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-1استادیار دانشكده علوم اداري و اقتصاد ،گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
-1استاد مدیریت صنعتی دانشكده مدیریت ،دانشگاه تهران
-9كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.

چکيده
هدف از زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه انجام مجموعهاي از كارهاي PMبه منظور كااه

توقفاات و حاداكکر كاردن

قابلیت اطمینان تجهیزات است .در مقاله گوپاالک و همكاران( )1332یک مدل برناماه ریازي عادد صاویچ و چهاار
روش ابتكاري براي حل مساله زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه توسعه داده شاده اسات .در مادل ریاضای و روشهااي
ابتكاري ارائه شده ،فرض بر این است كه تركیب كارگران و حاالت ممكن انجام كارها ،مشصص است .تعیین تركیب
كارگران مشكل و زمانبر بوده و حاالت ممكن به شكل نمایی افزای

مییابد .در این پاووه  ،یاک روش ابتكااري

براي تعیین تمامی تركیبات ممكن انجام هر كار توسط كارگران ارائه شده است .عالوه بر این ،چهاار روش ابتكااري
براي زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروي كار چند مهارته بررسی شده كه بدون نیاز به تعیین تركیاب
كارگران یک جواب موجه نزدیک به بهینه براي مساله زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه ارائه مینمایند .با طراحای مساائل
مصتلف ( 11مساله) و ارائه یک مدل شبیه سازي ،كیفیت جوابهاي به دست آماده از روشهااي ابتكااري جدیاد باا
روشهاي ابتكاري ارائه شده توسط گوپاالک و همكاران( )1332مقایسه شده اسات .نتاای نشاان مایدهاد روشاهاي
ابتكاري پیشنهادي كاراتر بوده و جوابهاي نزدیكتري به جواب بهینه ارائه نمودهاند .میانگین كیفیت جاواب( )SQدر
الگوریتمهاي پیشنهادي  %1816و در الگوریتمهاي گوپاالک و همكاران  %1891است .الگاوریتمهااي جدیاد در مادت
زمان حل نیز برتري خوبی به الگوریتمهاي قدیمی دارند .میانگین زمان حل مسائل توساط الگاوریتمهااي پیشانهادي
 9821ثانیه و توسط الگوریتمهاي گوپاالک و همكاران  68.9ثانیه است.
واژههای کليدی :زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه ( ،(PMروشهاي ابتكاري ،نگهداري و تعمیرات ،نیروي كار چناد
مهارته ،تعمیرات پیشگیرانه
* نویسنده مسؤول:
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 /1مدیریت تولید و عملیات ،دوره چهارم ،پیاپی( ، )6شماره ( ،)1بهار و تابستان 1931

 -1مقدمه

دسااتر  ،برخاای از كارهااا را نماای تااوان انجااام داد.

اهمیت طرح ریزي نگهاداري و تعیمارات پیشاگیرانه

كارهاي زمانبندي نشده ،به دورههاي برنامهریزي آتای

) (PMبااه عنااوان بصشاای از اسااتراتوي شااركت در
سااودآوري را نماایتااوان نادیااده گرفاات .تعمیاارات
پیشگیرانه یک فعالیت كلیدي هر سازمان است .باراي
كاه

و حداقل كردن نرخ خرابی و در نتیجه ،حفظ

قابلیت سودآوري و توان رقابتی در بازارهاي جهاانی
به تعمیارات پیشاگیرانه نیااز خواهاد باود(،پیرایار و
همكاران.)1996b ،
یک مساله زمانبندي تعمیرات پیشاگیرانه ( )PMرا

منتقاال ماایگردنااد .هاادف از زمانبناادي واااایف و
فعالیتهاي تعمیرات پیشاگیرانه ،تصصایص مناابع و
نیروي انسانی ماهر به كارها و فعالیتهاي  PMاست؛
به گونهاي كه بیشترین تعداد كار در یک دوره زماانی
مشصص( دوره برنامه ریزي) انجام گاردد (گوپااالک
ریشاانان و همكاااران .1332 ،گوپاااالک ریشاانان و
همكاران.) 1991 ،

در نظر بگیرید كه در آن مجموعه اي از كارهاي نات

 -2ادبيات تحقيق

با نیروي كار مودود وجود دارد .در ابتداي هار ساال

توقیقات انجام شده در زمینه تعمیارات پیشاگیرانه را

یا هر مااه ،زمانبنادي كارهاا و وااایف نگهاداري و

میتوان به مدلهاي بهینه سازي تعمیرات پیشگیرانه و

تعمیرات معموالً توسط مدیر تولید بر مبناي دادههاا و

تكنیااکهااا و روشهاااي حاال ماادلهاااي تعمیاارات

اطالعات حاصل از عملكرد گذشته انجام مای گیارد،

پیشگیرانه تقسیم كرد .مدلهااي بهیناهساازي ،شاامل

هر چند به خاطر ماهیت پویاي مدیریت نگهاداري و

مدلهاي تصصیص منابع ،كنتارل موجاودي ،سیساتم

تعمیرات(نت) ،مانناد تيییار در اولویات كارهاا و یاا

پشتیبان تصمیم و سیساتمهااي اطالعااتی نگهاداري

تعداد نیروي انسانی ماهر ،این برنامه زمانبندي ممكان

وتعمیرات هستند .در مادلهااي بهیناهساازي  PMاز

است تيییار نمایاد .هار كاار ( وایفاه) در تعمیارات

روشهاي برنامه ریزي خطی/غیر خطی ،برنامه ریزي

پیشگیرانه شامل چندین فعالیت و هر فعالیت نیازمند،

عدد صویچ ،برنامه ریزي پویا ،تئوري تصمیم ،فرایناد

چندین مهارت گوناگون است .براي انجام این كارهاا

هاي ماركوفی و شبیه سازي اساتفاده شاده اسات .در

الزم است كه كارمندان تعمیرات از مهارتهاي ماورد

حاال مسااائل زمانبناادي  PMاز روشهاااي ابتكاااري،

نیاز برخوردار باشتد .كارمندان تعمیرات میتوانند تک

هوش مصنوعی و الگوریتمهاي تكاملی استفاده شاده

مهارتااه و یااا چنااد مهارتااه باشااند .كارهااا(واااایف)

است .مدلهااي بهیناه ساازي نگهاداري و تعمیارات

تعمیاارات پیشااگیرانه داراي اولویااتهااا و ضاارایب

بسیاري در دهه  1369به بعد ارائه گردید .این مدلها

اهمیت متفاوتی بوده ،و هادف مادیریت نگهاداري و

از معیارهاي متفاوتی براي بهینه ساازي فعالیاتهااي

تعمیرات این اسات كاه باا نیاروي انساانی موجاود،

نت استفاده مینمایند .پایرسكاال و ولكر ،این مدلها

بیشترین تعداد كارها را انجام دهد .باا ایان حاال ،باه

را به چهاارگروه مادلهااي بازرسای ، 1تعاوی

،1

علاات مواادود بااود،ن نیااروي انسااانی و زمااان در

تعمیاااار 9و خریااااد و تااااداركات .تفكیااااک

ارائه روشهاي ابتكاري جدید براي زمانبندي تعمییرات پیشگیرانه9/...

مااینماینااد(سااورتراكول و همكاااران .)1992،وان ا

برخوردار است .در این موارد ،زمان كافی براي یاافتن

( )1991خااط مشاای نگهااداري و تعمیاارات را بااه

جواب بهینه وجود ندارد ،بنابراین ،بهتارین اساتراتوي

خطمشای جاایگزینی بار مبنااي عمار دساتگاههاا و

یافتن یک جواب نزدیک به بهینه ،ولای ساریع باراي

تجهیاازات  ، 2خااطمشاای نگهااداري و تعمیاارات

مسائل نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه میباشد.چان

پیشگیرانه 6و خطمشی تعمیرات خرابای و شكسات

2

تفكیک میكند(پیرایر و همكاران.)1996a،

و همكاااران ()1333یااک الگااوریتم ابتكاااري بااراي
حداقل كردن سطچ نیروي كار نگهاداري و تعمیارات

 -1-2تکنيکهای حل مدلهای زمانبندی تعميرات
پيشگيرانه
با توجه به پیچیدگی مسائل نگهداري و تعمیرات
پیشگیرانه و اندازه آنها ،جواب بهینه را نمیتوان با
استفاده از روشهاي مواسباتی فعلی به راحتی به
دست آورد؛ حتی با رشد و پیشرفت تكنولوژي

ارائااه كردنااد(چاناا

و همكاااران .)1333،ساااایر

روشهاي ابتكاري حل مسائل نگهاداري و تعمیارات
پیشگیرانه در مقاله ،گوپاالک و همكاران ( ،)1332كیو
و همكاران ( ،)1333گریگاوري وهمكااران (،)1992
ماروتی و همكااران ( ،)1992باود ،ائای و همكااران
( )1992و وان

( )1919ارائه شده است.

اطالعات و تكنیکهاي مدل سازي ریاضی پیشرفته و

 -2-1-2هوش مصنوعی

پیچیده ،زمان مواسباتی و استراتويهاي حل سریع

هوش مصنوعی به روشهاي مصتلفی در مسائل

هنوز باید مورد بازنگري شده ،بهبود یابند .به منظور

گوناگونی از نگهداري و تعمیرات مورد استفاده قرار

حل سریع مسائل نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه و

گرفته است .روشهاي مبتنی بر هوش مصنوعی

رسیدن به یک جواب نزدیک به بهینه ،متدولوژي حل

 ،جستجو ممنوع، 11

را میتوان به شكل دو گروه الگوریتمهاي ابتكاري

1

و روشهاي جستجو بر مبناي هوش مصنوعی 3از
یكدیگر تفكیک كرد.
 -1-1-2الگوریتمهای ابتکاری
با توجه به زمان زیاد مورد نیااز باراي یاافتن جاواب
بهیناه ،در مساائل نگهاداري و تعمیارات پیشااگویانه،
سعی در یافتن یک جواب نزدیک به بهینه باه منظاور
كاه

زمان مواسبات تا حد ممكن است .در برخای

از مسائل نگهاداري و تعمیارات مانناد رویادادهااي
طبیعی و حوادث غیر مترقبه ،زمان از اهمیت بسایاري

عبارتند از :الگوریتم ژنتیک
سرد شدن تدریجی

11

19

و شبكههاي عصبی. 19

شیور وهمكاران ( )1332با ارائه مکالی ،كاربرد
شبكههاي عصبی را در پی

بینی نیاز موتورهاي

هواپیما به بازرسی اجزاء نشان دادند.
آهیر وهمكاران ( )1999از روشهاي جستجوي
تكاملی (الگوریتم ژنتیک) براي حل مسائل نگهداري
و تعمیرات پیشگیرانه با مودودیت نیروي كار استفاده
كردند .گوپاالک وهمكاران ( )1991از روش جستجو
ممنوع ،براي حل مساله تعمیرات پیشگویانه با
مودودیت نیروي كار چند مهارته استفاده كردند و
نتای حاصل از الگوریتم جستجو ممنوع را با چهار
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روش ابتكاري ساده كه توسط نویسندگان مقاله

خط مشیهاي تعمیرات پیشگیرانه بر مبناي مدل

توسعه داده شده بود ،مقایسه كردند.

هزینه -قابلیت اطمینان 12ارائه كردند .این مدل امكان

كاوري و همكاران( )1991در مقالهاي با استفاده از
الگوریتم ژنتیک بهینهسازي زمانبندي كارهاي

استفاده از فواصل زمانی انعطافپذیر در دوره
برنامهریزي تعمیرات را فراهم می كند.

نگهداري و تعمیرات ماشین آالت خط تولید را در

كوان و همكاران()1992از الگاوریتمهااي تكااملی

یک خط تولید تک موصولی مورد مطالعه و بررسی

براي حل مساله برنامهریزي چند هدفه استفاده كردند.
در مدل فوق براي كاه

قرار دادند.
سمروت و همكاران ( )1992از الگوریتم ژنتیک و

زمان بیكاري و بال اساتفاده

كارمندان ،نیروي كار باید كاه

یافته ،یاا تاا حادي

كلونی مورچگان )ACO(1.براي حداقل كردن هزینه

افزای

هاي نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه در یک سیستم

انجام گیرد .روشهاي مرتبط باا كااربردهااي هاوش

سري -موازي استفاده كردند.

مصنوعی در مدیریت نگهداري و تعمیارات در مقالاه

سورتركول وهمكاران ( )1992از الگوریتم ژنتیک

بالچلیگر ( ،)199.عبادالوهاب و همكااران (،)199.

براي یكپارچه كردن برنامه ریزي نگهداري و

بانسال ( ،)1992پیرایار و همكااران ( ،)1996ناادري

تعمیرات پیشگیرانه و زمانبندي تولید براي یک

( )1919و پیریا ( )1919ارائه شده است.

ماشین استفاده كردند.به رغم ارتباط نزدیک و
تنگاتن

برنامهریزي تعمیرات پیشگیرانه و زمانبندي

تولید ،این دو درمسائل واقعی تولید به صورت مجزا
مورد بوث و بررسی قرار گرفتهاند.
سیاراپیكا ( )1996از شبكههاي عصبی مصنوعی

12

براي پی بینی نرخ خرابی الستیکهاي هواپیما
استفاده كردند .موققان از شبكه عصبی پرسپترون دو
الیه با قانون یادگیري پسانتشار خطا 16در توقیق
خود استفاده كردند .نتای به دست آمده نشان میدهد
كه نرخ خرابی پی

بینی با استفاده از شبكههاي

عصبی نسبت به نرخ خرابی پی

بینی شده با استفاده

از مدل وایبول به دادههاي واقعی نزدیكتر بوده ،از
درصد خطاي پایینتري برخوردار است .الپا و
همكاران ( )1996متدولوژي جدیدي براي ارزیابی

یابد كه بیشترین تعداد تعمیرات در هر ساعت

 -2-2مدلهای ارائه شده در زمينه زمانبندی PM

با توجه به اینكاه در ایان مقالاه در صادد زمانبنادي
تعمیرات پیشگیرانه هستیم ،مطالعات انجاام شاده در
حوزه مدلهاي زمانبندي و تصصیص نیاروي انساانی
را بیشتر تشریچ میكنیم .مساائل زمانبنادي تعمیارات
پیشگیرانه ،از جمله مسائل  11NPبوده ،پیچیدگی این
مساااله ناشاای از مواادودیت نیااروي كااار ماااهر در
دستر

و موادودیت طاول دوره زمانبنادي اسات.

مسائل  NPبه آن دسته از مسائل گفتاه مایشاود ،كاه
زمان مورد نیااز باراي حال آنهاا ،باا اساتفاده از هار
الگوریتم(روش حل) شناخته شدهاي با افزای
مساله باه شادت افازای

اندازه

ماییاباد .مساائلی چاون،

كولهپشاتی ،فروشانده دوره گارد ،زمانبنادي ،برناماه

ارائه روشهاي ابتكاري جدید براي زمانبندي تعمییرات پیشگیرانه2/...

ریزي صفر و یک و برنامه ریزي خطی عدد صاویچ،

شده است .موققان از الگوریتم ژنتیک براي

از جمله مسائل  NPهستند(اهیر و همكاران.)1999،

بهینهسازي شبیهسازي استفاده كردند .در مقاله الویی

روبرت و همكاران ( )1319یک مدل ریاضی باراي

و همكاران ( ،)1991زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه و

زمانبندي كارمندان نگهداري و تعمیرات كارخانه ارائه

زمانبندي  nكار بر روي دو ماشین به طور همزمان

كردند .فرض اساسی مدل فاوق ،تاک مهارتاه باود،ن

بررسی شده است .در بسیاري از مقاالت مربوط به

كارمندان نگهداري و تعمیرات است.

زمانبندي دو ماشین ،فرض بر این است كه ماشینها

گوپاالک و همكاران ( )1332یک مدل رگرسایون

در طول دوره برنامهریزي همواره در دستر

هستند،

لجستیک براي تعیین اولویت فعالیتهاي نگهاداري و

در حالی كه در مسائل واقعی به علل مصتلف و از

تعمیرات و سپس یک مدل برنامهریزي عادد صاویچ

جمله اجراي تعمیرات پیشگیرانه ممكن است

براي زمانبندي فعالیتهاي نگهاداري و تعمیارات بار

ماشینها در دستر

و آماده به كار نباشند .موققان

مبناي اولویتهاي مواسبه شده ارائه كردناد .در ایان

اثبات كردند كه مساله فوق جزو مسائل  NPاست.

مدل ،فرض بر این است كه طاول دوره زمانبنادي از

زو و همكاران ( )1993از روش برنامهریزي پویا

قبل مشصص است .در این مدل هدف ،حداكکر كردن

براي زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه بر مبناي

كل تعداد كارهاي زمانبندي شده با بیشاترین اولویات

موقعیت 19در یک سیستم سري چند بصشی استفاده

است.

كردند .در یک سیستم سري توقف یک جزء براي

رویز و همكاران ( )1992روشها و تكنیکهایی

انجام تعمیرات پیشگیرانه ،به توقف كل سیستم می

براي بررسی تاثیر خطمشیهاي مصتلف تعمیرات

انجامد .در این شرایط میتوان تعمیرات پیشگیرانه بر

پیشگیرانه در مسائل زمانبندي كارگاهی ارائه كردند.

مبناي موقعیت را براي سایر اجزاي سیستم انجام داد.

در این مقاله ،هدف خطمشی PMحداكکركردن

در مقاله نادري و همكاران ( )1919تعمیرات

قابلیت دسترسی و یا حفظ حداقل سطچ قابلیت

پیشگیرانه دورهاي (بر مبناي زمان) در مسائل

اطمینان مورد نظر براي ماشین آالت و تجهیزات

زمانبندي كارگاهی بررسی شده است .در این

است .نویین وباگاجویچ ( )1991یک روش جدیدي

پووه  ،از دو روش متاهیورستیک ،شامل الگوریتم

براي بهینهسازي برنامهریزي نگهداري و تعمیرات

ژنتیک والگوریتم ایمنی مصنوعی 11استفاده و كیفیت

پیشگیرانه و میزان منابع مورد نیاز براي انجام

جواب روشهاي گوناگون با یكدیگر مقایسه شده

نگهداري و تعمیرات ارائه كردند .در این مقاله ،یک

است.

و همكاران ( )1919روش ابتكاري

مدل بهینه سازي شبیهسازي 13به منظور ارزیابی هزینه

مؤثري براي مساله زمانبندي سیستم تولید كارگاهی

مورد انتظار انجام و زیان اقتصادي مورد انتظار عدم

انعطاف پذیر با در نظر گرفتن فعالیتهاي نگهداري و

انجام نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه توسعه داده

تعمیرات ارائه كردند .در مدلهاي قبلی زمانبندي

وان
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سیستم تولید كارگاهی ،فرض بر این است كه

داشته؛ به طوري كه هر كار براي انجام به سه مهاارت

و

مصتلف (مكاانیكی ،هیادرولیكی و الكتریكای ) نیااز

آماده به كار هستند ،ولی در مسائل عملی و واقعی به

دارد 9 .نفركارمند مامور انجام این ش

كار هستند .و

علت انجام تعمیرات پیشگیرانه ( )Pmماشین آالت

هر فرد نیز داراي دو مهارت است كه در جادول 1-9

ماشین آالت به شكل پیوسته و مداوم در دستر

همواره در دستر

و آماده به كار نیستند .در پووه

فوق مودودیت قابلیت دسترسی ماشینآالت و
مودودیت میزان منابع و كارمندان تعمیرات در مساله
زمانبندي كارگاهی در نظر گرفته شده است.
پیریا و همكاران ( )1919روش بهینهسازي مبتنی بر

ارائه شده است
جدول  -1-9جدول مهارت و ساعات در دستر
زمان كار در
دستر
11ساعت

مهارت
9

مهارت
1
*

11ساعت

*

*

1.ساعت

*

الگوریتم بهینهسازي پرندگان ( ( 11)PSOبهینهسازي

مهارت
1
*

افراد

فرد 1
فرد 1

*

فرد 9

ازدحام ذرات) براي بهینهسازي زمانبندي نگهداري و
تعمیرات پیشگیرانه غیر دورهاي (غیر پریودیک) ارائه

اطالعااات مربااوط بااه فعالیااتهااا ،ساااعات كااار و

كردند .مدل احتمالی ارائه شده ،بر قابلیت اطمینان و

مهارتهاي مورد نیاز هر یک از آنهاا در جادول 1-9

هزینه متمركز بوده ،و به شكلی توسعه یافته است كه

ارائه شده است.

وجود فواصل زمانی انعطاف پذیر در بین تعمیرات

جاادول -1-9اطالعااات مربااوط بااه ساااعات كااار و
مهارتهاي مورد نیاز هر كار

پیشگیرانه را امكانپذیر میسازد.

ما و همكاران

( )1919در یک مقاله مروري ،مسائل مصتلف
زمانبندي تولید در حالت قطعی و با مودودیت
قابلیت دسترسی ماشینآالت را كه توت تاثیر
تعمیرات پیشگیرانه هستند را مطالعه و بررسی كردند.
 -3مدل زمانبندی تعميرات پيشگيرانه
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درجه
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در ماادل ارائااه شااده توسااط گوپاااالک و همكاااران

فرض كنیاد ،چنادین فعالیات نگهاداري و تعمیارات

( )1332فرض بر این است كه تمام تركیباات ممكان

پیشگیرانه ( )PMبا درجه اهمیت و اولویات متفااوت

انجام كارها مشصص است .تركیاب كاارگران باه ازاء

وجااود داشااته باشااد و هاار فعالیاات بااراي انجااام بااه

هر كار  PMدر جدول  9-9ارائه شده است

مهارتهاي مصتلف نیاز دارد .یاک نموناه از مساائل
زمانبندي  PMدر مقاله گوپاالک و همكااران ()1332
ارائه شده است ،در این مساله ،شا

كاار تعمیارات

پیشگیرانه با درجه اهمیت و اولویت متفااوت وجاود

ارائه روشهاي ابتكاري جدید براي زمانبندي تعمییرات پیشگیرانه2/...

جدول  -9-9تمام تركیبات ممكن انجام كارهاي PM
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مدل ارائه شده توسط گوپاالک و همكاران ( )1332به

متيیرها و پارامترهاي مدل  1-9به شكل زیر تعریاف

شرح مدل  1-9است:

میشوند:

py

1-9

im

i

Max 

 = piدرجه اولویت كارiام

mK i iI

s.t
 i I
 jC
 i  I,m  K i

1
yim  T j

y

im

mK i

 a

ijm

mK i iI

yim  0 ,1

 = T jكل زمان در دستر

فرد jام

 = aijmزمان صرف شده توسط فرد jام براي انجام كار
iام ،اگر این فعالیت توسط تركیب mام انجام گردد.
 =iشاخص كارها
 =jشاخص نیروي كار(فرد انجام دهنده)
 =mشاخص تركیب مهارتها

تابع هدف ،حداكکر كردن تعاداد كاارهااي زمانبنادي

 =Iكل كارهايPM

شده با بیشترین درجه اولویت است .مودودیت اول،

 =Cمجموعه نیروي كار تک مهارته یا چند مهارته

تضمین میكند كه حاداكکر یاک تركیاب از كاارگران

i

 = Kمجموعه تماامی تركیباات ممكان باراي انجاام

براي انجام فعالیت iام انتصاب شاود .موادودیت دوم

فعالیت iام

تضمین میكند كه كارهاي تصصیص یافته به هر فارد

 = yimمتيیر تصمیم از نوع صفر و یک است .اگر كار

برابر با كل زمان در دستر

وي باوده ،و موادودیت

سوم ،صفر و یاک باود،ن متيیرهااي تصامیم اسات.

iام توسط تركیبmام  m  K i انجام

شودyim  1 ،

و

اگاار كااارiام توسااط تركیاابmام  m  K i انجااام
نشودyim  0 ،

است.
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در مدل گوپاالک و همكاران ( )1332فرض بر این

(مدل  )1-9توسعه دادند .این چهاار روش ابتكااري

از مدل سازي و حل

شایوه مرتاب ساازي فعالیاتهاا و نواوه

است كه تركیب كارگران پی

بر اساا

مساله زمان بندي  PMمشصص است .در مسائل

تصصیص تركیب كارگران با یكدیگر متفاوت هستند.

عملی ،تعیین تركیب كارگران مشكل و وقتگیر

موققان به شكل ساده از معیار درجاه اولویات 19هار

بوده ،و موققان هیچ روش عملی براي مواسبه

فعالیت ،براي تصصایص كارمنادان باه كارهااي PM

تمامی تركیب كارگران ارائه نكردهاند .اساساً ،هر

استفاده كردند .به هر حال ،چهار روش ابتكاري ارائاه

مساله زمانبندي  PMرا میتوان با فهرست كردن

شده توسط گوپاالک و همكاران ( )1332نمای تواناد

تركیب كارگران و سپس ارزیابی هر تركیب با توجه

مسائل زمانبندي  PMرا به شكل كاارایی حال نمایاد

به یک تابع هدف و انتصاب بهترین تركیب حل كرد.

زیرا آنها تمامی تركیبات ممكن كارگران را قبل از باه

واضچ است كه این روش به خاطر نیاز به مواسبه

كارگیري روشهاي ابتكااري تعیاین كارده ،ایان امار

تمامی تركیب كارگران ،ناكارا و وقتگیر است .هر

زمان مواسباتی هر روش ابتكاري را در مسائل بزرگ

چند هر مساله زمانبندي PMرا میتوان با استفاده از
مدل 1-9حل كرد ،ولی در مسائل واقعی و عملی،
استفاده از این روش امكان پذیر نیست .در مسائل
زمانبندي  ،PMتعداد تركیبات ممكن و در نتیجه،
تعداد متيیرها در مدل ریاضی گوپاالک و همكاران
( )1332به شكل نمایی افزای
به افزای

پیدا میكنند .این امر

زمان حل مساله منجر شده ،بهترین نرم

افزاهاي موجود براي حل مدلهاي عدد صویچ نیز
قادر به یافتن جواب بهینه مدل در مدت زمان معقول

افزای

میدهد.

 -1-4روش ابتکاری اول ()H-Old1
در این روش ابتكاري ،ابتدا كارهاي  PMبار اساا

درجه اهمیت و اولویات آنهاا  Pi باه شاكل نزولای
مرتب میشوند .در این روش هر كار  ،PMباه اولاین
تركیب موجاه كاارگران كاه باه شاكل زیار تعریاف
میشود ،تصصیص مییابد .تركیب  mبراي كارiام یک
تركیب موجه است ،اگر زمان در دستر

هار كاارگر

نیستند .براي رفع مشكل كارایی مواسباتی مدل

در تركیب  mبزرگتر یا مسااوي باا زماان ماورد نیااز

گوپاالک و همكاران ( )1332توقیقاتی توسط اَهیر

مهارتهاي الزم براي انجام كار باشد .زمانی كه یاک

وهمكاران( )1999و گوپاالک وهمكاران ()1991

تركیب داراي بی

از یک كارگر است ،فرض بر ایان

انجام شده است.

است كه هر مهارت توسط یک كارگر انجام میشاود.

 -4روشهای ابتکاری گوپاالک برای حل مساله
زمانبندی PM

گوپااالک و همكاااران ( )1332چهاار روش ابتكاااري
براي رفع مشكل كارایی مواساباتی مسااله زمانبنادي
 PMبا استفاده از مدل برنامهریزي عدد صویچ فاوق

به عبارت دیگر ،ساعات مورد نیااز باراي انجاام هار
مهارت از یک كار بین دو نفر تقسیم نمیشاود .باراي
مکال ،فرض كنید كه كارiام نیازمند  19ساعت مهاارت
یک و پن سااعت مهاارت دو باوده ،و تركیاب mام
متشكل از كارگر یک با مهاارتهااي یاک وساه (12
ساعت در دستر ) و كارگر دو با مهارتهاي یک و

ارائه روشهاي ابتكاري جدید براي زمانبندي تعمییرات پیشگیرانه3/...

دو ( 19ساعت در دستر ) باشاد .تركیاب mام یاک
تركیب موجه اسات ،زیارا كاارگر اول مایتواناد 19
ساعت از مهارت یاک و كاارگر دوم مایتواناد پان
ساعت از مهارت دو را انجاام دهاد .در تركیاب mام
نمیتوان پن ساعت از مهارت یک را به كارگر اول و
پن سااعت دیگار را باه كاارگر دوم تصصایص داد.
جزئیات و مراحل روش ابتكاري اول باه شارح زیار
است.
مرحله اول :مرتب سازي كارها و واایف PM

كارهاي  PMرا بر اسا

درجه اهمیت و اولویت آنها

 ، Pi به شكل نزولی مرتب كارده و مجموعاه  I را

 -2-4روش ابتکاری دوم ()H-Old2
روشهاي ابتكااري اول و دوم تنهاا در شایوه مرتاب
سازي كارهاي  PMو تشكیل مجموعه  I با یكدیگر
تفاوت دارند .در روش ابتكاري دوم ،كارهاي  PMبر
اسا

pi
شاخص
TTi

به شكل نزولی مرتب میشوند.

، TTiكل زمان مورد نیاز باراي انجاام كاار iام اسات.
سااایر مراحاال روش ابتكاااري دوم ،ماننااد روش اول
است.
 -3-4روش ابتکاری سوم ()H-Old3
روش ابتكاااري سااوم در شاایوه تصصاایص تركیااب

تشكیل میدهیم .متيیار اثار بصشای  ، PME  ،PMرا

كارگران (مرحلاه  )9باا روش ابتكااري اول تفااوت

مساااوي صاافر و  iرا مساااوي  1قاارار ماایدهاایم.

دارد .در روش ابتكاااري سااوم ،بااه جاااي تصصاایص

i  1, PME  0

كارهاي انتصابی به اولین تركیاب موجاه ،از شااخص
1.

مرحله دوم :انتصاب كار(وایفه)
كار iام را از مجموعه  I انتصاب میكنایم .تركیباات
موجه فعالیت iام را با مجموعه  k iنشاان مایدهایم.
اگر  ki  باشد ،به مرحله  .و اگار  ki  باشاد

مصرف ( )CIدر فرایند تصصایص تركیاب كاارگران
استفاده میكنیم .به ازاي كارتعمیراتی iام و باراي هار

تركیب موجه  ، m  ki شاخص باقی ماناده مناابع
( )RRIرا به شكل زیر مواسبه مینمایم:

به مرحله  9میرویم.

1-.

مرحله سوم :تصصیص تركیب كارگران

كه :

كار iام با استفاده از اولین تركیب موجاه از مجموعاه

 :iاندیس كارهاي PM

 k iزمانبندي شده و انجام میشود .سپس ساعات كاار

 :jاندیس كارگران

در دستر

كارگران ،تعادیل و PME  PME  Pi

قرار داده میشود.
مرحله چهارم :به روز رسانی متيیرها
اگر  iبرابر با كل تعداد كارهاي موجاود در مجموعاه
 I باشد ،توقف كرده ،در غیر ایان صاورت i  i  1

قرار داده شده ،به مرحله دوم میرویم.

12

 Re qijm 

RRI im   1 


Avail
j 
j 

 : mاندیس تركیبهاي موجه كارiام m  ki 
 : Re qijmتعداد ساعاتی كه كارگرjام در تركیب موجه
mام از كارiام ،باید صرف كند.
 : Avail jمقدار ساعات در دستر

كارگرjام
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Re qijm 
عبارت 
Avail j 



 1 نسبت باقی ماناده كاارگر jام


را مواسبه كند ،اگر كارiام توسط تركیاب mام انجاام
شود .بنابراین ،شاخص  ، RRI imنسبت ارفیت بااقی
مانااده تمااامی كااارگران را در صااورت انجااام كااارiام
توسط تركیب mام ،مواسبه مینمایاد .اگار بیشاتر از
یک تركیب براي انجام فعالیت iام وجود داشته باشد،
مطلوب است كه پس از تصصایص كاارiام ،بیشاترین
مقدار ممكن از منابع باقی بماناد .بناابراین ،شااخص

مصاارف فعالیاات iام  CI i بااه شااكل زیاار تعریااف
میشود:
2-4

CI i  Max RRI im 

حل كرده و نیازمند صرف زمان زیادي براي حل
مساله هستند ،زیرا تعداد تركیبات ممكن (متيیرهاي
تصمیم) با افزای

ابعاد مساله ،تعداد كارها،كارگران و

مهارتها به شكل نمایی افزای

مییابند .در مدل

ریاضی و روشهاي ابتكاري ارائه شده توسط
گوپاالک و همكاران ( ،)1332ابتدا باید تمامی
تركیبات ممكن كارگران را مواسبه كرد و تعداد متيیر
هاي تصمیم برابر با تعداد تركیب كارگران است .در
این پووه  ،چهار روش ابتكاري براي حل مساله
زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه ارائه شده است كه در
ادامه به تشریچ هر یک خواهیم پرداخت.

mki

اگر  ki  باشد،امكان انجام كار iام در دوره جاري

 -1-5روش ابتکاری اول ()H-New1

نبوده ،كار iام در دوره زمانی آینده ،زمانبندي میشود.

مرحله اول  :مرتب سازي كارها
تمامی كارها ) (i=1,…,nرا بر اسا

 -4-4روش ابتکاری چهارم ()H-Old4
روشهاي ابتكاري چهارم ،مشاابه باا روش ابتكااري
سوم است؛ با ایان تفااوت كاه در مرحلاه اول روش
ابتكاري چهاارم ،كارهااي  PMبار اساا
pi
TTi

شااخص

به شكل نزولی مرتاب مایشاوند .باه عباارت

درجه اهمیت

(اولویت) آنها  Pi به صورت نزولی مرتب كنید و

مجموعه  I را تشكیل دهید .متيیر اثر بصشی
تعمیرات پیشگیرانه ( )PMEرا مساوي صفر و  iرا

مساوي  1قرار دهیدi  1; PME  0 .

مرحله دوم  :مقایسه كل زمان مورد نیاز هر كار با كل

دیگر ،این دو روش در شیوه تشكیل مجموعه  I باا

زمان در دستر

یكدیگر تفاوت دارند ، TTi .كل زمان مورد نیاز باراي

كار iام از مجموعه  I را انتصاب و كل زمان مورد
16

 TTi را با كل زمان موجود (باقی

انجااام كااار iام اساات .سااایر مراحاال روش ابتكاااري

نیاز كار iام

چهارم ،مانند روش سوم است.

مانده) از تمامی مهارتها ) (TCمقایسه كنید .اگر

 -5الگوریتمهای ابتکااری پيشانهادی بارای حال
مساله زمانبندی PM

مدل ریاضی و روشهاي ابتكاري ارائه شده توسط
گوپاالک و همكاران ( )1332نمیتوانند مساله
زمانبندي تعمیرات پیشگرانه را به شكل كارا و سریع

 TTi  TCباشد ،به مرحله سوم و در غیر این
صورت به مرحله چهارم میرویم.
مرحله سوم:
مهارت(فعالیت)

مقایسه

زمان مورد نیاز هر

ارائه روشهاي ابتكاري جدید براي زمانبندي تعمییرات پیشگیرانه11/...

زمان مورد نیاز براي انجام هر مهارت (فعالیت) از كار
 PMرا با زمان در دستر

هر فرد  Avail j مقایساه

كنید .ازمیان افرادي كه داراي زمان در دستر

كاافی

تعمیرات پیشگیرانه ( )PMEرا مساوي صفر و  iرا

مساوي  1قرار دهیدi  1; PME  0 .

مرحله دوم  :مقایسه كل زمان مورد نیاز هر كار با كل

براي انجام آن مهارت(فعالیت) هستند ،مهاارت ماورد

زمان در دستر

نظر را به اولین فرد تصصیص میدهیم .سااعات كاار

كار iام از مجموعه  I را انتصاب و كل زمان مورد

در دستر

كارگران را تعادیل كارده ،ایان فرایناد را

نیاز كار iام

12

 TTi را با كل زمان موجود (باقی

براي سایر مهارتها (فعالیاتهاا) تكارار نماوده ،در

مانده) از تمامی مهارتها ) (TCمقایسه كنید .اگر

پایان به مرحله چهارم میرویم.

 TTi  TCباشد ،به مرحله سوم و در غیر این
صورت به مرحله چهارم میرویم.

مرحله  : .به روز رسانی متيیرها
مقادار  PMEرا برابار باا  PME  PME  Piقاارار

مرحله سوم  :مقایسه زمان مورد نیاز هر

داده ،اگاار  iبراباار بااا كاال فعالیااتهاااي موجااود در

مهارت(فعالیت)
زمان مورد نیاز براي انجام هر مهارت از كار (فعالیت)

رابه  i+1تيییار دهیاد  i  i  1و باه مرحلاه دوم

را با زمان در دستر

مجموعه  I باشد توقف كنید ،در غیر ایان صاورت i

بروید.

هر فرد  Avail j مقایسه كنید.

از میان افرادي كه داراي زمان در دستر

كافی براي

انجام مهارت(فعالیت) هستند ،مهارت مورد نظر را باه

 -2-5روش ابتکاری دوم ()H-New2

فردي تصصیص میدهیم كه داراي بیشترین زماان در

تنها تفاوت موجود بین روش ابتكااري اول و دوم در

دستر

شیوه مرتاب ساازي كارهاا(وااایف)  PMاسات .در

در دستر

روش دوم ،كارهااا (واااایف)  PMبراسااا

معیااار

  Pi TT بااه شااكل نزولاای مرتااب ماای شااوند.
i

 TTi كل زمان مورد نیاز كارiام است .ساایر مراحال
روش ابتكاري دوم مانند روش ابتكاري اول است.

كارگران را تعدیل و این فرایناد را باراي

سایر مهارتها (فعالیتها) تكارار مایكنایم .پاس از
اتمام مهارتها به مرحله چهار میرویم.
مرحله  : .به روز رسانی متيیرها
مقدار  PMEرا برابر با  PME  PME  Piقرار
داده و اگر  iبرابر با كل كارهاي موجود در
مجموعه  I باشد توقف كنید ،در غیر اي نصورت i

 -3-5روش ابتکاری سوم ()H-New3

را بهi+1

مرحله اول  :مرتب سازي كارها
تمامی كارها ) (i  1,, nرا بر اسا

باشد . Max Avail j  .سپس سااعات كاار

تيیر دهید  i  i  1و به مرحله دوم

بروید.
درجه اهمیت

(اولویت) آنها  Pi به صورت نزولی مرتب كنید و

مجموعه  I را تشكیل دهید .متيیر اثر بصشی

 -4-5روش ابتکاری چهارم ()H-New4
تنها تفاوت بین روش ابتكاري سوم و چهارم در شیوه
مرتب سازي كارها (واایف)  PMاست .در روش
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معیار

اگر تعداد عناصر موجود در سطرiام ماتریس مرحله

ابتكاري چهارم كارهاي  PMبراسا

  Pi TT به شكل نزولی مرتب می شوند، TTi .
i


قبل را  aiبنامیم ،از حاصلضرب aiها كل تعداد

كل زمان مورد نیاز كار iام است .سایر مراحل دقیقاً
مشابه با روش ابتكاري سوم است.
 -6روش ابتکاری تعيين ترکيب کارگران
مساله تركیب كارگران ،تعیین و مواسبه تمامی
تركیبات ممكن تصصیص نیروي كار چند مهارته
براي تكمیل و انجام یک كار پیشگیرانه است .در
حقیقت ،تعیین تمامی تركیب كارگران كاري مشكل
و وقت گیر است ،زیرا تعداد حاالت ممكن با افزای
تعداد مهارتها و تعداد كارها به شكل نمایی افزای
مییابند .در مدل ارائه شده توسط گوپاالک و
همكاران ( ،)1332فرض براین است كه تمامی
تركیبات ممكن انجام كارها از قبل مشصص است.
تاكنون هیچ روش كارا و مؤثري براي حل مساله
تعیین تركیب كارگران ارائه نشده است ،در حالی كه
تعیین تركیب كارگران

یكی از مهمترین و

مشكلترین مراحل در مساله زمانبندي تعیمرات

تركیبات ممكن به دست می آید.
براي بررسی روش ابتكاري فوق ،كار چهارم (كاار)D
از مکال ارائه شده توسط گوپاالک و همكاران ()1332
را در نظر بگیرید .فرض كنیم تنها سه نفركارگر چناد
مهارته براي انجام این كار باشند؛ به طوري كه كاارگر
اول ،داراي مهارتهاي یاک و دو ،كاارگر دوم داراي
مهارتهاي دو و سه و كارگر سوم داراي مهارتهاي
یک وسه باشد .مطابق با مراحل ارائاه شاده در روش
ابتكاري پیشنهادي ،تمامی تركیبات ممكن براي انجاام
فعالیت  .را به شرح زیر به دست میآوریم.
مرحله اول و دوم :كارگران را در سطر و مهارتها را
در سااتونهاااي ماااتریس نوشااته و بااا توجااه بااه
مهارتهایی كه هر كارگر داشته و ساعات ماورد نیااز
براي انجام هر مهارت از كار  ،Dماتریس را به شاكل
زیر تكمیلمیكنیم:
جدول  -1-6تركیبات ممكن كارگران و مهارتها
مهارت9

مهارت 1مهارت1

یک روش ابتكاري

--

2

6

كارگر 1

كارآ براي حل مساله تعیین تركیب كارگران ارائه

2

2

---

كارگر 1

میگردد .مراحل این روش ابتكاري عبارتند از:

2

--

6

كارگر 9

پیشگیرانه است .در این بص

مرحله اول :كارگران را در سطر و مهارتها را در
ستون یک ماتریس مرتب كنید.
مرحله دوم :ساعات مورد نیاز هر مهارت را به
سلولهاي ماتریس و متناسب با كارگران و نوع
مهارت آنها تصصیص دهید.
مرحله سوم :براسا

ماتریس به دست آمده در

مرحله دوم ،تمامی تركیبات ممكن را مواسبه كنید.

مرحله سوم  :تمامی تركیبات ممكن ماتریس فوق را
به دست آورده ،مجموع ساعات كار اختصاص یافته
به كارگران هر تركیب را مواسبه می كنیم .در
ماتریس فوق ،تعداد كل تركیبات ممكن ،عبارت از
a1 * a2 * a3  2 * 2 * 2  8

تركیب

است.

بنابراین ،تركیبات ممكن انجام كار  Dبه شكل زیر
خواهد بود:

ارائه روشهاي ابتكاري جدید براي زمانبندي تعمییرات پیشگیرانه19/...

جدول  -1-6تركیبات ممكن انجام كار D

موجود در مساله D ،عدد تصافی صویچ منوصار باه

1

2

6

2

9 .

1

9

9

2

2

6 6

 11 11كارگر 1

میگردد .این اعداد نشان دهنده نوع مهارتهااي الزم

2

9 11

2

9 11 2

2

كارگر 1

براي انجام هر كار  PMاست .سپس  Dعدد تصاادفی

6 19

2

9

كارگر 9

6 19
نتای

9 2

1

تركیب

 Dمهارت الزم باراي انجاام یاک كاار ،از  Bمهاارت

به دست آمده ،دقیقاً مشابه با مقاله گوپاالک

است .بنابراین ،توانستهایم به كمک روش ابتكاري
فوق مساله تعیین تركیب مهارتها را حل كنیم.

فرد با توزیع یكنواخات گسساته باین  1تاا  Bایجااد

یكنواخت در بازه  1,15ایجاد شده كاه نشاان دهناده
زمان مورد نیاز براي انجاام هار مهاارت از كاار PM

است.پس از تعیین تعداد كارهاا ،تعاداد مهاارتهاا و
سایر اطالعات مربوط باه كارهااي  ،PMبایاد تعاداد
كارگران و زمان در دستر

هر یک را مشصص كنیم.

در مسائل ایجاد شده فرض میكنیم ،تعاداد كاارگران
با تعداد مهارتها( )Bبرابر است .به عبارت دیگر ،در

 -7طراحی آزمایش ها
به منظور بررسی عملكرد الگوریتمهاي ابتكاري قدیم

هر مساله متناسب با تعداد مهارتها ،چهاار ،پان یاا

و مقایسااه جااواب آنهااا بااا الگااوریتمهاااي ابتكاااري

نفر كارگر میتوانند وجود داشاته باشاند و هار

ش

معیارهاي زیر

كارگر مسؤول انجام یكی از مهارتهااي ماورد نیااز

ایجاد شده است .تعاداد كاارهاا ( )Aدر ایان مساائل

است .به ازاي هر یک از  Bمهارت موجود در مسااله،

متفاااوت بااوده ،در مسااائل كوچااک (  12 ،19و 12

كل نفر ساعت مورد نیاز براي تكمیل هار مهاارت از

كار) در مسائل متوساط ( 199 ،29و  199كاار) و در

تمااامی كارهاااي  PMرا مواساابه كاارده و بااا فاارض

مسائل بازرگ (  .99 ،999و  299كاار) وجاود دارد.

استفاده از كارگران تک مهارته براي تكمیال كارهااي

تعداد مهارتها ( )Bبراي هر  3اندازه از تعداد كارها،

()%199

پیشنهادي ،مسائل استانداردي بر اسا

 ،PMاین مقدار را به عنوان زمان در دستر

مهارت است .باه ازاي هار مسااله

نیروي كار تک مهارته در نظار مایگیاریم .مشاصص

تعریف شده ،با تعداد كارهاي  Aو تعداد مهارتهااي

است كاه در ساطچ زماان در دساتر

 %199تماامی

 ،Bیک عدد تصاادفی باا توزیاع یكنواخات در باازه

كارهاي  PMرا میتاوان تكمیال كارد ،حتای اگار از

چهار ،پن یا ش

 100,500ایجاد شده كه درجه اولویت هار یاک از

نیاروي كاار تاک مهارتااه باراي انجاام كارهاااي PM

كارها را نشان میدهد .هر چند در هر مساله میتواناد

استفاده شود .براي ایجاد مسائل دیگر ،سطچ زماان در

مهارت مصتلف وجود داشته باشاد

تماامی كاارگران را باه  %39و  %22از كال

چهار ،پن یا ش

دستر

( ،)Bولی در مسائل ایجاد شده فرض میكنیم كه هار

زمان مورد نیاز تيییر میدهیم .تمامی مساائل فاوق را

كار (وایفه) حداكکر مایتواناد داراي چهاار مهاارت

در حالت نیاروي كاار دو مهارتاه بررسای مایكنایم.

مصتلف باشد .براي تعیین تعداد مهارتهاي مورد نیاز

بناابراین ،در مجمااوع  11مسااله (  3سااطچ از تعااداد

بااراي انجااام هار كااار  )D( PMیااک عاادد تصااادفی

كارها ×  9ساطچ از تعاداد مهاارتهاا ×  9ساطچ از

یكنواخت گسسته بین  1تا  .ایجااد شاده كاه نشاان

میزان نیروي كار در دساتر

×  1ناوع نیاروي كاار)

دهنده تعداد مهارتهاي ماورد نیااز در هار كاار PM

براي تعیین نووه عملكارد روشهااي ابتكااري ارائاه

است .در مرحله بعد براي شناسایی و تعیین دقیق نوع

شده ،بررسی شده است .در مسائل با نیروي كار چند
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مهارتااه ،از طاارح آمااوزشهاااي چنااد گانااه ساااده

شود .براي هر الگوریتم مقداري به نام كیفیت جاواب

زیر(روش زنجیرهاي) استفاده شده است و هر كارگر

( )SQمواسبه شده و به عنوان معیار سنج

كیفیات

تک مهارته باراي مهاارت بالفاصاله پاس از مهاارت

جواب به دست آمده از هار الگاوریتم در مقایساه باا

خودش مورد آموزش چند گاناه قارار گرفتاه اسات.

جواب بهینه به دست آمده از مدل ریاضی (نرم افازار

براي مکال ،اگر مدل نیروي كار تک مهارته باراي ساه

 )GAMSاستفاده می شود .به ازاي هر مسااله و هار

نفركارگر تک مهارته به ترتیب با مهارتهااي  1 ،1و

روش ابتكاري ،معیار كیفیت جاواب ( )SQباه شاكل

 9باشد ،آنگاه به ازاي مدل نیروي كاار چناد مهارتاه،

زیر مواسبه میگردد:

سه نفر كارگر دو مهارته با مهارتهاي (1و1( ،)1و)9
و (9و )1وجود خواهد داشت.

1-2

تماامی الگااوریتم هاااي ابتكاااري و روش طراحاای
آزمای

 100

*Z





H
*
SQ  Z  Z

كه *  Zجواب بهینه به دسات آماده از مادل ریاضای

ها به زبان ویووال بیسیک كد نویسی شاده و

و

نتای مواسباتی الگاوریتم هااي ابتكااري ارائاه شاده

H

Z

جواب باه دسات آماده از الگاوریتم ابتكااري

توسط گوپاالک و همكاران( )1332و الگاوریتم هااي

است .هر چه  SQباه صافر نزدیكتار باشاد ،باه ایان

پیشنهادي با هام مقایساه شادهاناد .چهاار الگاوریتم

مفهوم است كه الگوریتم ابتكاري داراي كارایی بهتري

ابتكاري ارائه شده توسط گوپااالک و همكااران را باا

بوده ،و جوابهاي به دست آمده توسط آن الگاوریتم

ناااااااام  Old-H3 ،Old-H2 ،Old-H1و  Old-H4و

به جواب هاي بهینه نزدیكتر است .از  SQباه عناوان

الگوریتم هاي پیشنهادي را باا ناام New- ،New-H1

معیاري براي سنج

كیفیت جاوابهااي باه دسات

 New-H3 ،H2و  New-H4نشاااان مااایدهااایم .در

آمده توسط هر الگوریتم اساتفاده مایشاود .خالصاه

جداول زیر نتاای مواساباتی مرباوط باه روشهااي

نتااای حاصاال از روشهاااي ابتكاااري گوپاااالک و

ابتكاري جدید و قدیم ارائه شاده اسات .نتاای ارائاه

همكاااران ( )1332و الگااوریتمهاااي پیشاانهادي در

شده میتواند به عنوان مبناي مقایسه نسبی روشهااي

جدول  1-2خالصه شده است.

ابتكاري جدید و قدیم و هم به عناوان مبنااي تعیاین
كیفیت جواب هر الگاوریتم ابتكااري ماورد اساتفاده

جدول  -1-2خالصه نتای حاصل از الگوریتم هاي ابتكاري
الكوریتم هاي ابتكاري جدید

الكوریتم هاي ابتكاري قدیم

Old
h1

Old
h2

Old
h3

Old
h4

New
h1

New
h2

New
h3

New
h4

12/29

12/9.

1/.1

1/96

1/1.

1/11

1/16

1/96

متوسط زمان حل

6/12

6/61

6/21

6/96

9/21

9/22

9/21

9/21

تعداد مسائل بررسی شده

11

11

11

11

11

11

11

11

تعداد جوابهاي بهینه

9

9

6

9

9

1

6

.

9

1

22

22

6.

21

21

23

متوسط كیفیت
جواب ()SQ

تعداد جوابهاي با

SQ  5%

ارائه روشهاي ابتكاري جدید براي زمانبندي تعمییرات پیشگیرانه12/...

در جااادول  1-2خالصاااهاي از نتاااای حاصااال از

قدیم به ازاي تمامی مسائل كوچک ،متوسط و بازرگ

الگوریتمهاي ابتكاري پیشنهادي والگوریتمهاي قادیم

با یكدیگر مقایسه شدهاند.

به ازاي مسائل كوچک ،متوسط و بازرگ ارائاه شاده
است .بر اسا

روش قدیم
روش جدید

اطالعات جدول فوق ،مشصص است

میانگین کیفیت جواب ()SQ
20
18
16

كه روشهاي ابتكاري پیشانهادي كااراتر و ماوثرتر از

14
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روشهاي ابتكاري گوپاالک باوده ،ایان الگاوریتمهاا

8
6
4

جوابهاي نزدیكتر به بهینه ارائه كردند .با توجاه باه
اینكااه هاار چهااار الگااوریتم ابتكاااري گوپاااالک و
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1

همكاران ،مستلزم بررسی تركیبات ممكن هر فعالیت

شكل  -1-2میانگین كیفیت جواب روشهاي ابتكاري
جدید و قدیم

اختالف زیادي وجود ندارد ،ولی با توجاه باه اینكاه

به ازاي هر مساله ،روشهااي ابتكااري پیشانهادي

الگوریتم هاي سوم و چهارم از شااخص بااقی ماناده

جواب هاي بهتري نسبت به الگوریتمهاي گوپاالک و

منابع ( )RRIو شاخص مصرف ( )CIباراي انتصااب

همكاران ارائه نموده اناد ،باه جازء در ساه ماورد از

تركیب مناسب استفاده میكنند ،جوابهاي به دسات

مسائل كوچک (مسائل  6 ،2و  )2كاه الگاوریتمهااي

آمده از این دو روش نسبت به الگاوریتم هااي اول و

قدیمی جواب هاي بهتري نسبت باه الگاوریتم هااي

دوم كه هر فعالیت را به نصستین تركیب موجه بادون

پیشنهادي داشتهاناد.علات ایان امار آن اسات كاه در

هیچ معیاري تصصیص میدهناد ،بسایار بهتار اسات.

مسائل كوچک تعداد تركیب مهارت هاا انادک باوده،

میانگین كیفیت جواب ( )SQالگوریتمهاي پیشانهادي

همین امر میتواند مزیتی براي الگوریتمهاي ابتكااري

 %1/16بوده ،در حاالی كاه میاانگین كیفیات جاواب

گوپاالک و همكااران باراي مواسابه جاواب بهتاري

( )SQالگااوریتم هاااي گوپاااالک و همكاااران %1/91

باشد ،ولی با افزای

اندازه مساله( تعاداد فعالیاتهاا،

است .عالوه بر این ،الگوریتمهاي ابتكاري در مادت

تعداد مهاارتهاا و تعاداد كاارگران) تعاداد تركیاب

زمان حل مساله نیز برتري درخور توجهی نسابت باه

كارگران نیز به صورت نمایی افزای

یافته ،ایان امار

الگوریتم هاي قبلی دارند ،به طوري كه میانگین زماان

امكان تعیین جواب نزدیک به بهینه را در مدت زماان

حل مسائل توسط الگوریتم هاي پیشنهادي  9/21ثانیه

اندک مشكل می نماید.

هستند ،بنابراین ،در زمان حال الگاوریتم هاا باا هام

و میانگین زماان حال مساائل توساط الگاوریتمهااي

بر اسا

شكل  1-2مشصص است كه بزرگتارین

گوپاااالک و همكاااران  6/.9ثانیااه اساات .بنااابراین،

مقاادار میااانگین شاااخص كیفیاات جااواب ()SQ

الگااوریتمهاااي ابتكاااري جدیااد تواناااتر و كاااراتر از

الگوریتمهاي ابتكاري قدیم %12/92 ،باوده ،درحاالی

الگوریتم هاي قبلای عمال مایكنناد .در شاكل 1-2

كه این مقدار باراي الگاوریتمهااي پیشانهادي%1/29

میانگین كیفیت جواب روشهااي ابتكااري جدیاد و

است .روشن است كه با افزای

اندازه مساله كاارایی

روشهاي ابتكاري قادیم كااه

یافتاه و معیاار SQ
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جواب باه دسات آماده همچناان باالسات ،ولای در

بزرگترین متوسط زماان حال مساائل باا اساتفاد ه از

انادازه مسااله

الگوریتمهاي قدیم  16/12ثانیه بوده ،ولای بزرگتارین

ماییاباد.

زمان حل مسائل با اساتفاده از الگاوریتمهااي جدیاد

به عباارت دیگار در روشهااي ابتكااري جدیاد ،باا

 1/61ثانیه است .بنابراین ،روشهاي ابتكااري جدیاد

اندازه مساله درصد انوراف جواب باه دسات

در زمبنه كیفیت جواب ( )SQو زمان حل نسابت باه

آمده توسط الگوریتمهااي ابتكااري جدیاد و جاواب

روشهاي ابتكااري قادیم برتاري دارناد .دو فااكتور

ماییاباد .مادت

دیگر كاه مایتوانناد معیااري باراي ارزیاابی كاارایی

زمان حل مسائل توساط روشهااي ابتكااري جدیاد

روشهاي ابتكاري جدید و قادیم باشاد ،عبارتناد از:

نسبت به روش هاي قدیمی كمتر است .این ماورد در

تعداد جوابهاي بهینه به دسات آماده در هار روش

شكل  1-2نشان داده شده است.

(جوابهایی با  ) SQ  0و تعداد جوابهاي به دست

روشهاي ابتكاري پیشنهادي با افزای

معیار  SQجوابهاي به دست آمده كاه
افزای

بهینه حاصل از مدل ریاضی كااه

آمده با  . SQ  5%براساا

روش قدیم

میانگین زمان حل

روش جدید
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شكل  -1-2میانگین زمان حل روشهاي ابتكاري
جدید و قدیم
همااانگونااه كااه در شااكل نیااز مشااصص اساات،
روشهاي ابتكاري جدید زمان حل كمتري نسبت باه
روشهاي ابتكاري قدیم دارناد .ایان خصوصایت در
تمامی مسائل اعم از كوچک ،متوسط و بزرگ صادق
است .با افزای

اندازه مسااله (تعاداد كاارهاا ،تعاداد

مهارتها و تعداد كارگران) زمان حال مسااله توساط
هر دو نوع الگوریتم افزای
افزای

مییابد ولای ایان میازان

با استفاده از الگوریتمهاي قدیمی بیشتر است.

متوسااط زمااان حاال تمااامی مسااائل بااا اسااتفاده از
الگوریتمهاي ابتكاري قدیم  6/.9ثانیه و با اساتفاده از
الگااوریتمهاااي ابتكاااري جدیااد  9/21ثانیااه اساات.

اطالعاات جادول 1-2

میتوان گفت ،تعداد جوابهاي بهینه به دسات آماده
توسااط روشهاااي ابتكاااري جدیااد و قاادیم تفاااوت
معناداري نسبت به یكدیگر نداشته و یكی از علل آن،
این اسات كاه الگاوریتم ابتكااري ارائاه شاده باراي
مواساابه تركیااب كااارگران ،توانسااته اساات تمااامی
تركیبااات ممكاان را مشااصص كنااد .در زمیناه تعااداد
جوابهاي با  SQ  5%میتوان نتیجهگیري كرد كه
روشهاي ابتكاري جدیاد در مقایساه باا روشهااي
ابتكاري قدیم عملكرد بهتر و قابل قبولتري داشتهاند.
 -8نتيجه گيری
هدف هار مسااله تعمیارات پیشاگیرانه ،زمانبنادي و
اجراي بیشترین تعداد فعالیتها در دوره برنامهریازي
با مودودیت نیروي كار چند مهارته است .هار چناد
در توقیقات گذشته مدلهاي ریاضی متعاددي باراي
زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه ارائه شاده اسات ،ولای
این مدلها داراي نقایص و كاستیهایی چون :در نظر
گرفتن نیروي كار تک مهارته و یا لزوم تعیین تركیب
كارگران قبل از مدلساازي مسااله هساتند .در مقالاه

ارائه روشهاي ابتكاري جدید براي زمانبندي تعمییرات پیشگیرانه12/...

گوپاالک و همكاران هایچ اشاارهاي باه روش تعیاین

تعمیرات پیشگیرانه وجاود دارد .ایان امار باه خااطر

تمامی تركیب كارگران نشده است.

ماهیت پویاا و متيیار تعمیارات پیشاگیرانه و ارتبااط
حاضر ،ارائاه یاک

نصستین جنبه نوآوري پووه

روش ابتكاري است كه تمامی تركیبات ممكن انجاام
كارهاي  PMرا در حالت نیروي كاار چناد مهارتاه و
تک مهارته مواسبه می كند .از این روش ابتكااري در
حل مسائل شبیه سازي شده (  11مساله ایجاد شاده)
با استفاده از مدل گوپاالک و همكاران اساتفاده شاده
است.
دومین جنبه نوآوري پووه

حاضار ،ارائاه چهاار

روش ابتكاري است كه میتوانند ،پاسا نزدیاک باه
بهینه براي مساله زمانبندي تعمیرات پیشگیرانه ،بادون
نیاز به تعیین تمامی تركیبات ممكن به دست آورند .با
توجه به اینكه مسااله زمانبنادي تعمیارات پیشاگیرانه
جزو مسائل  Np-hardبوده ،با افزای
تعداد متيیرهاي آن به شدت افزای

اندازه مساله،
مییابد وحل آن

با استفاده از مدلهاي ریاضی به زمان باال نیاز خواهد
داشت ،بناابراین ،اساتفاده از الگاوریتمهااي ابتكااري
براي مواسبه جواب نزدیک به بهینه ،كمک زیادي باه
استفاده از این مدلها در مسائل واقعی مینماید.
الگوریتمهاي ابتكاري فوق به زبان ویووال بیسایک
كد نویسی شده و توانایی آنها در تعیین جواب موجاه
نزدیااک بااه بهینااه نشااان داده شااده اساات .كااارایی
روشهاي ابتكاري ارائاه شاده در ایان پاووه  ،باا
روشهاي ابتكاري ارائاه شاده در مقالاه گوپااالک و
همكاران ( )1332مقایسه شاده اسات .مساائل ایجااد
شده در مدل شبیه سازي ،باا اساتفاده از هار دو ناوع
الگوریتم حل شده و نتای آنها باا هام مقایساه شاده
اساات .نتااای حاصاال نشااان ماایدهااد ،كااه كیفیاات
جوابهاي به دست آمده در الگاوریتمهااي ابتكااري
جدید نسبت به الگوریتمهاي قبلای افازای
زمااان حاال مساااله كاااه

داشاته و

یافتااه اساات .زمینااههااا و

فرصتهاي توقیقاتی بسیاري در حل مساله زمانبندي

نزدیااک آن بااا ماادیریت نگهااداري و تعمیاارات و
مدیریت منابع انسانی اسات .در توقیقاات آتای بایاد
الگوریتمهایی كارآتر و بهتر براي حل مساائل بازرگ
توسعه داده شود .یكی دیگر از زمیناههااي توقیقاات
آتی ،توسعه و ارائاه نارم افزاهااي زمانبنادي نیاروي
انسانی با استفاده از الگاوریتمهاا و روشهااي ارائاه
شده در این پووه  ،و سایر روشهاي دیگار اسات.
از نرم افزار زماانبنادي نیاروي انساانی مایتاوان در
مسااائل زمانبناادي نگهااداري و تعمیاارات ،مسااائل
نگهداري و تعمیرات هواپیماا و زمانبنادي پرساتاران
بیمارستانها استفاده كرد.
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