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 1101شماره مقاله : 

 در مسئله هاي ماشين و ديركرد وزني كلزينهكمينه سازي مجموع ه

 با استفاده از الگوريتم ژنتيک ريزي كارهاانتخاب ماشين موازي و برنامه 

 2مینا رشیديان ،*1یمهديه اخبار

 يرانتهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم یکی،کسب و کار،  واحد الکترون يريتو مد يعصنا یمهندسگروه  2، 1

 m_akhbari@iauec.ac.irمکاتبات:  مسئولنويسنده  * 

 :چکیده

 الا در صنايع تولیدی و شرايط رقابتی امروزی زمان بندی فعالیت ها و برنامه ريزی کارها به منظور کاهش هزينه ها و عرضه سريع محصوالت، کام

کند. در ضروری به نظر می رسد. از اين رو تعیین بهینه زمان بندی و توالی تولید محصوالت توسط ماشین های مختلف اهمیت ويژه ای پیدا می

با هدف حداقل ين مقاله مدل مورد مطالعه در زمینه انتخاب و برنامه ريزی کارها بر روی ماشین های موازی به صورت همزمان می باشد که ا

باشد که به میژنتیک طراحی شده است و روش حل مدل با استفاده از الگوريتم فرا ابتکاری نمودن مجموع هزينه نگهداری و هزينه ديرکرد 

 شده، ارائه مالگوريت توسط عددی مسائلی حل می گیرد.قرار  ابیرد ارزيموجستجوی ممنوعه  ی کارايی الگوريتم نتايج آن با الگوريتممنظور بررس

  شده است. يهباتی مطلوب الگوريتم ارامحاس اثربخشی و کارايی مويد

 

 کلمات کلیدی: 

 بازپیوست مسیر؛ جستجوی ممنوعهريزی ماشین موازی؛ الگوريتم ژنتیک؛ انتخاب ماشین؛ برنامه

 مقدمه 1

های در بسیاری از سیستم های تولیدی، کارهای تولیدی بايد از مراحل مختلف تولیدی عبور کنند، که در هر مرحله تعدادی ماشین موازی با ظرفیت

رار ق محققین توجه مورد تولید هزينه نمودن حداقل جهت موازی، هایماشین ريزیبرنامه مسائل بررسی اينرو از می کنند.متفاوت کارها را پردازش 

ای از کارهای مستقل روی تعدادی ماشین موازی برای حداقل نمودن زمان های موازی، مجموعهريزی ماشینگرفته است. در مسئله عمومی برنامه

  رود.های موازی به کار میريزی ماشینبرنامه يکی از توابع هدفی است که اغلب برایو زودکرد شوند. حداقل نمودن ديرکرد ريزی میتکمیل برنامه

]1،2،3 [ 

هستیم.  رو به رو ماشین هر بر کارها توالی تعیین و ها ماشین به کارها تخصیص گیری تصمیم مرحله دو با موازی، های ماشین با زمانبندیدر مسائل 

شوند. در ماشین های يکسان مدت زمان فرآيند  گرفته نظر در 3نامرتبط و 2تيکنواخ ، 1صورت يکسان سه به توانند می موازی های ماشین مسائل

 .] 3[کند می تغییر ماشین نوع اساس بر ها ماشین روی کارها فرآيند زمان ديگر حالت دو در کهکارها مستقل از ماشین است در حالی 

 برای الگوريتم شاخه و کرانهروش های حل مختلفی برای مدل های فوق ارائه شده است که در ابعاد کوچک می توان از الگوريتم های دقیق مانند 

 د. و در ابعاد بزرگتر با با توجه به افزايش نمايی جواب های مسئله، از الگوريتم های فرا ابتکاری استفاده می شو] 4[حل مسئله استفاده نمود 

ز نتاج آنها ايکی از الگوريتم های پرکاربرد در اين زمینه الگوريتم ژنتیک می باشد که مطالعات زيادی در اين زمینه انجام شده است که در اين مقاله 

برای حالتی  2014های موازی که در سال حل مسئله ماشیندر  ديرکرد و زودکردمورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال کمینه کردن کل 

های موازی و در مقاله ای ديگر راهنمايی برای حل مسائل ماشین 2012همچنین در سال . ] 5[که زمان فرآيند قابل کنترل باشد ارائه شده است

رکیبی يا همان هیبريدی مطالعات جديدتر نیز بر روی الگوريتم های ت ]6[شده است.  ارائه 4زمان بندی کارگاهی منعطف با استفاده از الگوريتم ژنتیک

های فرا ابتکاری با يکديگر خیلی سريعتر به جواب می رسد که در اين زمینه مسائل ماشین های موازی نیز مطالعاتی می باشد که با ترکیب الگوريتم

  ] 7[صورت گرفته است. 

ديرکرد در مسائل ماشین های موازی با استفاده از الگوريتم  ديگر نیز در اين زمینه ارائه شده است از جمله کمینه کردنالگوريتم های فرا ابتکاری 

الگوريتم بهینه ،  ]10[برای کمینه کردن زمان تکمیل فرآيند در ماشین های موازی  6، الگوريتم شبیه سازی تبريد  ]9[و ]8[ 5جستجوی ممنوع
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های برای  حل مسائل ماشین 8گوريتم بهینه سازی کلونی مورچگانو ال  ]11[برای مسائل چند هدفه فازی در ماشین های موازی   7سازی ازدحام ذرات

نه های بهیها نشانگر کارايی آنها در رسیدن به جوابنتايج بدست آمده از کاربرد اين الگوريتمکه  ] 12[موازی در حالت تولید بچ با اندازه های متنوع 

 با سايزهای واقعی است.های موازی ريزی ماشینيا نزديک به بهینه برای مسائل برنامه

 یدر اغلب مطالعات صورت گرفته در خصوص برنامه ريزی ماشین های موازی کمینه نمودن ديرکرد به عنوان تابع هدف قرار گرفته است اين در حال

دادی ماشین از بین مجموعه های موازی و عالوه بر آن، به تصمیم گیری در رابطه با انتخاب تعريزی ماشیناست که در اين مقاله به مسئله برنامه

اشد. بهای موازی مسئله مورد بحث میريزی کارهای مستقل روی ماشینپردازيم، بعبارت ديگر انتخاب تعدادی ماشین و برنامههای موجود میماشین

اين مسئله اولین بار در سال  ريزی حداقل نمودن مجموع هزينه نگهداری ماشین و هزينه ديرکرد وزنی کل است.که هدف از اين انتخاب و برنامه

مورد بحث قرار گرفت که با استفاده از الگوريتم جستجوی ممنوع مدل حداقل نمودن مجموع هزينه نگهداری ماشین و هزينه ديرکرد ارائه  2005

 ] 13[ستفاده قرار گرفته است. بدست آمده از اين مطالعه در اين مقاله مورد ا و مدل که از نتايج هشد و جواب بهینه يا نزديک به آن بدست آمد

ی ريزاب و برنامهمدل انتخدر مقاله ای که توسط دکتر بهرام علی دايی و همکارش ارائه شد با استفاده از مدل مذکور يعنی  2014همچنین در سال 

نتايج و مدل ارائه شده در اين مقاله ی، مجموع هزينه های نگهداری و هزينه های مرتبط با زمان و ديرکرد کمینه شده اند که از های موازماشین

 ] 14[ استفاده شده است.

هدف از حل اين مسئله حداقل نمودن  و يابدريزی کارها، الگوريتم ژنتیک توسعه میدر اين مقاله به منظور حل مسئله انتخاب ماشین موازی و برنامه

در نهايت نتايج بدست آمده از آنها با نتايج  ن زمینه صورت نگرفته است .است که تاکنون مطالعه ای در ايهزينه ماشین و هزينه ديرکرد وزنی کل 

 گردد.مقايسه می] 13[الگوريتم جستجوی ممنوعه که توسط کاو و همکارانش ارائه شده است،

 تعریف مسئله 2

های موجود در نظر بگیريد. تايی ماشینmکار مستقل روی تعدادی ماشین موازی انتخاب شده از بین مجموعه  nريزی به صورت برنامه ای را مسئله

گردد که آن برای پردازش کارها انتخاب شود. هزينه ماشینی با ظرفیت پردازش باالتر بايد بیشتر در صورتی هزينه يک ماشین به سیستم تحمیل می

ازش کار روی ماشینهای مختلف متفاوت است و اين ها قادر به انجام کلیه کارها، هستند. زمان پردتر باشد. تمامی ماشیناز ماشینی با ظرفیت پايین

گردد، تا انتهای کار روی آن ماشین باقی گردد. هنگامی که کاری برای پردازش روی ماشینی انتخاب میها باز میتفاوت به تفاوت در ظرفیت ماشین

 آن تحويل موعد از کاری تکمیل زمان که ی شودم ماند و انقطاع مجاز نیست. موعد تحويل کارها مشخص و جريمه ديرکرد هنگامی پرداختمی

 د.باشمی کل ديرکرد جريمه و ماشین هایهزينه مجموع سازی کمینه مسئله اين در ترکیبی  هدف تابع. شود بیشتر

 شود.قبل از معرفی مدل رياضی بهینه يابی،تعاريف و عالئم بکار رفته در مدل در زير آورده می

 تعریف پارامترها 2-1

 ji,  گیرد.يک کار فرضی است و همیشه در موقعیت اول روی هر ماشین قرار می 0: انديس کارها، که کار Nji ,...,1,0, . 

 𝑘     :ها،انديس ماشینKk ,...,1. 

  𝑃𝑗𝑘 زمان پردازش کار : i روی ماشین k   ،Ni ,...,1,0 ،Kk ,...,1 ،=00kp .يعنی زمان پردازش کار فرضی صفر است 

  𝛽𝑘 k  ،Kk: هزينه نگهداری ماشین    ,...,1. 

  𝑤𝑗  :  جريمه)وزن( ديرکرد کارj  ،Nj ,...,1. 

  𝑑𝑗  :  موعد تحويل کارj ،Nj ,...,1. 

 متغیرهای تصمیم 2-2

iC  زمان تکمیل کار :i ،Ni ,...,1,0  ،=00C 

𝑋𝑖𝑗𝑘 = {
اگر کار j بعد از 𝑖 روی ماشین 𝑘 قرار گیرد    1

در غیر اينصورت                                    0
           𝑖 = 0,1, … , 𝑁  , 𝑗 = 1,2, … , 𝑁 , 𝑘 = 1,2, … , 𝐾  𝑖 ≠ 𝑗      

𝑌𝑗𝑘 = {
اگر کار j  روی ماشین 𝑘 قرار گیرد    1

در غیر اينصورت                            0
                                  𝑗 = 1,2, … , 𝑁 , 𝑘 = 1,2, … , 𝐾 
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𝑍𝑘 = {
اگر ماشین 𝑘 انتخاب شود    1

در غیر اينصورت                 0
                                                            𝑘 = 1,2, … , 𝐾 

 شود:ريزی کارها بصورت زير ارائه میعالئم باال، مدل بهینه سازی ترکیبی برای مسئله انتخاب ماشین و برنامهبا استفاده از 

 9 (PMSSM) موازی هایماشین ریزیمدل انتخاب و برنامه

min 𝑇𝑐 =  ∑ 𝛽𝑘  𝑍𝑘

𝐾

𝑘=1

+  ∑ 𝑤𝑖 𝑚𝑎𝑥 {0, 𝐶𝑖 − 𝑑𝑖}

𝑁

𝑖=1

                                                                                                    (1) 

𝑠. 𝑡. 

             ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑁

𝑖=0,𝑖≠𝑗

= 1       ,   𝑗 = 1, … , 𝑁                                                                                                             (2) 

             ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑁

𝑖=0,𝑖≠𝑗

= 𝑦𝑗𝑘        ,   𝑗 = 1, … , 𝑁  , 𝑘 = 1, … , 𝐾                                                                                       (3) 

             ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑁

𝑗=1,𝑗≠𝑖

≤ 𝑦𝑖𝑘        ,   𝑖 = 1, … , 𝑁  , 𝑘 = 1, … , 𝐾                                                                                       (4) 

             ∑ 𝑥0𝑗𝑘

𝑁

𝑗=1

≤ 𝑍𝑘               ,    𝑘 = 1, … , 𝐾                                                                                                              (5) 

             𝐶𝑗 + 𝑀1 (1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘) ≥ 𝐶𝑖 + 𝑃𝑗𝑘     𝐶0 = 0 , 𝑗 = 1, … , 𝑁 , 𝑖 = 0,1, … , 𝑁   𝑖 ≠ 𝑗 , 𝑘 = 1, … , 𝐾               (6) 

             𝑥𝑖𝑗𝑘 , 𝑦𝑗𝑘 , 𝑍𝑘 = 0,1 ;    𝐶𝑖 ≥ 0 ,     𝑗 = 1, … , 𝑁   , 𝑖 = 0,1, … , 𝑁    , 𝑘 = 1, … , 𝐾                                      (7) 

( تابع هدف ترکیبی با دو جمله است. جمله اول هزينه نگهداری ماشین و جمله دوم هزينه ديرکرد وزنی کل است. اين 1، معادله )PMSSMدر مدل 

قعیت روی يک ماشین نمايد که هر کار فقط در يک مو( تضمین می2گردد. معادله )میتابع هدف به تعادل بین هزينه سیستم و هزينه ديرکرد باز

انجام می شود شروع شود به شرط  𝑘بايستی بالفاصله بعد از کار ديگری که بر روی ماشین   𝑗 نمايد که کار( تضمین می3شود. معادله )پردازش می

حداکثر يک کارديگر بعد از آن قرار  𝑘، روی ماشین  i  ،i≠0اگر کار  گويد که( می4معادله ) آن که کار بر روی ماشین مذکور تخصیص يافته باشد.

، عدد مثبت M1(، 6گیرد.در معادله )قرار می 𝑘کار فرضی روی ماشین انتخاب شده  نمايد که فقط يک کار بعد از( تضمین می5گیرد.معادله )می

( بیش از مجموع زمان تکمیل 𝐶𝑗مان تکمیل آن)پردازش شود، ز 𝑘روی ماشین   𝑖بعد از کار   𝑗نمايد که اگر کار بزرگی است. اين معادله تضمین می

 دهد.( خصوصیات متغیرهای تصمیم را شرح می7باشد. معادله )( می𝑃𝑗𝑘)   𝑗( و مدت زمان پردازش کار𝐶𝑖)  𝑖کار 

 الگوریتم حل مسئله 3

منوع می باشد که نتايج آن با الگوريتم جستجوی مهمانطور که توضیح داده شد، الگوريتم پیشنهادی برای حل مسئله در اين مقاله، الگوريتم ژنتیک 

مقايسه می شود. بدين منظور ابتدا الگوريتم جستجوی ممنوع مقاله مذکور تشريح خواهد شد و سپس ] 13[که در مقاله کاو و همکارانش ارائه شد

 ارائه خواهد شد. PMSSMمدل الگوريتم ژنتیک پیشنهادی برای حل 

 (TSالگوریتم جستجوی ممنوع ) 3-1

باشند، يند جستجويی است که حل بهینه يا نزديک به بهینه را در مسائلی که دارای بهینه محلی میآتوسعه يافت، فر 10که توسط گالور TSالگوريتم 

پرهیز  همسايگیيند جستجو از قرار گرفتن در جواب بهینه محلی با بکارگیری مکانیزمی در تولید آشود در فر، سعی می11يابد. در روش کوتاه مدتمی

ست شود و در  لیدر نظر گرفته میممنوعه گردد. با ثبت مشخصات فرايند، خصوصیات خاصی که به تازگی در محل جواب ديده شده است به صورت 

تهايی ز حرکگیرند. مکانیزم جستجوی ممنوعه اگیرند. حرکتهای بعدی که شامل اين خصوصیات يا عناصر باشند، انجام نمی( قرار میTL) 12ممنوعه

ند. کشود جلوگیری میشوند در تعدادی از تکرارهای بعدی که اين تعداد با اندازه لیست ممنوعه تعیین میکه منجر به بازگشت به اين جوابها می

مايد، اين حرکت انجام را ارضا ن 13ممنوعیت بعالوه در صورتی که در يک حرکت تابو، تابع هدف بهبود يابد، در صورتیکه اين حرکت معیار آرمانی يا رد

 آيد:ی ارائه شده، در ادامه میمی گیرد. پیش از شرح گام به گام الگوريتم، مفاهیمی چند در رابطه با مکانیزم ممنوعه
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. به تر سازديند را کاراتر و اثربخشآتواند فرشود. يک مجموعه جواب اولیه مناسب میبا يک جواب اولیه آغاز می TS، الگوريتم  14جواب اولیه -1

 که در زير شرح داده شده است توجه کنید: (IJAP) 15حل اولیه مساله تخصیص

min 𝑀𝑜𝑐 =  ∑ 𝛽𝑘 𝜈𝑘

𝐾

𝑘=1

                                                                                                                     (8) 

𝑠. 𝑡. 

             ∑ 𝑢𝑖𝑘

𝐾

𝑘=1

= 1       ,   𝑖 = 1, … , 𝑁                                                                                                             (9) 

             𝑀2𝜈𝑘  ≥ ∑ 𝑢𝑖𝑘

𝑁

𝑖=1

       , 𝑘 = 1, … , 𝐾                                                                                                   (10) 

             ∑ 𝑝𝑖𝑘  𝑢𝑖𝑘

𝑁

𝑖=1

≤  𝑇𝑚𝑠      ,    𝑘 = 1, … , 𝐾      , 𝑀2   (11)                                                   مقدار مثبت بزرگ 

             𝑢𝑖𝑘  , 𝜈𝑘 = 0,1 ;     𝑖 = 1, … , 𝑁    , 𝑘 = 1, … , 𝐾   ,                                                                            (12) 

 

𝑢𝑖𝑘 = {
اگر کار i  روی ماشین 𝑘 قرار گیرد    1

در غیر اينصورت                            0
                                 𝑖 = 1, … , 𝑁 , 𝑘 = 1, … , 𝐾 

𝜈𝑘 = {
اگر ماشین 𝑘 انتخاب شود    1

در غیر اينصورت                 0
                                                         𝑘 = 1,2, … , 𝐾 

از پیش تعیین شده با کمترين هزينه ماشین، به پايان برساند. حل مسئله  )𝑇𝑚𝑠(  16کند تمامی کارها را در زمان تکمیل کلسعی می IJAPمسئله 

IJAP  با يک𝑇𝑚𝑠 ها در مدت زمانی کمتر يا برابر شود که کارها روی ماشینشده منجر به طرحی میداده𝑇𝑚𝑠  گردند. پارامتر تکمیل می𝑇𝑚𝑠   با

های اولیه مختلفی حل شده و جواب 𝑇𝑚𝑠های مختلفی از با ارزش IJAPها، گردد. در مثالتوجه به اطالعات مربوط به موعد تحويل کارها تعیین می

 گیرند.ها قرار میروی ماشین EDDکارها بصورت  IJAPهای انتخابی الگوريتم آيد. در ماشینمیبدست

 kکار به ماشین  𝑛𝑘که در آن  ( نشان داده شده است1در شکل) PMSSMجواب امکان پذير برای مسئله ، نحوه نمايش يک 17ارائه جواب -2

 و  شودتخصیص داده می



K

k

knN
1

 .را داردنمايد، نمايشی متناظر با خود ( صدق می5)-(2هر جواب امکان پذير که در معادالت ) باشد.می  

 
 PMSSMنحوه نمايش يک جواب امکان پذير برای مسئله  -1شکل 

های همسايه ها، سه نوع حرکت در جابجايی در يک جواب برای تولید جوابريزی کارها روی آنبرای انتخاب ماشین و برنامه، 18تولید همسایگی -3

 گیرد:مورد استفاده قرار می

 شوند، بدونگیرد. دو ماشین با يکديگر جابجا میماشین انجام می :حرکت جابجايی ماشین با انتخاب و جابجايی دو19جابجايی ماشین 

 (1ها تغییری حاصل شود.)شکلاينکه در توالی کارهای آن
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 گیرد، که کار اول از موقعیت خود حذف و روی : يک حرکت جايگذاری کار، با دو کار روی دو ماشین مختلف انجام می20جايگذاری کار

 شود، بدون اينکه در توالی ساير کارها تغییری ايجاد شود.جايگذاری میماشین ديگر و قبل از کار دوم 

 گیرد، در حالیکه در توالی ساير کارها :يک حرکت جابجايی کار، با تعیین و جابجايی دو کار روی يک ماشین انجام می21جابجايی کار

  شود.تغییری ايجاد نمی

→ 𝑥 شده است، ( داده1در شکل ) 𝑥 ={𝑥𝑖𝑗𝑘} يک جواب امکان پذير   𝑥  ́ توان هر يک از سه دهد. اين حرکت میيک حرکت را نشان می

شود. ممکن که وابسته به جواب جاری است، تعريف می V(x)حرکت، جابجايی ماشین يا جايگذاری کار و يا جابجايی کار باشد. همسايگی اين جواب 

× 𝑁  کار فرضی، سايز همسايگی جواب 𝐾با  (𝐾 + 𝑁 − 2) + 𝐾 × (𝐾 −  باشد.می   2/(1

,𝑖)، 22دسته بندی و محدودیت ممنوعه -4 𝑗, 𝑘) دهنده يک رابطه همسايگی بین کارهای به عنوان کمانی که نشان𝑖  و𝑗  روی ماشین𝑘 ،است 

,𝑖)شود. کمان تعريف می 𝑗, 𝑘) گويد که کار میj  بالفاصله بعد از کار𝑖  روی ماشین𝑘 .هنگامی که کمان  قرار دارد(𝑖, 𝑗, 𝑘) شود، کلیه تابو می

های بعدی )چند تکرار بعد ، که اين تعداد بر اساس بندی تابو از حرکتشوند. اين دستهباشند، تابو)ممنوع( میهايی که شامل اين کمان میبرنامه

نمايد. اين نوع تعیین رابطه وگیری میجل 𝑘روی ماشین  𝑖بالفاصله بعد از کار  𝑗گردد.( که منجر به قرار گرفتن مجدد کار تعیین می TLاندازه 

. بدون شودهمسايگی يکی از خصوصیات مدل ارائه شده است که در آن رابطه همسايگی مشابه روی دو ماشین مختلف يکسان در نظر گرفته نمی

روی ماشین ديگری اين رابطه وجود هايی است که اين رابطه را دارند حتی اگر ، شامل تمامی کمان(i,j)ی در نظر گرفتن ماشین، کمان تابو شده

باشد. داشته باشد. اين نوع تعريف رابطه همسايگی نسبت به رابطه بکار گرفته شده در مدل در شرايطی که انتخاب ماشین پیچیده است، غیر کارا می

 نمايدبصورت زير عمل می (TL)در هر حرکت  لیست ممنوعه

 باشد و در غیر  ممنوعه نتايج آن شامل يک کمان در صورتیکه شود،می ممنوعهبا تعويض کارها و يا حرکت جاگذاری کار  حرکت

 .به صورت غیر فعال است ممنوعهاينصورت 

 فعال باشد، اين حرکت  ممنوعهها يکی از اين جاگذاری فقطشامل تعدادی جايگذاری کارهاست، در صورتیکه  با تعويض ماشین حرکت

 .باشند، حرکت غیرفعال است فعالغیر  هافعال است و اگر تمامی آن ممنوعهيک 

ماند. فعال باقی می ممنوعهبرای يک کمان، تعداد تکرارهايی است که اين کمان در آنها  ممنوعهطول عمر ، 23ممنوعه قاعده تعیین طول عمر -5

های مشاهده ظهور دوباره کمان شوند. يک ايده ابتدايی اين است که ازاز لیست حذف می ممنوعههای پس از اجرای هر حرکت، تعدادی از کمان

گردد، پرهیز شود. از اينرو، ( مشخص میTLهای اخیر در چند تکرار بعدی)يک عدد کراندار( که با اندازه  لیست ممنوعه)شده در تعدادی از حرکت

گردد. پس از شود، کنترل میه میالگوريتم يک شمارنده که در هر تکرار به آن اضاف ممنوعههای در بروز رسانی  لیست ممنوعه، طول عمر کمان

گیرند و طول عمر هر هر حرکت جاگذاری کار يا  جابجايی ماشین، تمامی کمانهايی که وابسته به اين حرکت هستند، در  لیست ممنوعه قرار می

 د.شواين کمان جلوگیری میشود. با انجام اين عمل از قرار گرفتن مجدد کاری در وضعیت قبلی)کمان تابو شده(، در طول عمر يک تنظیم می

شود.اگر يک استفاده می 𝑥برای ارزيابی سطح آرمانی جواب جستجوی ممنوعه   PMSSM  ، 𝑇𝑐(𝑥)ارزش تابع هرف در مدل ، 24معیار آرمانی -6

 پذيرد.میشده، بهتر باشد اين حرکت انجام  تناظر آن  از مقدار معیار دادهم 𝑇𝑐(𝑥) حرکت خاص تابوی فعال باشد، در صورتیکه

پس از تعداد معینی تکرار و يا در صورتی که در تعداد مشخصی تکرار بهبودی در جواب حاصل نشود،  TSمعیار توقف، فرايند ، 25معیار توقف -7

ده، فرايند گردند. در مثالهای حل شو اندازه مسئله تعیین می TLگردد. اين اعداد معموال قبل از شروع فرايند جستجو و بر اساس اندازه متوقف می

 رسند.جستجو پس از تعداد معینی تکرار به پايان می

 گردد:در زير بیان می به صورت خالصه TSبا مفاهیم و توضیحات ارائه شده در باال، روش 

 گام اول، )یافتن جواب اولیه(

 برسید. 𝑥1را حل کنید تا به جواب اولیه  IJAPمسئله تخصیص کار 

 ها تهی نمايید.لیست ممنوعه برای تمامی کمان

 شوند:ها با توجه به جواب اولیه مقدار دهی میدر نظر بگیريد. اين ارزش 𝑥و  𝑇𝑐را به عنوان بهترين مقدار  ∗𝑥و   𝑇𝑐مقدار 

 1=x*x         و)( 1* xTT cc  

 گام دوم،)جستجو(

𝑥ζ   را جواب بدست آمده از مرحلهζ = 1,2, … , 𝜁  .در نظر بگیريد �̂�𝑐 را به عنوان بهترين جواب بدست آمده𝑇𝑐(𝑥)  در همسايگی 𝑥ζ   و

𝑇𝑐(𝑥)با   𝑉(𝑥ζ )يک جواب  در   را به عنوان  𝑥 در نظر بگیريد. 𝑉(𝑥ζ )بردار = �̂�𝑐  .در نظر بگیريد 
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 قرار دهید.  ∞ برابر  �̂�𝑐 در ابتدا مقدار  

   برای هر𝑥 ∈ 𝑉(𝑥ζ ) ، 

𝑥ζاگر حرکت   →   𝑥  ممنوعه نباشد و𝑇𝑐(𝑥) < �̂�𝑐  ، 

𝑥ζو يا حرکت   →   𝑥  ممنوعه باشد و𝑇𝑐(𝑥) ( مقداری بهتر از معیار آرمانی داشته باشد𝑇𝑐(𝑥)  < 𝑇𝑐
∗   ) 

�̂�𝑐پس  س = 𝑇𝑐(𝑥)  ،𝑥 = 𝑥 و 𝑥ζ+1 = 𝑥 . 

  اگر�̂�𝑐  < 𝑇𝑐
∗𝑥، سپس  ∗ = 𝑥  و 𝑇𝑐

∗ = �̂�𝑐. 

  يک حرکت توسط𝑥ζ  →   𝑥ζ+1 شود.نشان داده می 

 گردد.لیستهای ممنوعه بر اساس قاعده تعیین طول عمر ممنوعه تعیین می 

 )پایان(گام سوم،

 اگر به معیار توقف رسیديد، پايان.

 الگوریتم ژنتیک پیشنهادی  3-2

 ( 26طرح ژن ها )نمایش کروموزوم ها 3-2-1

زديک ها به جواب بهینه نگیرند تا در نتیجه اين تغییرات کروموزممیها توسط عملگرهای ژنی شکل های مختلفی از ژندر الگوريتم ژنتیک ترکیب

است که با يکديگر ترکیب شده و دو  وجود دارد. عملگر تقاطعی شامل دو کروموزم 29و بازآفرينی ،28جهشی ،27شوند. سه نوع عملگر ژنی: تقاطعی

ا ها رنمايد و ترکیبی جديد از ژنو تغییر تصادفی روی آن ايجاد می آورند. عملگر جهشی روی يک کروموزم عمل نمودهکروموزم ديگر را بوجود می

 دهد.آورد. عملگر ديگر بازآفرينی است که اين عملگر به طور تصادفی يک کروموزم از جمعیت قبل انتخاب نموده و به نسل بعدی انتقال میبوجود می

شود، که متشکل از ژن نمايش داده می n+m-1یم. هر کروموزم با توالی از ماشین موازی موازی تخصصی ده mکار را به  nخواهیم فرض کنید می

n  تا  1ژن مربوط به کارها است و ازn گردند. و نیز شامل گذاری میشمارهm-1   تا  1های با انديس“ *”ژن جداکننده که توسطm-1   نمايش داده

روی  2و 1دهد که کارهای در اينصورت کروموزم زير نشان می ريزی کنیم.ین برنامهماش 3کار را روی  6خواهیم شوند. برای مثال، فرض کنید میمی

 گردند.روی ماشین سوم پردازش می 5و 4روی ماشین اول و کارهای  3 ماشین دوم ، کار

1 2 *2 3 *1 4 5 

و بطور مشابه هر گاه کاری پس از ژن جداکننده ها در برنامه متناظر آن است. وجود خالء بین دو ژن جداکننده نشان دهنده بیکاری يکی از ماشین

 آخر وجود نداشته باشد، ماشین آخر در برنامه مورد نظر بیکار است.

بسزايی در  های مناسب اولیه تاثیرنمايد. از آنجايیکه انتخاب توالیالگوريتم ژنتیک مورد بحث ابتدا تعدادی جواب اولیه را به صورت تصادفی تولید می

د. نمايد که دارای هزينه قابل قبولی باشنهای بدست آمده تنها جوابهايی را به عنوان جمعیت اولیه انتخاب میلگوريتم دارد، از بین جوابپاسخ نهايی ا

 های مناسب انتخاب و به عنوان جمعیت اولیه در نظرشود و تعدادی از جوابدر واقع در ابتدا از يک نوع الگوريتم جستجوی همسايگی استفاده می

هايی به صورت تصادفی از بین آنها برای تولید نسل بعدی انتخاب آيند و کرومزمشود. جوابهای اولیه انتخابی به صورت کروموزم  در میگرفته می

روموزم کهای انتخابی اعمال شده و در حین تولید هر نسل بهترين گردند. در تولید نسل بعدی هر يک از عملگرها به صورت تصادفی روی کروموزممی

 گردد.انتخاب می

 عملگرهای ژنی 3-2-2

 عملگر تقاطعی 3-2-2-1

گردند مورد آزمايش قرار گرفته و از اين دو الگوريتم دوم جوابهای در الگوريتمهای ژنتیک مورد بحث، دو نوع عملگر تقاطعی که در زير تشريح می

 گیرد:دهد. که در الگوريتم نهايی مورد استفاده قرار میبهتری را نشان می

 نشان داده شده است و مراحل آن به شرح زير است: 2شکل های اين عملگر در گام : عملگر تقاطعی یکنواختالف( 

 شوند انتخاب مینمايیم.نامیده می 2و کروموزم 1به صورت تصادفی دو کروموزم، که کروموزم -1

 نمايیم.تايی از عالئم صفر و يک تولید می n+m-1ای به صورت تصادفی رشته -2
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باشد با ها در رشته صفر میکه عالمت متناظر آن 1هايی در کروموزمو ژنشوند. میتطابق داده 1شته از عالئم نخست با کروموزماين ر -3

با حفظ  2باشد، از کروموزمها در رشته يک میکه عالمت متناظر آن 1هايی که در کروموزمگردند. سپس ژنحفظ موقعیتشان انتخاب می

آيد. اين کار بار گیرند و کروموزم جديد به دست میقرار می 1های انتخابی از کروموزمانتخاب و از ابتدا در بین ژن ترتیب در اين کروموزم

آيد. بنابراين با انتخاب دو کروموزم از جمعیت اولیه، دو کروموزم از نسل شروع شده و کروموزم جديد ديگری نیز بدست می 1ديگر با کروموزم

 شود.بعدی مشخص می

 
 مثالی از عملگر نوع الف -2شکل 

 نشان داده شده است و مراحل آن به شرح زير است: 3شکل های اين عملگر در گام :با دو نقطه تصادفیعملگر تقاطعی ب( 

 شوند انتخاب مینمايیم.نامیده می 2و کروموزم 1صورت تصادفی دو کروموزم، که کروموزمب -1

 گردد.تولید می m+n-1تا  0را بین   bو  aدو عدد تصادفی  -2

هايی از کروموزم دوم انتخاب گردند. سپس ژنباشند با حفظ موقعیتشان انتخاب میمی bو  aهای بین هايی که در جايگاهژن 1از کروموزم -3

گیرند و ار میقر 1های انتخابی از کروموزمانتخاب نشده بودند و با حفظ ترتیب در اين کروموزم از ابتدا در بین ژن 1شوند که در کروموزممی

آيد. بنابراين با انتخاب دو شروع شده و کروموزم جديد ديگری نیز بدست می 2آيد. اين کار بار ديگر با کروموزمکروموزم جديد به دست می

 شود.کروموزم از جمعیت اولیه، دو کروموزم از نسل بعدی مشخص می

 
 مثالی از عملگر نوع ب -3شکل 

آمده از کاربرد اين دو نوع عملگر تقاطعی، عملگر تقاطعی با دو نقطه تصادفی در الگوريتم پیشنهادی استفاده شده  با توجه به نتايج عددی بدست

 است.

 جهشیعملگر  3-2-2-2

گردند مورد آزمايش قرار گرفته که الگوريتم دوم جوابهای بهتری را نشان الگوريتم ژنتیک مورد بحث، سه نوع عملگر جهشی که در زير تشريح میدر 

 گیرد:دهد. که در الگوريتم نهايی مورد استفاده قرار میمی

  30جهشی انتقالعملگر الف( 

 (4)شکل گیرد.گردد. و ژن دوم در توالی مربوطه بعد از ژن اول قرار میدو ژن بطور تصادفی از کرموزموم انتخاب می

 9  3*  8  7  6  2*  5  4  1*  3  2  1   :   1 :      کروموزم 1گام 

 0  1   1  1  0   0  1  0   1  0  1  0  :      رشته عالئم  

 9                6  2*     4       3       1 :      ژنهای انتخابی

 5  9  7  1*  6  2*  3*  2  4  8  3  1    :   2 :      کروموزم 2گام 

 5     7  1*            3*  2      8  :      ژنهای انتخابی 

                 3*       2      8 5  7  1*       :   آرايش جديد  

   :    :     تولید بعدی 3گام 

 9  5  7  1*  6  2*  3*  4  2  3  8  1       :      ترکیب     

 9  3*  8  7  6  2*  5  4  1*  3  2  1   :   1 :      کروموزم 1گام 

 3,8  دو عدد تصادفی :    

                  6  2*  5  4  1*        :      ژنهای انتخابی

 5  9  7  1*  6  2*  3*  2  4  8  3  1    :   2 :      کروموزم 2گام 

     9  7                  3*  2       8  3  1  :      ژنهای انتخابی 

  9  7  3*  2                           8  3  1    :  آرايش جديد  

   :    :     تولید بعدی 3گام 

 9  7  3*  2  6  2*  5  4  1*  8  3  1       :      ترکیب     
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 مثالی از عملگر جهشی انتقال )مورد الف( -4شکل 

  31جهشی جایگزینیعملگر ب( 

 (5)شکل شوند.گردد. و با يکديگر جابجا میشود. و از آن دو ژن بطور تصادفی انتخاب میيک کروموزم به طور تصادفی انتخاب می

 
 مثالی از عملگر جهشی جايگزينی )مورد ب( -5شکل 

  32جهشی یکنواختعملگر ج( 

 است: نشان داده شده است و مراحل آن به شرح زير 6شکل های اين عملگر در گام

 گردد.يک کروموزم به صورت تصادفی انتخاب می -1

 نمايیم.تايی از عالئم صفر و يک تولید می n+m-1ای بصورت تصادفی رشته -2

باشد با حفظ نسبی ها در رشته صفر میهايی در کروموزم که عالمت متناظر آنشوند. و ژنمی اين رشته از عالئم با کروموزم تطابق داده -3

ها هايی که در کروموزم که عالمت متناظر آندهند. سپس ژنهای ابتدايی کروموزم جديد را تشکیل میگردند. و در ژنمیتوالیشان انتخاب 

 گیرند.های قبلی در کروموزم جديد قرار میشوند و در پی ژنباشد، با حفظ ترتیب در اين کروموزم انتخاب میدر رشته يک می

 
 ستفاده از اعداد تصادفی صفر و يک ) مورد ج(مثالی از عملگر جهشی با ا -6شکل 

 بازآفرینیعملگر  3-2-2-3

 .گردد¬در الگوريتم پیشنهادی، بهترين جواب هر نسل به نسل بعدی انتقال می يابد و جايگزين بدترين کروموزم می

 33تابع برازندگی 3-2-3

خوب از بد است. اين شاخص يک تابع هدفمند است های خوب و يک انتخاب طبیعی، نیاز به يک شاخص برای تشخیص جوابهای برای ارزيابی جواب

تواند بر اساس معیارهايی کیفی باشد که افراد بتوانند جواب بهتر را بر سازی کامپیوتری و نیز میتواند بر پايه يک مدل رياضی و يا يک شبیهکه می

دهد که از اين طريق بتوان مقداری را اختصاص میهای موجود در جمعیت اساس آنها تشخیص دهند. در اصل شاخص برازندگی به هر يک جواب

گی دهای خوب را تشخیص داد و احتمال انتخاب آنها را برای تولید جمعیت بعدی مقادير باالتری قرار داد. بر اين اساس اغلب مقدار تابع برازنجواب

ته زش تابع برازندگی که در الگوريتم پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفنمايند که برابر با احتمال انتخاب آنها نیز باشد. ارتواند به صورتی تعیین میمی

 است بدين شرح است:

𝑃(𝑘) =  
max

𝑖
(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖) −  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑘 + 1

∑ ( max
𝑖

(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖) −  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 + 1)𝑀
𝑖=1

             (13)    

 که در آن :

 𝑃(𝑘)   : تابع برازندگی مربوط به کروموزمkام 

𝑀 اندازه جمعیت اولیه  : 

 9  3*  8  7  6  2*  5  4  1*  3  2  1 کروموزم        :   

 3,7   اعدد تصادفی  :   

  3, 2*   ژنهای انتخابی :

  9  3*  8  7  6  3  2*  5  4  1*  2  1   :    تولید بعدی 

 9  3*  8  7  6  2*  5  4  1*  3  2  1کروموزم        :    

 3,7  اعدد تصادفی  :    

  3, 2*  ژنهای انتخابی : 

  9  3*  8  7  6   3  5  4  1* 2*  2  1   :   تولید بعدی  

 9  3*  8  7  6  2*  5  4  1*  3  2  1کروموزم          :     

 0   1   1  1  0   0  1  0   1   0  1  0  رشته عالئم       :    

 9                6  2*      4        3      1    :  1ژنهای انتخابی  

     3*  8  7            5     1*       2           :   2ژنهای انتخابی 

   3*  8   7  5 1*  2  9  6  2*  4  3  1   :   تولید بعدی   

دارای رشته عالمت صفر 

دارای رشته عالمت يک 
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𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖   : هزينه کروموزمiام 

max
𝑖

(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖)   :ماکزيمم هزينه در جمعیت 

 اندازه جمعیت 3-2-4

باشد. برای مثال اگر اندازه جمعیت کوچک در نظر گرفته شود، ممکن است منجر اندازه جمعیت، اغلب از پارامترهای اثرگذار در کارايی الگوريتم می

 ديگر اگر اندازه جمعیت بزرگ در نظر گرفته شود ممکن است زمان اجرای الگوريتم بیش از حد زياد شود.به همگرايی زودهنگام شود. و از سوی 

 نمونه عملیاتی 4

 برای بیان مسئله و حل آن با دو روش بیان شده، دو مثال در ابعاد کوچک و بزرگ انجام شده که نتايج آن در ادامه آورده شده است.

 نمونه اول 4-1

آمده است. جداول  4الی  1های اين مسائل در جداول گردند. دادهبا سايزهای کوچک با استفاده از الگوريتم پیشنهادی حل میدر اين بخش، سه مثال 

های خالصه جوابنیز   5باشند.جدول می و جريمه ديرکرد آالتهزينه ماشین ،های مربوط به موعد تحويل کارها، زمان پردازش شامل داده به ترتیب

ن نمونه، حل با و در اي نويسی ويژوال بیسیک نوشته شده استباشد. الگوريتم پیشنهادی توسط زبان برنامهاز الگوريتم پیشنهادی میبهینه حاصل 

. در حل اين مسئله پارامترهای الگوريتم بصورت ( يکسان بدست آمده استGA(  و الگوريتم ژنتیک )TSاستفاده از دو الگوريتم جستجوی ممنوع )

 اند:گرديده زير تعیین

 :(TS)جستجوی ممنوعه

 300تکرار: ، =Tms= ،10 TL 90  :3مثال        300تکرار: ، =Tms= ،  7 TL 70  :2مثال       300تکرار:،   =Tms= ،  7 TL 50 :  1مثال

 :(GAالگوريتم ژنتیک )

 /20احتمال جهش:       90/0احتمال تقاطع:           20تکرار:         200ها: تعداد نسل          8برای تمامی مثالها:  اندازه جمعیت اولیه: 

 اول نمونهزمان های تحويل در  -1جدول 

6d 5d 4d 3d 2d 1d  

 (Due Dateزمان سررسید ) 20 30 40 55 60 65

 

 اول نمونهزمان های پردازش بر روی ماشین ها در  -2جدول 

 𝑃𝑗𝑘 1ماشین  2ماشین  3ماشین 

 ( job 1) 1کار  15 17 12

 ( job 1) 2کار  12 14 10.5

 ( job 1) 3کار  20 24 18

 ( job 1) 4کار  25 28 22

 ( job 1) 5کار  30 33 27

 ( job 1) 6کار  30 33 27

 

 هزينه ماشین ها در نمونه اول -3جدول 

 𝛽𝑘 1ماشین  2ماشین  3ماشین 
 هزينه ماشین ها 50 40 60

 کارها در نمونه اولجريمه ديرکرد  -4جدول 

  1کار  2کار  3کار  4کار  5کار  6کار 

 1مثال  1 1 0.2 2 1 1
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 2مثال  1 1 2 2 1 4

 3مثال  1 1 0.2 2 0.1 1

 با استفاده از الگوريتم فرا ابتکاری در نمونه اول  PMSSMحل مدل  -5جدول 

  هزينه کل ( TS , GAتوالی کارها بر روی ماشین ها ) 

6  →3→2 →: 1  35  ,  M →: 4  2M 104.5  1مثال 

5  →4 →: 2  26  ,  M→3 →: 1  1M 105  2مثال 

5  →3→6 →4  →2   →: 1  3M 82.5  3مثال 

کند. که در اين مورد )حل مسائل با سايزهای کوچک( با حل از طريق گردد، اين الگوريتم مسائل باال را بصورت بهینه حل میهمانطور که مشاهده می

 کند. الگوريتم جستجوی ممنوعه برابری می

 نمونه دوم 4-2

آمده است. جداول  4الی  1های اين مسائل در جداول گردند. دادهدر اين بخش، سه مثال با سايزهای کوچک با استفاده از الگوريتم پیشنهادی حل می

های خالصه جوابنیز   5باشند.جدول می و جريمه ديرکرد آالتهزينه ماشین ،های مربوط به موعد تحويل کارها، زمان پردازش شامل داده به ترتیب

ن نمونه، حل با و در اي نويسی ويژوال بیسیک نوشته شده استبان برنامهباشد. الگوريتم پیشنهادی توسط زبهینه حاصل از الگوريتم پیشنهادی می

. در حل اين مسئله پارامترهای الگوريتم بصورت ( يکسان بدست آمده استGA(  و الگوريتم ژنتیک )TSاستفاده از دو الگوريتم جستجوی ممنوع )

 اند:زير تعیین گرديده

هزينه نگهداری  7زمان پردازش روی ماشین ها، جدول  6در جدول  باشد.ماشین بزرگتر می 4کار روی  20سايز اين مسئله با  نمونه اول،در مقايسه با 

بندی شده اند. کارها گروه مجزا طبقه 4کار مورد توجه در اين مثال در  20 زمان تحويل و جريمه ديرکرد مشخص شده است. 8ماشین ها و جدول 

 گیرد.برای سه مثال به صورت مشترک مورد استفاده قرار می 7و 6های جداول ويل يکسان و جريمه ديرکرد برابر دارند. دادهدر هر گروه موعد تح

 اند.نشان داده شده 8باشد، که در جدول تفاوت بین اين مثالها در جريمه ديرکرد و موعد تحويل کارها می

 پارامترها:

 جستجوی ممنوعه:

 6000تکرار:  ، =120Tms= ، 120 TL  : 6مثال    6000تکرار: ،=Tms=،80 TL 140 : 5مثال     6000تکرار: ، =Tms=، 12TL 140 : 4مثال

 :برای تمامی مثالها: GAالگوريتم 

 20/0احتمال جهش:             95/0احتمال تقاطع:           20تکرار:            1000ها: تعداد نسل         16اندازه جمعیت اولیه:   

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 IESM’61مهندسی صنایع و مدیریت پایدار المللی کنفرانس بینجموعه مقاالت م ©

 1395ماه آذر 25-23اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان، 

 

© International Conference on Industrial Engineering & Sustainable Management (IESM’16) 
    13-15 Dec. 2016, Islamic Azad University, Lenjan Branch, Isfahan, Iran. 

608 

 ( در نمونه دوم Pزمان های پردازش روی ماشین ها )  -6جدول 

1ماشین  کار گروه 2ماشین   3ماشین   4ماشین    

1 

J1 10 9 10 8 

J2 11 10 11 9 

J3 12 11 12 10 

2 

 

J4 11 10 11 9 

J5 13 11.7 13 11.5 

J6 11.5 10.3 11.5 9.2 

J7 12.5 11.2 12.5 10.2 

3 

J8 14 12.6 14 12 

J9 15 13.5 15 13 

J10 15 13.5 15 13 

J11 16 14.4 16 13.5 

J12 14.4 13 14.4 12.1 

J13 13.6 12.2 13.6 11.6 

J14 13 11.7 13 11.5 

4 

J15 16 14.4 16 13.5 

J16 14 12.6 14 12 

J17 18 16.2 18 15.7 

J18 16.5 15.8 16.5 13.7 

J19 15.6 14 15.6 13.1 

J20 15.6 14 15.6 13.1 

 

 هزينه نگهداری ماشین ها در نمونه دوم -7جدول 

 𝛽𝑘 1ماشین  2ماشین  3ماشین  4ماشین 
 هاهزينه ماشین  200 240 200 300

 

 (  در نمونه دومw( و جريمه ديرکرد کارها )dزمان های تحويل ) -8جدول 

 di/wi 1گروه  2گروه  2گروه  4گروه 

1/133  10/93  10/50  10/33  4مثال  

10/133  10/93  10/50  10/33  5مثال  

10/133  10/93  10/50  10/33  6مثال  

 

 شده است.آورده  10و  9بار اجرا گرديد. نتايج بدست آمده در جداول  10به منظور ارزيابی کارايی دو الگوريتم هر يک از آنها 

 

 بار تکرار 10( با استفاده از الگوريتم های فرا ابتکاری با  6تا  4حل نمونه دوم ) مثال  -9جدول 

 تکرار
GA TS 

 6مثال  5مثال      4مثال  6مثال  5مثال      4مثال 

1 470.8 640 640.5 604.8 584 660 

2 477.3 500 640 640 555 640 

3 640 483 640 500 640 690 
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 تکرار
GA TS 

 6مثال  5مثال      4مثال  6مثال  5مثال      4مثال 

4 622.7 440 690 521.8 561 654 

5 444.8 608 640 553.6 634 640 

6 450.7 529 640 640 573 640 

7 463.3 517 650 500.3 540 677 

8 411.7 467 640 460 582 650 

9 550.8 440.5 640 459 440 700 

10 426.5 480 640 456.5 451 655 

 خروجی نهايی و توالی عملیات در نمونه دوم با استفاده از الگوريتم های فرا ابتکاری  -10جدول 

 TS GA 
بهترين جواب هاتوالی کارها روی ماشین  

 میانگین بهترين میانگین بهترين

4مثال   411.7 533.6 411.7 495.86 
M1:2→4→5→6→10→11→14→15→19→20 

M3:1→3→7→8→9→12→13→16→17→18 

5مثال   440 556 440 51.45 
M1:1→2→3→6→12→13→14→15→16→17 

M2:4→5→7→8→9→10→11→18→19→20 

6مثال   640 660.6 640 646.05 

M1: 5→6→7→8→9→15→17 

M2: 10→16→18→19→20 

M3: 1→2→3→4→11→12→13→14 

مقادير يکسانی را بعنوان بهترين جواب نمايش می دهند و میانگین هزينه های  GAو  TSهمانطور که در جدول مشاهده می کنید هر دو الگوريتم  

کمتر است که به دلیل تنوع عملگرهای الگوريتم ژنتیک است که داده ها اولیه مسئله با روش های مختلفی ايجاد  GAالگوريتم  دربدست آمده 

 . شود و دارای تنوع بیشتری به نسبت الگوريتم جستجوی ممنوع استمی

ی از کبمنظور تحلیل نتايج بدست آمده، آزمون تحلیل واريانس  انجام شد. هر يک از مسائل به عنوان يک بلوک و هر يک از الگوريتمها به عنوان ي

در  Design-Expertافزار تکرار در هر سطح مورد بررسی قرار گرفت. جدول تحلیل واريانس بدست آمده از نرم 10سطوح عامل نوع الگوريتم با 

 آورده شده است. 11جدول 

، نوع الگوريتم روی جواب حاصل از حل مدل تاثیر داشته و اختالف میانگین نمونه 0.05در واقع نتیجه اين آزمون نشان می دهد که در سطح آزمون 

 بصورت تصادفی ايجاد GAله الگوريتم حاصل از اطالعات بدست آمده از اين دو الگوريتم قابل مالحظه است. به عبارت ديگر ايجاد جوابهای بهتر بوسی

 .استئل کاراتر ادر حل اين مس الگوريتماين نشده بلکه 

 جدول تحلیل واريانس -11جدول 
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 نتیجه گیری و مطالعات آتی 5

های موازی را به هدف حداقل نمودن مجموع هزينه نگهداری و هزينه ريزی ماشینيابی که بطور همزمان انتخاب و برنامهاين مقاله، يک مدل بهینه

تیک برای ابتکاری بر اساس الگوريتم ژنفراباشد. يک الگوريتم می  NP-hardدهد، ارائه شد. حل اين مدل بهینه يابی از مسائل ديرکرد کل انجام می

اسباتی حيافتن جواب بهینه يا نزديک به بهینه در اين مسئله ارائه شد. حل مسائلی عددی با اين الگوريتم نشان داد که آن از کارايی و اثربخشی م

ته سازی وابسآمادهتوان به سادگی زمان باشد،  میسازی کارها مستقل توالی میخوبی برخوردار است. در تحقیق حاضر فرض شده است که زمان آماده

های موازی مطرح شده است جهت ريزی ماشینبه توالی را در فرايند جستجو وارد نمود. و نیز فرضیاتی را که در مقاالت ديگر برای مسائل برنامه

 های موازی در نظر گرفت.ريزی ماشینسازگاری بیشتر با مسائل واقعی انتخاب و برنامه

 با استفاده از خروجی اين مدل، می توان برنامه ريزی صحیحی بر روی ماشین های موازی در صنعت تولید داشت به نحوی که با کاهش هزينه های

ای همی توان در برخی هزينه  های موازیريزی ماشینانتخاب و برنامهنگهداری و بهینه سازی زمان تولید، از حداکثر توان تولید استفاده نمود. با 

 د.رغیرمستقیم تولید نیز مانند هزينه های بیکاری نیروی انسانی، هزينه های تعمیرات و نگهداری، هزينه های سربار کارگاه نیز کاهش ايجاد ک

ینه سازی هبه منظور بررسی نتايج حاصل از الگوريتم ژنتیک برای مطالعات آتی، پیشنهاد می گردد که از الگوريتم های فرا ابتکاری ديگر از جمله ب

سعه وازدحام ذرات، کلونی مورچگان و شبیه سازی تبريد برای مقايسه استفاده نمود و نتايج حاصل را تجزيه و تحلیل نمود. همچنین با توجه به ت

ر ترکیب شده گروش های حل فرا ابتکاری در قالب الگوريتم های ترکیبی )هیبريدی( پیشنهاد می شود که الگوريتم ژنتیک فوق با الگوريتم های دي

 تا بتوان در زمان سريعتری مسئله را حل نمود. 

ندی کارگاهی مان بزتلفیق مدل ارائه شده در اين مقاله با ديگر مسائل مرتبط با توالی عملیات مانند تولید جريان کارگاهی می تواند در برنامه ريزی و 

   نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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3 Unrelated 
4 Genetic Algorithm 

5 Tabu Search Algorithm 
6 Simulated Annealing Algorithm 

7 Particle Swarm Optimization 
8 Ant Colony Optimization 

9 Parallel machine selection and scheduling model 
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11 Short-term mode 
12 Tabu list 

13 Aspiration Criteria 
14 Initial solution 

15 Initial job assignment problem 
16 makespan 

17 Solution representation 
18 Neighborhood generation 

19 Machine swap 
20 Job insertion 

21 Job swap 
22 Tabu classification and restriction 

23 Tabu tenure modification rule 
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26 chromosome 
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