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چکیده

چیدمان نواری ساختار الگوریتم های است. نابرابر مساحت با تسهیالت چیدمان طراحی در مطرح روش های جمله از نواری ساختار نوین  روش
رو این از دهد. پوشش را یکدیگر کنار در تسهیالت قرارگیری ممکن حالت های کلیه نمی تواند و دارند زیادی نواقص موضوع ادبیات در موجود
مساله در جواب فضای کاراتر جستجو جهت ژنتیک الگوریتم از استفاده با نواری ساختار نوین روش بر مبتنی جدید الگوریتم یک مقاله این در
از حاصل نتایج پیشنهادی، روش کارایی دادن نشان منظور به نیز پایان در است. شده ارائه پویا حالت در هم مساحت غیر های دپارتمان چیدمان

می کنند. تایید را پیشنهادی روش بهتر عملکرد آمده دست به نتایج گردید. مقایسه ادبیات در موجود دیگر روش مقابل در آن
نواری ساختار نوین روش ژنتیک، الگوریتم سازی، بهینه پویا، حالت در تسهیالت چیدمان طراحی مسئله کلیدی کلمات

مقدمه ١
این دارد. تولیدی سیستم های اثربخشی و کارایی بر بسزایی تأثیر که است واقعی دنیای در کاربرد پر مسائل از یکی (FLP ) چیدمان طراحی مسئله
از مشخصی تعداد قرارگیری چگونگی نویسندگان آن در و شد مطرح ریاضی مدل یک صورت به [٢] بافا و آرمور توسط بار اولین برای مسئله
طراحی مسئله های زیر از یکی (DFLP) پویا حالت در تسهیالت چیدمان طراحی مسئله دادند. قرار تحلیل و بررسی مورد یکدیگر کنار در تسهیالت
قرار یکدیگر کنار در طوری را نابرابر مساحت های با دپارتمان تعدادی مختلف های دوره در که است آن بر سعی DFLP مساله در است. چیدمان

گردد. کمینه مختلف دوره های طول در دپارتمان ها چیدمان تغییر و مواد نقل و حمل هزینه های مقدار که دهیم،

روش شناسی ٢

ارائه را کروموزوم ها ساختار به مربوط تعاریف و چیدمان الگوریتم بعدی گام در و کرده معرفی را مسئله هدف تابع نخست مقاله از قسمت این در
طوری مختلف دوره های در دپارتمان تعدادی که است این بر تالش پویا حالت در چیدمان طراحی مسئله در شد اشاره پیش تر که طور همان می دهیم.
کمینه دپارتمان ها چیدمان تغییرات و مواد جابه جایی هزینه های مجموع مجاز، بازه در آن ها ابعادی نسبت حفظ ضمن که گیرند قرار یکدیگر کنار در

است. محاسبه قابل ١ رابطه کمک به مسئله هدف تابع واقع در گردد.
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مابین مواد جریان مقدار Ftij همچنین است. jام و iام های دپارتمان مابین t دوره در کاال واحد هر حمل هزینه واقع در Ctij رابطه(١)، در
هستند. t دوره در iام دپارتمان قرارگیری محل در تغییر ایجاد متغیر و ثابت هزینه های ترتیب به Rti و Ati می دهد. نمایش را j و i دپارتمان دو
t − ١ دوره به نسبت t دوره در i دپارتمان مرکز جابه جایی مقدار pti و بوده tام دوره در j و i دپارتمان های مراکز مابین پلکانی فاصله dtij
قرارگیری محل در تغییر صورت در که یک و صفر است متغیری نیز rti می شود. محاسبه پلکانی صورت به نیز فاصله این می دهد، نمایش را

می شود. صفر صورت این غیر در و یک برابر مقدارش −tام ١ دوره به نسبت tام دوره در iام دپارتمان

Armour and Buffa
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ژنتیک الگوریتم ٢ . ١

سیستم های و طبیعت در «سازگاری عنوان با کتابی انتشار با ١٩٧۵ سال در که است فراابتکاری الگوریتم های پرکاربردترین از یکی ژنتیک الگوریتم
ژنتیک، الگوریتم در است. شده گرفته الهام طبیعت در موجود تکاملی سیستم های از الگوریتم این اصلی ایده شد. معرفی همگان به مصنوعی»
از می پردازند، نسل اصالح و بهبود به ژنتیکی جهش و لقاح روش های کمک به موجودات، از نسل چندین طی در که تکاملی سیستم های مشابه

می گردد. استفاده بهینه سازی مسائل حل در جواب ها بهبود و اصالح جهش، مکانیزم

کروموزوم ها تعریف ٢ . ٢

هم به نسبت دپارتمان ها قرارگیری چگونگی واقع در قسمت ها این از یک هر که می شوند قسمت t شامل مقاله این در شده تعریف کروموزوم های
یکدیگر به نسبت دپارتمان ها چیدمان نحوه نخست بخش می شود. بخش دو شامل خود قسمت هر همچنین می دهد. نمایش را مختلف دوره های در
نحوه و دپارتمان ها نمایش منظور به می دهند[١]. نمایش را دوره آن در چیدمان فضای در برش ها ایجاد چگونگی دوم، بخش و مدنظر دوره در
دپارتمان ها تعداد اگر است. شده استفاده دهد جای خود در را دپارتمان ها تمامی بتواند که مربعی ماتریس یک از یکدیگر، کنار در آن ها چیدمان
که داشت توجه باید است. نیاز

√
⌈r⌉ ×

√
⌈r⌉ ابعاد حداقل با مربعی ماتریس یک به دپارتمان تعداد این نمایش برای آنگاه باشد r برابر

است برابر کرد، ایجاد می توان چیدمان فضای در که برشی تعداد حداکثر که است ذکر شایان است. باال به رو صحیح جزء ،⌈r⌉ عالمت از منظور
می دهد. نمایش را مقاله این در شده استفاده کروموزوم های کلی ساختار ١ شکل .٢×

√
⌈r⌉ − ١ با

کروموزوم ها کلی ساختار :١ شکل

کنار در دپارتمان ها قرارگیری چگونگی نخست راست، به چپ از شده تعریف کروموزوم از قسمت هر است، مشخص ١ شکل از که طور همان
یک هر نمایش برای و دارد وجود برش نوع چهار مجموع در که است شده فرض مقاله این در می دهد. نمایش را برش ها ساختار بعدی بخش در و هم
است: شده داده نمایش ١ جدول در مقاله این در آن ها نمایش نحوه و شده تعریف برش ها می شود. استفاده ستونی زوج یک از برش ها، این انواع از

دپارتمان ها چینش تعیین در رفته کار به برش های :١ جدول
چهار نوع سه نوع دو نوع یک نوع

١ ٠ ١ ٠
٠ ١ ١ ٠

می دهیم. برش عمودی صورت به چپ باال، سمت از را چیدمان فضای برش نوع این در یک: نوع برش
می دهیم. برش عمودی صورت به راست پایین، سمت از را چیدمان فضا برش، نوع این در دو: نوع برش

می دهیم. برش افقی صورت به چپ باال، سمت از را فضا برش نوع این در سه: نوع برش
شود. می داده برش افقی صورت به راست پایین، سمت از فضا برش، نوع این در چهار: نوع برش

کرد. مراجعه [١] همکاران و آیلیو پژوهش به می تونا یکدیگر کنار در دپارتمان ها چیدن و برش ها اعمال چگونگی بهتر درک منظور به

Aiello et al

٣٨٨
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ستونی ماتریس به مربعی ماتریس تبدیل :٢ شکل

متغیرهای تمامی است. شده استفاده مقاله این در متفاوتی تقاطع عملگرهای از کروموزوم ها، بخش های از یک هر متفاوت ساختار به توجه با
ایجاد منظور به ترتیبی تقاطع روش از قسمت این در رو این از هستند، ترتیبی اعداد و صفر متغیرهای شامل شده تعریف کروموزوم اول قسمت
روش این انجام نحوه می شود. استفاده فرزندان، در موجود، ژن های از جدید ترتیب یک ایجاد منظور به روش این از است. شده استفاده تقاطع
بعد دهد. می نمایش را تبدیل این چگونگی ٢ شکل می کنیم. تبدیل سطری ماتریس یک به را چیدمان مربعی ماتریس ابتدا که است صورت بدین
والدین میانی قسمت سپس و شده انتخاب تصادف به والدین در برش برای تصادفی نقطه دو سطری، ماتریس یک به مربعی ماتریس تبدیل از
بعد، به محل همان از را فرزندان باقیمانده ژن های و شروع اول والد برش محل دومین از بعد، مرحله در می شود. کپی فرزندان در تغییر بدون
پی کروموزوم ابتدای از را جایگذاری ادامه رسیدیم، فرزند کروموزوم پایان به مسیر این در اگر می نماییم. جایگذاری تکراری، ژن های حذف ضمن
با و تبدیل سطری تک ماتریس حالت به سطری دو حالت از را کروموزوم ها نخست نیز، کروموزوم ها دوم قسمت در تقاطع ایجاد برای می گیریم.
جهش عملیات انجام منظور به همچنین نمودیم. تعویض هم با را شده داده برش قسمت های برش، منظور به والد دو در تصادفی نقطه یک انتخاب
به درایه ها از یکی نیز کروموزوم ها دوم بخش در می گردند. تعویض یکدیگر با تصادف به قسمت این از درایه دو جای کروموزوم ها، اول قسمت در
درایه آن جایگزین صفر مقدار بود، یک برابر مقدارش که صورتی در و یک برابر مقدارش داشت، صفر برابر مقداری اگر و شده انتخاب تصادف

است. مشاهده قابل ۴ و ١ اشکال در ترتیب به کروموزوم ها دوم و اول قسمت در جهش عملیات از نمونه ای می شد.

کروموزوم ها اول بخش در رفته بکار جهش عملگر نمایش :٣ شکل

کروموزوم ها دوم بخش در رفته بکار جهش عملگر نمایش :۴ شکل

آتی پیشنهادات و نتایج ٣

همکاران- و مازینانی توسط شده پیشنهاد مسائل مجموعه روی بر مقاله این در شده ارائه الگوریتم پیشنهادی، الگوریتم عملکرد ارزیابی منظور به
الگوریتم که است ذکر شایان گردید. مقایسه محققین این توسط آمده دست به نتایج با آمده دست به نتایج و شد سازی پیاده [٣] al et Mazinani

است. شده ارائه ٢ جدول در اجرا ١٠ این طول در آمده دست به جواب بهترین و نتایج متوسط و شد اجرا مرتبه ١٠ مسئله هر در شده پیشنهاد
بهینه جواب به مازینانی توسط شده پیشنهاد روش مانند ٢ و ١ مساله دو در پیشنهادی الگوریتم است، مالحظه قابل ٢ جدول از که طور همان
الگوریتم به نسبت را بهتری عملکرد است توانسته شده پیشنهاد الگوریتم هستند تری بزرگ سایز دارای که ۴ و ٣ مساله دو در ولی است یافته دست
جدیدتری چیدمان الگوریتم های جواب ، فضای بهتر چه هر پوشش منظور به که می شود پیشنهاد آتی مطالعات عنوان به دهد. نشان خود از مازینانی
دارد، وجود دپارتمان ها مابین شده جابه جا مواد مقدار در قطعیت عدم که حالتی در یا و احتمالی حالت در بررسی مورد مساله و شده داده توسعه

٣٨٩
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الگوریتم ها مقایسه از حاصل نتایج :٢ جدول
جواب بهترین نتایج متوسط روش مسئله شماره
۶٨١/٣۶۶٨ ۶٨١/٣۶۶٨ پیشنهادی روش ١۶٨١/٣۶۶٨ ۶٨١/٣۶۶٨ مازینانی روش
۵۶٧/٨٧۵٠ ۵۶٧/٨٧۵٠ پیشنهادی روش ٢۵۶٧/٨٧۵٠ ۵۶٧/٨٧۵٠ مازینانی روش

٢۴۴١٣/۶١۶٣ ٢۵١٩٣/٣٠۴١ پیشنهادی روش ٣٢۵٠۵۴/٧١۴۵ ٢۵٨۶۶/۶٢٨٨ مازینانی روش
۴۴۵۵٠/۴٨۴٢ ۴۵٢٨٢/٩٠۴۵ پیشنهادی روش ۴۴۵٢٠١/٩۵٠٣ ۴۵۵۴۵/١٧٨٠ مازینانی روش

محققین آتی مطالعات منظور به پیشنهادات از یکی می تواند کیفی تابع هدف های گرفتن نظر در نیز و چندهدفه حالت در مساله بررسی گردد. بررسی
باشد.
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