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 چکیده

دف هگر با ره کابوابسته  یسازآماده یهانظرگرفتن منابع دوگانه محدود و زمانبا در یکارگاهانیجر یبندله مسئله زمانمقا نیدر ا

ما در  . سخت استئل کامالًه از گروه مساقرار گرفته است. مسئله مورد مطالع یکارها مورد بررس لیحداکثر زمان تکم اریمع یسازنهیکم

توسعه داده  یهاتمی. الگورمیاردهکحل آن ارائه  یرا برا یابتکارفرا تمیدو الگور هادامو در  هیمسئله مورد نظر را ته یاضیمقاله مدل ر نیا

ملکرد ع یابیز. به منظور ارکنندیجواب استفاده م یفضا یجستجو یبرا کیژنت تمیو الگور دیتبر یسازهیشب تمیشده از الگور

ارائه  تمیر دو الگورکه ه دهدینشان م جینمونه انجام شده است. نتا ائلبا در نظر گرفتن مس یارائه شده، مطالعات محاسبات یهاتمیالگور

 است.  ه کارگربوابسته  یاندازراه یهامنابع دوگانه محدود با زمان یکارگاه انیجر یبندمسئله زمانحل  یمؤثر برا یشده روش

 کلمات کلیدی 
 یهاتمیررگر، الگووابسته به کا یسازآماده یهازمان ،یاضیر یسازمدل ،یکارگاه انیجر طیمحدود، مح دوگانه منابع ،یبندزمان

 یابتکارفرا
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 ABSTRACT 

In this thesis, flow shop scheduling problem is examined by taking dual resource constrained and worker 

dependent setup times to minimize the criteria maximum completion time. The studying of problem is 

strongly NP-hard. In this thesis, we have prepared a mathematical model to the problem and then we have 

offered the two meta-heuristic algorithms to solve it. The developed algorithms use the simulated annealing 

algorithm and genetic algorithm to search the answer space. In order to evaluate the performance of 

proposed algorithms, computational studies have been done by taking sample problems. The results show 

that both the proposed algorithm is an effective way to solve the dual resource constrained flow Shop 

Scheduling problem with worker dependent setup times.  
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 مقدمه -1

جریان  بندیزمانمسئله  بندیزمانترین مسائل یکی از شناخته شده

در میان محققین است. این مسئله برای بیش از پنجاه سال  1کارگاهی 

مرحله به  mای را برای خود باز کرده است. در این مسئله جایگاه ویژه

صورت سری وجود دارد که در هر مرحله یک ماشین یا بیشتر وجود 

وند. هر کار بر روی هر ماشین پردازش ش mکار باید بر روی   nدارد.

رها با در جریان کارگاهی، همه کا ماشین، یک زمان پردازش مثبت دارد.

ان پردازش هر کار در شوند. زممیآالت پردازش یک ترتیب بر روی ماشین

توالی  !𝑛 تواند متفاوت باشد. در این شرایط برای هر ماشینهر مرحله می

توالی ممکن  𝑚(!𝑛)مسئله از کارها وجود خواهد داشت و در کل برای

سازی در این ارتباط، حفظ ترتیب پردازش کارها خواهیم داشت. یک ساده

است. این بدان معنی است که کارها با یک  mتا ماشین  1از ماشین 

ترتیب بر روی همه ماشین آالت پردازش شوند. چنین مسئله ای تحت 

د. در این حالت شوشناخته می 2عنوان مسئله جریان کارگاهی جایگشتی 

توالی برای کارها وجود خواهد داشت که با این شرایط مسئله  !𝑛به اندازه 

 .[1]شودشناخته می3تحت عنوان مسئله کامالً سخت 

تنها تجهیزات کارگاهی موجود در ادبیات  بندیزماندر اکثر مسائل 

اند و وان منبع محدود در نظر گرفته شدهآالت به عننظیر ماشین

های مربوط به پذیری کارکنان و مهارتهایی نظیر دسترسمحدودیت

ها نادیده گرفته شده است. در حالی که در یندآها جهت اجرای فرآن

و ماشین در کنار هم، در واقعیت، در نظر گرفتن هر دو منبع انسان 

هایی که جرای کارهای سیستم مؤثرند. سیستمو ا بندیزمانتنظیم برنامه 

در آن بحث کاربرد دو منبع نیروی انسانی و ماشین برای تهیه برنامه 

شوند، اشاره شده محدود در نظر گرفته میوجود دارد و منابع  بندیزمان

. [2]داننامیده شده (DRC)4 گانه محدودهایی با منابع دوسیستم

ها همیشه در ها عالوه بر این که ماشینگونه سیستمدرمحیط این

های بودن در ایستگاهیستند، کارگران نیز به علت مشغولدسترس ن

ها، ممکن است در دسترس نباشند. بنابراین لف و حرکت بین ایستگاهمخت

ها و هم هم ظرفیت ماشین  DRC در محیط بندیزمانتصمیمات 

 .[3]نظر بگیردبایست درانسانی را میپذیری نیرویدسترس

به عنوان موضوع تحقیق  DRCFSP5بنابراین در این تحقیق مسئله 

بندی کارها زمانمورد مطالعه قرار گرفته است. در این مسئله، عالوه بر 

 بندیزمانکارها توسط کارگران و تداخل  بندیزمانها، روی ماشین

ماشین باید در نظر گرفته شود. به این معنی که برای یک توالی  -کارگر

کار برای کارگر نیز وجود  ها، یک توالی بهینهکارها روی ماشین خاص از

خاص از کارها برای کارگر، یک توالی دارد. در مقابل، برای یک توالی 
                                                           

1 Flow shop Scheduling 
2  Permutation Flow shop 
3  NP-hard 
4 Dual resource constrained 
5 Dual resource constrained Flow Shop Scheduling Problem 

 .[4]نیز وجود دارد هابهینه از کارها روی ماشین

گیرد، در این تحقیق مورد توجه قرار می یکی دیگر از مسائلی که

ایی است هسازی شامل کلیه فعالیتآمادهاست.  6اندازیتوجه به زمان راه

. [5]ردیاندازی ماشین، فرآیند و یا یک سیکل باید انجام گکه جهت راه

هایی چون دستیابی به ابزار، تنظیم و سوار کردن قطعه، عودت فعالیت

 هاییاتتوانند در زمره عملتمیزکاری، تنظیم دستگاه و تست میابزار، 

ات گذشته عملیات در بسیاری از تحقیق گیرند.سازی قرارمرتبط با آماده

اند و یا به عنوان سازی )اعم از هزینه و زمان( یا نادیده گرفته شدهآماده

بخشی از زمان فرآیند لحاظ شده است. چنین فرضیاتی برای برخی از 

در بسیاری از موارد عملیات رسد ولی بندی معقول به نظر میمسائل زمان

سازی باید به صورت مستقل منظور شود. منفک نمودن زمان تنظیم آماده

 .[6]ا خواهد بودهباعث بهبود عملکرد در تصمیم گیریپردازش،  از زمان

 باشد شود وابسته میتنظ دیکه با یصرفاً به کار می( تنظنهیزمان )هز اگر

زمان عالوه بر کار مطرح شده، به اگر  ایو 7مستقل  یهایتحت عنوان توال

تحت عنوان باشد  وابسته زیشده نقبل از آن پردازش که بالفاصله یکار

اندازی کارها ه. در این تحقیق، زمان راشوندیم ناختهش8ه وابست یهایتوال

اشد. به این صورت که، عملیات بها به کارگران وابسته میروی ماشین

که شود اری توسط تنها یک کارگر انجام میاندازی در یک ایستگاه کراه

 کاری است.پردازش هرکار روی همان ایستگاه پیش نیاز

گونه که پیشتر عنوان شد به دنبال سخت بودن مسائل جریان همان

جهت  های قطعی کمترروش [7]کارگاهی و جریان کارگاهی جایگشتی

ها نیز که اند. تعداد قلیلی از این روشگونه مسائل مورد توجه بودهحل این

های بسیار خورند تنها مسائل با اندازهدر ادبیات موضوع به چشم می

در نتیجه در طول پنجاه سال گذشته اند. کوچک را مورد بررسی قرار داده

های ابتکاری زیادی را جهت حل این گونه ها و روشمحققین الگوریتم

ارائه هایروش جمله اند. ازهای متوسط و بزرگ ارائه دادهمسائل در اندازه

جایگشتی می توان به شبیه سازی  کارگاهیجریان جهت شده

 [10]11ک و الگوریتم ژنتی[9][9][ 9]10ی ممنوعجووجست، [8]9تبرئیدی

 با را جایگشتی کارگاهی جریان مسئله [11]و سنتن و تورس اشاره نمود.

 یک آنها .دادند قرار بررسی مورد تاخیر با کارهای تعداد کردنکمینه هدف

 و نمودند معرفی جایگشتی کارگاهی جریان مسئله برای پایین حد

 و متوسط کوچک، اندازه با مسائل برای بهینه جواب با را آن کارآمدی

، یک الگوریتم در مقاله خود [12]لین و همکاران .کردند بررسی بزرگ

 مسئلهبرای 12وجوی عقبگرد ترکیبی تکاملی جدید به نام الگوریتم جست

با هدف کمینه کردن زمان تکمیل کارها ارائه  جایگشتی کارگاهی جریان

 HBSA مسئله معروف بنچمارک برای ارزیابی عملکرد  29کردند. آنها از 

                                                           
6 Setup time 
7 Sequence-independent 
8 Sequence-dependent 
9 Annealing algorithm  
10 Tabu search 
11 Genetic algorithm 
12 Hybrid backtracking search algorithm 
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های و برخی از الگوریتم HBSA و چند مقایسه بین  کردنداستفاده 

مقاالت اشاره شده فقط ماشین را اما تمامی دادند.کالسیک دیگر نیز انجام

 ان تنها منبع در نظر گرفتند.به عنو

در  بندیزماناولین کسی بود که مبحث  1967ر سال د[13] نلسون

از مقاالت میاز طرفی، تنها تعداد کرا مورد مطالعه قرار داد.  DRC محیط

اند. گانه را در محیط قطعی بررسی کردهمنابع دو بندیزمانهستند که 

یک مقاله مروری درباره تحوالت اخیر  2011در سال [14] خو و همکاران

با تمرکز بر مقاالت منتشر  با منابع دوگانه محدود را بندیزمانمسئله 

ز آثاری اند. با این حال بسیاری اارائه کرده 2009تا  1995از سال  شده

های احتمالی مسائل با منابع دوگانه اند روی ویژگیی کردهکه آنها بررس

های تئوری صف و تکنیکهای محدود متمرکزند و در آنها از مدل

است و تنها تعداد سازی برای حل مسائل استفاده شدهشبیه

اند. این نه را در محیط قطعی در نظر گرفتهمنابع دوگا بندیزمانمیک

است و نیاز به ن تحقیقات منتشر شدهدار بودبر عدم معنیتأکیدی 

تحقیقاتی است که روی حوزه منابع دوگانه محدود قطعی تمرکز داشته 

 در بندیزمانبا مطالعه تحقیقات انجام شده در ارتباط با مبحث  .[4]باشد

شود که تعداد تحقیقات انجام شده در این ص می، مشخDRCمحیط 

زمینه محدود است. همچنین اکثر این تحقیقات مربوط به محیط 

یزدانی و همکاران  با منابع دوگانه محدود است. 1کارکارگاهی بندیزمان

گرفتن منابع در نظر را بامنعطف  یکارگاهمسئله زمان بندی کار[15]

حداکثر زمان  اریسازی مع نهیبا هدف کم نیماش دوگانه محدود انسان و

 .دادندقرار  یکارها مورد بررس لیتکم

جریان کارگاهی با منابع دوگانه  بندیزمانتنها پژوهشی که مسئله  

آنها  باشد.می2013لدر سا[4]مهرآوان و لوگندران کند مقالهمی را بررسی

 که سطححالیهای مختلف برای کارگران در نظر گرفتند، درسطح مهارت

 .اندازی و اجرا یکسان در نظر گرفته شدمهارت مورد نیاز برای انجام راه

ابتکاری آنها یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط خطی ویک الگوریتم فرا

اندازی را های راهرا برای حل مسئله خود گسترش دادند. همچنین زمان

رح نشده دلیل اینکه این مسئله قبالً مطوابسته به توالی در نظر گرفتند. 

در حقیقت به دلیل عدم کاربرد آن نیست، دلیل آن افزایش پیچیدگی در 

 نتیجه معرفی کارگران به عنوان منبع اضافی است. 

در این  ،شدهتحقیقات انجام موجود و تعداد اندک با توجه به ادبیات

جریان کارگاهی با منابع دوگانه محدود با در  بندیزمان تحقیق مسئله

 صلیا عموضو انعنو بهوابسته به کارگر  اندازیراههای ننظرگرفتن زما

 لدـم قـتحقی نـیدر ا اذـل. ستا گرفته ارقر مطالعه ردمو تحقیق

 کامل تتوضیحا با اههمرو  تنظیم مسئله ینا یاضیر یزـیرهـبرنام

 -NP مسائل وهگردر  ئلهـمساین  هـاییکـنجآ زا. دـش دـهاخو توصیف

Hard را  نظر ردمو  لهئـمس دـنابتو هـک قـقیروش د کـی ئهدارد، ارا ارقر

و دور از  ختـس ربسیا ،هدد ارقر زیسا بهینه ردمو منطقی نماز یکدر 

 حل ایبر ریبتکااافر یهایتمرلگوا توسعه حالت یندر ا ماا. تـسا نـهذ
                                                           
1 Job shop 

 مناسبی ربسیا یتژاسترا نداتو می لوـمعق ناـمز یکدر  مسائل گونهنیا

 زیاـس بهینه ایرـب ریاـبتکاافر یتمرلگوا دو مقاله یندر ا الذ. باشد

 و دیتبر سازیشبیه تمیاز الگور بنابراین. دـش دـهاخو هـئارا ئلهـمس

 به مهدر ادا د.شویجواب استفاده م یفضا یجستجو یبرا کیژنت تمیالگور

در  با محاسباتی تمطالعا ه،شد هـئارا یتمروـلگا درـعملک یابیارز رمنظو

 . شد دـهاخو ماـنجا هدـشداـیجا نمونه مسائل نظرگرفتن

 بیان مسئله -2

 کارگر w طـتوس ینـشما mروی  راـک n ریزیهـبرنامدر این مقاله 

و  ینـماش: تـسا هدـش ودمحد منبعدو  به هارکا دازشپر. پذیردانجام می

 یمـتقس تهـسدو د به مسائلدر  یپذیرفنعطاا جنبهاز  انگررکا. ناـنسا

 رتمها ظلحااز  کهکند می رهشاا نیاگرره کاـباول  دسته. وندـیشـم

. اما دسته [16]،[2]ها یکسان هستندی تمام ماشینرو تعملیا یک منجاا

متفاوتی را از لحاظ انجام عملیات های دوم کارگرانی هستند که مهارت

اکثر مسائل موجود در  . در[17]دارا هستند مختلفهای روی ماشین

، به دلیل ساده کردن محاسبات از نوع اول کارگران DRCادبیات محیط

وم استفاده شده است. اما در این تحقیق کارگران غیرهمگن یعنی دسته د

  اند.ای مسئله مورد مطالعه قرار گرفتهکارگران در فض

 مدل سازی ریاضی -3

 انیکردن جر یبندفرموله یبرا MILPمدل  کیمقاله،  نیدر ا

ئه ر اراارگوابسته به ک یاندازراه یهامنابع دوگانه محدود با زمان یکارگاه

 فیکارها تعر لیمجموع زمان تکم یسازممینیم یمدل برا نی. اشودیم

رائه ااست. قبل از  ینسب یتوال افتنیبر  یمبتن یشنهادی. مدل پشودیم

 یرفمع میتصم یرهایو متغ هاسیها، پارامترها، اندفرض ،یشنهادیمدل پ

 .شودیم

 های مدل به شرح زیر است:فرض -1-3

 از زمان صفر شروع شوند و زمان آزادسازی  توانندیکارها م هیکل

𝑟𝑖)کارها برابر با صفر است = 0). 

 و کارگران از زمان صفر در دسترس هستند. هانیماش هیکل 

 ام را انج اتیعمل کی تواندیتنها م ،یلحظه زمان کیدر  نیماش کی

 دهد.

 و کارگر دارد.  نیبه هر دو منبع ماش اجیهر پردازش احت 

 گرفته دهیها نادآن راتیآالت و نگهداری و تعم نیماش یزمان خراب 

 شده است.

 گرفته شده است. دهیناد هانیماش نیب ییجابهزمان جا 

 شودیبار بر روی خط تولید پردازش مهر کار تنها یک. 

 ر هر سفارش بر روی خط تولید، وابسته به کارگ یساززمان آماده

 است.
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 پارامترها -2-3

𝑛 تعداد کارها 

𝑚 هاتعداد ماشین 

w تعداد کارگران 

𝑘, 𝑗           شمارنده کارها{2 ,1, … , n} 

𝑖, 𝑙 ها      ماشین شمارنده{2 ,1, … , m} 

𝑡       شمارنده کارگران{2 ,1, … , w} 

𝑝𝑗,𝑖,𝑡  کار  اندازیراهزمان پردازش و زمانj  روی             

 tکارگر سطوت 𝑖  ماشین

M یک عدد بزرگ مثبت 

 متغیرهای تصمیم -3-3

𝑋𝑗,𝑖,𝑘,𝑙 بعد از  𝑖روی ماشین   jمتغیر باینری که وقتی کار  
و در غیر  1پردازش شود، عدد  𝑙روی ماشین  kکار 

𝑗جایی که داریم  .پذیردرا می 0این صورت عدد  < 𝑘 

𝐶𝑗,𝑖  متغیر پیوسته برای تعیین زمان تکمیل کارj  روی
 𝑖ماشین

𝑌𝑗,𝑖,𝑡 متغیر باینری که وقتی کار 𝑗  روی ماشین 𝑖  توسط
 پذیرد.می 1پرازش شود مقدار 𝑙کارگر 
 

که دو  شودینکته مشخص م نیتنها با ا X میتصم ریمدل متغ نیدر ا

 ایآ تر قیبه طور دق اینسبت به هم دارند؛  یتیکار چه وضع کی اتیعمل

له الفاصرت بتقدم به صو نی. اریخ ایقرار دارد  یگریاز آنها جلوتر از د یکی

به  ازین تنها ،هر جفت کار یبرا ریمتغ فینوع تعر نینباشد. با ا تواندیم

 خواهد بود. ریمتغ کی فیتعر

 پیشنهادی به صورت زیر است: ریاضی مدل -4-3

 
Min 𝐶𝑚𝑎𝑥 
Subject to: 

 

 

 

∑ 𝑌𝑗,𝑖,𝑡𝑡 = 1  ∀𝑗,𝑖 (1) 

   
𝐶𝑗,𝑖 ≥ 𝐶𝑗,𝑖−1 + ∑ 𝑌𝑗,𝑖,𝑡 ∙ 𝑝𝑗,𝑖,𝑡𝑡  ∀𝑗,𝑖 (2) 

   

𝐶𝑗,𝑖 ≥ 𝐶𝑘,𝑖 + ∑ 𝑌𝑗,𝑖,𝑡 ∙ 𝑝𝑗,𝑖,𝑡

𝑡

 

−𝑀 ∙ (1 − 𝑋𝑗,𝑖,𝑘,𝑖) 

∀ 𝑗<𝑛,
𝑘>𝑗,𝑖

 
(3) 

   

𝐶𝑘,𝑖 ≥ 𝐶𝑗,𝑖 + ∑ 𝑌𝑘,𝑖,𝑡 ∙ 𝑝𝑘,𝑖,𝑡

𝑡

 

−𝑀 ∙ 𝑋𝑗,𝑖,𝑘,𝑖 

∀ 𝑗<𝑛,
𝑘>𝑗,𝑖

 
(4) 

   

𝐶𝑗,𝑖 ≥ 𝐶𝑘,𝑙 + 𝑝𝑗,𝑖,𝑡 − 𝑀 ∙ (1 − 𝑋𝑗,𝑖,𝑘,𝑙) 

−𝑀 ∙ (2 − 𝑌𝑗,𝑖,𝑡 − 𝑌𝑘,𝑙,𝑡) 

∀ 𝑗<𝑛,𝑖;
𝑘>𝑗,𝑙≠𝑖;𝑡

 
(5) 

   
𝐶𝑘,𝑙 ≥ 𝐶𝑗,𝑖 + 𝑝𝑘,𝑙,𝑡 − 𝑀 ∙ 𝑋𝑗,𝑖,𝑘,𝑙 

− 𝑀 ∙ (2 − 𝑌𝑗,𝑖,𝑡 − 𝑌𝑘,𝑙,𝑡) 
∀ 𝑗<𝑛,𝑖;

𝑘>𝑗,𝑙≠𝑖;𝑡

 
(6) 

   
𝐶𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝐶𝑗,𝑚 ∀𝑗 (7) 

   
𝐶𝑗,𝑖 ≥ 0  (8) 

   
𝑋𝑗,𝑖,𝑘,𝑙 , 𝑌𝑗,𝑖,𝑡  ∈ {0, 1} 

 
where 𝐶𝑗,0 = 0 

(9) 

 

توسط  اتیکه هر عمل کندی( مشخص م1) یهاتیمجموعه محدود

 کی( اشاره دارد که 2) یهاتیانجام شود. مجموعه محدود یچه کارگر

 نیا نیپردازش شود و همچن نیتوسط دو ماش تواندیکار همزمان نم

 ،نیشهرما یهرکار رو اتیعمل انیکه بعد از پا کندیرا حاصل م نانیاطم

 یهاتیشروع شود. مجموعه محدود یبعد نیماش یور اتشیبالفاصله عمل

 کیر زمان حداکث کیدر  نیماش کی ،ی( اشاره دارند که در توال4( و)3)

که  کنندی(  مشخص م6(و )5) تیکار را پردازش کند. مجموعه محدود

کار را پردازش کند. مجموعه  کیزمان حداکثر  کیکارگر در  کی

سط مدل تو یرهای. متغکندیم سبه( مقدار تابع هدف را محا7) تیمحدود

 .شوندیم فی( تعر9( و )8) تیدوددو مجموعه مح

 ابتکاریی فراهاالگوریتم -4

جریان کارگاهی منابع دوگانه در  یبندکه مسئله زمان ییآن جا از

که بتواند  قیروش دق کیارائه  [4]سخت قرار دارد یلیگروه مسائل خ

قرار دهد،  یساز نهیمورد به یزمان منطق کیمسئله مورد نظر را در 

 تمیحالت توسعه الگور نیسخت و دور از ذهن است. اما در ا اریبس

 تواندیان معقول مزم کیگونه مسائل در  نیحل ا یبرا یابتکارفرا

 باشد. یمناسب اریبس یاستراتژ

 یبندمسئله زمان یبر آن است که برا یمقاله سع نیآنجا که در ا از

ر ارگوابسته به ک یسازآماده یهاجریان کارگاهی منابع دوگانه با زمان

 یسازهیشب یفوق ابتکار یهاتمیبر اساس الگور یدیحل جد یهاروش

صوص ر خد یاصل میبر مفاه یشود، لذا در ابتدا مرور هیارا کیو ژنت دیتبر

حل  یهاتمیو سپس به توسعه الگور میدار ادشدهی یفوق ابتکار یهاوشر

 .میپردازیم کیو ژنت دیتبر یسازهیبر اساس روش شب

 سازی تبریدالگوریتم شبیه -1-4

روش فوق  کی ای یمحل یجستجو تمیالگور کی دیتبر یسازهیشب

د. رها کن یموضع نهیکه قادر است خود را از دام به باشدیم یابتکار

ز ا یجهت دور یو استفاده از حرکات خاص ییهمگرا ،یریبه کارگ یراحت

 هستند که باعث یاتیاز جمله خصوص یموضع نهیدر دام به یریقرارگ

 .ردیمورد توجه قرار گ ریروش در دو دهه اخ نیاند تا اشده

آن  اسیق لیبه دل شتریب دیتبر یسازهیروش به نام شب نیا ینامگذار
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 کیماده جامد تا  کیدر جامدات است که در آن  یکیزیف دیتبر ندیبا فرآ

که  نیتا ا شودیسرد م جیباال حرارت داده شده و سپس به تدر یدما

 ی)حداقل انرژ ابدیخود دست  یستالیشبکه کر نیدارتریبتواند به پا

از  یباال و عار تیفیجامد با ک کی بیترت نیداشته باشد(. بد اممکن ر

رفتار  نیا نیب یارتباط دیتبر یسازهی. شبدیآینقص به دست م

. کندیبرقرار م نهینقاط به افتنی یجستجو برا ندیو فرآ یکینامیترمود

 داده شده است. حیبعد توض یهادر قسمت تمیالگور نیا یساختار کل

 هیو جواب اول یطرح کدگذار
کننده  دیجواب کامالً وابسته به نوع مسئله است. تول دیتول زمیمکان

 راتییشده و تغموجه  ریجواب غ دیموجب اجتناب از تول دیجواب، با

ممکن  یهابه تمام جواب دنیرا موجب شده و اجازه رس یکمتر یتصادف

 یقابل استفاده برا کیکالس یکارگاه انیجر یکدگذار یهارا بدهد. روش

 یهاروش انیهستند. از م زیبا منابع دوگانه محدود ن یارگاهک انیجر

موثرتر به نظر  یبیترت شینما اتیموجود در ادب یمختلف کدگذار

 .[18]رسدیم

 جواب از کی شیبا منابع دوگانه، نما یکارگاه انیمسائل جر در

ا مسئله ب کیخواهد بود.  ریمسئله به شکل ز کی یبیترت شینما قیطر

 کی یبیترت شی. نمادیریکارگر را نظر بگ wو نیماش mکار،  nتعداد 

 کیا است که هر عدد متناظر ب nتا  1از  حیمتشکل از اعداد صح بیترت

 کنهزمان مم نیاز سمت چپ در زودتر بیکارها به ترت شکار است. پرداز

 یهانیماش ی. سپس پردازش کارها روشوندیاول آغاز م نیماش یرو

ش پرداز لیبا در نظر گرفتن در دسترس بودن کارها )منظور تکم یبعد

ر کا لی)منظور تکم نی( و در دسترس بود ماشیقبل نیماش یآن کار رو

 . شوندیم( آغاز نیهمان ماش یرو یقبل

با  یکارگاه انیمسئله جر کی میهخوایم دیطور مثال فرض کن به

و  نیماش 2،کار  3وابسته به کارگر با  یسازآماده یهامنابع دوگانه و زمان

. میارائه کن یبیترت شینما لهی( را بوسn = 3   ،w=2 ,m = 2کارگر ) 2

 موجود است: 3تا  1 حیمثال عدد صح نیدر ا

1،2،3 

 کیدهنده  شیباشد، نما حیعدد صح 3 نیکه شامل ا بیترت هر

اب جو کی ریز بیمسئله خواهد بود. به طور مثال ترت ریپذجواب امکان

 مسئله است:

{3،1،2} 

جواب  کیبه  اجیشروع حرکت احت یبرا دیتبر یسازهیشب تمیالگور

روش  کی یینها جینتا تیفیدر ک هیدارد. نقش مهم جواب اول هیاول

 ریاخ یهااز محققان در سال یاریجستجو در حال حاضر توسط بس

جواب  کیبرای شروع از  شنهادییپ تمیشناخته شده است. درالگور

 . [19]گرددیاستفاده م یتصادف

 یگیهمسا یجووساختار جست

 SHIFTاز اپراتور یگیهمسا دیجهت تولما  یشنهادیپ تمیالگور در

 یهایگیاز همسا ی. در هر دما، ما ابتدا تعداد مشخصشودیاستفاده م

 یکی، SHIFT. در اپراتور میینمایم جادیا SHIFTاپراتور قیکوچک از طر

انتخاب و به  هااتیعمل ستیاز ل یکار به صورت تصادف کی یهااتیاز عمل

 شودیم یگذاریجا ستیاز همان ل یگرید تیدر موقع یصورت تصادف

 .میینمایحرکت م دیجد تیخود به وضع یفعل تیما از وضع نکهیا یعنی

 سرد شدن یبندزمان
سرد شدن جهت  یبندآن در زمان یکاهش یدما و الگوها لیتعد

. به منظور اجتناب روندیبه کار م دیتبر یسازهیشب تمیکنترل رفتار الگور

که مقدار تابع هدف را بدتر  ییهاجواب ،یمحل نهیافتادن در دام به ریاز گ

. شوندیواقع م رشیمورد پذ یمشخص یتصادف زمیتحت مکان زین کنندیم

 یجیدما به صورت تدر کندیبه سمت جلو حرکت م زمیمکان نیهر چه ا

است  تمیکه شرط توقف الگور یینها یبه دما تایتا نها ابدییکاهش م

 یسازهیشب اتیسرد شدن در ادب یبندزمانمجموع ما سه نوع . درمیبرس

 ییسرد شدن، نوع نما یبندزمان زمیمکان نیترمتداول. [18]میدار دیتبر

روش استفاده  نیمقاله از ا نیکه ما در ا باشد،یم(1)مطابق معادله آن 

 .میکرده ا

𝑇𝑖 =  (
𝐴

𝑖 +  1
) +  𝐵   𝐴 =

(𝑇0 −  𝑇𝑓)(𝑁 +  1)

𝑁
 

𝐵 =  𝑇0 −  𝐴         𝑖 =  1,2, . . . , 𝑁.   

(1) 

 یدما بیبه ترت Ti,Tf,T0 دییفرمایباال مشاهده م در فرمول همانطور

   نیبمایتعداد دلخواه دما ف Nو   i دیتول ی)توقف(، دمایینها یدما ه،یاول

0Tf,T
 

 . باشندیم

تا  شود باال در نظر گرفته یبه اندازه کاف دیبا نیحرارت آغاز درجه

ممکن  یگیهمسا حاالتیتمام یحرکت به سو یرا برا یمساو یهافرصت

 حد تا ییانجام نشود جواب نها یکار نیکه چن ی. در صورتدینما جادیا

 کیاز  خواهد بود. به هر حال اگر درجه حرارت هیجواب اول کینزد یادیز

 یگیقادر به حرکت به سمت هر همسا تمیمقدار باال شروع شود، الگور

 شودیم لیتبد یجستجو تصادف کیجستجو به  نیو بنابرا دباشیم

به  که درجه حرارت ی(. عمالً جستجو تا زمانهی)حداقل در مراحل اول

 دیمال نشروع به عم دیتبر یسازهیشب تمیباشد و الگور نییپا یاندازه کاف

ر د یضرور ریغ یمانده و باعث انجام جستجوها یباق یفبه صورت تصاد

 100 یبه ما نشان داد دما هیاول شاتی. آزماشودیمناسب م ریغ یفضاها

 .باشدیمسئله مورد مطالعه مناسب م یبرا گرادیدرجه سانت

 اریه صفر برسد، زکه درجه حرارت ب ستین یازیدر عمل ن معموالً

 کی رشیاحتمال پذ شودیم کیدرجه حرارت به صفر نزد کهیهنگام

. است است که درجه حرارت برابر صفر یاندازهبه ا باًیحرکت بدتر  تقر

مناسب باشد.  نییدرجه حرارت پا کی تواندیشرط توقف م نیبنابرا

ه درج 1مطالعه  نیتوقف در مورد مسئله مورد نظر ا یدما نیبنابرا

 .باشدیم گرادیسانت
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 کیژنت تمیالگور -2-4

ه دست آمیزی بر رویسالهای اخیر الگوریتم ژنتیک کاربرد موفقیت در

تم سخت داشته است. موفقیت این الگوری سازی نهیوسیعی از مسائل به

ست. عمدتا به دلیل سادگی، عملکرد آسان و انعطاف پذیری باالی آن ا

یز به ، الگوریتم ژنتیک نSAکاری هوشمند مثل همانند بقیه روشهای ابت

حلی از افتادن در یک نقطه بهینه م شژنتیک به نام جه ملگرکمک یک ع

قاط جلوگیری می کند. ایده کلی الگوریتم ژنتیک حفظ مجموعه ای از ن

ن کاندیدا که زیر یک فشار خاص تکامل می یابند است. بنابراین ای

کالس از جستجوی محلی بر اساس الگوریتم می تواند به عنوان یک 

ا عمل بر روی مشخصات مجموعه ای از جوابه امکانیزم تولید جواب ب

 مطرح باشد.

 ساختار کروموزوم
ها است. جواب شینحوه ی نما کیژنت تمیالگور کیبخش  نیتر مهم

 یشوند که جواب مسئله یطوری طراح دیها بامنظور کروموزوم نیبه ا

بر  شیاز روش نما شنهادییپ کیژنت تمی. در الگوررندیبرگمورد نظر را در

استفاده  اتیعمل یتوال یبرنامه زمان کیکد کردن  یبرا تیلفعا یمبنا

کارگر، هر کروموزوم  wو نیماش  mکار، nمسئله با  کی یشده است. برا

است. با خواندن کروموزوم از  حیعدد صح کیژن بوده و هر ژن  n یدارا

 یام در توال jاتیکار به عمل کیداد از شماره رخ نیام jچپ به راست، 

 ییرمزگشا یبرنامه زمان کیکروموزوم به صورت  کی نیاشاره دارد، بنابرا

 شیکار نما5مسئله با  کی یکروموزوم برا ک( ی1)شکل . در شودیم

 گشتیکه هر جا دهدیم نانیکروموزوم اطم شیروش نما. استشدهداده

 شود.  ییرمزگشا یشدن یبندزمان کیاز کروموزوم به 
2 3 5 4 1 

 کروموزوم شینما نحوه: (1)شکل 

 هیاول تیجمع

های متفاوت است که از روش تمینقطه شروع الگور هیاول تیجمع

ش رو از شنهادییپ تمی. درالگورگرددیاستفاده م تیجمع نیا دیبرای تول

 .گرددیکروموزوم استفاده م یتصادف دیتول

 کروموزوم یابیارز 
 نوانعشده از مقدار تابع هدف به  دیهای تولکروموزوم یابیارز جهت

زش برا ها مقدار تابع. برای تمام کروموزومگرددیتابع برازش استفاده م

 که تابع هدف به صورت ییاز آن جا قیتحق نی. در اگرددیمحاسبه م

 سازی است هرچه تابع برازش کوچکتر باشد بهتر است.حداقل

 ریتکث ندیفرآ 
ا از هر نسل به نسل بعد تکامل هجواب تیجمع کیژنت تمیالگور در

همچون تقاطع  یکیعملگرهای ژنت قیاز طر تی. تکامل جمعکنندیم دایپ

که  ییهاکروموزوم دیاز اعمال عملگرها با شی. پردیگیو جهش انجام م

 تمیدر الگور ن،یها اجرا گردد انتخاب شوند. همچنروی آن دیعملگرها با

از هر نسل به نسل  ماًیمستق ر،ییبدون تغ تیاز جمع یبخش شنهادییپ

های هر نسل انتخاب جواب نیتعداد، از بهتر نی. اابندییبعد انتقال م

و اعمال عملگرها به  نیانتخاب والد قیاز طر تیجمع یو مابق گردندیم

 .ندیآیوجود م

 هانیانتخاب بر اساس بهتر 
 نیممکن است بهتر شودیاستفاده م یکیژنت یکه از اپراتورها یزمان

 کی ینگهدار یبرا یروش1 تیال یها از دست بروند. استراتژکروموزوم

 تمیفوق الگور زمیاست. مکان دیها در نسل جدکروموزوم نیبهتر ازیکپ

را در نسل نگه  هانیاز بهتر یتا همواره تعداد سازدیرا مجبور م کیژنت

هبود را ب کیژنت تمیالگور زمیمکان نی. به تجربه ثابت شده است که ارددا

 .کندیرا کوتاه م ییداده و در ضمن زمان همگرا

 نیانتخاب والد

عملگرهای تقاطع و جهش بر  رییوالد برای به کارگ تیجمع انتخاب

. در انتخاب بر ردیگیصورت م  2روی آنها با استفاده از عملگر تورنامنت

حاضر جدا  تیچند عضو از جمع یاساس تورنامنت، به صورت تصادف

حضور در نسل  یرا دارد برا یبرازندگ نیآنها بهتر نیو آنکه در ب شوندیم

نسل بعد کامل  تیتا جمع کندیم دایکار ادامه پ نی. اشودیم اببعد انتخ

 شود.

 عملگر تقاطع
ای  نقطهبر اساس عملگر دو قیتحق نیعملگر تقاطع مورد استفاده در ا 

های تخاب شده و ژنکروموزوم به تصادف ان ازنقطه روش دو نیاست. در ا

( 2)شکل  .شودیاز والد دوم گرفته م یآن دو از والد اول و مابق نیب

 عملکرد این نوع تقاطع را نشان میدهد. ینحوه

 

 یا نقطه دو تقاطع عملگر(: 2)شکل 

 عملگر جهش

هر ژن از  ی( برا3/0مسئله ابتدا با توجه به نرخ جهش ) نیدر ا

از  یعدد تصادف نیاگر ا شودیم یفراخوان یعدد تصادف کی تیجمع

،  قیتحق نی. در ادهدیاحتمال جهش کوچکتر بود در آن ژن جهش رخ م
                                                           
1 Elite strategy 
2 Tournament 
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ک ی یهااتیاز عمل یکی، SHIFTاست. در اپراتور SHIFT عملگر جهش 

در  یانتخاب و به صورت تصادف هااتیعمل ستیاز ل یکار به صورت تصادف

ما از  نکهیا یعنی شودیم یگذاریجا ستیاز همان ل یگرید تیموقع

شرط توقف  .میینمایحرکت م دیجد تیخود به وضع یفعل تیوضع

شده  نییتع ازیمورد ن یبر اساس زمان و برابر بازمان محاسبات تمیالگور

 خواهد شد. نییاست که با توجه به ابعاد هر مسئله تع

 یعدد یابیارز -5

 یهاتمیالگورای به دست آمده از اجر یمحاسبات جیبخش نتا نیدر ا

و  یابیمورد ارز DRCFSPسازی مسائل  نهیبه منظور به یشنهادیحل پ

 LINGOافزار را در نرم یشنهادیپ یاضیمدل رمطالعه قرار گرفته است. 

برای برنامه . شودیافزار استفاده منرم نیحل مدل از ا یکد کرده و برا

 برای نی. همچنمیبهره گرفته ا MATLAB افزاراز نرم تمیالگور یسینو

و  (Corei7)گاهرتزیگ 2با مشخصات وتریکامپ کیاز اجرای الگوریتم 

سازی حداکثر زمان  نهیکم .میاستفاده نموده ا تیگابایگ6 کارت حافظه

 قیتحق نیدر اکارها به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است.  لیتکم

گرفته شده  [19]نو همکارا یاز مقاله نادر تمیالگور یهاپارامتر میتنظ

ابعاد کوچک،  مسئله را در 32 یمحاسبات مطالعات برای انجام است.

مربوط به مسائل  پردازش . زمان هایمیاکرده  جادیمتوسط و بزرگ ا

حاصل  جیشده است. نتا نیی[ تع1،40زه ]در با یشده به طور تصادف جادیا

 شیمان( 1)جدول در  شده جادیمسئله ا 32برای  ها تمیاز اجرای الگور

دو  جینتا ،ها تمیالگور ییکارابرای نشان دادن  نیهمچن. داده شده است

 است. شده قرارداده13تا10ستون های در  تبرئید و ژنتیک تمیالگور

شاخص  هاتمیالگور جینتا سهیمقا یعملکرد استفاده شده برا شاخص

 ریشاخص ابتدا مقاد نیاست. در محاسبه ا PDI1 ایدرصد انحراف   بیضر

هر مسئله را بدست  یبرا تمیهر الگور لیبدست آمده مجموع زمان تکم

 نآورده و سپس بهترین جواب بدست آمده برای هر مسئله را به عنوا

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙 به عنوان مقدار را  نیدترو ب𝑀𝑎𝑥𝑠𝑜𝑙  برای آن مسئله قرار داده و

 وریم:آدرصد انحراف را بدست می بیمیزان ضر (2)با استفاده از فرمول 

(2) 

 

𝑃𝐷𝐼 =
𝐴𝑙𝑔𝑠𝑜𝑙 − 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙

𝑀𝑎𝑥𝑠𝑜𝑙 − 𝑀𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙

× 100 

𝐴𝑙𝑔𝑠𝑜𝑙ی: جواب بدست آمده به وسیله الگوریتم مورد بررس 

𝑃𝐷𝐼̅̅)میزان درصد انحراف نسبی میانگین  ̅̅ برابر  GA برای الگوریتم (̅

%   15/85برابر با  𝑃𝐷𝐼 با SA تمی%. که نسبت به الگور 73/63است با 

آزمون  ج،یبه منظور اثبات آماری نتا نیهمچن .بهتر عمل کرده است

 Minitab با استفاده از نرم افزار 𝑃𝐷𝐼 ریتوجه به مقاد با انسیوار لیتحل

 %95دهد که در سطح اطمینان نتیجه می این آزمونصورت گرفته است. 

( 3)شکل  دارند. یکسانیعملکرد  یاز نظر آمار GAو  SA یها، الگوریتم

 .دهدیرا نشان م آزمون نیمربوط به ا جینتا
                                                           
1 Percentage deviation index 

 

 ها تمیالگور PDIریمقاد برای 95%  نانیاطم فاصله نمودار(: 3)شکل 

 یآت قاتیو تحق رییگ جهینت -6

 های تولید به نام مسئلهمقاله به مطالعه نوعی از سیستم این

 یاندازراه یهازمانبندی جریان کارگاهی منابع دوگانه محدود با زمان

 کارها لیمجموع زمان تکم یساز ممینیوابسته به کارگر و با هدف م

نبع . منظور از منابع دوگانه محدود در نظر گرفتن هر دو مپردازدیم

 یارهاک یو اجرا یبندبرنامه زمان میدر کنار هم، در تنظ نیانسان و ماش

 است. ستمیس

 مسائل مطرح شده در قالب یسازمنظور ابتدا در مورد مدل نیبد

تا با  شودیبحث م یبیترک حیعدد صح یخط یزیربرنامه یهامدل

 یاضیر حیبه حالت صر یحیتلو فیاستفاده از آن مسئله را از حالت تعر

حل  روش کیبه عنوان  زین یاضیمدل ر نیکند. عالوه بر آن، از ا انیب

، . در ادامهشودیکوچک استفاده م یزهایبا سا ائلمس نهیحل به یبرا

لب در قا یحل یهاتمیبزرگ و متوسط الگور یزهایحل مسئله در سا یبرا

 . شودیارائه م یفوق ابتکار یهاتمیالگور

ل ح یابر زین کیو ژنت دیتبر یسازهیشب یفوق ابتکار تمیدو الگور از

 یکل کردابتدا عمل ها،تمیعملکرد الگور یابیارز یمدل استفاده شدند. برا

 یضایکه توسط مدل ر یمسائل یبدست آمده برا نهیبه یهاآنها با جواب

 یراب هاتمیالگور ییمسائل توانا یباق یشد. سپس برا یاند بررسحل شده

 متیورکه دو الگ دهندینشان م جی. نتاشودیم سهیمقا گریکدیحل آنها با 

 هامتیعملکرد الگور نیب یدار یو تفاوت معن گرندیکدیقابل رقابت با 

 وجود ندارد.

ز اتوان برشمرد که بعضی متعددی برای تحقیقات بعدی می محورهای

 مهمترین آنها به شرح زیر است:

معنا که  نیکارگران، به ا یستگیشا یژگیدر نظر گرفتن و •

 تواندیهستند م نیماش کیکه قادر به انجام کار روی  یمجموعه کارگران

 .متفاوت باشد گرید ینیبا ماش

عملکرد  یابیارز یبرا نییپا حد زمیمکان کیتوسعه  •

 بزرگ زیبا سا یمسائل یجو براوجست یهاتمیالگور

 مورد استفاده یهاتمیدر الگور یرشته ادو یاستفاده از کدگذار •
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 و نگهداری راتیآالت و تعم نیماش یخراب رینظ ندییفرا هایتیدر نظر گرفتن محدود •

 هدفهفراابتکاری برای مسئله در حالت چند هایتمیو الگور یاضیهای رتوسعه مدل •

 

 

 

 ها تمیالگور و نگویل جینتا اتیجزئ(: 1)جدول 

 

 زمان

 )ژنتیک(

 بهترین جواب
 )ژنتیک(

 زمان
 )تبرئید(

 بهترین جواب
 )تبرئید(

 زمان
 )لینگو(

 جواب بهینه
 )لینگو(

 حد باال
 )لینگو(

 حد پایین
 )لینگو(

 مثال کار ماشین کارگر
 

        /             - -         

        /            - -         

        /             - -         

        /              - -         

        /           -                

        /           -                

        /           -                

        /           -                 

        /           -                

        /           -                 

        /           -                 

        /           -                 

         /           -                  

         /           -                  

         /           -                  

         /           -                  

         /           -                   

         /           -                   

         /            - -              

         /            - -              

         /            - -              

         /            - -              

         /             - -              

         /             - -              

         /             - -              

         /             - -              

          /             - - -           

          /             - - -           

          /             - -              

          /             - -              

          /             - - -           

          /             - - -           
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