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توسعه یک کران باال و الگوریتم حـل ابتـکاری برای مسأله زمانبنـدی
سفارشها با هدف کمینهسازی زمان بیکاری ماشینها

هـادی مختـاری ،1عیسی نخعی کمالآبادی ،*2سید حسامالدین ذگردی

2

 -1دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
 -2دانشیار مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
در این تحقیق ،مسأله زمانبندی تولید سفارشهای یک سازنده ،باا مییاار کمیناهساازی زماان بیکااری ماشاینهاا،
مدلسازی شده و سپس یک رویکردی تحلیلی به منظور حا نن رراحای شاد .در مساأله پیشانهادی ،تولیدکنناده
تیدادی سفارش را در ابتدای افق برنامهریزی از مشتریان دریافت می نمایاد ،کاه هار کادام از ننهاا باه دو مرحلاه
عملیات مجزا برای تکمی نیاز دارند .در راستای کاهش هزینه موجودی هنگام ساخت ،محدودیت عدم انتظار باین
عملیات بین دو مرحله تولیدی لحاظ شده است .پس از اثبات میادل بودن زمانبندی ناشی از کمینهسازی زمان کا
بیکاری ماشینها ،با زمانبندی حاص از مییار حداکثر زمان تکمی کارها ،مفهومی با عنوان «زوج سفارش» تیریف،
و الگوریتمی به منظور تییین زوج سفارشهای بهینه بر مبنای مدل مسأله تخصیص متقارن ارائاه شاد .بار اسااس
زوج سفارشهای تشکی شده ،کران باالیی بر مبنای سهم ک زوج سفارشهای از زماان کا بیکااری ماشاینهاا
استخراج شد .همچنین حاالت مختلف بهبود کران باالی توسیه داده شاده ،در  12وضاییت باالقوه کاه در تییاین
توالی دو زوج سفارش ممکن است ،بررسی و میزان بهبود کران باال ،در هار حالات اثباات شاد .در نهایات ،یاک
الگوریتم ح ابتکاری ،بر اساس نتایج حاص از بهبودهای زوجی توسیه داده شد و همچنین ،یک مثال عاددی در
راستای اثبات کابرد رویکرد پیشنهادی بررسی و تحلی شد.

واژههای کلیدی :زمانبندی سفارشها ،رویکرد ح تحلیلی ،کران باال ،مسأله تخصیص متقارن

* نویسنده مسؤول:

nakhai@modares.ac.ir
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دیگری نیز همچون پیکربندی منابع تولیدی

-1مقدمه
زمانبندی فرنیندی است که در نن تخصیص منابع به

(ماشننالت ،وسائ

منظور انجام مجموعهای از کارها در یک دوره زمانی

غیره) و ماهیت کارها (سفارشها) در دستهبندی

انجام میگیرد (بیکر .)1372 ،1در سالیان اخیر

مسائ زمانبندی دخی هستند .برای نمونه ،یک مدل

و نق  ،نیروی انسانی و

حم

توسیهی مدلهای ریاضی که به ارائه تکنیکهای ح

زمانبندی ممکن است شام

و کاربردهای عملیاتی زمانبندی در صنایع مختلف

باشد .در حالت تک ماشینه ،نوعاً کارها نیز تنها به

منجر میشوند ،به عنوان پ و ارتباری بین تئوری و

یک عملیات تولیدی برای پردازش نهایی نیاز دارند،

اجرا مطرح شدهاند .رویکردهای تئوری مدلسازی و

در حالی که مدلهای با چند ماشین ،شام کارهایی

زمانبندی با ساختارهای پیچیده ،حجم

با چندین مرحله عملیات هستند .همچنین ،در حالت

میشود .این

اول ،ماشینهای مشابه قابلیت چینش به صورت

رویکردهای ریاضی با یک توصیف اولیه از منابع در

موازی را دارا هستند .عالوه بر این دستهبندی ،اگر

دسترس و کارهایی که باید انجام شوند ،شروع شده

مجموعه کارهای دریافت شده توسط سازنده برای

و در نهایت به مدلسازی این شرایط در محموعهای

پردازش ،در رول زمان تغییری نداشته باشند ،مدل

از محدودیتها و توابع هدف منجر میشوند .در

زمانبندی ،استاتیک نامیده میشود و در حالی که اگر

بهترین حالت ،تابع هدف مسأله زمانبندی باید کلیه

در رول زمان کارهای جدیدی نیز وارد شوند ،به

هزینههای تصمیمات زمانبندی را در برگیرد ،اما در

چنین مدلی ،مدل زمانبندی پویا ارالق میگردد.

عم  ،اندازهگیری و مدلسازی چنین هزینهای بسیار

مدلهای استاتیک نسبت به مدلهای پویا ،حجم

دشوار است .نوعاً سه دسته کلی از توابع هدف در

بیشتری از ادبیات زمانبندی را به خود تخصیص

مسائ زمانبندی قاب به کارگیری هستند :دسته اول

دادهاند .عالوه بر این ،اگر همه پارامترهای مؤثر بر

هستند که

مشخص و قطیی باشند،

ح

مسائ

کمی را شام

زیادی از مسائ

شام توابع هدف مبتنی بر زمان تکمی

2

مدل زمانبندی از قب

یک یا چندین ماشین

در ننها زمان مورد نیاز برای تکمی کارها ارزیابی

مدلهای قطیی زمانبندی مطرح میشوند و در نقطه

میشوند ،در حالی که دسته دوم توابع هدف مبتنی

مقاب این مدلها ،مسائ تصادفی زمانبندی با عدم

هستند که در این دسته مییار

قطییت در پارامترها دستهبندی میشوند .میموالً دو

ارزیابی یک زمانبندی ،عملکرد نن زمانبندی در

زمانبندی مطرح

بر موعد تحوی

9

برنورده سازی موعد مقرر تحوی

دسته از محدودیتها در مسائ

کار به مشتری

هستند :دسته اول مربوط به محدودیت در ظرفیت

مختلف

منابع تولیدی شام ماشیننالت هستند و دسته دوم

است .عالوه بر نوع توابع هدف ،عوام

توسیه یک کران باال و الگوریتم حا ابتاکاری برای مسأله زمانبنادی29/ ...

محدودیتهای توالی تکنولوژیکی انجام کارها را

تکمی همه کارها و زمان شروع ننها باید دقیقاً برابر

نمایش میدهند .به رور کلی ،مسائ زمانبندی شام

با مجموع زمان کلیه فرنیندهای نن باشد .در ادبیاتِ

دو نوع تصمیم« :تخصیص منابع تولیدی به کارها» و

مسائ زمانبندی ،عموماً مسائلی زمانبندی در حالت

«تییین توالی انجام کارها» هستند .یکی از مدلهای

عدم انتظار با تابع هدف حداکثر زمان تکمی کارها

خاص زمانبندی ،مدلهای زمانبندی در شرایط عدم

در نظر گرفته شده است و همچنین ،نشان داده شده

انتظار 2است که مربوط به نحوه انجام کارهاست.

است که این مسأله حتی با دو ماشین ،یک مسأله
5

وسیریسکانداراجاه

مسأله زمانبندی در حالت عدم انتظار یک مسأله

قویاً  NP-Hardاست .هال

زمانبندی را میرفی مینماید که در نن یک محدودیت

(  )133ادبیات مسائ در حالت عدم انتظار را مرور

جدید به مسأله عمومی زمانبندی اضافه شده است.

کرده و همچنین نشان دادند که مسأله فوق مخصوصاً

این محدودیت جدید که در صناییی همانند صنیت

برای ابیاد بزرگ مسأله ،جزو مسائ

سخت

چاپ و نشر مشاهده میشود ،بیان مینماید که هیچ

بهینهسازی محسوب میشود .ادبیات مربوط به این

کدام از کارها نمیتوانند هیچ زمان انتظاری را تحم

مسأله قاب تقسیم به دو حیطه است )1( :پیچیدگی

کار

محاسباتی مسأله؛ ( )2رویکردهای ح

داده

اساس ارالعات نویسنده این تحقیق ،فقط تیداد

شده است ،به گونهای که هر کار باید مسیر خاص و

محدودی تحقیق ،مرتبط با روشهای ح برای این

از پیش تییین شدهای را از میان ماشینها ری نماید.

مسأله ارائه شده است .در مورد روشهای دقیق ح ،

که بیانگر زمان

تنها یک الگوریتم شاخه و کران در ادبیات توسیه

فرنیندهای کارهاست ،به عنوان ورودی به مسأله داده

داده شده است (ماسکیس 7و پاسیارلی.)2992 ،5

شده است .به منظور برقراری محدودیت عدم انتظار

عالوه بر این ،چندین روش فراابتکاری مانند

در این مسأله ،به محض اینکه اولین فرنیند هر کار

شبیهسازی تبرید (رایامارکار 3و هوگون،)2999 ،19

شروع شد ،باید کلیه فرنیندهای نن بدون هیچ

جستجوی ممنوعه (ماسچیارولی 11و همکاران133 ،

انتظاری بین ماشینها و هیچ انقطاعی حین فرنیندها،

و اسکوستر ،)299 ،12جستجوی همسایگی متغیر

به اتمام برسد .در واقع ،مسأله زمانبندی در حالت

(اسکوستر و فرامینان ،)2999 ،19الگوریتم ژنتیک

عدم انتظار ،حالت خاصی از مسأله عمومی زمانبندی

(بریزوال 12و همکاران ،)2991 ،جستجوی محلی (ژو

است که در نن هیچ زمان انتظار و انقطاعی برای

و همکاران ،)2993 ،ترکیب الگوریتم ژنتیک و

کارها مجاز نیست .به عبارت دیگر ،تفاوت بین زمان

گدازش شبیهسازی شده (ونگ 15و ژنگ ،)2991 ،1

کنند ،مگر روی ماشین اول .یک مجموعه از
و

ماشین

عالوه بر این ،یک ماتریس

مسأله .بر
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جستجوی همسایگی (فرامینان و اسکوستر )299 ،و

مجموعه زوج عملیات سفارشهاي

الگوریتم ژنتیک ترکیبی (پن 17و هوانگ 2993 ،15و

روي ماشینهاي یکسان انجام میشوند

مختاری 13و همکاران )2911 ،برای مسأله موضوع

زمان تجمعی فرآیندهاي سفارش

این تحقیق ارائه شده است .همچنین ،ردی

29

فرآیند jام (

و

رامومورسی )1379( 21با ارائه یک رویکرد تحلیلی

و

که

شامل

)

یک عدد مثبت بزرگ

مبتنی بر حد پایین ،الگوریتم شاخه و کرانی را برای
مسأله زمانبندی تولید در حالت دو مرحلهای توسیه

متغیرهای تصمیم:

دادند.

زمان شروع
حداکثر زمان تکمیل سفارشهاي

 -2مدلسازی ریاضی
مدل ریاضیای که از این مسأله قاب

ارائه است،

بسته به نوع تیریف متغیرها قاب فرمولبندی است .در

متغیر صفر و یک که روابط پیشنیازي
عملیات

و

خواهد بود ،اگر

این قسمت ،ابتدا پارامترها را تیریف نموده و سپس
مدلبندی نن را ارائه میدهیم.

را نشان میدهند( .

برابر صفر باشد و برعکس)

مدل ریاضی مسأله با توجه به پارامترهای تیریف
شده و به منظور کمینه کردن

پارامترهای مسأله:

تعداد ماشینها

()1
()2

سفارش شماره iام
()3

ماشین شماره kام
تعداد فرآیندهاي (در مسأله مورد بحث در این
)

-jامین فرآیند سفارش
زمان فرآیند

به صورت زیر

فرمولبندی میشود:

تعداد سفارشهاي دریافتی

تحقیق داریم

پیشنیاز

()4

Subject to

توسیه یک کران باال و الگوریتم حا ابتاکاری برای مسأله زمانبنادی25/ ...

به روری که در نن تابع هدف ،کمینه کردن زمان

«زوج سفارش» را تیریف می کنیم .و سپس بر اساس

تکمی ک کارهاست .مجموعه محدودیتهای ()2

برنامهریزی ریاضی زوج سفارشهای بهینه را تییین

تضمین مینماید که کلیه کارها بدون هیچ زمان

نموده ،مقداری اولیه برای کران باالی تابع هدف

پیش بروند.

تییین میکنیم .سپس حاالت مختلف توالی زوج

انتظاری از شروع تا تکمی

محدودیتهای ( )9از ایجاد تداخ  22بین فرنیندهای

سفارشها را به صورت ریاضی استخراج مینماییم.

جفت کارهایی که باید روی یک ماشین صورت
گیرند ،جلوگیری مینماید .همچنین ،مجموعه

 -1-3تعریف زوج سفارش

محدودیتهای ( )2کارها را محدود مینمایند به

در این قسمت مفهومی با عنوان زوج سفارش و

روری که زمان تکمی ننها از حداکثر زمان تکمی

همچنین ،نقش نن در الگوریتم پیشنهادی توصیف

تجاوز ننماید .در ادامه ،نشان

سفارشهای

خواهیم داد که مسأله فوق ،با مسأله زمانبندی

میشود.
تعریف :1مجموعه

سفارشهای با هدف کمینهسازی زمان بیکاری
ماشینها میادل است.

تشکی

که از دو سفارش

و

شدهاند ،یک زوج سفارش تیریف

میشوند ،اگر و تنها اگر:
( )1توالی تکنولوژیکی انجام کار براي دو سفارش
عکس هم باشند (

 -3استخراج ویژگیهای ساختاری مسأله

).

در این قسمت تیدادی از ویژگیهای ساختاری

()2

مسأله و همچنین ،حاالت مختلفی از نن را در قالب

بعد از آغاز شوند.
شک ( )1زیر نمونهای از زوج سفارش تشکی شده

نمادهای مسأله دو ماشینه را تیریف میکنیم .مسأله

را نمایش میدهد.

روابط ریاضی استخراج مینماییم .در ابتدا تیدادی از
پیشنهادی ،کمینهسازی زمان تکمی

ک

بالفاصله پس از

و همچنین

بالفاصله

کارها در

حالتی است که تولیدکننده در ابتدای افق برنامهریزی،
تیدادی سفارش از مشتریان دریافت مینماید .هر
کدام از سفارشها دارای یک زمان تحوی مطلوب

شکل  .1نمایش زوج سفارش

بوده و برای تکمی شدن به دو عملیات متفاوت نیاز
دارند .به دلی ساختار برخی از سفارشها در صنیت

چنانچه در شک

چاپ ،انتظار بین دو عم از هر سفارش مجاز نیست.

سفارش

از هر

صورت

نمایش

پس از

برای سادهسازی ،زمان پردازش اولین عم
سفارش

را با

و دومین عم را با

مشاهده میشود ،توالی انجام

به صورت
و

و سفارش

به

بوده و همچنین

بالفاصله

بالفاصله بید از

نغاز می-

میدهیم .در ادامه ،در راستای در نظر گرفتن

شوند .همان روری که قاب استنباط است ،تشکی

محدودیت عدم انتظار سفارشها ،مفهومی با عنوان

زوج سفارشها منجر میشود که محدودیت عدم
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انتظار تضمین شود .در ادامه ،رویکردی را برای

به عنوان نتیجه حاص از قضیه  ،1تییین ترکیب

مناسبترین زوج سفارشها توسیه میدهیم.

بهینه زوج سفارشها برای کمینهسازی مییار  ،مسلماً

نمایش

را نیز بهینه خواهد نمود .در همین

تشکی

برای اختصار زوج سفارش ام را با

مییار

از زمان

میدهیم .ایده به کارگیری زوج سفارشها در

راستا ،مفهوم «سهم زوج سفارش

تحقیقات مشابهی در ادبیات نیز مطرح شده است

بیکاری ماشینها» رادر ادامه تیریف مینماییم .همان

(لیا.)2995 ،29

روری که از شک ( )2مشخص است ،زمان بیکاری
ماشین ها متناظر با زوج سفارش نمایش داده شده،
برابر خواهد بود با مجموع

 -2-3تعیین زوج سفارشهای بهینه

و

.

بهترین ترکیب برای تشکی زوج سفارشها ،ترکیبی
است که در نن تابع هدف مسأله که همان زمان
تکمی کارهاست ،بهینه شود.
قضیه  :1اگر زمانبندی

زمان تکمی

کارها

ک

شکل  :2سهم زوج سفارش

را حداق نماید ،زمان بیکاری ماشیننالت

ماشینها

نیز توسط حداق خواهد شد.
اثبات :اگر زمان بیکاری متناظر با ماشین
نمایش دهیم ،زمان ک

را با

بیکاری ماشینها برابر

از زمان بیکاری

از زمان

در این صورت سهم زوج سفارش

بیکاری ماشینها به صورت زیر محاسبه میشود:

خواهد بود با:

()8

()5

زوج سفارشهای بهینه ،ترکیبی از سفارشها

که در نن:

خواهند بود که به کمترین مقدار

منجر شوند .در

راستای تییین این ترکیب ،الگوریتم زیر بر اساس

()6

22

مدل مسأله تخصیص متقارن ارائه میشود:
و همچنین
ماشین

را روی

زمان پردازش سفارش

نشان میدهد .بنابراین رابطه ( )5را

میتوان مجدداً به صورت زیر بازنویسی نمود:
بر اساس رابطه ( ،)7از ننجایی که

و

میادل با مییار

گام نخست:
بالقوه

از زمان بیکاری ماشینها

را

محاسبه کنید.
مقادیر

ثابتی هستند ،بنابر این اثبات میشود که مییار
است.

مقدار سهم هر زوج سفارش

گام دوم :مجموعه
از ماشین

را مجموعه سفارش هایی که

شروع میشوند و مجموعه

را

توسیه یک کران باال و الگوریتم حا ابتاکاری برای مسأله زمانبنادی27/ ...

مجموعه سفارشهایی که از ماشین
میشوند،

دهید.

قرار

بدیهی

نغاز

محدودیت سری ( )11تضمین مینماید که هر

که

نیز تنها با یک سفارش از مجموعه

است

زوج شود.

.
گام

سوم:

،

اگر
سفارش

به

تیداد
با

مجازی

تولید نموده و به مجموعه با
کمترین عضو اضافه نمایید .پس از افزودن
سفارشهای مجاری ،تیداد اعضای دو مجموعه
برابر خواهد شد.

و

سفارش عضو

 3-3کران باال برای زمان بیکاری ماشینها
همان روری که در بخش قب مطرح شد ،مدل (-3
 )11مربوط به یک مسأله تخصیص متقارن است که
در نن باید در راستای تشکی بهینه زوج سفارشها،
هر عضو از مجموعه
مجموعه

تنها به یک عضو از

تخصیص یابد و بالیکس .زمانی که دو

گام چهارم :برای تییین بهترین زوج سفارش هایی

سفارش یک زوج سفارش را تشکی میدهند ،سهم

که دارای کمترین سهم از زمان بیکاری ماشینها

زوج سفارش تشکی شده از زمان بیکاری ماشینها

هستند ،مسأله تییین زوج سفارشات را به صورت

را میتوان زمان بیکاری بالقوه ماشینها لحاظ نمود.

یک مسأله تخصیص فرمولبندی میکنیم.

لذا مقدار بهینه تابع هدف مدل تخصیص (،)11-3
کران باالیی برای تابع هدف مسأله ،زمان بیکاری

( )9

Minimize

ماشینها ،محسوب میشود.

Subject to

()12

()11
()11

مسلماً زمان بیکاری ماشینها از  UBمحاسبه شده
بیشتر نخواهد شد ،ولیکن این حد ،حاص از جمع
کران باالی متناظر با زوج سفارشهاست ،زمانی که

تابع هدف ( )3مقدار ک سهم زوج سفارشهای
تشکی

شده را از زمان بیکاری ماشینها تییین

صورت زمانبندی جزئی 25لحاظ شدهاند .بدیهی است

متغیر تصمیم صفر و یک است

قرارگرفتن این زوج سفارشها به ترتیبی در کنار هم،

میکند و در نن

به پوشش زمان بیکاری یک زوج سفارش توسط

و تییین مینماید که نیا زوج سفارش
تشکی

هر کدام از زوج سفارشها به رور مستق

و به

شود یا خیر .محدودیت سری ( )19الزام

زوج سفارش دیگر منجر شود .بنابراین ،میتوان

تنها با

نتیجه گرفت که  UBمحاسبه شده نیز در شرایطی

مینماید که هر سفارش عضو مجموعه
یک سفارش از مجموعه

زوج شود .همچنین،

قاب بهبود است .شک ( )9نمونهای از بهبود حاص

 /25مدیریت تولید و عملیات ،دوره سوم ،پیاپی( ، )5شماره ( ،)2پاییز و زمستان 1931

از قرار گرفتن دو زوج سفارش

سفارشها در کنار هم رخ میدهد ،اثبات مقدار

و

کاهش در زمان بیکاری ماشینها در هر حالت و

در کنار هم را نشان میدهد.

میزان بهبود در  UBمیپردازیم .در این راستا مجموعه
زوج سفارشهای برنامهریزی شده را در لحظهای
که قرار است زوج سفارش
شود،

برنامهریزی

مینامیم .فرض میکنیم نخستین زوج

سفارش برنامهریزی شده در مجموعه
سفارش

شکل  .3زمانبندی ناشی از توالی دو زوج سفارش
و

 ،زوج

و نخرین زوج سفارش

باشند .شک ( )2مجموعه سفارش های برنامهریزی

در حالت استقالل زوج سفارشها ،مقدار بیکاری

شده

را نمایش میدهد.

متناظر با ماشینها که برابر با مجموع زمان بیکاری
و

زوج سفارشهای

است ،به

صورت زیر محاسبه میشود.

اما همان روری که بیان شد و در شک نیز مشخص
است ،با توالی دو زوج سفارش
 ،زمان بیکاری ماشینها به عدد

و
به

شکل  .4مجموعه زوج سفارشهای برنامهریزی شده
در لحظه ورود زوج سفارش کاندید

اضافه نوار هاشور زده شده ،کاهش پیدا کرد .به

دو حالت برای زوج سفارش کاندید ورود

روری که:

امکانپذیر است:
( )1زوج سفارش

که در نن
ماشین

و
و

به ترتیب زمان بیکاری متناظر با
است .بر این اساس ،در ادامه به

بررسی حاالت مختلفی که در توالی زوج سفارشها
رخ میدهد و همچنین ،اثبات مقدار کاهش در کران
باال در هر یک از این حاالت میپردازیم.
پس از تییین زوج سفارشهای بهینه در بخش قب
(مدل تخصیص) ،در این قسمت به بررسی حاالت
مختلفی که در تییین ترتیب قرار گرفتن زوج

به ابتدای مجموعه

زوج سفارشهای برنامهریزی شده

اضافه

شود.
( )2زوج سفارش

به انتهای مجموعه

زوج سفارشهای برنامهریزی شده

اضافه

شود.
ابتدا به بررسی حالت اول میپردازیم .در این حالت
بر اساس ویژگیهای زوج سفارش کاندید ورود
و زوج سفارش

 ،شش وضییت

توسیه یک کران باال و الگوریتم حا ابتاکاری برای مسأله زمانبنادی23/ ...

مختلف امکانپذیر است که هر یک از این وضییتها

شک ( ) ،نمایی از این وضییت را نمایش میدهد.

در ادامه بررسی میشوند.
 وضعیت ( )1از حالت اول:

شک ( ،)5نمایی از این وضییت را نمایش میدهد.

به
شکل  .6ورود زوج سفارش کاندید
ابتدای مجموعه در وضییت ( )2از حالت اول

که در نن داریم:
سهم زوج سفارش

به
شک  :5ورود زوج سفارش کاندید
ابتدای مجموعه در وضییت ( )1از حالت اول

ماشینها قبل از ورود
زمان بیکاري مجموعه

که در نن ،داریم:
سهم زوج سفارش

از زمان بیکاري

سفارش

از زمان بیکاري ماشینها

متناظر با زوج

قبل از ورود

قبل از ورود
زمان بیکاري مجموعه

متناظر با زوج سفارش

همان روری که در شک

مشخص است ،در این

وضییت نیز بیکاری ماشینها کاهشی نیافته ،لذا میزان
بهبود در  UBبرابر با صفر است.
همان روری که در شک مشخص است ،از ننجایی
که در این وضییت بیکاری ماشینها کاهشی نیافته،
لذا میزان بهبود در  UBبرابر با صفر است.



 وضعیت ( )2از حالت اول:

وضعیت ( )3از حالت اول:
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به
شکل  .7ورود زوج سفارش کاندید
در وضییت ( )9از حالت اول
ابتدای مجموعه

به
شکل  .8ورود زوج سفارش کاندید
ابتدای مجموعه در وضییت ( )2از حالت اول
ج

که در نن داریم:

که در نن داریم:

زمان بیکاری مجموعه

( مجموعه حاص

سفارش
زمانورود
از
زوجمجموعه
بیکاری

مجموعاه
متناظر بابهزوج

)
سفارش ورود
بیکاری زوج قب از
سفارش
زمان

بیکاري مجموعه

( مجموعه حاصل

سفارش
زوجزوج
بیکاري
سفارش
زمانورود
از
زمان بیکاري مجموعه

قب از ورود

به قبل از
مجموعه ورود)
متناظر با زوج

میزان بهبود در کران باالی بیکاری ماشینها ناشی از

ماشینها ناشی از
بیکاری
میزان بهبود
ورود
در کران باالیقبل از
سفارش
به صورت زیر خواهد
ورود زوج سفارش

بود:

بود:

ورود زوج سفارش



به صورت زیر خواهد

وضعیت ( )4از حالت اول:

شک ( ،)5نمایی از این وضییت را نمایش میدهد.

 وضعیت ( )5از حالت اول:

شک ( ،)3نمایی از این وضییت را نمایش میدهد.

توسیه یک کران باال و الگوریتم حا ابتاکاری برای مسأله زمانبنادی51/ ...

به
شکل  .9ورود زوج سفارش کاندید
ابتدای مجموعه در وضییت ( )5از حالت اول

به
شکل  .11ورود زوج سفارش کاندید
ابتدای مجموعه در وضییت ( ) از حالت اول

که در نن داریم:
بیکاری مجموعه

که در نن داریم:

( مجموعه حاصل
به مجموعه

از ورود زوج سفارش
زمان بیکاری زوج سفارش
زمان بیکاری مجموعه

بیکاري مجموعه
)

قبل از ورود

متناظر با زوج سفارش

قبل از ورود

( مجموعه حاصل
به مجموعه

از ورود زوج سفارش
زمان بیکاري مجموعه
سفارش

)

متناظر با زوج

قبل از ورود

زمان بیکاري زوج سفارش

قبل از ورود

میزان بهبود در کران باالی بیکاری ماشینها ناشی از
ورود زوج سفارش

به صورت زیر خواهد

ورود زوج سفارش

بود:



میزان بهبود در کران باالی بیکاری ماشینها ناشی از

وضعیت ( )6از حالت اول:

به صورت زیر خواهد بود:

به رریقی مشابه ،میتوان به بررسی وضییتهای
مختلفی که در حالت دوم رخ میدهد ،پرداخت .در
این حالت نیز بر اساس ویژگیهای زوج سفارش
کاندید ورود
مجموعه ؛ یینی

شک ( ،)19نمایی از این وضییت را نمایش میدهد.

و زوج سفارش انتهایی
 ،شش وضییت مختلف

امکانپذیر است که به رریق مشابه قاب اثبات است.
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منجر شود .در هر تکرار الگوریتم ،بر اساس ()12

 -4الگوریتم ابتکاری برای بهبود کران باال
از تییین توالی زوج

وضییت اثبات شده در بخش قب  ،زوج سفارشی که

سفارشها در بخش قب  ،در این قسمت الگوریتمی

دارای چنین ویژگیای بوده ،انتخاب شده و

ابتکاری برای بهبود کران باالی استخراج شده و

برنامهریزی میشود .از ننجایی که خرورجی الگوریتم

براساس ویژگیهای اثبات شده در بخش قب ارائه

پیشنهادی به نخستین زوج سفارش انتخاب شده

میشود .در فاز نغازین این الگوریتم ،مجموعه زوج

حساس است ،لذا سه سیاست مختلف در فاز شروع

یک زوج

برای انتخاب اولین زوج سفارش پیشنهاد میشود.

است .در راستای رسیدن به

این رویه تا زمانی که تمامی زوج سفارشها

با توجه به نتایج حاص

سفارشهای برنامهریزی شده تنها شام
سفارش

کمترین مقدار از حداکثر زمان تکمی

برنامهریزی شوند ،ادامه مییابد .در ادامه ،مراح

کارها ،زوج

الگوریتم ابتکاری پیشنهادی ارائه میشود.

سفارشی برای ورود اتنخاب میشود که به بیشترین
مقدار بهبو د در کران باالی زمان بیکاری ماشینها
زوج سفارشهای تشکی
()1
ورودی دریافت کنید.
()2
()9
()2
()5

( )

قرار دهید

شده بر اساس مدل مسأله تخصیص متقارن ( )11-3را به عنوان
،

و

؛

را تشکی دهید.
زوج سفارش اول را انتخاب و مجموعه
.
را بروز کنید و قرار دهید
مجموعه زوج سفارش های برنامهریزی نشده
مراح زیر را تکرار کنید:
تا زمانی که
.
( )1-5قرار دهید
مراح زیر را تکرار کنید:
( )2-5تا زمانی که
( )1-2-5مقدار بهبود در  UBرا بر اساس ( ) وضییت اثبات شده در بخش ( )2-9و برای
نامگذاری کنید.
برنامهریزی عضو -ام از در ابتدای محاسبه و نن را
( )2-2-5مقدار بهبود در  UBرا بر اساس ( ) وضییت اثبات شده در بخش( )2-9و برای
نامگذاری کنید.
برنامهریزی عضو -ام از در انتهای محاسبه و نن را
( )9-5قراردهید
( )2-5قراردهید
محاسبه کنید.
( )5-5حداکثر بهبود در کران باال را از رریق
( ) -5زوج سفارش متناظر با حداکثر بهبود در کران باال و همچنین موقییت بهینه برنامهریزی نن را
یا انتهای نن) تییین نمایید.
(ابتدای
را از بروز رسانی دو
و
( )7-5زوج سفارش را برنامهریزی نموده ،مجموعههای
مجموعه و تشکی دهید.
.
( )5-5قرار دهید
بنامید.
را محاسبه نموده و
مقدار کران باالی بهبود یافته متناظر با مجموعه

توسیه یک کران باال و الگوریتم حا ابتاکاری برای مسأله زمانبنادی59/ ...

 -5ارزیابی عملکرد

و پس از چاپ نیز با فرمهای چاپی به یکدیگر

یکی از صناییی که مقوله برنامهریزی و زمانبندی

مربوط میشوند.

تولید و تحوی بموقع سفارشها به مشتریان در نن

پیش از چاپ ،به نن دسته از فرنیندهایی از تولید

اهمیت خاصی پیدا کرده است ،صنیت چاپ و نشر

محصول چاپی ارالق میگردد که برای تبدی یک

است .به رور کلی ،چاپ عبارت است از انتقال یک

تصویر و یا ررح اعم از فای الکترونیکی و یا غیر

متن یا تصویر اولیه به روی کاغذ و یا هر جسم

الکترونیکی به یک پلیت و یا فیلم فیزیکی ،انجام

فیزیکی دیگر برای تولید انبوه و یا سفارشی .یکی از

میگیرند .منظور از پلیت فیزیکی یک نمونه ساخته

صناییی که امروزه درصد باالیی از حجم تولیدات را

شده از تصویر بر روی یک جسم صلب فیزیکی به

به خود اختصاص داده است ،صنیت چاپ است.

عنوان مهر است که بیداً در فرنیند چاپ به عنوان

تنوع تولید محصوالت چاپی به اندازهای است که این

قالب برای تکثیر محصول چاپی استفاده میشود.

صنیت به عنوان یک صنیت جانبی ،در کنار اکثر

مراحلی را که در یک چاپخانه به صورت پیش از

صنایع دیگر مشاهده میشود.

چاپ انجام میگیرد ،به صورت زیر میتوان

همانند بسیاری از صنایع دیگر ،صنیت چاپ نیز

دستهبندی نمود.

تحت تأثیر تغییرات شدید تکنولوژیک قرار دارد.

 زیرفرنیند نشر رومیزی

رایانه و تکنولوژیهای جدید ،فرنیندهایی را که

 زیرفرنیند کنترل کیفیت و تست نمونه

محصول چاپی از رریق ننها تولید میشود ،دگرگون

 زیرفرنیند تهیه فیلم یا پلیت

کردهاند .بسیاری از فرنیندهای چاپی که قبالً به

همچنین ،چاپ عبارت است از باز نفرینی عینی

صورت دستی انجام میشدند ،امروزه به سمت

مجموعه ای از ارالعات (شام

متن ،تصویر و یا

غیردستی شدن پیش رفتهاند و تأثیر تکنولوژی بر

گرافیک) بر روی یک محم تصویر ،مانند کاغذ و

تمامی مراح چاپ مشاهده میشود .در این میان ،با

در نسخههای متیدد .همان روری که قبالً مطرح شد،

افزایش پیچیدگیهای صنیت چاپ و افزایش رقابت

عنوان چاپ به فرنیند پس از تهیه پلیت و یا فیلم

در بازار ،زمانبندی و برنامهریزی در زنجیره تأمین

ارالق میشود .در مرحله چاپ ،پلیت یا فیلم تهیه

صنیت چاپ اهمیت خاصی پیدا کرده است .بطور

شده باید روی دستگاه چاپ نصب شده و به تیداد

کلی ،فرایند تولید چاپ ،جریانی از مواد اولیه و

مورد نیاز از نن روی کاغذ چاپ میشود .این فرنیند

ارالعات است که شام سه زیر فرنیند اصلی؛ یینی

بسته به نوع محصول چاپی ،با استفاده از یک و یا

است.

چندین دستگاه چاپ انجام میگیرد که هر کدام

عام اتصال پیش از چاپ و چاپ پلیت بوده و چاپ

میتوانند از تکنولوژیهای تولید گوناگونی استفاده

پیش از چاپ  ،2چاپ

27

و پس از چاپ

25

نمایند که بنا بر هدف این تحقیق فرصت بحث ننها
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نیست .خروجی این مرحله ،فرمهای چاپی هستند که
نیاز به عملیات خاصی دارند که در بخش پس از

بر اسااس تاوالی پاردازش عملیااتِ سافارشهاا ،دو
مجموعه

و

به صورت زیر محاسبه میشوند.

چاپ توضیح داده میشوند .پس از چاپ فرنیند نخر
در صنیت چاپ محسوب میشود که ورودی نن،
فرمهای چاپ شده به صورت ورقی یا رول ،متناسب
با کاربرد نهاییشان هستند .عملیات پس از چاپ به

از ننجایی که تیداد اعضای دو مجموعه برابر نیساتند،

دو گروه عمده تکمیلی 23و تبدیلی 99تقسیم میشوند

لذا به تیداد اختالف باین تیاداد اعضاای ننهاا ،زوج

که هر کدام از محصوالت چاپی بنابر نوعشان ،به

سفارش مجازی با

تولید مایکنایم.

تیدادی از این مراح نیاز دارند.

تیاااداد زوج سااافارشهاااای مجاااازی برابااار باااا

در این قسمت ،در راستای بررسی کاربرد و

خواهد باود .مقادار ساهم زوج

اعتبارسنجی رویکرد پیشنهادی برای زمانبندی

سفارشها بالقوه از زمان بیکاری ماشینها باا اساتفاده

سفارشها ،تیدادی از سفارشهای رسیده به یک

از

محاسبه شده

واحد تجاری که به تولید محصوالت چاپی اشتغال

و نتایج نن در جدول ( )2ارائه شده است.

دارد بررسی شده اند .همان روری که قبالً مطرح

باار اساااس ارالعااات جاادول ( ،)2ماادل مسااأله

شد ،مراح تولید محصوالت چاپی به سه دسته پیش

تخصااایص متقاااارن ( )11-3بااارای تییاااین زوج

از چاپ ،چاپ و پس از چاپ دستهبندی میشود.

سفارشهای بهینه را تشکی داده و با ح بهینه مادل

میموالً فرنیندهای تکمیلی و تبدیلی که شام

با استفاده از بسته بهینهسازی نرمافازار ،MATLAB

عملیات پوششکاری ،رالکاری ،برجستهسازی،

زوجسفارشهای:

صحافی ،برش ،پانچ کردن ،بریدن ،سوراخ گردن ،تا
زدن و غیره هستند ،در نمادهسازی پیش از چاپ و
عملیات نهایی پس از چاپ به کار میروند .لذا به

,

و
به عنوان زوج سفارشهای بهینه تشکی شدند.

رور کلی میتوان فرض نمود که فرنیند زمانبندی
سفارش

ها

در

چاپخانهها

به

دو

مرحله

تکمیلی/نمادهسازی و چاپ نیاز دارد .جدول ()1
فهرستی از سفارشهای رسیده به یک واحد چاپی و
همچنین زمانهای برنورد شده برای پردازش ننها را
نمایش میدهد.

این عدد به عنوان مقدار اولیهای برای کاران بااالی
مسأله بوده که در فاز تییین توالی زوج سفارشها باا
استفاده از ح ابتکاری پیشنهادی بخاش قبلای قابا
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بهبود اسات .ترتیاب نهاایی باه دسات نماده از زوج

است که مقدار بیکاری ماشینها در نن به عدد 2

سفارشها به صورت:

کاهش یافته است .بر اساس قضیه ( )1متناظر با این
مقدار از زمان بیکاری ماشینها ،حداکثر زمان تکمی
کارها نیز به حداق خود کاهش یافته که برابر با 125

}

ساعت است .شک ( )11توالی نهایی به دست نمده

{

برای زوج سفارشها را نمایش میدهد.
جدول  :1مشخصات سفارشهای دریافتی توسط واحد تولید محصوالت چاپی
توالی انجام

زمانهای پردازش (ساعت)

ردی

عنوان سفارش

ف

نمادهسازی/تکمیلی

چاپ

1

جلد مجله مظهر نئینه ...در ...سنگ

5

19

2

جلد کتاب قمقمه های ... ...تشنه

15

5

9

جلد کتاب فانوس

29

5

2

کاتالوگ کویر جیبی

5

15

5

کاتالوگ کویر رحلی

15

15

کاور کاتالوگ کویر

5

29

7

کاتالوگ پتروشیمی

15

19

5

تجدید چاپ کاتالوگ پتروشیمی

5

5

3

پیک برتر

19

29

19

نگهی سررسید پورارب

5

29

جدول  :2سهم زوج سفارشهای بالقوه

مرحله اول

مرحله دوم

در زمان بیکاری ماشینها

سفارش
15

5

15

19

5

19

5

25

15

19

15

99

25

5

15

29

15

9

29

29

19

15

29

5

29

29

99

25

19

25

29

29

99

25

19

25
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 -6نتیجهگیری

برای مسائلی از این خانواده ارائه شده مبتنی بر

در این تحقیق مدلی برای زمانبندی بهینه سفارشهای

روشهای هوشمند و محاسباتی همانند رویکردهای

تولید و با هدف کمینهسازی حداکثر زمان تکمی

فرا ابتکاری است که اساساً به ویژگیها و ساختار

سفارشها ،ارائه شد .در راستای ح بهینه مدل ارائه

ریاضی خاص مسأله ورود پیدا نمیکنند .لذا ویژگی

شده ،رویکردی تحلیلی مبتنی بر ویژگیهای ریاضی

اصلی رویکرد ح پیشنهادی ما در این تحقیق ،ارائه

و ساختاری مسأله پیشنهاد شد .در این رویکرد،

یک الگوریتم ابتکاری بر اساس ویژگیهای ریاضی

مفهوم زوج سفارشهای بهینه ،برای کمینهسازی زمان

خاص مسأله است که در  12حالت برای بهبود کران

ماشیننالت و در نتیجه کمینهسازی

باال (جواب موجه اولیه) توسیه داده شد .همچنین،

سفارشهای ،توسیه داده شد.

پیشنهادی در صنیت

بیکاری ک

حداکثر زمان تکمی

کاربرد مدل و رویکرد ح

همچنین مدلی ریاضی منطبق بر مسأله تخصیص

چاپ محصوالت تجاری مورد تحقیق قرار گرفت.

متقارن ،برای تییین زوج سفارشهای بهینه استخراج

امروزه صنیت چاپ به عنوان یکی از صناییی که

و بر اساس ویژگیهای استخراج شده از ساختار زوج

برنامهریزی و زمانبندی تولید در نن اهمیت خاصی

سفارشهای ،یک کران باال برای تابع هدف و

پیدا کرده ،مطرح است .در این مطالیه زمانبندی

الگوریتمی ابتکاری برای بهبود این کران ارائه گردید.

تیدادی سفارش چاپی که در یک دوره برنامهریزی

بررسی و تحلی ریاضی وضییتهای مختلف که در

یک ماهه توسط یکی از چاپخانههای تجاری دریافت

تییین توالیِ زوج سفارشهای ممکن است ،و اثبات

شده بود ،مورد توجه قرار گرفت .فرنیند چاپی شام

میزان بهبود در کران باال در هر حالت منجر شد که

یک مرحله ،نمادهسازی ،یک مرحله چاپ ررح بر

الگوریتم ابتکاری پیشنهادی به بهترین ترکیب از

روی بستر چاپ و یک مرحله عملیات تکمیلی و

توالی زوج سفارشها منجر شود .همان روری که

تبدیلی بوده است که برای هر سفارش دو مرحله از

NP-

بسته به ماهیت نن مورد تیاز است .نتایج

اشاره شد ،مسأله ارائه شده به کالس مسائ

 hardتیلق داشته که رراحی رویکرد ح (بهینه) که
در زمان چندجملهای قادر به ح

نن باشد ،بیید

این مراح

حاص از این مطالیه ،کاربرد رویکرد پیشنهادی را
جهت زمانبندی محصوالت چاپی نشان میدهد.

است .لذا رویکردهای حلی که تا کنون در ادبیات

شکل  .11زمانبندی نهایی زوج سفارشها
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