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چکیده
در این مقاله یک مدب ریاضی دوهدفة جدید برای مسسلة زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی در حالـت بـدون ایسـت بـا فـرض عـدم
دسترسی به ماشینها ،به دلیل عملیات نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه ،ارائه میشود .این مدب شامل دو هدا حـداقلسـازی دامنـة
عملیات و حداقلسازی مجموع زودکرد و دیرکرد است .عملیات نت درنظرگرفتهشده در این مقاله مدت زمـان ثابـت دارد و مـیتوانـد هـر
لحظه روی ماشینها شروع شود .اما زمان بین دو عملیات نت متوالی نباید از یـک مـدت زمـان مشـخص بیشـتر باشـد .بـرای حـل مـدب
پیشنهادی از روش وبیشف سطح اخیره استفاده و نتایج عددی بهدستآمده از اجرای مدب به کمک این روش گزارش شد .مقایسة نتـایج
این روش با روش محدودیت اپسیلون کارآمدی روش وبیشف سطح اخیره را نشان میدهد.

واژههای کلیدی :بهینهسازی دوهدفه ،دامنة عملیات ،زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی ،مجموع زودکـرد
و دیرکرد ،نت پیشگیرانه

مقدمه
مسسلة زمانبندی به معنـای تعیـین تـوالی انجـام دادن
کارها به گونهای است که هـدا معینـی را در سیسـتمی
مفروض برآورده کند .در این مسسله تعـدادی کـار وجـود
دارد .در هر لحظه هر ماشین حداکثر میتواند یک کـار را
پــردازش کنــد و هــر کــار را بایــد تعــدادی از ماشــینهــا
پردازش کنند .زمان پردازش کار  iبر ماشین  jبه صـورت
 pijنمایش داده مـیشـود .بـر حسـب تعـداد ماشـینهـا،
سیستمها به دو نوع تکماشـینه 1و وندماشـینه تقسـیم
میشوند .سـه مـدب از مـدبهـای مشـهور بـرای حالـت
وندماشــینه عبــارتانــد از جریــان کارگــاهی ،2کــار
کارگارهی ،3و کارگاه باز .4در جریان کارگاهی هر کـار بـه
 mعملیات نیاز دارد که اولین عمل آن باید روی ماشـین
 ،m1دومین عمل آن روی ماشین  ،m2و به همین ترتیـب
روی بقیة ماشینها انجـام شـود [ .]1در مسـسلة جریـان
نویسندة مسسوب:

تلفن82084183 :

کارگاهی جایگشتی ترتیب پردازش کارها روی ماشینها
برای هر مرحلة بعدی پردازش یکسان است [.]1
هر یک از مدبهای اشارهشده میتوانند مفروضات و
محدودیتهایی داشته باشند .زمان دسترسی بـه کـار،5
زمــان راهانــدازی ،6قابلیــت انقطــاع ،7پــیشنیــازی ،8و
دردسترسبودن 9از این مفروضـات و محـدودیتهاسـت
[ .]1در بیشتر تحقیقهایی کـه در زمینـة زمـانبنـدی
کارها صورت گرفته ،فرض شده ماشینها همـواره بـرای
پردازش در دسترساند .ولی این فرض در فضای واقعـی
صنعت در بیشتر موارد درست نیست .زیرا ممکن اسـت
یک ماشین ی دورة زمانی خاصی ،به دالیلی همچـون
خرابی ماشین 10یا عملیات نگهداری و تعمیـرات (نـت)
پیشگیرانه ،11در دسترس نباشـد .در صـورتی کـه عـدم
دسترسی به ماشینها به دلیل عملیات نـت پیشـگیرانه
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باشد ،دو حالـت ممکـن اسـت رخ دهـد .حالـت اوب آن
است که زمان عملیات نت مشـخص باشـد و در حالـت
دیگر ممکن است زمـان شـروع عملیـات نـت از پـیش
تعیین نشده و به متلیر تصمیم وابسته باشد؛ وری که
این عملیات میتواند در هر لحظه روی ماشینها شـروع
شود ،ولی زمان بین دو عمل نت متوالی نباید از مقـدار
مشخصی بیشتر باشد .این پژوهش به بررسی مسسله در
حالت دوم پرداخت.
هــر دورة عــدم دسترســی بــه یــک ماشــین را یــک
حفره 12مینامند .بسته به عملکرد ماشینها روی کارها،
میتوان سه سناریو 13برای عملی کـه بخشـی از آن بـه
علت عدم دسترسی ناتمام مانده اسـت در نظـر گرفـت؛
ســناریوی قابــل ادامــهدهــی ،14ســناریوی ییــر قابــل
ادامهدهی ،15سناریوی شـبه قابـل ادامـهدهـی .]1[16در
سناریوی ییر قابل ادامهدهی ،بعد از حفره ،زمـان عمـل
برابر کل زمان عمل اصلی است .به عبارت دیگر ،در این
حالت ،در صورت وقوع خرابی ،عمل باید از سـر گرفتـه
شود .در این پژوهش سناریوی ییر قابل ادامـهدهـی در
نظر گرفته شد.
اهداا متفاوتی در توالی کارها در مسسلة زمانبندی
دنبــاب مــیشــوند؛ از جملــه [ :]1حــداقلســازی دامنــة
عملیات ،17حداقلسازی حداکثر دیرکرد( 18فاصلة زمانی
بین زمان موعد تحویل یـک کـار و زمـان تکمیـل آن)،
حداقلسازی مجمـوع زمـانهـای تکمیـل( 19وزنـی)،20
حـــداقلســـازی مجمـــوع دیرکـــرد( 21وزنـــی) ،22و
حداقلسازی مجموع زودکرد و دیرکرد .23حداقلسـازی
دامنة عملیات عبارت است از حداقلسازی زمان تکمیل
همة کارهایی که باید در برنامـهریـزی انجـام شـود .بـه
عبارت دیگر ،زمانی را که آخـرین کـار تمـام مـیشـود
حداقل میکند .حداقلسازی مجموع زودکرد و دیرکـرد
عبارت است از حداقلسازی مجموع زودکـرد و دیرکـرد
از زمان موعد تحویل کارها.

پیشینة تحقیق
مطالعــات بســیاری در زمینــة بررســی عملیــات نــت در
سیستم جریان کارگاهی صـورت گرفتـه اسـت .در ایـن
میــان سیســتم جریــان کارگــاهی بــا دو ماشــین توجــه
بیشتری به خود معطوا کرده است ].[2
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مسئلة دوم شینه
اولین مسسلة دوماشینة جریان کارگاهی با درنظرگیـری
محدودیت دسترسـی را لـی [ ]3بررسـی کـرد .اگروـه
مســسلة دوماشــینة ســاده ،بــدون وجــود حفــره روی
ماشینها ،قابل حل با روش قانون جانسـون 24در زمـان
خطی بود ،او با درنظرگرفتن یک حفره روی ماشین اوب
ثابت کرد که این مسسله  25NP-hardاست و یـک روش
برنامهریزی پویـا 26بـرای حـل بهینـة آن ارائـه کـرد .او
همچنین دو روش ابتکاری ،27یکی در صورتی کـه یـک
حفره روی ماشین اوب رخ دهد و دیگری بـرای حـالتی
که حفره روی ماشین دوم رخ دهد ،ارائه داد .آالیـوی و
همکاران [ ]4اعالم کردند در صـورتی کـه زمـان حفـرة
اوب به ور دقیـق برابـر باشـد بـا زمـان پـردازش کـل
کارهای مجموعهای که قبـل از حفـره واقـع مـیشـود،
آنگــاه الگــوریتم جانســون 28بــه جــواب بهینــه منجــر
میشود .آنها این موضـوع را بـا مقایسـة زوجـی ثابـت
کردنــد .بریــت [ ]5و انجــی و کوالیــوا [ ]6مســسلة
دوماشینه با وجود یک حفره روی ماشین اوب را مطالعه
کردند .آنها ابتدا خصوصیتهایی را برای تـوالی بهینـه
29
بیان کردند و روشی ابتکاری با بدترین خطای نسـبی
 3/2بــرای مســسله ارائــه دادنــد .لــی [ ]3نشــان داد در
صورتی یک توالی بهینه برای مسسله وجـود دارد کـه در
آن مجموعــه کارهــایی کــه بعــد از ماشــین دوم انجــام
میشود و سایر کارهـای بـاقیمانـده بـر اسـاس قـانون
جانسون مرتب شده باشد .انجی و کوالیـوا [ ]6ثابـت
کردند جواب بهینهای وجود دارد که در آن کارهایی که
روی ماشین دوم بعد از حفـره رخ مـیدهـد بـر اسـاس
قانون جانسون مرتب شده است .وانگ و ونگ [ ]7برای
همین مسـسله ،در صـورتی کـه زمـان آمـادهسـازی بـه
فرضیات اضافه شود ،روشی ابتکاری بـا بـدترین خطـای
نسبی  2/3ارائه کردند.
مسائل زمانبندی به وسیلة سهگانـة  α|β|γتوصـیف
میشوند α .محیو کاری را توصیف میکند و شامل یک
نهاده میشود β .ویژگیها و محـدودیتهـای فرآینـد را
توصیف میکند و ممکن است هی ویژگـی خاصـی بـه
وسیلة آن بیان نشود (بدون نهاده) γ .بـه هـدفی اشـاره
میکند که حداقلسازی مـیشـود و فقـو شـامل یـک
نهاده میشود [.]1
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با توجه به فرضهای قابل ادامـهدهـی و شـبه قابـل
ادامهدهی و ییر قابل ادامهدهی بودن کارها ،تحقیقهای
زیادی انجام شده است .لـی [ ]8مسـسلههـایF2,h11|sr-
 ،F2,h21|sr-a|Cmax ،a|Cmaxو  F2,hj1|sr-a|Cmaxرا بررسی
کــرد Fm .سیســتم mماشــینه را نشــان مــیدهــدhji .
بیانکنندة تعداد حفرههایی ( )iاست که روی ماشـین j
اتفا میافتد sr .نشاندهندة قابلیت شبه ادامهدهی کار
است .و  aمحدودیت دسترسی بـه ماشـینهـا را نشـان
میدهد .لی در پژوهش خود [ ]8از پارامتر αای استفاده
کرد که نشاندهندة درصد کـاری اسـت کـه بعـد از در
دسترس قرار گرفتن ماشین باید دوبـاره پـردازش شـود
( .)α≤1او نشــان داد الگــوریتم جانســون بــرای مســسلة
 F2,hj1|sr-a|Cmaxبه جواب بهینـه منجـر خواهـد شـد و
برای مسسلة قابل ادامـهدهـی (،F2,hj1|r-a|Cmax,α=0 ،)r
درنظرگرفتن فـرض تـوالی ثابـت مناسـب اسـت .بـرای
مســسلة  F2,h11|sr-a|Cmaxاو یــک الگــوریتم بــر مبنــای
برنامهریزی پویا ارائه کرد و نشان داد الگوریتم جانسـون
به جوابی با شعاع خطای کووکتر از  1منتهی میشود.
لــی [ ]8بــرای مســسلة  F2,h21|sr-a|Cmaxنشــان داد کــه
الگوریتم جانسون به جوابی بـا محـدودة خطـای ≤RJA
} max{1/2,αمنتهــی مــیشــود .همچنــین نشــان داد
مسسلة  ،F2,hj1|sr-a|Cmaxبا فرض  ،α>0مسسلة NP-hard
است و الگوریتم جانسون برای این مسسله به جوابی بـا
شعاع خطای  αمنجر میشود ( .)RJA≤αونـگ و وانـگ
[ ]9حالت خاصی از مسسلة  F2,h21|sr-a|Cmaxرا در نظـر
گرفتنـــد و راهحلـــی ابتکـــاری ،بـــا بـــدترین حالـــت
نسبی  ،RH≤2/3برای حالت شبه قابل ادامـهدهـی ارائـه
کردند .در حالت ییر قابـل ادامـهدهـی ( ،)nrآالیـوی و
همکــاران [ ]4مســسله را بــرای حــالتی کــه فقــو یــک
محــدودیت دسترســی روی ماشــین اوب داشــته باشــیم
( )F2,h11|nr-a|Cmaxمطالعــه کردنــد .آنهــا یــک مــدب
برنامهریزی پویا بق آنچه لی [ ]3گفته بود ارائه کردند
که مستقل از زمان پـردازش کارهـا بـود .ایـن موضـوع
موجب شد حجم محاسبات جهت جستوجـوی جـواب
بهینه کاهش یابد .آنهـا همچنـین شـرایطی را مطـرح
کردند که در آن قانون جانسون به جواب بهینـه منجـر
میشود و ثابت کردند در سـایر شـرایو بـدترین حالـت
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خطای نسبی قانون جانسون کمتر یـا مسـاوی  1اسـت.
آالیوی و آرتیبا [ ]10مسسلة جریان کارگاهی ترکیبی با
محدودیت دسترسی را به منظور حـداقلسـازی دامنـة
عملیــات در حالــت دوماشــینه در نظــر گرفتنــد .آنهــا
برنامهریزی پویایی برای مسـسله ارائـه دادنـد و آن را بـا
الگوریتم شاخه و کران حل کردند.
در مسسلة جریان کارگاهی دوماشینه بـا محـدودیت
اخیره ،اگر کاری روی ماشین اوب تمام شد ولی ماشین
دوم همچنــان مشــلوب کــار بــود ،کــار بــدون هــی
محدودیتی میتوانـد اخیـره شـود تـا ماشـین دوم آزاد
شود .اما در مسسلة جریان کارگاهی دوماشینه ،در حالت
بدون ایست ،امکان توقف کار بین ماشینها وجود ندارد.
زمان شروع پردازش کار روی ماشین دوم برابر اسـت بـا
زمان تکمیل کار روی ماشین اوب .همة کارهـا بایـد بـه
ور پیوسته ،بدون تأمل بین ماشینها ،انجام شـود .در
ادامه ،مسسلة دوماشینة جریان کارگاهی بدون ایست ،بـا
درنظرگرفتن محدودیت دسترسی ،بررسی میشود.
این مسسله با درنظرگرفتن فقو یک حفره روی یک
ماشین  NP-hardخواهد بود و در صـورتی کـه بـیش از
یک حفره روی یکی از ماشینها داشته باشـیم ،مسـسله
بهشدت  NP-hardخواهـد شـد .اسـنینوس و همکـاران
[ ]12 ،11روشی ابتکاری بـر پایـة الگـوریتم گیلمـور و
گومری 30با بدترین حالت نسبی  ،RH≤1برای حالتی که
فقو یک حفره روی ماشین اوب باشد ،ارائه دادند؛ بـرای
دو حالت قابل ادامهدهی و ییر قابل ادامـهدهـی .آنهـا
همچنین روش ابتکاری دیگری برای این مسسله با یـک
حفره روی ماشین دوم ،برای دو حالت قابل ادامهدهی و
ییر قابل ادامهدهی ،ایجـاد کردنـد کـه خطـای نسـبی آن
 RH≤1است .وانگ و ونگ [ ]13دو الگـوریتم بهبودیافتـه
برای دو مـدب ییـر قابـل ادامـهدهـی ارائـه دادنـد کـه
اسنینوس و همکاران [ ]11آن را مطالعـه کـرده بودنـد.
آنها در الگوریتم خود  3تا  5توالی برای مسـسله ایجـاد
میکردند و سنم کووکترین عدد را از میـان مقـادیر
دامنة عملیات بـه منزلـة الگـوریتم بهبودیافتـه معرفـی
میکردند .آنها نشان دادند الگوریتم بهبودیافتة جدیـد
دارای بدترین حالت نسبی  1/3است .ونـگ و لیـو []9
یـک  31PTASبــرای حالــت ییـر قابــل ادامــهدهــی ،در
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صورتی که یک حفره روی فقو یک ماشین رخ دهـد و
دردسترسنبودن دو ماشین با هم تداخل نداشته باشـد،
ارائه دادنـد .کـوبزین و استراسـوی [ ]14مسـسله را بـا
وجود یک حفره روی ماشین دوم مطالعه کردنـد .آنهـا
سه حالت (قابل ادامهدهی ،ییر قابل ادامـهدهـی ،شـبه
قابل ادامهدهی) را در نظر گرفتنـد و نشـان دادنـد کـه
مسسله با وجود یـک حفـره روی ماشـین اوب NP-hard
است و این نتیجه بهراحتی برای یک حفره روی ماشین
دوم قابل تعمیم خواهد بود .آنها برای مسـسله بـا یـک
حفره روی ماشین دوم الگوریتمی تقریبی برای هر سـه
حالت با بدترین حالت نسبی  1/2و الگوریتمی با بدترین
حالت نسبی  4/3برای مسـسلة F2,h21|r-a,no-wait|Cmax
ارائه دادند.

مسئلة چندم شینه
آگون [ ]15مسـسلهای را بـا وجـود ونـدین دوره عـدم
دسترسی بـرای هـر ماشـین در نظـر گرفـت (Fm,hjk|r-
 .)a,no-wait|Cmaxاز آنجا که این مسـسله بـهشـدتNP-
 hardاست ،او در تعریف مسسلة خـود بـرای هـر حفـره
یک پنجرة زمانی 32در نظر گرفت که عملیات نـت بایـد
در آن صورت میگرفت .او ابتدا ثابت کرد فرضیة تـوالی
یکسان کارها برای همة ماشینها در حالت جدید برقرار
نیست و اگر یک کار در ماشین اوب زودتر از کار دیگری
انجام شده باشد ،میتواند در ماشین دوم بعد از کار دوم
انجام شود تا جواب بهینـه شـود .او همچنـین دو روش
فراابتکاری ،33یکی بر پایة الگوریتم ژنتیـک 34و دیگـری
بر اساس جسـت وجـوی ممنـوع ،35بـرای حـل مسـسله
پیشنهاد کرد .آگون و پورتمن [ ]16روشی ابتکـاری بـر
پایة روش هندسی 36برای حل این مسسله ارائـه کردنـد.
در روش آنها کارها به صـورت زوجـی انتخـاب و روش
هندسی برای آنها اجرا میشود .بر پایة ایـن الگـوریتم،
آنها روشی ابتکاری برای حل تقریبی مسسله با بیش از
دو ماشین ارائه کردند.
مینال و همکاران [ ]17مقاالت ارائهشـده در زمینـة
الگوریتمهای زمانبندی کارگاهی وندهدفـه را مـرور و
ارزیابی کردنـد .مختـاری و همکـاران [ ]18یـک مـدب
دوهدفه برای زمانبندی کارگـاهی بـا فـرض وابسـتگی
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زمان پردازش به منابع در دسترس ارائه دادند .آنهـا دو
هدا حداقلسازی زمان تکمیل نهایی و حـداقلسـازی
کــل هزینــة منــابع را بــرای مســسله در نظــر گرفتنــد.
فرانســولینی و همکــاران [ ]19الگــوریتم اصــالحشــدة
جستوجوی هارمونی 37برای مسسلة زمانبندی جریـان
کارگــاهی وندهدفــه ارائــه دادنــد .آنهــا ســه هــدا
حداقلسازی حداکثر دیرکرد ،زمان جریـان ،و حـداکثر
مدت تکمیل کـل کارهـا را در نظـر گرفتنـد .خلیلـی و
38
تــوکلیمقــدم [ ]20یــک الگــوریتم الکتروملنــا یم
دوهدفه برای مسسله ارائه دادند .آنها دو هدا حـداکثر
مدت تکمیل کارها و مجموع دیرکـرد وزنـی را در نظـر
گرفتند .در پژوهش حاضر دو هدا حداقلسازی دامنـة
عملیات و مجموع زودکرد و دیرکرد ،بـه منزلـة اهـداا
مسسله ،در نظر گرفته شد.
مرور پیشینة تحقیق نشان داد تحقیقات بسیاری در
زمینــة مســسلة زمــانبنــدی کارهــا در سیســتم جریــان
کارگاهی با درنظرگـرفتن عملیـات نـت صـورت گرفتـه
اســت .در ایــن پــژوهشهــا ایلــب بهینگــی مســسله و
خصوصیات جواب بهینه در حالت دوماشینه بررسی شده
و مطالعات بسیار کمی در زمینـة مسـسلة وندماشـینه در
سیستم جریـان کارگـاهی انجـام شـده اسـت .تحقیقـات
انجامشده در این حوزه فقو مطالعات آگون [ ]15و آگون
و پورتمن [ ]16اسـت .آگـون [ ]15روشـی ترکیبـی از
الگوریتم ژنیک و جستوجوی ممنوع برای رسـیدن بـه
جوابی تقریبی در حالت تکهدفه (حداقلسـازی دامنـة
عملیات) ارائه کرد .او برای عملیات نـت پنجـرة زمـانی
مشخص کرد؛ به گونهای که زمان مجاز شـروع و پایـان
عملیات نت مشخص است .نیز ،آگـون و پـورتمن []16
یک الگوریتم تقریبی ابتکاری برای زمانبندی دوبهدوی
کارها ،مبتنی بر روش هندسی ،با هـدا حـداقلسـازی
دامنة عملیات ،ارائه کردند .تفاوت پژوهش حاضـر بـا دو
پژوهش یادشده عبارت اسـت از الـف) ارائـة یـک مـدب
ریاضــی عــدد صــحیح مخــتلو بــرای مســسله؛ ب)
حداقلسازی همزمان دو هدا دامنة عملیات و مجموع
زودکرد و دیرکرد؛ ا) درنظرگرفتن پنجرة زمـانی بـرای
عملیات نت ،به گونه ای که فاصلة بین دو عملیـات نـت
متوالی از یک مدت زمان مشخص بیشتر نباشد .مزیـت
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ارائه مدب دوهدفه برای مسسلة زمانبندی جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی به ماشینها

اصلی درنظرگرفتن پنجرة زمانی بدینگونـه ،نسـبت بـه
آنچه آگون [ ]15انجـام داده اسـت ،ایـن اسـت کـه در
واقعیتْ حضور تجهیزات و افراد الزم برای عملیـات نـت
در بازههای زمانی مشخص همیشه امکانپـایر نیسـت؛
در حالی که پنجرة زمانی تعریفشـده در ایـن پـژوهش
اجباری به انجام دادن عملیات در بازهای مشخص ندارد،
بلکه فراینـد را ملـزم بـه عملیـاتهـای نـت متـوالی در
حداکثر فاصلة مجاز مـیکنـد ،ـوری کـه ایـن فـرض
انعطااپایری بیشتری را برای برنامهریزی تسهیالت در
محیو کار فراهم میآورد.
به ور خالصه ،پژوهش حاضـر بـه مطالعـة جریـان
کارگاهی جایگشتی وندماشینه در حالت بدون ایست،
با درنظرگرفتن محدودیت دسترسی بـه ماشـینهـا ،بـه
دلیل عملیات نت پیشـگیرانه ،مـیپـردازد و یـک مـدب
ریاضی جدید برای مسسله ارائه میدهد .دو تـابع هـدا
حداقلسـازی دامنـة عملیـات ( )Cmaxو حـداقلسـازی
مجمــوع زودکــرد و دیرکــرد در قالــب مــدب ریاضــی
وندهدفه در نظر گرفته شد.

توصی مسئله
در این قسمت فرضیههـای مسـسله تشـریح و در ادامـه
مدلی ریاضی برای مسسله ارائه میشود.

مف وض ت
تعداد  nکار و  mماشین وجـود دارد .ترتیـب و تـوالی
ماشینها ثابت است و هر یک از کارها باید توسـو هـر
یک از ماشینها پردازش شود .اما زمان پـردازش کارهـا
(( )pijزمان پردازش کار  iروی ماشین  )jمتفاوت اسـت.
برای هر یک از ماشینها دورههـایی وجـود دارد کـه در
آنها ماشینها در دسترس نیستند و تحت عملیات نت
پیشگیرانه قرار میگیرند .زمان شروع عملیات نت ثابـت
نیست؛ ولی زمان بین دو عمل نت نباید از مـدت زمـان
مشخصی (  ) q jبیشتر باشد .همچنین در هر عمل نـت
پیشگیرانه برای هر ماشین زمـان مشـخص ( )wjصـرا
میشود.
در این پژوهش سناریوی ییـر قابـل ادامـهدهـی در
نظر گرفته شد و مسسلة جریان کارگاهی جایگشتی بـا
فرض بدون ایست بررسی شد.

متغی ه

مسئله

 xitدر صورتی که کار iام ( )i=1,…,nبه عنوان tامـین
( )t=1,…,nکار توالی پردازش شود برابر  1و در ییر این
صورت  0خواهد بود.
 cijtزمــان تکمیــل کــار iام روی jامــین ()j=1,…,m
ماشین ،اگر کار  iبه منزلة tامین کار وارد ورخة کـاری
شود؛ در ییر این صورت برابر  0است.
 rjtزمان تمامشدن کار ماشین jام روی کاری کـه بـه
عنوان کار tام وارد ورخة کاری میشود.
 kijtحــداکثر مقــدار بــین دو مقــدار  rjt-1و  ،cij-1tدر
صورتی که مقدار  xitبرابر  1باشد.
 mkjزمان پایانیافتن عمـل نـت kام ( )k=1,…,Sروی
ماشین jام.
 sjtزمان تکمیل کار توالی tام روی ماشین jام.
 ykjtاگر kامین عمل نت روی ماشین jام درست بعد از
عمل پردازش روی tامین کار ورودی صورت گیرد برابـر
 1است؛ در ییر این صورت برابر  0است.
 Ψiتفاوت بین زمان تکمیل کـار iام و موعـد تحویـل
آن.
 Mعدد بزرگ.

مدل

ضظ

با توجه به فرضیههای یادشـده ،روابـو  1تـا  17بـرای
مسسله ارائه میشود:
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رابطة  1هدا حداقلسازی دامنة عملیات را نشـان
میدهد .در این رابطه  mآخرین ماشین و  nآخرین کـار
است .رابطة  2هدا حداقلسازی برای مجموع زودکـرد
و دیرکرد را نشان میدهد .رابطة  3بیـانکننـدة رابطـة
بازگشتی بین انجامدادن کارهاسـت .رابطـههـای  4و 5
مشخص میکنند منظور از  kijtحـداکثر مقـدار بـین دو
مقدار  rjt-1و  cij-1tاست ،در صورتی که مقدار  xitبرابر 1
باشد .به عبارت دیگر ،زمان شروع کـار ماشـین jام روی
قطعهای که به منزلة  tامین کار وارد ورخه شـده برابـر
است با حداکثر مقـدار بـین اتمـام کـار قطعـة tام روی
ماشین  j-1و زمان اتمام کـار ماشـین jام روی قطعـهای
که در توالی t-1ام وارد ورخه شده است .دو رابطـة  6و
 7بیان میکند که هر یک از کارها بایـد در یـک نوبـت
وارد شود و هر یک از نوبتهـا بایـد بـه یکـی از کارهـا
اختصاد پیدا کند .محدودیت  8زمان تمـامشـدن کـار
ماشین jام را روی کاری نشان میدهد که به منزلة کـار
tام وارد ورخة کاری میشود .محدودیت شمارة  9بیـان
میکند در صورتی که کار  iبه منزلة tامـین کـار تـوالی

نباشــد ،حتم ـاً همــة مقــادیر  cijtبرابــر  0خواهــد بــود.
محدودیت  10بیانگر این موضوع است که عمل نت kام
هر ماشین باید قبل از یکی از ماشینهای توالی  1تـا n
انجام بنایرد .محدودیت  11نشاندهندة این اسـت کـه
شمارة کـاری (تـوالی) کـه عمـل نـت  kروی آن انجـام
گرفته باید از شمارة کاری (تـوالی) کـه عمـل نـت k+1
روی آن انجام شده بزرگتر باشد .محـدودیت  12و 13
تضمین میکند فاصلة زمانی بین دو عملیات نـت بایـد
کووکتر یا مساوی  qjباشد .وـون ممکـن اسـت همـة
عمــلهــای نــت بعــد از عمــل دَهــم رخ دهنــد .بــرای
جلوگیری از این مشکل رابطة  14را اضافه مـیکنـیم و
وون ممکن است دو عملیات نت بعد از یک ماشین رخ
دهنــد ،بــرای حــل ایــن مشــکل رابطــة  15را در نظــر
میگیریم .محدودیت  16تفاوت بین زمان تکمیل کارها
و موعد تحویلشان ( )diرا نشان میدهد که محـدودیتی
ییر خطی است؛ بنابراین به صورت رابطههای  18و 19
بازنویسی میشود:
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()19
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وش حل
در حل مسـائل وندهدفـه دسـتیابی بـه جـواب بهینـه
امکانپایر نیست .فقو میتوان به مجموعة جـوابهـای
نزدیک به بهینه رسید (مرز پارتو) .39در ونین شرایطی،
در این پژوهش ،با درنظرگرفتن ویژگی مطالعـة مـوردی
مطرحشده ،تصمیم گرفته شد تصمیمگیرنـده یـا کـاربر
سیستم بتواند ترجیحات خود را با توجه به جـوابهـای
بهدستآمده و محدودیتهای فنی مطرح کند.
در شرایو حضـور ونـدین جـواب از یـک ـرا و
ترجیحات تصمیمگیرنده از را دیگـر ،بـرای ورود بـه
فاز عملیاتی نیاز به روشی که بتوانـد یـک جـواب را بـه
مثابة جواب نهایی مطرح کند احساس میشود .با توجه
به شرایو مطرحشده ،روشهای تعـاملی 40برنامـهریـزی
وندهدفه از سایر روشهای موجود در حوزة برنامهریزی
وندهدفــه مناســبترنــد .یکــی از ایــن روشهــا روش
 41RLTPاست .در این روش ،از سازوکاری ساختاریافته
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برای کاهش جوابهـای ییرمللـوب 42اسـتفاده شـد تـا
مرجحترین جواب مدنظر تصمیمگیرنده بـه دسـت آیـد.
این روش سطوح اخیـره  )RLs(43را بـا توجـه بـه نظـر
تصمیمگیرنده برای کاهش فضای هدا به کار میگیرد.
روش محدودیت اپسیلون 44مشابه  RLTPاز سطوح
اخیره برای حل مسـائل وندهدفـه اسـتفاده مـیکنـد.
بنــابراین ،در ایــن پــژوهش روش  RLTPو محــدودیت
اپسیلون برای حل مسسلة زمانبندی بـه کـار رفـت .در
ادامــه دو روش  RLTPو محــدودیت اپســیلون توضــیح
داده خواهد شد.

وش

RLTP

روش  RLTPشامل وهار گام برای اجراست [:]21
 .1مقداردهی اولیه
تعیین تعداد جوابهایی ( )Nکه در هر مرحله بایـد
به تصمیمگیرنده ارائه شود؛ وری که  P( N ≥ Pتعـداد
اهداا مسسله) است .سنم محاسبة بردار مرجع ( )yIبـا
حل  Pمسسلة تکهدفه به صورت زیر صورت میپایرد:





y I  y1I , y2I ,, y Ip ,
I
y  min f k ( x ); xX     0 and k  1 to p
k
k

 εkیک عدد مثبت کووک است که در دسـتور کـار
روش وبیشف استفاده میشود .مقدار RLkها یا سـطوح
اخیره ،ـوری کـه  k=1, …, pاسـت ،برابـر ∞ +قـرار
میگیرد .حداکثر تعداد تکرارها 45نیز باید مشخص شود.
 .2نمونهگیری
با اسـتفاده از رابطـة  20گروهـی شـامل  2Nبـردار
متمایز از هم تولید میشود.
()20



p
ΛR p k  0,1,  k 1


k 1

 .3حل
در این مرحله مدب وبیشف (رابطههای  21تـا )25
برای هر  ،λکه در گـام  2بـه دسـت آمـده اسـت ،حـل
میشود:
()21
وری که:
()22

p


min     f k  x  


k 1

xX ,

()23
()24

k  1,  , p





  k f k  x  ykI

k  1,  , p

 x   RLk

k

f

بق نظر استییور [ ρ ،]22عددی مثبت و کووـک
است که پیشنهاد میشود عددی بین  0/0001تـا 0/01
انتخاب شود .در این پژوهش عدد  0/0001انتخاب شده
است .حاب  Nجواب ،که به صورت حداکثری متمـایز از
هم 46هستند ،به شیوة ارائهشده در مقالة استییور []22
انتخــاب مــیشــود .ســنم  Nجــواب انتخــابشــده بــه
تصــمیمگیرنــده ارائــه مــیشــود .اگــر تصــمیمگیرنــده
جوابهای بهتری را مدنظر دارد ،به گام  4میرویـم .در
ییر این صورت ،تصمیمگیرنده مرجحترین جـواب خـود
را انتخاب میکند و بدین ترتیب حل پایان میپایرد.
 .4تنظیم و تعدیل
بق نظر تصمیمگیرنده ،جوابهای بهدستآمده به
دو مجموعه تقسیم مـیشـوند؛ جـوابهـای بـا تـرجیح
بیشتر و جوابهای با ترجیح کمتر .سنم RLkها دوباره
به ریق زیر تنظیم میشوند و به گام  2بـازمیگـردیم.
اگر تصمیمگیرنـده نظـری نداشـته باشـد ،مـیتـوان بـا
استفاده از فرایندی خودکار توسو  ،RLTPبا استفاده از
رابطة RLk ،25های جدید تنظیمشده را به دست آورد:
()25
RL  MPWV  r  MPWVk  CSWVk 
k
k
جایی که  CSWVkبدترین مقـدار در کـل مجموعـة
جوابهای فعلی و  MPWVkبدترین مقـدار در مجموعـة
جوابهای با ترجیح بیشتر است .همچنین  rبـه منزلـة
فاکتور کاهش عددی بین  0و  1خواهد بود؛ وری کـه
هر قدر به  1نزدیکتـر باشـد فضـای اهـداا سـریعتـر
کووک میشود .پم از تنظیم RLkهای جدید دوباره به
گام  2بازمیگردیم .این رونـد ادامـه پیـدا مـیکنـد تـا
تصمیمگیرنده جوابهای مورد نظر خود را انتخاب کند.

وش محدود

اپسیلون

هیمــز و همکــاران [ ]23روش محــدودیت اپســیلون را
برای اولین بار مطرح کردند .در این روش یکی از توابـع
هــدا بــرای بهینــهســازی انتخــاب و توابــع دیگــر بــه
محدودیت تبدیل میشوند .این محدودیتها حد باالیی
دارند ( )εiکه میتوان آنها را مقادیر RLkها فرض کـرد.
یالب مسسله به روش محدودیت اپسیلون به شـکل زیـر
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است:
)j≠i (εi =RLk

در این مسسله تصـمیمگیرنـده جـواب پـنجم را بـه
منزلة مرجحترین جواب انتخاب میکند .در ایـن جـواب
توالی کارها بـه ترتیـب 7 ،6 ،3 ،1 ،9 ،5 ،8 ،4 ،10 ،2
است .مقدار  Cmaxو مجموع زودکرد و دیرکرد برای ایـن
مسسله به ترتیـب برابـر  650/548و  955/355اسـت و
تصمیمگیرنده امیدوار است در جسـت وجوهـای بعـدی
جواب بهتری پیدا شودRLk .های جدیـد بـا اسـتفاده از
رابطة  25محاسبه میشود:

)Min fj(x
s.t.
fi(x) ≤ εi
;For all i=1, 2

حاب ،با استفاده از روشهای ارائهشده در بخش بعد،
نتایج حل مسسله ارائه میشود.

مط لعة مو د
بــرای نشــاندادن قابلیــت اجــرا و ســودمندی مــدب
پیشنهادی و روش حل بهکارگرفتهشده ،روش  RLTPو
محدودیت اپسیلون در نرمافزار  47GAMSکد شـد و بـا
دادههای مطالعة موردی در جدوب  1حـل شـد .مقـادیر
زمانهای بین دو عملیات نت متوالی کمتـر یـا مسـاوی
مقدار ثابت  30دقیقـه در نظـر گرفتـه شـد .در ادامـه،
نتایج ،به تفکیک هر روش ،گزارش میشود.

وش

= )RL1 = 650.548 - 0.2 × (650.548 - 1090
738.4384
توسو تصمیم گیرنده اعالم شده است RL2 = 950:

جدول  .1زم ن پ دازش ک  iو م شین j
3
20
40
12
25
34
18
16
21
30
40

RLTP

در اولین مرحله ،تصمیم گرفته شـد در هـر تکـرار سـه
جواب به تصمیمگیرنده ارائه شـود ( .)N=3جـوابهـای
حاصل از حل مسائل تکهدفه در جدوب  2مـیآیـد .در
مرحلة دوم ،شش بردار وزنی متمایز از هم ،با توجـه بـه
مقالة استییور [ ،]22به صورت تصادفی تولید میشـود.
در مرحلة سوم مدب وبیشف مربو ه بـرای هـر  λحـل
میشود و نتایج در جدوب  3میآید .در جدوب  3آنچه با
عالمت * مشخص شده نشاندهندة حلهای با بیشـینة
تمایزند که با روش پایشی که استییور [ ]22ارائه کـرده
به دست آمدهاند .اگر این نتایج رضایت تصمیمگیرنده را
در بر داشـته باشـد ،او بایـد مـرجحتـرین جـواب مـورد
نظرش را انتخاب کند و بدین ترتیب حل پایان مییابد.

2
80
20
40
60
20
30
50
120
110
30

pij
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
30
10
50
20
40
70
10
10
50
80

جدول  .2مق د بهینة توابع هد ح صل از حل
تکهدفة مسئله
Z2

Z1

حل بهینه برای مدب تکهدفه

3138
166

582
1050

حل بهینه برای z1
حل بهینه برای z2

165.9

581.9

y IK

مقدار ایدهآب=

جدول  .3مق د ب دا وزنظ و ت بع اهدا بهدس آمده از مدل چبیش
6

*5

*4

3

*2

1

0.28
0.72
949.560

0.92
0.08
650.548

0.19
0.81
1090.000

0.85
0.15
702.591

0.40
0.60
882.387

0.90
0.10
653.092

λ1
λ2
Z1

308.879

955.355

785.000

849.817

366.225

806.631

Z2

جدول  .4م جحت ن جوابه
)U(z

Z2

Z1

RL2

وش RLTP
RL1

تکرار

802.951

955.355

650.548

∞+

∞+

1

787.025

926.050

648.000

*950

738.4384

2

* با نظر تصمیمگیرنده در نظر گرفته شده است.
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جدول  .5نتیجة ح صل از وش محدود

اپسیلون

)U(z

Z2

Z1

روش

201.6965

194.343

209.050

ε-constraint

جدول  .6نت ج حل مدل ب وش  RLTPو محدود

اپسیلون

)U(z

Z2

Z1

روش

787.025

926.050

648.000

RLTP

798

950.000

646.000

ε-constraint

جدول  .7نت ج حل مدل به وسیلة دو وش  RLTPو محدود

اپسیلون ب استف ده از ب دا ه

)Min U(z

)U(z
ε-constraint

RLTP

898.245
828.7325
800.9275
787.025
773.1225
745.3175
675.805

919.6
843.6
813.2
798
782.8
752.4
676.4

898.245
828.7325
800.9275
787.025
773.1225
745.3175
675.805

ت کیب وزنظ متف وت
وزنها

0.9
0.65
0.55
0.5
0.45
0.35
0.1

0.1
0.35
0.45
0.5
0.55
0.65
0.9

پم از دو بار تکرار ،رضایت تصمیمگیرنده با جـواب
ارائهشده در تکرار دوم فراهم میشود .جـدوب  4جـواب
مرجح روش  RLTPدر دو تکرار انجـامشـده و RLهـای
درنظرگرفتهشده را نشان میدهد.

جــوابهــا را بــه وســیلة هفــت ترکیــب وزنــی مختلــف
بهکاررفته در تابع جمعی نشان مـیدهـد .بـق نتـایج
دراشده در جدوب  RLTP ،7بهتـر از روش محـدودیت
اپســیلون در مس ـسلة زمــانبنــدی ایــن پــژوهش عمــل
میکند.

برای حل مسسله با استفاده از این روش ،تابع هـدا اوب
برای بهینهسازی انتخاب شد .تابع هدا دوم ،بر اسـاس
آنچه در پی میآید ،به محدودیت تبدیل میشود و حـد
باالیی آن ( )ε2برابر  RL2=950قرار داده میشود:

نتیجهای

وش محدود

اپسیلون

ε2 = RL2 = 950

f2(x) ≤ ε2

جدوب  5نتیجة حاصل از حل مدب را با اسـتفاده از
روش محدودیت اپسیلون نشان میدهد.

تحلیل حس سی
برای مقایسة کیفیت جوابهای نهایی بهدسـتآمـده بـا
روش  RLTPو محدودیت اپسـیلون یـک تـابع جمعـی
) U(zبا وزنهـای  0/5و  0/5بـه کـار مـیرود .نتـایج در
جدوب  6میآید .بر اساس جـدوب  ،6جـواب حاصـل از
روش  RLTPمقدار تابع تجمعی کمتـری دارد و جـوابی
با کیفیت بیشتر نسـبت بـه روش محـدودیت اپسـیلون
ارائه میدهد .برای نتیجـهگیـری کلـی دربـارة کیفیـت
جــواب ارائــهشــده بــا ایــن دو روش ،جــدوب  7کیفیــت

در ایــن پــژوهش ،مــدب دوهدفـة جدیــد بــرای مسـسلة
زمــانبنــدی کارهــا در سیســتم جریــان کارگــاهی
جایگشتی با فرض وجـود عملیـات نـت پیشـگیرانه در
حالت بدون ایست ارائه شد .عملیات نـت دارای پنجـرة
زمانی است؛ وری که فاصلة بین دو عمل نـت متـوالی
نباید از یک مقدار مشخص بیشتر باشد .در این پژوهش
سعی شد به مدبسازی ریاضی مسـسله پرداختـه شـود.
اســتفاده از ایــن مــدب بــرای حــل مســائل کووــک و
زمانبندی کارها در یـک خـو تولیـد کووـک مناسـب
است .نتـایج حاصـل از حـل مـدب بـه وسـیلة دو روش
 RLTPو محدودیت اپسیلون و مقایسة انجامشـده روی
کیفیت جوابها برتری روش  RLTPرا نشان میدهد.
برای گسترش این تحقیق میتوان عدم دسترسی را
با عدم قطعیـت فـرض کـرد و از روشهـایی کـه عـدم
قطیعت را در نظر میگیرنـد اسـتفاده کـرد؛ روشهـایی
همچون فازی ،احتمالی ،یا استوار.48
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انگلیسظ به ت تیب استف ده د متن
1- Single Machine
2- Flow Shop
3- Job Shop
4- Open Shop
5- Release Date
6- Setup Time
7- Preemption
8- Precedence
9- Availability
10- Failure
11- Preventive Maintenance
12- Hole
13- Scenario
14- Reusable (r)
15- Non-reusable (nr)
16- Semi Reusable
17- Makespan (Cmax)
18- Maximum Lateness (Lmax)
19- Total Completion Time
20- Total Weighted Completion Time
21- Total Tardiness
22- Total Weighted Tardiness
23- Total Earliness and Tardiness
24- Johnson's Rule
25- Non-deterministic Polynomial-time Hard
26- Dynamic Programming
27- Heuristic
28- Johnson Algorithm
29- Worst Case Ratio Error
30- Gilmor & Gamry Algorithm
31- Polynomial Time Approximation Solution
32- Time Window
33- Meta-heuristic
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34- Genetic Algorithm
35- Tabu Search
36- Geometric Method
37- Harmony Search
38- Electromagnetic Algorithm
39- Pareto Front
40- Interactive Method
41- Reservation Level Tchebycheff Procedure
42- Non-dominated Solution
43- ε-constraint
44- Reservation Level
45- Iteration
46- Maximally Dispersed Solutions
47- General Algebraic Modeling System
48- Robust
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