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چکیده
در اين تحقيق ،يك تسهيل بازيابی با ايستگاه های کاری مستقل برای بازيابی محصوالت معيوب مورد
بررسی قرار گرفته است .ما از فعاليت های دوباره کاری و بازيافت برای بازيابی محصوالت معيوب
استفاده کرديم .هر ايستگاه دوباره کاری با استفاده از مدل صف  M/M/m/Vمدل سازی شده است
که  mو  Vمتغيرهای تصميم می باشند .همچنين ،هر ايستگاه بازيافت نيز با استفاده از مدل صف
 M/M/mمدل سازی شده است که  mنيز متغير تصميم می باشد .برای فرموله کردن مسأله ،يك
مدل برنامه ريزی غيرخطی عدد صحيح تك هدفه که سعی در حداقل سازی متوسط زمان بيكاری
ماشين آالت دارد ،ارائه شده است .هدف بدست آوردن تعداد بهينه ماشين آالت ايستگاه های کاری
(ايستگاه های دوباره کاری و بازيافت) و ظرفيت ايستگاه های دوباره کاری می باشد .از آنجائيكه مسأله
مطرح شده در دسته مسائل  NP-hardقرار می گيرد ،برای بدست آوردن جواب مسأله از الگوريتم
ژنتيك ( ) GAاستفاده شده است .چون هيچ معياری برای اعتبارسنجی نتايج بدست آمده وجود ندارد،
از اينرو از الگوريتم رقابت استعماری ( )ICAبرای اين امر استفاده شده است .در نهايت ،کارايی مدل
ارائه شده و الگوريتم های حل با استفاده از تعدادی مسائل نمونه نشان داده شده است.
واژگان كلیدی :بازيابی ،رويكرد صف ،قابليت اطمينانICA ،GA ،
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مقدمه
در دنيای صنعتی امروزی توليد و هزينه های آن نقش مهمی را در پيشبرد اهداف کشورها ايفا می نمايد .از اينرو کشورهايی که
دارای صنايع توليدی کارا هستند دارای قدرت اقتصادی بوده و در نتي جه برتری محسوسی نسبت به کشورهايی که اين اصل را
رعايت نكرده اند می باشند .توليد محصوالت با کيفيت باال وضايعات کم يكی از اصول اساسی و مهم در راستای افزايش کارايی
صنايع توليدی می باشد .هر چند صنايع توليدی امروزی نسبت به صنايع توليدی پيشين از کارايی خوبی برخوردار بوده و
ضايعات کمتری توليد می کنند ولی باز هم اين صنايع به داليلی همچون خرابی ماشين آالت حين توليد ،نامرغوب بودن مواد
اوليه ،خطای اپراتور ،عدم رضايت مشتری از محصول توليدی و ...با برگشتی هايی مواجه می شوند و به ناچار دنبال راه هايی
برای تقليل هزينه های ت وليدی می باشند يكی از اين راه ها ،بازيابی اين محصوالت و بازگرداندن آن ها به چرخه حيات می
باشد .دوباره کاری ،بازيافت ،تعمير ،نوسازی و استفاده مجدد از جمله روش های بازيابی هستند که بيشتر صنايع توليدی از آن
استفاده می کنند ( .)Karamouzian et al, 2011روش های بازيابی به دليل حذف برخی فرآيند ها برای توليد محصول و
همچنين استفاده از مواد اوليه قبلی باعث کاهش هزينه های توليد مجدد همان محصول و در نتيجه افزايش کارايی صنايع
توليدی می گردد .از اينرو ،صنايع توليدی به دنبال بكارگيری يك يا چند مورد از اين روش ها در داخل يا خارج کارخانه های
توليدی می باشند تا در کنار استفاده از مزايای فرآيندهای توليدی از مزايای استفاده از فرآيندهای بازيابی کمال بهره برداری را
کرده باشند(.)Vorasayan and Ryan, 2006
در مراکز صنعتی و توليدی توجه به اين امر که فرآيند های بازيابی به چه صورت باشند ،تا محصوالت وارده به اين فرآيندها
بدون اينكه مدت های طوالنی منتظر بمانند ،تا دريافت خدمت نموده و خارج شوند و يا چه تعداد ماشين يا نيروی کاری برای
ايستگاههای کاری کفايت می کند ،امری ضروری به نظر می رسد .همچنين يكی از عواملی که سازمانها يا کارخانجات می
توان ند هزينه های خود را تقليل دهند و به بهره وری مناسبی دست يابند کم کردن زمانهای بيكاری می باشد که اين امر در
مسائلی هم که در زمينه ايستگاههای بازيابی می باشد می تواند در نظر گرفته شود .در اين گونه مسائل،يكی ازشرايطی که
مطرح می شود خرابی ماشين آالت به کار ر فته در ايستگاههای کاری می باشد .به عبارت ديگر زمان دقيقی که يك ماشين
خراب می شود در دسترس نمی باشد و اينكه چقدر به اين ماشين جهت انجام وظايف محوله می توان اطمينان حاصل کرد،
بايد مشخص شود .قابليت اطمينان يك سيستم احتمال کارکرد سالم و بدون عيب برای مدت زمان مشخص طبق شرايط
موجود و از پيش تعيين شده می باشد .از اينرو ،در اين تحقيق از دو روش بازيابی که عبارتند از :دوباره کاری و بازيافت به طور
همزمان برای بازيابی محصوالت معيوب استفاده شده و توسط رويكرد صف مدل سازی گرديده است .در ادامه به مرور
مختصری از کارهای انجا م شده پيشين در زمينه بكارگيری دوباره کاری  ،بازيافت  ،قابليت اطمينان  ،رويكرد صف در خواهيم
پرداخت.
توکتای و همكاران يك شبكه صف بسته را برای بررسی مسأله خريد قطعات جديد برای محصول قابل بازيافت در شرکت
کوداک 1بكار بردند .هدف پيدا کردن يك سياست سفارش دهی بود به طوری که کل خريدهای مورد انتظار ،نگهداری موجودی
و هزينه فروش از دست رفته را مينيمم می کرد .آنها برای کل زنجيره تأمين شرکت کوداک از يك شبكه صف شش گرهی که
شامل خريد ،حمل ،توليد ،توزيع ،فروش و بازگشتی ها بود استفاده کردند .آنها همچنين يك روش ابتكاری برای حل مسأله
ارائه دادند ( .)Toktay et al, 2000کتزنبرگ و همكاران دو شكل از فرآيند دوباره کاری را برای يك مسأله خط مونتاژ-
دمونتاژ که عبارتند از  :خطوط موازی و خطوط ترکيبی با استفاده از شبكه صف  GI/G/Cمقايسه کردند .آنها محصولی را که
توسط يك خط جريانی که سه مرحله مونتاژ( )A,B,Cدارد و توسط آن خط جريان مونتاژ می شود ،در نظر گرفتند .هدف پيدا
کردن شكلی از خط مونتاژ -دمونتاژ بود ،به طوری که متوسط زمانهای جريان حداقل شود (.)Ketzenberg et al, 2003
1 Kodak company
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بايندير و همكاران يك سيستم دوباره کاری را به عنوان يك شبكه صف جهت بدست آوردن نسبت محصوالت برگشتی در
محيط کنترل موجودی در نظر گرفتند .در اين تحقيق ،محيط توليدی که در آن توليد و دوباره کاری نيازمند هر دو عمليات
مشترک و جداگانه می باشند همراه با عمليات تامين کننده گان برای قطعات جديد و طول عمر مفيد محصول به صورت شبكه
صف مدل شده است .)Bayindir et al, 2003( .ويسايان و رايان يك مدل برنامه ريزی رياضی برای بيان فرآيندهای فروش
 ،بازگشت  ،نوسازی و فروش مجدد در يك شبكه صف باز را توسعه دادند .آنها يك توليد کننده در يك بازار رقابتی برای
محصول جديد را در نظر گرفتند وبه دنبال کشف اين موضوع بودند که چگونه قيمت و حجم مطلوب از محصوالت بازيابی شده
بوسيله ويژگی های بازار برای محصوالت جديد و ترميمی تاثير می گذارد .آنها مدل خود را با يكسری محاسبات عددی حل
کردند ( .)Vorasayan and Ryan, 2006گايون و دَلِری يك سيستم توليدی ساخت ذخيره ای ظرفيت دار در نظر گرفتند.
آنها اين سيستم را بعنوان يك سيستم صف ساخت ذخيره ای با فروش از دست رفته مدلسازی کردند .آنها از دو مسأله قيمت
گذاری ثابت و پويا برای مدلسازی مسأله خود که هدف آن حداکثر سازی سود در افق زمانی نامحدود بود ،استفاده نمودند و
برای هر دو مسأله سياست قيمت گذاری و توليد بهينه را مشخص کردند ( .)Gayon and Dallery, 2006مائيتی و
همكاران يك سيستم توليد -بازيافت ادغامی را در افق زمانی محدود ارائه کردند ،که در آن سيستم تقاضای متغير مشتريان
توسط محصوالت بازيافتی و توليدی جواب داده می شدند .آنها فرض کردند که محصوالت استفاده شده توسط مشتريان ،دوباره
جمع آوری شده و عمليات بازيافت و يا اگر قابل بازيافت نبودند منهدم سازی روی آنها اعمال می شد .در اين مقاله فرض براين
بوده که محصوالت بازيافتی به مانند محصوالت توليدی جديد می توانند فروخته و استفاده شوند .آنها مسأله خود را بعنوان يك
مسأله کنترل بهينه که سود کل را ماکزيمم می کرد فرموله کردند و آن را با استفاده از روش حساب ديفرانسيل و انتگرال و
روش گراديان کاهش يافته عمومی حل کردند ( .)Maity et al, 2009چيو و همكاران يك مسأله زمان بازپرسازی بهينه را
برای سيستم های توليدی و با در نظر گر فتن خرابی تصادفی ماشين در دوباره کاری را مورد مطالعه قرار دادند .آنها فرض
کردند که وقتی ماشين خراب شود هيچ فعاليتی برای از سرگيری مجدد (راه اندازی مجدد) آن صورت نمی پذيرد و توليد
متوقف می شود و فقط وقتی که همه موجودی های در دست به اتمام می رسند ،توليد دوباره شروع می شود .آنها مدلی
رياضی برای تعيين زمان اجرای بازپرسازی و مقدار انباشته و با هدف حداقل سازی هزينه های مورد انتظار در هر واحد زمانی
ارائه نمودند ( .)Chiu et al, 2012ليكنز و همكاران يك شبكه تصميم استراتژيك برای بهبود خدمات تسهيالت بازتوليدی
ارائه داد ند .آنها يك مدل غير خطی تصادفی مفيدی را با استفاده از تئوری صف بدست آوردند که الگوريتم های تكاملی
متفاوتی برای حل مسأله استفاده شده بود .آنها يك مدل حداکثرسازی سود تصادفی برای تعيين همزمان طرح شبكه مطلوب و
استراتژی ارائه سرويس مطلوب برای يك شبكه چند محصولی چند سطحی برای قطعات قابل تعمير ارائه کردند ( Lieckens
 .)et al, 2013ديابت و همكاران يك شبكه لجستيكی چند سلسله مراتبی را به منظور حداقل سازی هزينه کل لجستيك
های معكوس که شامل هزينه های اجاره ،حمل موجودی ،جابجايی مواد ،راه اندازی و ترابری بود ،ارائه دادند .آنها يك مدل
برنامه ريزی غير خطی عدد صحيح مختلط برای پيدا کردن تعداد و مكان نقاط جمع آوری ابتدايی و مراکز بازگشتی متمرکز
مورد نياز برای يك سيستم جمع آوری و بازگشتی کارآمد و همچنين حداکثر زمان تجميع مقادير کوچك از محصوالت
بازگشتی در داخل محموله های بزرگ ارائه کردند .آنها مسأله برنامه ريزی غير خطی عدد صحيح مختلط خودشان را با استفاده
از الگوريتم ژنتيك( )GAو سيستم ايمنی مصنوعی( )AIحل کردند ( .)Diabat et al, 2013پسنديده و همكاران يك مسأله
دوباره کاری که دارای محصوالت معيوب بودند با استفاده از رويكرد صف مدلسازی کردند و آن را با الگوريتم ژنتيك مبتنی بر
پارتوی تنظيم شده حل کردند.در اين مسأله يك تسهيل توليدی با ايستگاههای کاری مستقل برای باز سازی محصوالت
نامنطبق مورد بررسی قرار گرفته است .هر ايستگاه کاری به عنوان يك سيستم صف  M/M/mدر نظر گرفته شده است و
سپس يك مدل برنا مه ريزی غير خطی سه هدفه برای فرموله کردن مسأله توسعه داده شده است ( Pasandideh et al,
 .)2014روقانيان و پژوهشفر يك مدل برنامه ريزی خطی عدد صحيح مختلط احتمالی برای طراحی لجستيك معكوس
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طراحی نمودند .آنها تقاضا از مراکز توليد و بازيافت را به عنوان متغيرهای تصا دفی در نظر گرفتند ..آنها در اين مقاله يك مسأله
لجستيك معكوس شبكه ای چند محصولی وچند مرحله ای را با در نظر گرفتن حداقل سازی هزينه حمل و نقل و هزينه های
ثابت افتتاح مراکز دمونتاژ و مراکز پردازش در لجستيك معكوس ،پيشنهاد دادند .سپس ،از آنجايی که مدل ارائه شده توسط
آنها از دسته مسائل  NP-hardمی باشد؛ برای يافتن شبكه لجستيك معكوس ،الگوريتم ژنتيك مبتنی بر اولويت را برای
برآوردن تقاضای اعمال شده توسط مراکز توليد ومراکز بازيافت ،به منظور حداقل سازی هزينه کل در شرايط عدم قطعيت
پيشنهاد دادند( .)Roghanian and Pazhoheshfar, 2014وحدانی و نادریِ بِنی يك مدل برنامه ريزی رياضی جديدی
برای طراحی شبكه بازيافت در صنعت آهن و فوالد ارائه دادند .اين شبكه چند رده ای ،چند تسهيلی ،چند محصولی و چند
منبعی(تهيه کننده) بود .آنها يك روش حل جديدی را با ترکيب برنامه ريزی فاصله ای (بازه ای) ،برنامه ريزی تصادفی و روش
بهينه سازی روباست ارائه کردند ( .)Vahdani and Naderi-Beni, 2014لو و همكاران به دنبال يافتن يك برنامه
زمانبندی استوار(روباست) برای تك ماشين با محدوديت های دسترس پذيری ،بودند .آنها فرض کردند که ماشين با خرابی
های غير منتظره سروکار د ارد و تابع خرابی ماشين از توزيع وايبول پيروی می کند .آن ها برای مسأله خود يك مدل دوهدفه را
ارائه نمودند و آن را با استفاده از الگوريتم ژنتيك حل نمودند ( .)Lu et al, 2015هيلگر و همكاران يك مسأله مقدار
توليد(انباشته) ظرفيت دار چند محصولی پويای تصادفی را با د ر نظر گرفتن دوباره کاری ارائه نمودند .برای مسأله توليد و
دوباره کاری يكپارچه مذکور ،آنها يك فرمول بندی مدل غير خطی که توسط ميانگين های نمونه تقريب شده بود و يك مدل
تكه ای تقريبی خطی ارائه نمودند.)Hilger et al, 2016( .
در مطالعات انجام شده پيشين از رويكرد ص ف برای مدل سازی فرآيند دوباره کاری استفاده گرديده است ولی از آنجائيكه
تمامی محصوالت نمی توانند به داليلی همچون شديد بودن درجه نقص ،نداشتن صرفه اقتصادی و عواملی از اين قبيل دوباره
کاری شوند ،بنابراين لحاظ کردن يك فرآيند بازيافت در کنار فرآيند دوباره کاری نيز امری معقول و ضروری به نظر می رسد .از
اينرو ،در اين تحقيق يك سيستم دوباره کاری -بازيافت در نظر گرفته شده است .اين سيستم با استفاده از مدل های صف
 M/M/m/Vو  ، M/M/mبترتيب برای دوباره کاری و بازيافت مدل سازی شده است که در نظر گرفتن دو مدل صف مذکور
به طور هم زمان در کاراهای مشابه پيشين مشاهده نشده است .در نظر گرفتن محدوديت قابليت اطمينان برای ماشين آالت و
حداقل سازی متوسط زمان های بيكاری (به عنوان تابع هدف) برای سيستم دوباره کاری -بازيافت فوق از جمله موارد ديگر
افزوده شده در اين کار تحقيقاتی می باشد که در کارهای قبلی مشاهده نشده است.

تعریف مسأله و مدل سازی
در شكل( )1نمايی از يك تسهيل بازيابی شامل دوباره کاری و بازيافت برای بازيابی محصوالت معيوب ارائه شده است .در ابتدا
محصوالت معيوب با نرخ کلی  وارد ايستگاه بازرسی شده و مورد بازرسی  111درصدی قرار می گيرند .يك محصول نامنطبق
يكی از ( )I+1نوع نقص ممكن را با احتمال مشخص  Pدارد .بطوريكه اگر محصول نامنطبق يكی از  Iنوع نقص ممكن را داشته
باشد به يكی از ايستگاههای دوباره کاری مستقل از هم که برای انجام عمل دوباره کاری در نظر گرفته شده اند ،ارسال خواهد
شد .با اين فرض که هر ايستگاه دوباره کاری فقط يك نوع مشخص از  Iنقص را می تواند دوباره کاری نمايد و اگر محصول
نامنطبق مورد نظر هيچ کدام از  Iنوع نقص ممكن را نداشته باشد و نقص آن از نوع ديگری باشد(يعنی اگر محصول
نامنطبق( )I+1امين نقص را دارا باشد) در اينصورت اين محصول به يكی از  Jايستگاه بازيافت که برای بازيافت در نظر گرفته
J

I

j 1

i 1

شده اند ،ارسال خواهد شد .نرخ ورود کلی به ايستگاه بازرسی از رابطه     i    jبدست خواهد آمد؛ بطوريكه نرخ
ورود محصول به ايستگاه دوباره کاری  iام برابر  i   Pi ; i  1, 2,..., Iو نرخ مراجعه محصول به ايستگاه بازيافت  jام برابر
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  j   Pj ; j  1,2,..., Jمی باشند Pi .و  Pjبه ترتيب احتمال ارسال محصول از ايستگاه بازرسی به ايستگاه دوباره کاری i
ام و بازيافت  jام می باشند .در هر ايستگاه دوباره کاری چندين ماشين يكسان به صورت موازی کار می کنند در حالی که در
هر کدام از ايستگاه های بازيافت فقط يك ماشين مشغول کار است .همچنين ظرفيت ايستگاه های دوباره کاری نامحدود ولی
ظرفيت ايستگاه های بازيافت محدود می باشند و وقتی ظرفيت آنها تكميل باشد محصوالت به صورت مشتريان از دست رفته
تلقی خواهند شد .در اين کار تحقيقاتی هدف بدست آوردن تعداد بهينه ماشين آالت ايستگاه های دوباره کاری و ظرفيت بهينه
ايستگاه های بازيافت می باش د .مدل های صف در نظر گرفته شده برای ايستگاه های دوباره کاری به صورت  M/M/m/Mو
برای ايستگاه های بازيافت به صورت  M/M/mمی باشند.

شکل -1تسهیل بازیابی

قبل از ارائه مدل به معرفی مفروضات ،شاخص ها ،پارامترها و متغير های مسأله خواهيم پرداخت.

مفروضات



ورود محصوالت به ايستگاه های کاری از توزيع پواسون تبعيت می کند



مدت زمان سرويس دهی در ايستگاه های کاری از توزيع نمايی تبعيت می نمايد.



هر ايستگاه دوباره کاری فقط يك نوع نقص را پردازش می نمايد.



ايستگاه های بازيافت تمامی نقص ها را پردازش می نمايند.



هر محصول فقط يك نوع مشخص از نقص(عيب) را با درصد(احتمال) معلومی دارا می باشد.



ايستگاه های دوباره کاری مستقل از هم عمل می نمايند .همين فرض برای ايستگاه های بازيافت هم صادق می باشد.



بودجه افزايش ماشين آالت ايستگاههای دوباره کاری محدود می باشد.
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در هر ايستگاه کاری تعدادی ماشين به صورت موازی کار می کنند که با خرابی مواجه می شوند و وقتی خراب می
شوند .جايگزينی ندارند



مدت زمانی که طول می کشد تا يك ماشين خراب شود از توزيع نمايی پيروی می کند.



سيستم در حالت پايدار کار می کند.



نظم صف به صورت ( FCFSاولين ورودی اولين دريافت کننده خدمت) می باشد.

شاخص ها

 : iبيانگر ايستگاه دوباره کاری )(i=1,2,…,I
 : jبيانگر ايستگاه بازيافت )(j=1,2,…,J
 : kبيانگر نوع ماشين در ايستگاه دوباره کاری ) ( k  1, 2,..., mi
 : lبيانگر نوع ماشين در ايستگاه بازيافت ) ( l  1,2,..., m j
پارامترها

 : نرخ ورود محصول به تسهيل بازيابی
 : iنرخ ورود محصول به ايستگاه دوباره کاری  iام
 :  jنرخ ورود محصول به ايستگاه بازيافت  jام
 : Piاحتمال ارسال محصول به ايستگاه دوباره کاری  iام
 : Pjاحتمال ارسال محصول به ايستگاه بازيافت  jام

 :  iنرخ سرويس دهی ايستگاه دوباره کاری  iام
 :  jنرخ سرويس دهی ايستگاه بازيافت  jام
 : ikنرخ خرابی ماشين  kام در ايستگاه دوباره کاری  iام
 :  jlنرخ خرابی ماشين  lام در ايستگاه بازيافت  jام
 : CM iهزينه افزايش يك واحدی تعداد ماشين آالت در ايستگاه دوباره کاری  iام
 : CM jهزينه افزايش يك واحدی تعداد ماشين آالت در ايستگاه بازيافت  jام
 : CMremکل بودجه در دسترس برای افزايش تعداد ماشين آالت در ايستگاه های دوباره کاری
 : CMrecکل بودجه در دسترس برای افزايش تعداد ماشين آالت در ايستگاه های بازيافت
 : CViهزينه افزايش ظرفيت صف در ايستگاه دوباره کاری  iام
 : CVremکل بودجه در دسترس برای افزايش ظرفيت صف در ايستگاه های دوباره کاری
 : lbحد پايين قابليت اطمينان ماشين آالت
 : tمدت زمانی که تمامی محصوالت بايد در آن زمان پردازش شوند.
متغیرهای صف و تصمیم

 : miتعداد ماشين آالت ايستگاه دوباره کاری  iام
 : m jتعداد ماشين آالت ايستگاه بازيافت  jام
 : Viظرفيت ايستگاه دوباره کاری  iام
 : riاحتمال مشغول بودن ماشين در ايستگاه دوباره کاری  iام
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 امj  بهره وری ايستگاه بازيافت:  j
 امi  درصد زمان بيكاری ايستگاه دوباره کاری:  0i
 امj  درصد زمان بيكاری ايستگاه بازيافت:  0 j

مدل ریاضی

: پارامترها و متغير های معرفی شده مدل رياضی ارائه شده عبارت است از، شاخص ها،با توجه به مفروضات
I

J

i 1

j 1

  0i    0 j

MinZ 

)1 (

IJ

Subject to :
mj
mi

 
 t
Mini , j 1   1  e ik t  , 1   1  e jl

k 1
l 1
 




I

 CM
i 1

j 1



   lb
 

i  1, 2,..., I , j  1, 2,..., J

(2)

i

 mi  CMrem

(3)

j

 m j  CMrec

(4)

J

 CM





I

 CV V  CVrem
i

i 1

j 

j
mj j

 j 1
ri 

i
mi  i

j  1, 2,..., J

(6)

j  1, 2,..., J

(7)

i  1, 2,..., I

(8)

  mi 1 k

 0i     i k
  k  0 k ! i


0 j

(5)

i

 m j 1  jk
 
 k 0 k !  k
j




  

m
V  m 1
  i i ri i i  1

  m !  mi  r  1
  i i i

 


m

 
j j


 m
   j 1    m ! 
  j
i
j 

1

i  1, 2,..., I

(9)

j  1, 2,..., J

(11)

1  mi  Vi

i  1, 2,..., I

(11)

mj 1

j  1, 2,..., J

(12)

mi , m j , Vi

are integer ; i  1, 2,..., I , j  1, 2,..., J
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در مدل باال ،رابطه ( ) 1تابع هدف مسأله بوده و به دنبال حداقل سازی متوسط زمان های بيكاری ماشين آالت می باشد .رابطه
( ) 2محدوديت قابليت اطمينان ماشين آالت می باشد و تضمين می کند که حداقل قابليت اطمينان ماشين آالت از حد
مشخصی کمتر نباشد .روابط ( )3و ( ) 4بترتيب محدوديت های بودجه برای افزايش ماشين آالت در ايستگاه های دوباره کاری
و بازيافت می باشد .محدوديت بودجه برای افزايش ظرفيت صف ايستگاه های دوباره کاری در رابطه ( )5بيان شده است.
محدوديت های ( )6و ( ) 7مربوط به بهره وری ايستگاه های بازيافت می باشد ،بطوريكه محدوديت ( )7تضمين می کند که
سيستم در حالت پايدار کار می کند .محدوديت مربوط به مشغول بودن ماشين آالت ايستگاه های دوباره کاری در رابطه ()8
مورد بررسی قرار گرفته است .احتمال های بيكار ی ماشين آالت ايستگاه های دوباره کاری و بازيافت در محدوديت های ( )9و
( )11محاسبه شده اند .و نهايت ًا محدوديت های ( )12( ،)11و ( )13مربوط به حدود باال و پايين و عدد صحيح بودن متغيرهای
تصميم می باشند.
حل مسأله
با توجه با اينكه مدل ارائه شده در اين مقاله جزو مسائل با پيچيدگی سخت می باشد ،از اينرو بهتر است که از روش های فرا
ابتكاری برای حل مدل استفاده گردد .يكی از معروف ترين و پرکاربردترين الگوريتم های فرا ابتكاری در حوزه مسائل تك
هدفه ،الگوريتم ژنتيك می باشد که در اين مقاله نيز از اين الگوريتم برای حل مدل بهره گرفته شده است .همچنين به منظور
ارزيابی نتايج بدست آمده از الگوريتم ژنتيك ،از الگوريتم فرا ابتكاری ديگری بنام الگوريتم رقابت استعماری استفاده شده است
که در ادامه به تشريح اين دو الگوريتم خواهيم پرداخت.
الگوریتم ژنتیک()GA

الگوريتم ژنتيك يكی از تكنيك های جست جو می باشد که از تعامل ژنتيكی و انتخاب طبيعی الهام گرفته شده است .اين
الگوريتم در طيف گسترده ای از مسائل مورد استفاده قرار گرفته است ،بويژه در مسائل بهينه سازی ترکيبی که در مدت زمانی
قابل قبول ،جواب های نزديك به جواب بهينه ،ايجاد می کند .الگوريتم ژنتيك برای اولين بار در سال  1975توسط جان هالند
مطرح گرديد و پس از آن توسط گلدبرگ توسعه داده شد (زارع مهرجردی.)1392 ،
ساختار کلی الگوريتم ژنتيك بدين صورت که پس از مشخص نمودن يك مكانيزم مناسب جهت تبديل هر جواب مسأله به يك
کروموزوم ،مجموعه ای از کروموزوم ها به عنوان يك جمعيت اوليه (معموال به صورت تصادفی) ايجاد می شوند .سپس با
استفاده از عملگرهای ژنتيك (تقاطع و جهش) ،اقدام به ايجاد کروموزوم های جديد ،موسوم به فرزند می شود (زارع مهرجردی،
 . )1392بعد از توليد يكسری کروموزوم جديد (فرزند) ،بايستی برازنده ترين آنها جهت توليد نسل جديد ،انتخاب شوند .به
عبارتی ديگر فرآيند انتخاب ،گلچين نمودن کروموزوم های برازنده در ميان والدين و فرزندان است بطوريكه تعداد کروموزوم
های منتخب برابر با اندازة جمعيت اوليه باشد .فرآيند انتخاب بر اساس مقدار برازندگی هر کروموزوم صورت می گيرد که اين
مقدا ر با استفاده از تابع برازندگی بدست می آيد .اين روند تا رسيدن به شرايط توقف مسأله تكرار می شود (زارع مهرجردی،
.)1392
نمايش هر يك از اعضای جمعيت در الگوريتم ژنتيك برای مسأله مطرح شده در اين کار تحقيقاتی در شكل ( )2آورده شده
است .در اين شكل دو کروموزم اول مرب وط به ايستگاه های دوباره کاری و کروموزم سوم مربوط به ايستگاه بازيافت می باشد و
ژن های آنها مربوط به متغيرهای تصميم مسأله می باشند.
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شکل -2نمایش اعضای جمعیت در الگوریتم ژنتیک

الگوریتم رقابت استعماری()ICA

الگوريتم  ICAکه مانند روشهای  PSOو  GAبرای رسيدن به جواب از سيستمهای تكاملی استفاده ميكند ،از نظر قابليت
تعميم پذيری در مسائل بسيار موفق بوده است و در بسياری از کاربردها ظاهر می شود .در اين مسائل با توجه به اينكه
الگوريتم اطالعات اندکی مانند فضای جستجو و تعريف جواب شدنی برای مسأله اصلی دارد ،ميتواند با ايجاد جوابهای تصادفی
در مسير يافتن جوابهای بهتر حرکت کند و در فضای جستجو تا حد امكان به خوبی پيشروی نمايد .الگوريتم کلی روش ICA
به اين روال است که در مرحله اول با تعدادی جمعيت اوليه ،که در اين الگوريتم کشور ناميده ميشود ،شروع می شود و سپس
مقدار تابع هدف طبق مسأله مورد بررسی برای هر کدام از کشورها به دست می آيد .با مقايسه مقادير تابع هدف همه کشورها،
تعدادی از بهترين آنها انتخاب و کشورهای استعمارگر ناميده می شوند .سپس بقيه کشورها ،کشورهای مستعمره ناميده می
شوند .بايد توجه کرد که در شرايط مساوی که چندين مقدا ر تابع هدف يكسان برای انتخاب کشورهای استعمارگر وجود دارد
به تصادف از بين آنها ،کشورهای استعمارگر انتخاب می شوند .حال ،کشورهای مستعمره به کشورهای استعمارگر اختصاص می
يابند تا امپراتوری ها (هر امپراتوری از يك کشور استعمارگر و چند کشور مستعمره تشكيل شده است) تشكيل شوند .بايد توجه
کرد که هر چه قدرت يك کشور استعمارگر بيشتر باشد (تابع هدف آن بهتر باشد) تعداد بيشتری کشورهای مستعمره به آن
اختصاص می يابد .در مرحله دوم کشورهای استعمارگر سعی در وابسته کردن کشور مستعمره با دگرگونی فرهنگ و رسوم آن
کشور می کنند که تابع جذب ناميده می شود .اين عمل سبب می گردد که کشور مستعمره در جهت همسان شدن فرهنگی با
کشور استعمارگر حرکت کند .به عبارت ديگر هر کدام از کشورهای مستعمره ،به ترتيب با استفاده از يك روال معين به کشور
استعمارگر نزديك می شوند .در مرحله سوم براساس روال طبيعی ،بعضی از کشورهای مستعمره ممكن است انقالب کنند و
بتوانند قدرت امپراتوری را در دست بگيرند .در نتيجه  درصد از کشورهای مستعمره انتخاب و دچار انقالب می شوند .بعد از
اينكه توابع جذب و انقالب انجام شد ،تابع هدف برای هر کدام از کشورهای مستعمره دوباره محاسبه می شود .حال ،برای هر
کدام از امپراتوريها اگر بهترين تابع هدف کشورهای مستعمره از تابع هدف کشور استعمارگر مقدار بهتری داشت ،آنگاه جای آن
دو کشور باهم عوض می شود .در ضمن ،بعد از انجام اين عمل برای تمامی امپراتوريها بهترين جواب و مقدار همه کشورهای
استعمارگر به عنوان بهترين جواب و مقدار جاری در اين تكرار الگوريتم ذخيره می شود .حال ،اگر مقدار تابع هدف جواب
جاری نسبت به بهترين مقداری که تاکنون به دست آمده دارای کيفيت بهتری باشد ،آنگاه جواب و مقدار جديد جايگزين
جواب قبلی می شود .از طرف ديگر بايد توجه کرد که بعد از خاتمه الگوريتم ،اين جواب و مقدار به عنوان جواب مساله ارائه می

شود .در مرحله چهارم قدرت کل يك امپراتوری به صورت مجموع تابع هدف کشور استعمارگر به اضافه ضريبی مانند 0   
1از ميانگين توابع هدف مستعمرات آن تعريف می شود .توجه به اين نكته ضروری است که اين ضريب سبب می گردد که
کاربر بتواند تأثير اهميت کشور استعمارگر يا ميانگين کشورهای مستعمره را در قدرت نهايی هر امپراتوری معين کند .همچنين
طی رقابت استعماری که براساس مقايسه قدرت امپراتوريها صورت می گيرد ،ضعيف ترين عضو از ضعيف ترين امپراتوری
انتخاب شده و به يكی از امپراتوريها انتقال می يابد .بايد توجه کرد که اگر امپراتوری دارای هيچ کشور مستعمره نباشد ،آنگاه
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کشور استعمارگر آن به کشوری مستعمره تبديل می شود و به يكی از امپراتوريها انتقال می يابد .نكته بسيار مهم در مرحله
چهارم در اين است که انتقال ضعيف ترين عضو از ضعيف ترين امپراتوری به امپراتوری ديگر به صورت احتمالی صورت ميگيرد
و هرچه امپراتوری دارای قدرت بيشتری باشد به احتمال بيشتری صاحب آن می شود .بنابراين در طی مراحل الگوريتم،
امپراتوری های ضعيف که دارای قدرت کمتری نسبت به ساير امپراتوری ها هستند به تدريج قدرت خود را از دست می دهند و
به مرور زمان از بين می روند .بعد از اين مرحله شرايط پايانی الگوريتم مورد آزمايش قرار می گيرد ،اگر شرايط پايانی ،که يكی
از آنها می تواند باقی ماندن فقط يك امپراتوری باشد ،برقرار شوند ،الگوريتم به پايان می رسد؛ در غير اينصورت الگوريتم به
مرحله دوم بر می گردد (يوسفی خوشبخت و همكاران.)1391 ،
نكته حائز اهميت در بكارگيری اين الگوريتم نحوه تعيين جمعيت کشور ها می باشد که اين مورد نيز همانند الگوريتم ژنتيك و
مطابق با شكل ( ) 2می باشد ،بطوريكه هر کشور بصورت آرايه هايی تعريف می شود که درايه های آن همانند ژن های الگوريتم
ژنتيك می باشد.
مسائل نمونه و تجزیه و تحلیل نتایج
در اين بخش ،مطابق جدول ( )1تعداد  31مسأله آزمايشی توليد شده و نتايج بدست آمده از اجرای دو الگوريتم  GAو ICA
برای تابع هدف و زمان حل الگوريتم ها گزارش شده است.
جدول  - 1مسائل آزمایشی و نتایج بدست آمده
ICA
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GA

زمان حل
(ثانيه)

مقدار تابع
هدف

زمان حل
(ثانيه)

مقدار تابع
هدف

41.414
46.406
39.365
43.714
40.495
35.777
34.215
33.576
37.52
32.71
87.814
93.499
88.567
90.716
88.948
86.521
89.315
88.128
395.59
391.669
403.637
393.759
452.838
414.55
400.653
409.653
418.047
425.755

0.50026
0.6001
0.50345
0.38455
0.62532
0.63489
0.59538
0.67537
0.6478
0.73219
0.68604
0.72634
0.65865
0.74959
0.73126
0.7552
0.75801
0.76856
0.80109
0.78949
0.80181
0.7983
0.799
0.81302
0.80728
0.82309
0.82599
0.84599

27.204
32.196
25.155
29.504
26.285
21.567
20.005
19.366
23.31
18.5
69.764
75.449
70.517
72.666
70.898
68.471
71.265
70.078
375.7
371.779
383.747
373.869
432.948
394.66
380.763
389.763
398.157
405.865

0.47407
0.59334
0.50235
0.35823
0.57928
0.60828
0.69115
0.65332
0.61666
0.71574
0.67246
0.70142
0.64515
0.75527
0.73783
0.75045
0.75334
0.74471
0.79662
0.764495
0.79774
0.78333
0.80399
0.80793
0.81265
0.81846
0.8312
0.8412

تعداد ايستگاه های
دوباره کاری

تعداد ايستگاه های
بازيافت

مسأله نمونه

3
4
3
4
5
6
9
10
7
10
12
13
13
16
17
18
20
18
30
35
35
35
35
40
46
62
72
100

3
3
3
3
3
5
6
7
6
10
11
12
13
14
15
15
16
16
24
25
25
25
30
32
37
54
61
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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در ادامه به مقايسه روش های حل پيشنهادی خواهيم پرداخت .برای اين کار ،دو الگوريتم فرا ابتكاری پيشنهادی را با استفاده
از دو معيار توابع هدف و زمان های حل مورد مقايسه قرار می دهيم تا مشخص شود که آيا دو الگوريتم نتايج يكسانی را برای
مسأله مورد بررسی بدست آورده اند و يا اينكه تفاوت آشكاری ب ين اين دو الگوريتم از لحاظ دو معيار مورد بررسی برای مسأله
مورد نظر وجود دارد .بدين منظور دو الگوريتم حل را بصورت گرافيكی مورد مقايسه قرار می دهيم .در مقايسه گرافيكی ،توابع
هدف دو الگوريتم با هم و زمان های حل آن ها نيز با هم مورد مقايسه قرار می گيرند که شكل های ( )3و ( )4اين مقايسات را
نشان می دهند.

شکل  -3مقایسه گرافیکی الگوریتم های  GAو  ICAاز لحاظ تابع هدف

شکل  -4مقایسه گرافیکی الگوریتم های  GAو  ICAاز لحاظ زمان حل
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) مشخص می شود که دو الگوريتم تقريباً نتايج يكسانی برای تابع هدف بدست آورده اند ولی جواب های3( با توجه به شكل
) نيز مشاهده می شود که اين الگوريتم از4(  با توجه به شكل، همچنين. از کيفيت مناسبی برخوردار هستندGA الگوريتم
. بهتر عمل نموده استICA لحاظ زمان حل هم نسبت به الگوريتم
نتیجهگیری و پیشنهادات آتی
 مروری کلی بر پژوهش های انجام يافته صورت گرفته و در ادامه مسألۀ مورد بررسی در، پس از ارائه کليات،در اين تحقيق
قالب يك مسألۀ توليدی يك هدفۀ برنامه ريزی غيرخطی عدد صحيح و با در نظر گرفتن فعاليت های دوباره کاری و بازيافت با
استفاده از رويكرد صف و محدوديت قابليت اطمينان مدل سازی شده است که به دليل پيچيدگی مسأله مطرح شده و اثبات
 در انتها هم. بودن آن در ادبيات موضوع برای حل اين مدل از دو الگوريتم ژنتيك و رقابت استعماری استفاده شدNP-hard
 از روش گرافيگی جهت انتخاب کاراترين روش حل بهره گرفته شده است که نتيجه،به منظور انتخاب کاراترين روش حل
. را برای مسائل مطرح شده نشان می دادICA  نسبت به الگوريتمGA مقايسات حاصل از اين دو روش برتری الگوريتم
: تحقيقات آتی می توانند در زمينه های زير صورت گيرند،به دليل گستردگی حوزه مورد بررسی
در نظر گرفتن برون سپاری برای فعالت های دوباره کاری و بازيافت



در نظر گرفتن پارامترهای فازی برای مسأله مورد بررسی



استفاده از الگوريتم های فراابتكاری ديگر به منظور حل مدل ارائه شده
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