انتخاب ذره  ،iروش
 Boltzmanبهکار گرفته شدهاست .براساس این روش مقدار pi
بااستفاده از رابطه زیر محاسبه گردد:
()29

e −ni
e −nj

=p i

j

که در آن پارامتر  عبارت از فشار انتخاب یک ذره بهخصوص
میباشد .همچنین الزم به ذکر است که نحوه عملکرد روش مورد
استفاده جهت هرس کردن آرشیو خارجی کامالً مشابه روش انتخاب

رهبر میباشد با این تفاوت که در رابطه ( )29بهجای پارامتر ، 
پارامتر  قرار میگیرد که بیانگر فشار حذف یک ذره بهخصوص
میباشد .پس از انجام مراحل فوق سرعت و مکان جدید ذرات محاسبه
گردیده (خطوط  9و  )10و عملگر جهش جهت بهبود پراکندگی
جوابها و جلوگیری از همگرایی زودرس الگوریتم با یک احتمال
مشخص بر روی جوابها اعمال گردیده (خط  )11و جوابهای جدید
ارزیابی میگردند (خط  .)12پس از آن بهترین مکانی که هر یک از
ذرات تاکنون در آن قرار گرفتهاند بهروزرسانی میگردد (خط  .)13پس

3. Social leader
4. Roueltte Wheel Selection

قندی بیدگلی و امینی رارانی :ارائه دل ز انب د چ دعا ل

ر ح ط ج ان کارگاه با ف ض زوال ذ

از اجرای حلقه تکرار به تعداد  tmaxمرتبه ،الگوریتم آرشیو خارجی را
بهعنوان تخمینی برای جبهه پارتو برمیگرداند (خط .)15
الگوریتم  -1شبه کد الگوریتم  MOPSOتوسعه داده شده
ورودی :اطالعات مربوط به کارها و ماشینها
خروجی:جوابهای نامغلوب مربوط به زمانبندی کارها روی ماشینها

 -1ایجاد جمعیتی از ذرات با اندازه  Nبهصورت تصادفی
 -2ارزیابی ذرات بااستفاده از توابع هدف معادله ()2
t = 0 -3
 -4مقداردهی اولیه به آرشیو خارجی A0
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کارها ،ز انها آ ا هساز ...

 4رد میگردد .زیرا عدد موجود در خانه 4ام از ماتریس برابر با صفر
میباشد .همچنین برای سایر کارها توالی بهدست آمده بهصورت ،5 ،6
 1 ،3و  2خواهد بود .زیرا عدد متناظر با کار  1در ماتریس نشان داده
شده ،بزرگترین عدد در میان  5عدد بزرگتر از صفر است و بههمین
دلیل بهعنوان اولین کار پردازش خواهد شد .به همین ترتیب توالی
سایر کارها براساس مقدار عدد متناظر در ماتریس شکل ( )2بهصورت
غیرنزولی مشخص میگردد.
0/13

0/28

0

0/41

0/95

0/83

شکل ( :)2نحوه نمایش جواب در الگوریتم MOPSO

 -5تا زمانیکه  t<tmaxمراحل زیر انجام میگردد:
 -6بهروزرسانی آرشیو خارجی  Atشامل ذارت نامغلوب
مجموعه  At−1 ∪ St−1و هرس کردن آن بااستفاده از الگوریتم
 Boltzmannدر صورت لزوم
 -7جدولبندی فضای هدف کشف شده
 -8انتخاب یک رهبر شخصی و یک رهبر جمعی از بین
جوابهای موجود در  Atبرای هر ذره بااستفاده از روش
Boltzmann

 -9محاسبه سرعت ذرات بااستفاده از معادله ()27
 -10بهروزرسانی مکان ذرات بااستفاده از معادله ()28
 -11اعمال عملگر جهش
 -12ارزیابی ذرات
 -13بهروزرسانی مقدار  yiبرای هر یک از ذرات
 -14اضافه کردن یک واحد به شمارنده تکرار t
 -15برگرداندن  Atmaxشامل بهترین زمانبندیهای نامغلوب
شکل ( :)1شبه کد الگوریتم  MOPSOتوسعه داده شده

 .3-2-4نحوه نمایش جواب در الگوریتم  MOPSOتوسعه
داده شده

 .4-2-4عملگرهای جهش مورد استفاده در الگوریتم MOPSO

توسعه داده شده
در این پژوهش ،از  4عملگر جهش زیر با شانس مساوی برای انتخاب
استفاده گردیدهاست:
1
• عملگر جابهجایی  :در این عملگر ،دو خانه از ماتریس موقعیت
ذره بهتصادف انتخاب گردیده و مقادیر موجود در این دو خانه با
هم جابهجا میشوند.
• عملگر وارونسازی :2در این عملگر ،دو خانه از ماتریس موقعیت
ذره بهصورت تصادفی انتخاب گردیده (بهعنوان مثال خانههای a1
و  )a2و مقادیر خانههای بین دو خانه انتخابی با یکدیگر جابهجا
میگردند .یعنی مقدار موجود در خانه  a1 + 1با مقدار موجود در
خانه  ،a2 - 1مقدار موجود در خانه  a1 + 2با مقدار موجود در
خانه  a2 - 2و  ...جابهجا میگردند.
• عملگر جایگذاری :3این عملگر به این صورت عمل مینماید که
دو خانه از ماتریس موقعیت ذره بهتصادف انتخاب گردیده و مقدار
موجود در خانه اول (خانه  )a1به یک خانه بالفاصله قبل از خانه
دوم (خانه  )a2 - 1منتقل میگردد .همچنین مقادیر موجود در
خانههای  a1 + 1تا  a2 - 2و مقدار قبلی موجود در خانه a2 - 1
هر کدام به یک خانه عقبتر منتقل میگردند.

یکی از مؤلفههای مهم در الگوریتمهای فراابتکاری نحوه نمایش جواب
میباشد .ساختار نمایش جواب ،در مسائل مختلف ،متفاوت بوده و
متناسب با ویژگیهای مسأله مورد بررسی ،تعریف میگردد .برای
مسأله مورد بررسی در این پژوهش ،نحوه نمایش جواب بدین صورت
است که برای هر ذره یک ماتریس سطری بهاندازه تعداد کارها درنظر
گرفته شده و هر خانه نشاندهنده یک کار در توالی موردنظر است.
بهدلیل اینکه در این مسأله ،فرض رد کردن کارها درنظر گرفته شده،
درهر خانه ،عددی تصادفی بین صفر و یک تولید میشود که اگر
مقدارآن صفر باشد ،به این معنی است که کار مربوط به آن رد شده
است و در ترتیب قرار نمیگیرد .برای کارهایی که قرار است پردازش
شوند ،ترتیب قرار گرفتن در توالی بهصورت کوچکترین عدد بزرگتر از
صفر تا بزرگترین عدد داخل ماتریس است .بهعنوان مثال با فرض اینکه
ماتریس نشان داده شده در شکل ( )2یک موقعیت برای یک ذره
بهخصوص باشد ،میتوان نتیجه گرفت که در زمانبندی ایجادشده کار

در این مقاله بهمنظور ارزیابی عملکرد الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه،
نتایج حاصل از اجرای این الگوریتم برای حل مثالهای عددی ایجاد
شده بهصورت تصادفی مطابق جدول ( )1با نتایج حاصل از اجرای روش

1. Swap
2. Reversion

3. Insertion
4. Reject

•

عملگر رد کردن :4در این عملگر ،دو خانه از ماتریس موقعیت که
مقادیر آنها مخالف صفر بوده و کارهای متناظر با آنها مربوط
به مجموعه کارهای عامل دوم نباشند ،بهتصادف انتخاب گردیده
و مقدار آنها برابر با  0درنظر گرفته میشود .کارهای متناسب با
خانههای دارای مقدار صفر رد میگردند .دلیل عدم انتخاب
مجموعه کارهای عامل دوم این است که این کارها قابل ردشدن
نبوده و بایستی همگی انجام گردند.

 .5نتایج محاسباتی
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محدودیت اپسیلون تقویت شده و الگوریتم مبتنی بر مرتبسازی
نامغلوب [ ]42مقایسه میگردد .برنامه الگوریتمها بااستفاده از نرمافزار
 Matlabنوشته شده و بر روی سیستمی با حافظه ®Intel Pentium
 IV 2.8 GHzو رم  2.45 GBاجرا گردیدهاست .همچنین روش
محدودیت اپسیلون تقویت شده بااستفاده از نرمافزار بهینهسازی
 GAMSنوشته شده و اجرا گردیده است.

ه دس

نیز شناخته میشود.
 -3میانگین فاصله از جواب ایدهآل (:)MID
این معیار میانگین فاصله و میزان نزدیکی جوابهای پارتویی را به نقطه
3

ایدهآل )  ( f 1best , f 2best , f 3bestارزیابی نموده و بااستفاده از رابطه زیر

محاسبه میگردد:
= MID
best
best
best
n
f − f1
f − f2
f − f3
2
2
2
 ( 1i
) + ( 2i
) + ( 3i
)
max
min
max
min
max
min
i =1 f
− f1
f2
− f2
f3
− f3
1

جدول ( :)1دادههای مسأله
پارامتر

تعریف

مقدار بزرگ
M
نرخ اثر زمانی
𝜶
 ajiزمان پردازش نرمال کار  jروی ماشین i
زمان تحویل کار j
dj
میزان جریمه رد کردن کار j
ej
زمان آزادسازی کار j
rj
زمان آمادهسازی کار  jبالفاصله پس از کار k
Skji
روی ماشین i
هزینه هر واحد تأخیر
tc
هزینه هر واحد کار به تأخیر افتاده
uc
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مقدار
10000
0/1
)Unifrand (1 ,10
)Unifrand ( 15 ,30

)Unifrand (1 ,5
)Unifrand ( 0 ,3
)Unifrand (2 ,7
2
3

 .1-5تنظیم پارامترهای الگوریتم MOPSO
ازآنجاکه خروجی الگوریتمهای فراابتکاری به شدت به مقادیر ورودی
آنها وابسته است ،در این مقاله برای تنظیم پارامترهای الگوریتم
 MOPSOاز روش تاگوچی استفاده گردیدهاست 8 .پارامتر قابل
تنظیم در این الگوریتم عبارت از تعداد تکرار الگوریتم ( ،)tmaxاندازه
جمعیت ( ،)Nضریب اینرسی ( ،)wضریب شتاب شخصی ( ،)c1ضریب

شتاب جمعی ( ،)c2فشار انتخاب (  ،) فشار حذف (  ) و تعداد
جدولبندی فضای هدف ( )nGridمیباشند که برای هر یک از این
پارامترها 3 ،سطح از مقادیر مختلف تعریف گردیدند (جدول (.))2
بنابراین تعداد حاالت ایجادشده عبارت از  38یا  6561حالت میباشد.
روش تاگوچی برای یافتن بهترین مقادیر این پارامترها ،این حالتها
را به  27حالت کاهش میدهد .باتوجه به اینکه در مسائل چندهدفه
یک جواب بهینه بهتنهایی وجود نداشته و مجموعهای از جوابهای
نامغلوب بهعنوان بهینه درنظر گرفته میشوند ،لذا در این مسائل از
چندین معیار ارزیابی جهت تنظیم پارامترها و مقایسه کارایی
الگوریتمها استفاده میگردد .معیارهای عملکردی درنظر گرفته شده
در این پژوهش عبارتند از:
 -1زمان حل :بهعلت مهم بودن زمان حل الگوریتمها درمسائل
زمانبندی ،زمان نیز بهعنوان معیار ارزیابی عملکرد درنظر گرفته
میشود.
1
 -2معیار تعداد نقاط نامغلوب ):(NPS
الگوریتمیکه بتواند تعداد جوابهای نامغلوب بیشتری را حاصل نماید،
از عملکرد بهتری برخوردار خواهد بود .این معیار با عنوان ONVG2
1. Number of Pareto Solutions
2. Overall Non-Dominated Vector Generation
3. Mean Ideal Distance

n

()30
که در آن  nبیانگر تعداد جوابهای نامغلوب بوده و همچنین مقادیر
max
j

 fو  f jminبهترتیب بیانگر بیشترین و کمترین مقدار تابع هدف

jام در بین مجموعه جوابهای نامغلوب یافت شده توسط تمامی
الگوریتمهای مورد مقایسه میباشند .همچنین  fjiبیانگر مقدار تابع
هدف jام برای iامین جواب نامغلوب از یک الگوریتم بهخصوص
میباشد .باتوجه به رابطه ( )30مقدار  MIDکمتر ،نشاندهنده
همگرایی و نزدیکی بیشتر جوابها به نقطه ایدهآل و در نتیجه عملکرد
بهتر یک الگوریتم بهخصوص میباشد.
 -4معیار پراکندگی :)DM(4
این معیار مقدار پراکندگی مجموعه جوابهای پارتویی را نشان داده و
بااستفاده از رابطه ( )31تعیین میگردد .در واقع این معیار ،طول قطر
مکعب مربوط به فضایی را اندازهگیری میکند که توسط مقادیر انتهایی
اهداف برای مجموعه جوابهای نامغلوب یک الگوریتم بهخصوص ایجاد
گردیدهاند .بنابه این مفهوم ،بیشتر بودن مقدار معیار  DMبرای یک
الگوریتم مورد بررسی بیانگر این است که جوابهای نامغلوب یافته
شده توسط الگوریتم محدوده بیشتری را پوشش داده و در نتیجه
الگوریتم موردنظر از عملکرد بهتری برخوردار میباشد.
 -5معیار نرخ نقاط نامغلوب به نقاط جبهه پارتو بهینه (:)ONVGR
این معیار بااستفاده از رابطه ( )32تعیین میگردد.
()32

NPS know
NPS true

= ONVGR

که در آن  NPSknowبیانگر تعداد جوابهای نامغلوب بهدست آمده
توسط الگوریتم موردنظر بوده و  NPStrueبیانگر تعداد نقاط موجود در
جبهه پارتوی بهینه ایجادشده توسط تمامی الگوریتمها میباشد.
 -6فاصله عمومی :)GD(5
2

این معیار بااستفاده از رابطه ( )33تعیین میگردد که در آن  d iبیانگر
فاصله اقلیدسی iامین جواب نامغلوب یافت شده توسط الگوریتم
موردنظر تا نزدیکترین جواب واقع بر جبهه پارتو بهینه میباشد.
()33

2
i

d
i

NPS know

= GD

4. Diversification Metric
5. General Distance

ر ح ط ج ان کارگاه با ف ض زوال ذ

قندی بیدگلی و امینی رارانی :ارائه دل ز انب د چ دعا ل

= di




j
j
j
)) max 0 , min ( f1i ( x ) − f1 ( x )) + ( f 2i ( x ) − f 2 ( x )) + ( f 3i ( x ) − f 3 ( x

j








()34
1
 -7فاصله نسلی معکوس (:)IGD
این معیار برای تعیین میزان همگرایی جوابها بهکار برده میشود.
برای داشتن  IGDکوچکتر ،باید نقاط بهدست آمده توسط الگوریتم به
جبهه پارتو نزدیک بوده و عالوهبراین ،تعداد جواب های نامغلوب یافت
شده توسط الگوریتم باید زیادتر بوده و نباید الگوریتم بخشهایی از
جبهه را از دست داده باشد.
i

()35

d
i

NPS know

= IGD
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پس از اجرای حالتهای پیشنهادی ،مقادیر معیارها نرمالسازی
شده و جمع وزنی آنها به نرمافزار  Minitabداده میشود .در نهایت
پس از تحلیل این دادهها براساس نسبت سیگنال به نویز ،2نرمافزار
مینی تب بهترین حالت را از بین  6561حالت اعالم نمود.
خروجیهای این نرمافزار در شکل ( )3نشان داده شده است .در
تحلیل نسبت سیگنال به نویز ،بااستفاده از تغییر نتایج ،بهترین و
قویترین شرایط کاری تعیین میگردند .بهعبارت دیگر ،این نسبت
پراکندگی در اطراف یک مقدار مشخص را بیان میکند .برای مسأله
مورد بررسی در این مقاله با توابع هدف کمینهسازی هر چه این نسبت
بیشتر باشد ،پراکندگی کمتر بوده و در نتیجه اثر پارامتر مربوطه
مهمتر میباشد .باتوجه به این توضیحات و براساس مقادیر نشان داده
شده در شکل ( )3بهترین مقادیر برای پارامترهای الگوریتم
 MOPSOتعیین گردیده و در جدول ( )3نشان داده شدهاند.

max{f 1i } − min{f 1i } 2 max{f 2i } − min{f 2i } 2 max{f 3i } − min{f 3i } 2
() +
() +
)
f 1max − f 1min
f 2max − f 2min
f 3max − f 3min

()31

( = DM

جدول ( :)2پارامترهای الگوریتم  MOPSOو سطوح هر یک از آنها
سطوح تعداد تکرار الگوریتم اندازه جمعیت ضریب اینرسی ضریب شتاب شخصی ضریب شتاب جمعی فشار انتخاب فشار حذف تعداد جدولبندی
7
0/5
2
0/5
2/05
0/8
40
20
1
8
0/75
3
1
2/5
1
50
30
2
9
1
4
2
3
2
60
40
3
جدول ( :) 3بهترین مقادیر ایجادشده توسط روش تاگوچی برای پارامترهای الگوریتم MOPSO

پارامتر
سطح
مقدار بهینه

تعداد تکرار
الگوریتم
3
40

اندازه
جمعیت
3
60

ضریب
اینرسی
2
1

ضریب شتاب
شخصی
1
2/05

ضریب شتاب
جمعی
2
1

فشار
انتخاب
1
2

فشار
حذف
3
1

تعداد
جدولبندی
1
7

شکل ( :)3نمودار پارامترهای اصلی ارائه شده توسط روش تاگوچی برای نسبت سیگنال به نویز
1. Inverted Generational Distance

2. Signal to Noise Ratio
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 .2-5ارزیابی عملکرد الگوریتم  MOPSOتوسعه داده شده
در این بخش نتایج مقایسه الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه با روش
حل دقیق محدودیت اپسیلون تقویت شده و همچنین الگوریتم
فراابتکاری  NSGA-IIارائه میگردد .نحوه عملکرد این الگوریتم ،به
این صورت است که ابتدا یک جمعیت اولیه بهاندازه  150جواب
بهصورت تصادفی تولید گردیده و سپس رتبهبندی جبههها انجام
میشود .پس از آن به کروموزومهای هر سطح )جبهه( ،برازشی
معادل رتبه آن تخصیص داده میشود .در نهایت با اعمال عملگرهای
تقاطع و جهش هر یک با احتمال  0/6و  ،0/3جمعیت مرحله بعد
تولید میشود .این کار تا زمان برقراری شرط توقف الگوریتم (100
بار تکرار الگوریتم) ادامه مییابد .الزم به ذکر است که دادههای مسأله
بااستفاده از نرمافزار اکسل و بااستفاده از روشی مشابه مقاله []42
ایجاد گردیدهاند .دلیل این کار ،نبودن دادههای جامع در ادبیات
موضوع میباشد .در جدول ( )4نتایج حاصل از اجرای الگوریتم
پیشنهادی ،MOPSOالگوریتم  NSGA-IIو روش محدودیت
اپسیلون تقویت شده برای مثالهای عددی با اندازههای مختلف
آورده شده است .الزم به ذکر است که در این جدول  nو  mبهترتیب
بیانگر تعداد کل کارها و تعداد کل ماشینها میباشند .همچنین در
ستون سوم جدول دسته کارهای مربوط به هر یک از  3عامل نشان
داده شده است .بهعنوان مثال در مسأله با  6کار و  2ماشین کارهای
 1و  2مربوط به عامل اول ،کارهای  3و  4مربوط به عامل دوم و
کارهای  5و  6مدنظر عامل سوم میباشند .نتایج نشان داده شده برای
هر الگوریتم ،متوسط مقادیر حاصل از  5بار اجرای آن الگوریتم
میباشد .زمان حل نرمافزار  GAMSبر روی  10000ثانیه تنظیم
شده است و در صورت عدم دستیابی به جواب بهینه تا زمان تنظیم
شده ،بهترین مقدار بهدست آمده توسط این نرمافزار بهعنوان جواب
روش محدودیت اپسیلون تقویت شده درنظر گرفته میشود .بهترین
مقادیر حاصل برای هر یک از معیارها در جدول ( )4بهصورت پررنگ
و با حاشیه سبزرنگ نشان داده شدهاند .بااستفاده از اطالعات جدول
( )4نتایج زیر حاصل میگردد:
 -1معیار اول ( :)Timeالگوریتم  MOPSOاز لحاظ این معیار در
تمامی مسائل بهتر از دو روش دیگر عمل نموده و قادر بهدستیابی به
جوابهای نهایی در زمانی کمتر از دو روش دیگر میباشد.
- 2معیار دوم ) :(NPSاز نظر معیار تعداد نقاط غیرمغلوب نیز الگوریتم
ازدحام ذرات چندهدفه بهتر از دو روش دیگر میباشد .زیرا همانطور
که قبال اشاره گردید الگوریتمیکه بتواند تعداد جوابهای پارتویی
بیشتری را حاصل نماید ،از عملکرد بهتری برخوردار میباشد.
 -3معیار سوم ) :(MIDاز نظر این معیار که مربوط به میزان همگرایی
جوابهای ایجاد شده توسط الگوریتمها میباشد ،الگوریتم NSGA-II
نسبت به دو روش دیگر بهتر میباشد .بهدلیل زیادتر بودن تعداد نقاط
پارتوی یافت شده توسط الگوریتم  MOPSOنسبت به الگوریتم
 NSGA-IIکامالً منطقی و قابل پیشبینی است که بهطور متوسط
فاصله و میزان نزدیکی این تعداد بیشتر نقاط پارتویی یافت شده به
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نقطه ایدهآل زیادتر گردد .اما مزیت ارائه تعداد بیشتری نقاط پارتو این
است که مجموعهای از جوابهای نامغلوب بیشتر و متنوعتر برای
تصمیمگیرنده ایجاد میگردد تا تصمیمگیرنده با انعطاف بیشتر و
راحتتر بتواند باتوجه به شرایط مختلف ،یک یا چندتا از این جوابها
را انتخاب نمود.
 -4معیار چهارم ) :(DMنتایج بهدست آمده نشان میدهد که میزان
پراکندگی جوابهای الگوریتم  MOPSOبهطور قابل قبولی بیشتر از
جوابهای ایجادشده توسط دو روش دیگر میباشد .در واقع جوابهای
نامغلوب یافته شده توسط الگوریتم مذکور محدوده بیشتری را پوشش
داده و در نتیجه الگوریتم موردنظر از نظر این معیار از عملکرد بهتری
نسبت به دو روش دیگر برخوردار میباشد.
 -5معیار پنجم ) :(ONVGRبرای تعیین جبهه پارتو ،نقاط نامغلوب
یافت شده هرسه روش را باهم درنظر گرفته میشود .اینجا تعدادی
نقاط مغلوب میشوند .ازآنجاکه تعداد نقاط نامغلوب یافت شده توسط
الگوریتم  MOPSOبرای تمامی مسائل بیشتر از دو روش دیگر
می باشد ،بنابراین الگوریتم مذکور از نظر این معیار بهتر از دو روش
دیگر عمل می نماید.
 -6معیار ششم ) (GDو معیار هفتم ) :(IGDروش محدودیت اپسیلون
تقویت شده در معیار فاصله نسلی معکوس و فاصله عمومی عملکرد
بهتری نسبت به دو روش دیگر دارد .همانطور که از جدول ()4
مشخص است ،تعداد جوابهای نامغلوب یافت شده توسط این روش
خیلی کمتر از دو روش دیگر میباشد .همچنین برای  8تا از  9مسأله
بررسی شده این جواب های نامغلوب دقیقاً در جبهه پارتوی بهینه نیز
حضور دارند .بنابراین بدیهی است که فاصله این جوابهای نامغلوب تا
جبهه پارتو ناچیز و در اکثر موارد برابر با  0باشد.
باتوجه به این توضیحات الگوریتم  MOPSOیک روش مناسب
برای حل مسأله زمانبندی چندعاملی درنظر گرفته شده در این مقاله
میباشد .همچنین الزم به ذکر است که جهت انتخاب الگوریتم برتر از
روش تصمیمگیری چندمعیاره ویکور استفاده شد .وزن درنظر گرفته
شده برای معیار  Timeبرابر با  0/1و برای سایر معیارها برابر با 0/15
میباشد .روش ویکور یک ابزار مفید جهت تصمیمگیری چندمعیاره
بهحساب میآید .بهخصوص در مواقعی که تصمیمگیرندگان بهعلت
وجود شاخصهای متناقض بهراحتی نمیتوانند ترجیحات خود را در
مسأله تصمیمگیری ابراز کنند .راهکار سازشی بهدست آمده در روش
ویکور مورد توافق تصمیمگیرندگان خواهد بود .زیرا این راهکار
مطلوبیت گروهی را حداکثر (توسط شاخص  )Sو تأثیرات فردی را
حداقل (توسط شاخص  )Rمیسازد .مراحل روش ویکور عبارتند از:
*
 -1ارزش معیار jام برای گزینه kام را با  fkjتعریف میکنیمfj .
مطلوبترین مقدار معیار  jو  fj-نامطلوبترین مقدار معیار  jمیباشد.
 -2برای گزینه kام ،مقدار  Rk ،Skو  Qkبهصورت زیر حساب می گردد:
()32

− f kj
− f j−

*
j
*
j

f
f

n

j

S k = w
j =1

قندی بیدگلی و امینی رارانی :ارائه دل ز انب د چ دعا ل

()33
()34

ر ح ط ج ان کارگاه با ف ض زوال ذ

*
j
*
j


f
R k = max w j
j
f



 Rk − R* 
+
(
1
−

)

 −
* 

R − R 

*S − S
Q k =   k−
*
S − S

− f kj 

− f j− 

()35

) S * = min( S k ) S − = max ( S k

()36

) R * = min( R k ) R − = max ( R k

k

k
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 R ،S -3و  Qصورت صعودی مرتب میگردند.
 -4گزینه  a که کمترین مقدار را در لیست  Qدارد انتخاب میگردد.
اگر  a دارای دو شرط زیر باشد ،بهعنوان بهترین گزینه انتخاب خواهد
شد.
Q( a ) − Q( a )  DQ

1
 aدومین گزینه برتر است و
m −1
گزینههاست)
 a باید بهترین گزینه در لیست  Sو یا  Rباشد.
 -5در صورت عدم برقراری شرط دوم a  ،و  aبهترین گزینه خواهند
=  m( DQتعداد
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بود .همچنین در صورت عدم برقراری شرط اولa ,a ,...,a z ،
بهترین

گزینهها

خواهند

بود

بهگونهای

که

 Q( a z ) − Q( a )  DQبرای حداکثر مقدار .z
مطابق این روش ،الگوریتم  MOPSOبهعنوان الگوریتم برتر
انتخاب میگردد.
شکلهای ( )4و ( )5نیز بهصورت واضح بیانگر این هستند که
راهحلهای ایجادشده توسط الگوریتم  MOPSOبه جبهه پارتوی اصلی
نزدیکتر بوده و دارای پراکندگی یکنواختتری در فضای هدف
میباشند .دلیل این امر ،عملگرهای جهش مناسب مورد استفاده و
همچنین روش مناسب بهکار برده شده جهت انتخاب رهبران شخصی
و جمعی در الگوریتم مذکور میباشد.
 .3-5تحلیل حساسیت پارامترهای مهم مسأله
در این قسمت ،به ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی و تحلیل رفتار مدل
تحت مقادیر مختلف پارامترها پرداخته میشود .برای این منظور الزم
است که با تغییر مقادیر پارامترهای مهم مسأله ،چگونگی پاسخ مدل
به این تغییرات سنجیده شود .در ادامه تحلیل حساسیتهای انجام
شده بر روی مدل و نتایج حاصل شده از آنها ارائه میشود.

الف -جوابهای غیرمغلوب یافت شده

ب -روش محدودیت اپسیلون تقویت شده

ج -الگوریتم NSGA-II

د -الگوریتم  MOPSOتوسعه داده شده

شکل ( :)4نمودار محورهای موازی برای جوابهای نامغلوب ایجادشده توسط روشهای مختلف برای مسأله با  12کار و  2ماشین

جدول ( :)4مقایسه الگوریتم  MOPSOبا دو روش محدودیت اپسیلون تقویت شده و  NSGA-IIبراساس معیارهای معرفی شده
اندازه

n×m

دسته کارها

6×2
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Time
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5
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0
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0/5
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الف -جوابهای نامغلوب ایجادشده توسط روشهای مختلف
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ب -جبهه پارتوی ایجادشده

شکل ( :)5جوابهای نامغلوب و جبهه پارتوی ایجادشده برای مسأله با  12کار و  2ماشین برای سه تابع هدف F3, F2, F1

 تأثیر افزایش نرخ زوالپذیری بر توابع هدف مختلف:در این بخش تأثیر افزایش نرخ زوالپذیری بر توابع هدف مختلف
بررسی خواهد شد .انتظار می رود که اگر نرخ زوالپذیری افزایش
یابد ،زمان پردازش کار نیز افزایش یابد .برای بررسی این موضوع ،نرخ
زوالپذیری در  5مقدار مختلف افزایش یافته و نتایج با حالت اولیه
آنها مقایسه شده و در شکل ( )6نشان داده شده است .با افزایش
نرخ زوالپذیری ،بدیهی است که زمان پردازش کارها افزایش یافته و
در نتیجه زمان اتمام کار بیشتر گردیده و برخی کارها با تأخیر مواجه
میشوند .همانطور که از شکل مشخص است ،تأثیر افزایش نرخ
زوالپذیر ی بر تابع هدف دوم خیلی بیشتر از توابع هدف اول و سوم
می باشد.
 تأثیر افزایش و کاهش زمان تحویل بر توابع هدف مختلف:در این بخش تأثیر تغییر در مقدار زمان تحویل بر توابع هدف مختلف
بررسی می گردد .بدیهی است که با افزایش مدت زمان تحویل ،مدت
زمان تأخیر کارها و تعداد کارهای رد شده کاهش و در نتیجه مقدار
F3

توابع هدف اول و سوم کاهش می یابد .شکل ( )7به خوبی این امر را
نشان میدهد .همزمان با کاهش توابع هدف اول و سوم ،ازآنجاکه
بهدلیل افزایش زمان تحویل کارها دیرتر تکمیل میگردند ،بنابراین
زمان تکمیل کارها و در نتیجه مقدار تابع هدف دوم افزایش مییابد
که این امر نشاندهنده وجود تضاد بین اهداف مختلف است.
 تأثیر کاهش هزینه رد کردن کارها بر توابع هدف مختلف:مطابق شکل ( )8با کاهش هزینه رد کردن کارها تا  ،%20تابع هدف
اول کاهش و دو تابع دیگر افزایش مییابند .دلیل کاهش تابع هدف
اول این است که با کاهش هزینه رد کردن کارها ،تعداد بیشتری از
کارهای عامل اول رد شده و در نتیجه از هزینه تابع اول کاسته
میشود .افزایش میزان تابع هدف دوم تا  %30کاهش هزینه رد کردن
کارها نیز ادامه یافته و پس از آن با ادامه کاهش هزینه مذکور ،روند
کاهشی در تابع هدف دوم مشاهده میگردد .همچنین پس از  %20تا
 %50کاهش هزینه رد کردن کارها ،تابع هدف اول اینبار افزایش یافته
و تابع هدف سوم کاهش مییابد.
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شکل ( :)6تحلیل حساسیت افزایش نرخ زوالپذیری
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 .6نتیجهگیری و جمعبندی

روش محدودیت اپسیلون تقویت شده و الگوریتم NSGA-II

در این مقاله یک مسأله زمانبندی چندعاملی در محیط جریان
کارگاهی با فرض زوالپذیری کارها ،زمانهای آمادهسازی وابسته به
توالی و زمان آزادسازی کارها بررسی گردید .یک مدل برنامهریزی
عدد صحیح مختلط برای این مسأله توسعه داده شده و یک الگوریتم
فراابتکاری ازدحام ذرات چندهدفه برای این مسأله ارائه گردید.
ازآنجاکه خروجی الگوریتمهای فراابتکاری بهشدت به مقادیر ورودی
آنها وابسته است ،در این پژوهش برای تنظیم پارامترهای الگوریتم
 MOPSOاز روش تاگوچی استفاده گردید .الگوریتم  MOPSOدر
مثالهای عددی مختلف با روش حل محدودیت اپسیلون تقویت شده
و الگوریتم ژنتیک مبتنی بر مرتبسازی نامغلوب براساس چهار معیار
زمان ،تعداد جوابهای موجود در جبهه پارتو ،میانگین فاصله از جواب
ایدهآل و پراکندگی مقایسه گردید .سپس جهت انتخاب الگوریتم برتر
از روش تصمیمگیری چندمعیاره ویکور استفاده شد .نتایج حاصل
نشاندهنده همگرایی قابل قبول و پراکندگی خیلی خوب راهحلهای
الگوریتم  MOPSOو همچنین عملکرد بهتر این الگوریتم نسبت به

میباشد .برای مطالعات آتی ،میتوان مسأله زمانبندی چندعاملی
معرفی شده را با درنظر گرفتن مفروضات واقعی مانند اثر یادگیری،
محدودیت در دسترس بودن ماشین آالت ،محدودیت بافر بین مراحل
یا ماشینهای مختلف ،زمان آمادهسازی یا آزادسازی کارها بهصورت
احتمالی و یا فعالیت تعمیر و نگهداری احتمالی مدلسازی نمود.
همچنین میتوان از سایر معیارهای عملکردی مناسب برای مسائل
چندهدفه جهت تنظیم پارامترها ،مقایسه و اثبات کارایی الگوریتم
پیشنهادی استفاده نمود .بهعنوان پیشنهاد آخر میتوان از سایر
الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری جهت حل مسأله موردنظر در این
مقاله استفاده نمود.
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ABSTRACT
Multi-agent and deteriorating scheduling has gained an increasing concern
from academic and industrial communities in recent years. Multi-agent
scheduling problem is a subset of multi-objective scheduling problems in
which each agent has a set of jobs and its aim is to optimize its own objective
function. This study addresses a three-agent flow shop deteriorating
scheduling problem. In the investigated problem, the actual processing time
of jobs is a linear function of their normal processing time and starting time.
To make the proposed problem more realistic, two practical assumptions such
as sequence-dependent setup times and release date of jobs are considered. A
mixed integer programming model has also been developed for the problem,
which is solved using the Augmented ε-constraint exact method. Also due to
the complexity of the model and its inability to solve large-scale problems,
Multi Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO) algorithm is
developed. Since the parameters of meta-heuristic algorithms affect their
overall performance and output, the Taguchi method has been used to adjust
the parameters of the MOPSO algorithm. Finally, in order to evaluate the
performance of the proposed algorithm, numerical sample problems of
different structures are solved using this algorithm as well as the Nondominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) and the exact augmented εconstraint method. The computational results confirm the acceptable
convergence and very good dispersion of the solutions of the MOPSO
algorithm as well as the better performance of this algorithm compared to the
augmented ε-constraint method and the NSGA-II algorithm.
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