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مورد هفته�ای دو تناوب رویکرد با دانشگاهی دروس زمان�بندی مساله مقاله این در چکیده.
صنایع گروه در زمان�بندی بر حاکم محدودیت�های گرفتن نظر در با و است گرفته قرار مطالعه
رویکرد از مساله این حل برای شود. می تعریف مساله ، فردوسی دانشگاه مهندسی دانشکده

است. شده استفاده پراکنده جستجوی الگوریتم

پیش�گفتار .١

قرار استفاده مورد آموزشی مراکز در همواره که است مسائلی جزء دانشگاهی دروس زمان�بندی
طول در زمانی بازه�های به دانشگاهی دروس تخصیص ،فرایند از عبارتند کلی طور به که می�گیرد
به نیاز و کرده ثبت�نام که دانشجویانی برای مناسب و مشخص کالس�های به و هفته کاری روزهای
یک ، دانشگاهی دروس زمان�بندی مساله که است شده ثابت ١٩٩۶ سال در دارند[۲]. درس آن
محدودیت نوع دو معموال دانشگاهی دروس زمان�بندی مسائل در NP−hardاست[۱]. مساله
جواب می�شود باعث آنها در تناقض ایجاد که سخت محدودیت-�های -١: می�شود گرفته نظر در
در می�شود. زمان�بندی کارایی بهبود باعث آنها اعمال که نرم محدودیت -٢ شود. نشدنی مساله
صنایع مهندسی گروه زمان�بندی بر حاکم محدودیت�های و درسی برنامه گرفتن نظر در با مقاله این
دروس زمان�بندی برنامه یک ایجاد در سعی خاص، موردی مساله یک عنوان به فردوسی دانشگاه
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. ، پراکنده جستجوی الگوریتم خطی، مدل�سازی دانشگاهی، دروس زمان�بندی کلیدی. واژگان
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داریم. دوهفته�ای تناوب دوره با ،
زمینه این در شده معرفی مدل�های است گرفته صورت زیادی های تالش نیز مساله این حل برای
روش�های ، مساله پیچیدگی به توجه با اما هستند. محدود بزرگ مسائل حل توان عدم خاطر به ،

است. شده پیشنهاد مساله حل برای زیادی فراابتکاری و ابتکاری

مساله تعریف .٢

C = درس�ها مجموعه که دارد وجود برنامه در درس n که می�کنیم فرض مساله تعریف برای
اول گروه عضو درس هر برای که طوری به می�شود C۳ و C۲ گروه دو شامل {۱,۲, · · · , n}
عضو دروس تدریس . است نیاز هفته در ، دقیقه ١٨٠ دوم گروه برای و تدریس دقیقه ١٢٠
نمی�توان چون C۳ مجموعه عضو دروس برای اما است پذیر امکان جلسه یک در اول مجموعه
دروس ارائه برای جلسه ٢ و گرفته نظر در هفته�ای دو تناوب رویکرد داد قرار هفته در جلسه ١.۵
ارائه جلسات است. شده گرفته نظر در دروس دیگر ارائه برای جلسه ٣ و C۲مجموعه عضو
می ارائه خاص ساعت یک در هفته هر در که معنی این به هستند C۲ثابت مجموعه عضو دروس
در متغیر جلسه�ای ، هفته هر در ثابت جلسه بر عالوه C۳ مجموعه عضو دروس ارائه برای . شوند
باشد.از داشته روزه یک فاصله درس آن ثابت جلسه با حداقل که بگونه�ای می�دهیم قرار هفته دو
که است دروسی به مربوط گروه هر که می�شوند تقسیم گروه چهار به دروس محور، دانشجو نگاه
تنظیم مشخصی تحصیلی برنامه براساس و کنند اختیار توانند می خاص ورودی یک دانشجویان
توانند می کدام هر که می�کند مشخص را اساتید از مجموعه�ای P = {۱, · · · ,m} است شده
روز ۵ ، برنامه طبق که است زمانی بازه�های تعداد دیگر ذکر قابل کنند.مورد ارائه را خاصی درس

می�شود. شامل را بازه ۶٠ ، هفته دو مجموع در که است روز هر در بازه ۶ و هفته هر در
نمی�توانند هستند درسی گروه یک عضو که دروسی -١ : از عبارتند مساله سخت محدودیت�های
یک دانشجویان کالس�های که است منظور این به محدودیت این که بگیرند قرار بازه یک در
قرار نیست حاضر وی که بازه�ای در استاد هر به مربوط دروس -٢ باشد. نداشته تداخل ورودی
ثابت جلسات -۴ باشد. نداشته ارائه برای درس یک از بیش بازه یک در استاد هر -٣ نگیرد.
ارائه ساعت یک در هفته هر در که معنی این به ) بگیرند قرار هم از بازه ٣٠ فاصله در دروس
اساتید -۵ بگیرد. قرار ثابت جلسه از روز یک حداقل فاصله در درس آن متغیر جلسه و شوند.)
جلسات حداکثر -۶ باشند. داشته درس جلسه روز در خاصی تعداد به حداکثر درسی گروه�های و
نرم محدودیت�های نباشد. بیشتر بازه هر برای شده گرفته نظر در کالس�های تعداد از بازه هر درس
کارایی دادن نشان برای بگیرند. قرار خود بازه بهترین در دروس ١-جلسات از: عبارتند مساله
دانشجویان و اساتید ترجیحات از که است شده گرفته نظر در امتیازی درس هر ارائه برای بازه هر
احتمال که باشند داشته دروسی با را تداخل کمترین درس ارائه جلسات -٢ است. آمده بدست
هزینه�ای ، دروس تداخل از جلوگیری برای است. بیشتر ترم یک در دانشجویان برای ها آن اخذ
به اساتید کاری روزهای تعداد -٣ است. شده گرفته نظر در ها آن پیش�نیازی ساختار به توجه با
برسد. حداقل به سال) هر (ورودی دانشجویی گروه�های درسی روزهای تعداد -۴ برسد. حداقل
های محدودیت و ها محدودیت قالب در سخت های محدودیت گرفتن نظر در با ، مساله مدل
شود. می تعریف هدفه چند سازی بهینه رویکرد از استفاده با و مساله هدف تابع قالب در نرم
افزار نرم توسط مربوطه مدل معذوریم.) کامل طور به مساله مدل آوردن از فضا کمبود علت (به

است. شده حل صنایع گروه داده�های از استفاده با ILOG CPLEX 12.3
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ای هفته دو تناوب دوره با دانشگاهی دروس بندی زمان برای پراکنده جستجوی الگوریتم یک

جواب الگوی نمایش :١ شکل

پراکنده جستجوی روش به مساله حل .٣

دانشگاهی، دروس زمان�بندی مساله پیچیده ماهیت خاطر به شد اشاره قبل فصول در همان�طور
معقول زمان در مطلوبی جواب و داده کاهش را حل زمان می�تواند آن فراابتکاری و ابتکاری حل
بهینه مسائل حل برای که است روش�هایی جمله از پراکنده جستجوی الگوریتم بیاورد. بدست
واقع موثر مسائل حل در تشدید و تنوع های استراتژی کمک به و شده استفاده خوبی به سازی
اولیه جمعیت یک ایجاد با ، پراکنده جستجوی روش پایه بر پیشنهادی الگوریتم .[۳] است شده
بازه هر کالس�های تعداد عنوان به سطر ٣ از جواب این می�شود. آغاز تصادفی نیمه صورت به
خالی های کالس و متغیر و ثابت جلسات به آن بخش هر و شده تشکیل بازه یا ستون ۶٠ و
بوده شدنی اولیه های جواب است. شده گذاشته نمایش به ١ شکل در که می�شود، داده تخصیص
تابع به توجه با ها بازه بهترین در دروس گرفتن قرار احتمال رولت چرخ قاعده از استفاده با و
تعدادی اول مجموعه که هستند الگوریتم خاص مجموعه�های ایجاد دوم گام است. بیشتر هدف
از تعدادی دوم مجموعه و باشند داشته را فاصله حداقل بهترین جواب با که بهتر جواب�های از
به مساله هستند.این بیشتری تنوع دارای اول مجموعه جواب�های به نسبت که هستند جواب�ها
برای فوق مجموعه دو از است. شده گرفته نظر در محلی بهینه یک در گرفتن قرار از گریز خاطر
گام در که صورتی در و شده اصالح تعمیر گام در جدید نسل . می�شود استفاده جدید نسل تشکیل
اعمال با گام آخرین در می�شوند. شدنی گام این در باشند کرده نقض را محدودیت�ها برخی قبل
به می�دهند. ارتقا محلی بهینه یک تا و بخشیده بهبود را آن�ها جدید نسل روی بر همسایگی�هایی
، جدید نسل ایجاد گام ٣ می�شوند. آن وارد جواب�ها از بخشی تنها ، گام این بودن طوالنی علت
پیشنهادی الگوریتم در می�شود. تکرار الگوریتم خاتمه شرط به رسیدن تا محلی جستجوی و تعمیر

است. شده گرفته نظر در زمان حدود یا و نسل تعداد شرط این
به نسبت بهتری جواب داده�ها بعضی در و شده تست صنایع گروه های داده با نیز فوق الگوریتم
داشته ، برابر زمان یک برای و ILOG CPLEX 12.3 نرم�افزار توسط آمده بدست جواب

است.
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