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زمانبندی سیستمهای تولید کارگاهی انعطافپذیر با استفاده از الگوریتم جستجوی
فاخته بهبودیافته با خوشهبندی مارکوف و پرواز لوی
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 بنیابراین امیروزه از الگوریتمهیای، روشهای کالسیی جیوا گیوی حیل ایین مسیلله نیسیتند، با توجه به پیچیدگی بالی مسائل زمانبندی:چکیده
 در این مقاله الگوریتم بهینهسازي فاخته بیهعنیوان یکی از جدییدترین و قیويتیرین روشهیاي بهینهسیازي.فرااکتشافی در حل آن استفاده میشود
 ترتییب ورود جمعییت، در الگوریتم پیشنهادی برای بهبیود پاسی هیا.تکامل برای حل مسلله زمانبندی کارکارگاهی انعطافپذیر استفاده شده است
 سی ماشیینهیای فعیا توسی. تعییین شیده اسیت، که مبتنی بر کاهش زمیان اجیرای هیر یی از کارهیا اسیت،NEH-D اولیه بر اساس الگوریتم
 بنابراین تعداد جوا های. انتخا ماشین از بین ماشینهای فعا صورت گیرد، تا در هر مرحله از عملیات،خوشهبندی مارکوف گروهبندی میگردند
 درنهاییت نییز از الگیوریتم جسیتجوی فاختیه. تا سرعت اجرای الگوریتم فاخته افزایش یابید،انتخابی برای الگوریتم جستجوی فاخته محدود میگردد
برای تخصیص ماشینها به کارها و از پرواز لوی برای بهبود در الگوریتم فاخته جهیت جسیتجوی سراسیری در کنیار جسیتجوی محلیی اسیتفاده شیده
 نتایج تجربی نشیان. و دادههای مقالت مرتب ارزیابی شده استBrandimarte ،Kacem  الگوریتم پیشنهادی بر روی مجموعه داده استاندارد.است
. که الگوریتم پیشنهادی سرعت بالتری در رسیدن به جوا نهایی و همچنین همگرایی بالیی در جوا ها دارد،میدهد
، خوشهبندی مارکوف، جستجوی همسایگی،NEH-D  الگوریتم، الگوریتم جستجوی فاخته، زمانبندی کار کارگاهی انعطافپذیر:واژههای کلیدی
.پرواز لوی
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Abstract: Considering the high complexity of scheduling problems, classic approaches fail to find the solution efficiently. Therefore,
meta-heuristic algorithms are used for this purpose. In this paper, Cuckoo optimization algorithm (COA) is used as one of the novel
and most effective evolutionary optimization algorithms for flexible job shop scheduling. In the proposed approach, for bette r
solutions, the initial population is determined using NEH-D algorithm, which considers the completion time minimization of each
job. Then active machines are grouped using Markov clustering, so that the assigned machine is chosen from the active ones, hoping
that the possible solutions of COA are bounded and the execution speed of the algorithm is increased. Finally, COA is applied for
job-machine assignment and Levy flight is used to improve the global search of the algorithm. The proposed approach is evaluated
on standard datasets such as Kacem, Brandimarte and other related data. The experimental results show that the proposed algorithm
is capable of finding the final solution with lower computational complexity and has higher convergence rate.
Keywords: Flexible job shop scheduling, cuckoo search algorithm, NEH-D algorithm, neighborhood search, Markov clustering,
Levy flight.
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 -1مقدمه
ﺯمانبندی ،تخصﻴص منابﻊ ﺩﺭ ﻃوﻝ ﺯماﻥ برﺍی ﺍجرﺍی مجموعهﺍی ﺍ ﺯ
ﻭﻇاﻳﻒ ﺍست .ﺍﻳن تعرﻳﻒ ﺩﻭ مفهوﻡ مختلﻒ ﺭﺍ ﺩﺭبر ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻭلً ﺯمانبندی
نوعی تصمﻴمگﻴری ﺍست ﻭ فرﺍﻳندی ﺍست ﻛه ﺩﺭ جرﻳاﻥ ﺁﻥ برنامه ﺯمانی
تعﻴﻴن میشوﺩ .ﺛانﻴاً ﺯمانبندی مبحﺛی نﻈری ﺍست ﻛه مجموعهﺍی ﺍ ﺯ
ﺍصوﻝ ،مد ها ،ﺭﻭشها ﻭ نتاﻳج منطقی ﺭﺍ ﺩﺭ بر میگﻴرﺩ ،ﻛه برﺍی ما
بﻴنشی عمﻴﻖ ﺩﺭ موﺭﺩ عمل ﺯمانبندی فرﺍهم میﺁﻭﺭﺩ.
سه هدف ﺩﺭ ﺯمانبندی عمدﻩتر بهنﻈر میﺭسند :بهرﻩبرﺩﺍﺭی ﻛاﺭﺍ
ﺍﺯ منابﻊ ،پاس گویی سریﻊ به تقاﺿا ﻭ ﺍنطباﻕ ﺩقﻴﻖ موعدهای تحوﻳل
تعﻴﻴن شدﻩ .ﻏالباً میتوﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ معیار مهم هزﻳنهﺍی مربوﻁ به سنجش
عملﻜرﺩ سﻴستم (مانند ﺯماﻥ بﻴﻜاﺭی ماشﻴن ،ﺯماﻥ ﺍنتﻈاﺭ برﺍی ﺍنجاﻡ ﻛاﺭ
ﻳا تاخﻴر کاﺭ) بهعنوﺍﻥ جانشﻴنی برﺍی هزﻳنه ﻛل سﻴستم ﺍستفاﺩه ﻛرﺩ
[ .]1زمانبندی سیستم تولید کارگاهی انعطافپذیر 1شامل زمانبندی
 nکار روی  mماشین است .هر کار دارای تعدادی عملیات است و برای
هر عملیات ،امکان استفاده از ی مجموعه ماشین وجود دارد.
زمانبندی سیستمهای تولید کارگاهی انعطافپذیر به دلیل جایگاه ویژه
آن در مراکز تولیدی مورد توجه زیاد مدیران واحدهای تولیدی است.
شکل ساده مسلله ﺯمانبندی تولید کارگاهی انعطافپذیر مسلله
ﺯمانبندی تیولیید کیارگیاهیی کیالسیی اسیت ،کیه بیهصیورت
ﺯمانبندی  nکیار  J1, J2, ..., Jnروی مجموعه  Mاز ماشینها شامل m
ماشین  M1,M2,...,Mmتعریﻒ میشود .هر کار دارای  Ojعملیات است
که بایستی به ترتیب انجام شوند .هدف ﺯمانبندی در این مسلله ،تعیین
توالی عملیات برای هر ماشین است ،بهنحویکه ی تابﻊ هدف از قبل
مشخصشده مثل دوره ساخت ،بهینه گردد ].[2
ادبیییات مطییرحشییده در زمینیییه سیسییتمهییای تولییید کارگیییاهی
انعطافپذیر بسیار گسترده اسیت .بروکیر و همکیاران [ ]3اولیین افیرادی
بودند که ایین مسیلله را میورد بررسیی قیرار دادنید .آنهیا یی الگیوریتم
چندوجهی براي حل مسلله کارگاهی انعطافپذیر با دو کار ارائه کردنید.
روشهای فراابتکاری توسیعه دادهشیده در سیا هیای اخییر ،روشهیای
جایگزین بسیار مناسب و جیذا بیرای حیل مسیائل زمانبنیدی جرییان
کارگاهی به حسا میآیند.
در سا  ،2212زینگ [ ]9الگوریتم بهینهسازی مورچگان مبتنی بیر
دانش را برای مسلله زمانبندی فروشگاه کار انعطافپذیر پیشنهاد کرده
است .الگوریتم  2KBACOادﻏیام مید بهینهسیازی مورچگیان و مید
مبتنی بر دانش است .در الگوریتم آنهیا مید دانیش ،برخیی از دانیش
بهینهسازی مورچگیان را ییاد مییگییرد و سی دانیش موجیود را بیرای
هدایت جستجوی اکتشافی فعلی اعما میکند .تکنگ در سیا 2212
[ ]9الگوریتم جهش قورباﻏه برای حل مسیلله زمانبنیدی کیار کارگیاهی
انعطافپذیر پیشینهاد کیرده اسیت .مید پیشینهادی در [ ]2ترکیبیی از
الگوریتم جهش قورباﻏه و مفهوم منطﻖ فازی است.
در سا  ،2212ژانگ [ ]2الگوریتم رقابت استعماری را برای مسائل
زمانبندی کارکارگاهی پیشنهاد کرده است و عملیات جستجوی محلیی
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را برای بهبود کیفیت راهحلها اجرا کرده است .در سا  ،2212جیولی
[ ]8یی الگییوریتم رقابیت اسییتعماری ترکیبییی بیرای مسییلله زمانبنییدی
فروشگاه جریان انعطافپذیر با در نﻈر گرفتن زمان راهاندازی ،بیهمنﻈیور
به حداقل رساندن حداکثر زمان اتمام برنامه ارائه کرده است.
برنوا در سا  ]7[ 2213روشی مبتنی بر جسیتجوی فاختیه بیرای
بهینهسیازی زمانبنیدی سیسیتمهای تولیید انعطافپیذیر بیا بیه حییداقل
رساندن جریمه تأخیر تولید و به حداکثر رساندن زمان استفاده از ماشین
توسعه داده است .بابوکارتیی در سیا  ]5[ 2212الگیوریتم ترکیبیی از
بهینهسازی کلیونی مورچیه ) 3 (ACOو جسیتجوی فاختیه بیرای مسیلله
زمانبنییدی کییار پیشیینهاد کییرده اسییت .جسییتجوی فاختییه میییتوانیید
جسییتجوی محلییی م یؤﺛرتر انجییام دهیید و زمییان کییل را حییداقل کنیید .در
 ،2216العبیدی [ ]12الگوریتم جستجوی ممنوعه بر اساس جسیتجوی
فاخته را پیشنهاد کرده است .الگیوریتم جسیتجوی ممنوعیه بسیتگی بیه
ذخیرهسازی بهترین همسایه فعلی در بهترین لیسیت راهحلهیا دارد .از
دیگر الگوریتمهایی که بهمنﻈور حل مسیلله زمانبنیدی فیازی پیشینهاد
شده است ،میتیوان بیه [ ]11اشیاره نمیود کیه از الگیوریتم بهینهسیازی
مبتنی بر جغرافیای زیستی 4برای ایین منﻈیور اسیتفاده کیرده اسیت .در
[ ]11از ی الگوریتم جستجوی محلی مبتنی بیر در بیهمنﻈیور بهبیود
پاس ها استفاده شده است.
5
در [ ]12با هدف بهبود معاییب الگیوریتم بهینهسیازی ازحیام ذرات
) (PSOو جلوگیری از افتیادن الگیوریتم در دام بهینیه محلیی از دو اییده
6
استفاده از عملگر جهش و همچنین استفاده از نقشه آشو لجستی
استفاده شده است و نتایج قابلقبولی در مقایسه با سایر الگیوریتمهیای
زمانبندی حاصل شده است .در [ ]13از ی توسعه بر الگوریتم ژنتی
توزیﻊشده رقابتی چندفضایی 7بیرای تسیریﻊ و بهبیود جسیتجو اسیتفاده
شده است و برای این منﻈیور الگیوریتم بیه صیورت سلسیلهمراتبیی اجیرا
میشیو د .در ایین مقالیه ادعیا شیده اسیت و نتیایج نییز بیهخیوبی تبییین
میکنند ،که اسیتفاده از اییده سلسیله مراتبیی باعیو بهبیود پاسی هیا و
افزایش سرعت همگرایی میشود .البته روشهای پیشنهادی در [ ]12و
[ ]13علیرﻏم میؤﺛر بیودن تنهیا بیرای حیل مسیلله تی هدفیه پیشینهاد
شدهاند.
در [ ]11الگوریتم بهبودیافته جستجوی فاخته بیا مقیداردهی اولییه
توسی الگییوریتم  NEHبییرای مسییلله زمانبنییدی جریییان کییار کارگییاهی
ترکیبی پیشنهاد شده اسیت و اسیتفاده از روش  NEHبیرای مقیداردهی
اولیه بسییار میؤﺛر گیزارش شیده اسیت .در یی اییده مشیابه در [ ]11از
روشی تحت عنوان زمان راهانیدازی وابسیته بیه تیوالی 8بیرای مقیداردهی
اولیه در دو نسخه چندهدفه از الگوریتم ژنتی استفاده کرده است.
البتییه اسییتفاده از رویکردهییای بهینهسییازی مکاشییفهای در حییوزه
برنامهریزی و مدیریت پروژه تنها با زمانبنیدی محیدود نمییشیود .بیرای
مثا در [ ]11از الگوریتم  PSOبهمنﻈور برنامهریزی توسعه شبکه توزیﻊ
استفاده شده است .در همین مقاله از شبیهسازی مونت کارلو برای رفیﻊ
مشکل عدمقطعیت در برنامهرییزی اسیتفاده شیده اسیت .همچنیین در
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[ ]18از الگوریتم ﻏذایابی باکتری 9جهیتدادهشیده بیا  ،PSOدر همیین
مسلله توزیﻊ و برای تعیین مقدار و مکان بهینه خیازنهیا اسیتفاده شیده
است .دلیل عمده استفاده از رویکرد  PSOدر الگوریتم میذکور اجتنیا
از حرکتهای تصادفی و بهبود زمان پاس بوده است.
با توجه به اینکیه در برخیی تحقیقیات گذشیته الگیوریتم جسیتجوی
فاخته به شکل مؤﺛری برای مسلله زمانبنیدی اسیتفاده شیده اسیت ،در
این مقاله روشی مبتنی بر بهبود الگوریتم فاختیه بیهمنﻈیور حیل مسیلله
زمانبنییدی کییار کارگییاهی پیشیینهاد شییده اسییت .در روش پیشیینهادی
استفاده از الگیوریتم  NEH-Dجهیت بهبیود مقیداردهی اولییه و تسیریﻊ
همگرایی پیشنهاد شده است .همچنین از خوشهبندی میارکوف بیر روی
ماشینها جهت کاهش فضای پاسی و پیرواز لیوی جهیت افیزایش تنیو
پاس ها استفاده شده است .ادامه این مقاله بهصورت زیر سیازماندهیی
شده است .در بخش  2ابتدا مسلله زمانبندی کار کارگاهی انعطافپذیر
معرفی میگردد .در بخش  3ابزارهای پایه و اولیه مورداسیتفاده در روش
پیشنهادی ذکر شده اسیت .بخیش  9روش پیشینهادی را معرفیی کیرده
است .ارزیابی روش پیشنهادی در بخش  2و جمﻊبنیدی و نتیجیهگییری
در بخش  2ارائه شده است.

 - 2ﻃرح مسلله
مسلله زمانبندی کار کارگاهی انعطافپذیر شامل تخصیص مجموعهای
از کارها به مجموعهای از ماشینها با شرای خاص است و در رده مسائل
 NP-hardقرار میگیرد ].[2
مسلله  ،F-JSSPحالت توسعهیافته زمانبندی کار کارگاهی
) 10(JSSPاست ،که در آن هر ماشین توانایی ارائه بیش از ی عملیات را
دارد .بر ﻃبﻖ ] ،[1انعطافپذیری در کار کارگاهی به انعطافپذیری
ماشین اشاره دارد که ممکن است جزئی (مسلله زمانبندی کار
کارگاهی انعطافپذیر جزئی ( )11)PF-JSSPیا کلی (مسلله زمانبندی
کار کارگاهی انعطافپذیر کلی ( )12 )TF-JSSPباشد PF-JSSP .ی
حالت خاص از  F-JSSPاست ،که در آن امکان استفاده از برخی از
ماشینها برای انجام عملیات وجود دارد .در PF-JSSPتعداد مشخصی
از ماشینهای چندمنﻈوره در سراسر کارگاه توزیﻊ شده است ،که
انعطافپذیری و چندکارهبودن آنها یکسان نیست .این ویژگی این
امکان را بوجود میآورد که ی قطعه خاص حداقل توس ی ماشین از
میان مجموعه ماشینهای موجود پردازش شود .در m ،PF-JSSP
ماشین برای پردازش  nکار وجود دارد ،که هر کار  jشامل  njعملیات
است که باید توس ماشینهای موجود انجام شود .هر عملیات Oj,i
میتواند روی تعدادی از ماشینهای مشابه یا ﻏیرمشابه پردازش شود و
زمان پردازش میتواند بر اساس مشخصات ماشین متفاوت باشد.
اصلیترین هدف این تحقیﻖ ،زمانبندی کارها و اختصاص آنها به
ماشینها است بهﻃوریکه زمان اتمام کل 13یعنی مجمو زمان لزم
برای انجام همه کارها در آنها به حداقل برسد .همگرایی به جوا
بهینه بهﻃوریکه حرکت کلی بهسمت راهحل بهینه باشد و رسیدن به
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حداقل بار کاری 14و حداکثر بار کاری از دیگر اهداف این تحقیﻖ
میباشد.
مفروﺿات زیر برای مسلله در نﻈر گرفته شده است:
 .1کارها مستقل هستند و هیچ اولویتی در تخصیص کارها وجود
ندارد.
 .2ماشینها مستقل هستند.
 .3تمام ماشینها در زمان صفر در دسترس هستند.
 .1زمان پردازش قطعی و مطلﻖ است.
 .1از زمان راهاندازی ماشینها صرفنﻈر شده است.
 .1از زمان انتقا بین عملیات صرفنﻈر شده است.
 .7هر ماشین ﻇرفیت پردازش ی عملیات در هر زمان را دارد.
 .8هر عملیات حداکثر در ی ماشین در ی زمان اجرا میشود.
 .9هم وشانی عملیات مجاز نیست.
 .10هیچ شکافی در زمان پردازش وجود ندارد.
 .11تمام ماشینها برای تمام مدت زمانبندی در دسترس
هستند.

 - 3ابزارها و روشها
در این بخش روشهای پایه مورداستفاده در الگوریتم پیشنهادی به
تفصیل بیان شده است.
 - 1- 3الگوریتم NEH-D
11

الگوریتم  NEH-Dتوسعهیافته الگوریتم  NEHمییباشید کیه براسیاس
انحراف معیار بهبود یافته است NEH .اکتشافی شامل دو مرحله اسیت:
در مرحله او  ،کارها برحسب زمان پردازش خود به صورت نزولی مرتیب
میشوند و در مرحله دوم ،دنباله کیار ،بیا ارزییابی زمانبنیدی حاصیل از
برنامییه حاصییل فییاز او  ،بییه ترتیییب سییاخته میییشییود .در پیییادهسییازی،
الگوریتم مرتبسازی پشته برای فاز او انتخا شیده اسیت .بیرای در
کار در فاز دوم ،کار همیشه به موقعیت او با زمان کیل حیداقل ،اﺿیافه
میگردد.
1 m
 Pij
m i 1

()1

AVG j 

𝑗𝑖𝑃

 AVGjمییییانگین زمیییان پیییردازش کیییار  m ،jتعیییداد ماشیییینها و
نشاندهنده زمان پردازش کار  jبر روی ماشین  iاست.
درحالیکه فاز دوم با  NEHیکسان اسیت ،در مرحلیه او  AVGj ،بیا
استفاده از معادله ( [17] )1تعریﻒ میگردد .انحراف استاندارد از زمیان
پردازش بهشرح رابطه ( )2است ].[17
1

()2

22
 1 m
STD j  
Pij  AVG j  


 m  1 i 1


برای در کار  NEHدر فاز دوم ،ممکن است چنیدین حالیت وجیود
داشته باشد ،بهعنوان مثا ممکن است چندین تیوالی جزئیی بیا همیان
زمان کل جزئیی وجیود داشیته باشید .امیا عملکیرد بهتیر را مییتیوان بیا
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استفاده از استراتژی مناسب انتظار داشت .با این فرضیه ،استراتژی زیرر
ارائه شده است:
در مرحله او  ،تعریﻒهای زیر را داریم:
)𝑥(𝜋 اشاره به کار در موقعیت x
) Pi,π(xاشاره به زمان پردازش )𝑥(𝜋 در ماشین i
) Ci,π(xاشاره به زمان اتمام کار )𝑥(𝜋 در ماشین i
) Si,π(xآخرین زمان ممکن شرو کار )𝑥(𝜋 در ماشین i
دو معادله ( )3و ( )9را میتوان برای کار )𝑥(𝜋 بهشرح زیر محاسبه
کرد ]:[17
) Pi , ( x
1 m
,

i 1
m
)S i , ( x 1)  Ci , ( x 1

()3

E ( x) 

x  1,..., n
2

()1



) Pi , ( x
D ( x )   
 E ( x ) 


)I 1  S i , ( x 1)  C i , ( x 1

x  1,..., n
M

س هنگام قراردادن ی کار در دنبالیه جزئیی ،مکیانی کیه دارای
زمان کل حداقل باشد ابتدا انتخا میگردد و اگر چندین گزینیه وجیود
داشته باشد x ،با حداقل )𝑋(𝜋𝐷 انتخا میشود.
اگر  NEHبا ترکیبی از قانون اولویت  AVGدر فاز او و استراتژی
جدید در فاز دوم اصالح گردد ،میتوان انتﻈار عملکرد بهتری داشت.
این الگوریتم بهبودیافته NEH–D ،نامیده میشود .الگوریتم NEH-D
بهمعنای  NEHبهبودیافته با استفاده از انحراف است ،که به شرح زیر
ارائه شده است.
 .1محاسبه متوس زمان پردازش  AVGjو انحراف استاندارد بار
پردازش  STDjبرای هر کار  jو مرتب کردن کارها به ترتیب
کاهش .AVGj + STDj
 .2اگر تنها ی

کار وجود دارد ،بهعنوان دنباله است.

 .3برای کار kام در میان  Kحالت ممکن با حداقل زمان کل
جزئی ،در صورت وجود رواب ذکرشده x ،با حداقل )𝑋(𝜋𝐷
انتخا میشود و به دنباله اﺿافه میگردد.
 - 2- 3خوشهبندی مارکوف
خوشهبندي فرآیند دستهبندي مجموعهاي از اشیاء به خوشههای است
که اعضای درون هر خوشه بیشترین شباهت را به یکدیگر و کمترین
شباهت را نسبت به اعضای سایرخوشهها داشته باشند .در حالت کلی
ممکن است روشهای متفاوتی برای مشخص کردن خوشهبندی دو گره
ً
همسایه وجود داشته باشد ،اما اکثرا این کار را بهصورت محلی انجام
میدهند .خوشهبندی مارکوف ی راهحل ساده و عمومی برای
شناسایی و تفکی خوشهها از یکدیگر است .این روش براساس
ً
عملگرهای تفکی است ،که بر روی گراف مکررا اعما میشود و منجر
به مشخص شدن خوشهها میشود .این عمل باعو میشود که ارزش
یا های داخل خوشهها افزایش و ارزش یا های بین خوشهها کاهش
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یابد و درنتیجه خوشهها مشخص میگردد .این عملگرها سادهتر،
سریﻊتر و ﻃبیعیتر خوشهبندی میکنند و در بسیاری از برنامهها
مفیدتر هستند ].[15
تفکی بر اساس شباهت همسایگی بین گره  iبا سایر گرهها است.
𝑘
در حقیقت )𝑖(
𝑡𝑖𝑠𝑖𝑣𝑃 مقیدار (وزن) ییا هیایی اسیت کره از  iبیهسیمت
1
همسایگانییییش اسییییت .ازاییییینرو همییییسایگی  iبییییا )𝑖( 𝑡𝑖𝑠𝑖𝑣𝑃 نشیییان
𝑘
دادهمیییشییود .در اکثییر مییوارد بییرای تخمییین زدن مقییدار )𝑣(
𝑡𝑖𝑠𝑖𝑣𝑃 و
𝑘
)𝑢(
𝑡𝑖𝑠𝑖𝑣𝑃 (شباهت دو گییره  uو  ) vاز مقییدار کوچی ( kمیثال ) k=3
استفاده میشود .هرچه اختالف شباهت بین  uو  vکمتر باشد ،سیبب
افزایش وزن ارتباط آن میگردد.
 - 3- 3الگوریتم جستجوی فاخته

16

الگوریتم فاخته با الهام از روش زندگی پرندهای بنام فاخته است ،که در
سا  2225توس شین او یانگ 17و د ساوش ،18توسعه یافته است
[ .]22همانند سایر الگوریتمهای تکاملی ،الگوریتم بهینهسازی فاخته
هم با ی جمعیت اولیه کار خود را شرو میکند ،جمعیتی متشکل از
فاختهها .این جمعیت از فاختهها تعدادی تخم دارند که آنها را در لنه
تعدادی پرنده میزبان میگذارند .تعدادی از این تخمها که شباهت
بیشتری به تخمهای پرنده میزبان دارند ،شان بیشتری برای رشد و
تبدیلشدن به فاخته بالغ خواهند داشت .سایر تخمها توس پرنده
میزبان شناسایی شده و از بین میروند .میزان تخمهای رشدکرده
مناسببودن لنههای آن منطقه را نشان میدهند .هرچه تخمهای
بیشتری در ی ناحیه قادر به زیست باشند و نجات یابند به همان
اندازه تمایل (سود) بیشتری به آن منطقه اختصاص مییابد .بنابراین
موقعیتی که در آن بیشترین تعداد تخمها نجات یابند ،پارامتری خواهد
بود کیه الگیوریتم بهینیهسیازی فیاخیته قیصد بهینهسازی آن را دارد
[.]21 ،22
پ از چند تکیرار ،تمیام جمعییت فاختیهها بیه یی نقطیه بهینیه بیا
حداکثر شباهت تخمها به تخمهای پرندگان میزبان و همچنین به محیل
بیشترین منابﻊ ﻏیذایی مییرسیند .ایین محیل بیشتیرین سیود کلیی را
خواهد داشت و در آن کمترین تعداد تخمها از بین خواهد رفت.
گامهای اساسی جستجوی فاخته به شرح ذیل است:
 .1هر فاخته هر بار فق ی تخم (جوا ) میگذارد و آن را
درون لنهای که بهتصادف انتخا میکند ،قرار میدهد.
 .2لنههایی که حاوی جوا های بهتر هستند به مرحله بعد
منتقل میشوند.
 .3تعداد لنههای میزبان ﺛابت است و پرنده میزبان با احتما
 Paقادر به شناسایی جوا بیگانه خواهد بود .در این مورد
پرنده میزبان میتواند تخم را دور انداخته و یا لنه را ترک
کرده لنهای جدید برای خود بسازد.
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برای سادگی بیشتر ،فرض آخر را میتوان با جانشینی  Paدرصد از
 nلنه موجود با لنههای جدید (جوا های تصادفی جدید) شبیهسیازی
کرد.
 - 6- 3پرواز لوی
پرواز لوی ی قدم زدن تصادفی است که در آن ﻃو گامها از توزیﻊ لوی
پیروی میکند .توزیﻊ لوی که توس پائو پیر لیوی 19ارائیه شید ،یکیی از
معدود توزیﻊهایی است که پاییدار بیوده و دارای توابیﻊ چگیالی احتمیا
تحلیلی میباشد ] .[22بهمنﻈور پییادهسیازی و اسیتفاده از ایین توزییﻊ،
تولید اعداد تصادفی با پرواز لوی از دو مرحله تشکیل میشود که شیامل
انتخا جهت تصادفی و تولید اندازه هیر گیام کیه از توزییﻊ لیوی پییروی
کند ،است .تولید جهت میتواند از توزیﻊ یکنواخیت باشید .بیرای تولیید
گام از توزیﻊ لوی ،چند راه وجیود دارد .یکیی از راههیای کارآمید و آسیان
استفاده از الگوریتم مانتگنا 20بیرای توزییﻊ پاییدار و متقیارن لیوی اسیت.
البته منﻈور از متقارن این است که ﻃو گامها میتواند مثبت ییا منفیی
باشد ].[22
مطالعات نشان داده اسیت کیه پیرواز لیوی مییتوانید کیارایی فرآینید
جستجو در شرای عدم اﻃمینیان را بیشیینه نمایید [ .]23درواقیﻊ پیرواز
لوی در رفتیار حیوانیاتی نﻈییر کیرم مییوه ،نیوعی مرﻏیابی و میمونهیای
عنکبوتی در جستجوی ﻏذا ،مشاهده شده اسیت .بیهعیالوه توزییﻊ لیوی
کاربردهییای زیییادی در پدیییدههای فیزیکییی ماننیید انتشییار مولکییولی
فلوروسنت تحت شرای مطلو دارد.
تولید جوا تصادفی ) X(t+1بدین صورت اسیت ،کیه ابتیدا اعیداد
تصییادفی را از توزیییﻊ احتمییا لییوی تولییید کییرده ،سیی در فضییای
جوا هیای شیدنی ،جیوابی را بییا اسیتفاده از آن عیدد تصیادفی هماننیید
معادله  9تولید مینمائیم.
X t  1    Levy ( )   X (t )  best 

()1

که در آن  α>0ﻃو گام بوده کیه متناسیب بیا مقییاس مسیلله و انیدازه
فضای جیوا انتخیا مییشیود و در بیشتیر میوارد نییز مییتیوان آن را
مساوی ی قرار داد .رابطه بال در اصل یی رابطیه تصیادفی بیرای قیدم
زدن یا پرواز تصادفی است .درواقﻊ ی زنجیره مارکوف است کیه جیوا
بعدی در آن فقی بیه جیوا جیاری بسیتگی دارد .برخیی از جوا هیای
جدید با پرواز لوی در همسایگی بهترین جوابی ( )bestکه در هیر مرحلیه
به دست میآید انتخا میشوند ،تا جستجوی محلی سرعت بیشتیری
داشته باشد .همچنین ،بخشیی از جوا هیای جدیید را بایید در مییدانی
دورتر از بهترین جوا هیای جیاری بیه تصیادف انتخیا کیرد ،تیا فرآینید
جستجو در دام بهینههای محلی نیفتد.

 -4روش پیشنهادی
در مسلله زمانبندی کارکارگاهی انعطافپذیر هدف کیاهش زمیان اتمیام
کل کارها میباشد .برای رسیدن به این هیدف ،الگیوریتم پیشینهادی در
سه مرحله اجرا میشود.
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در ابتدا برای بهبود کیفیت راهحل ،توالی کارها و ترتیب ورود
جمعیت اولیه براساس الگوریتم  NEH-Dتعیین شده است ،الگوریتم
 NEH-Dتوسعهیافته الگوریتم  NEHمیباشد که بر اساس انحراف
معیار بهبود یافته است و بر ﻃبﻖ کاهش زمان اجرای هر ی از کارها در
تمام مراحل تعیین میشود .در مرحله دوم خوشهبندی مارکوف روی
ماشینها صورت میگیرد .با این دید که در هر مرحله از عملیات ،کارها
به تعدادی از ماشینها تخصیص مییابد و تعدادی از ماشینها فعا
میباشند .بنابراین جهت بهینهکردن ورودی الگوریتم فاخته،
خوشهبندی مارکوف انجام میشود ،تا در هر مرحله از عملیات انتخا
ماشین از بین ماشینهای فعا صورت گیرد .بنابراین تعداد جوا های
انتخابی برای الگوریتم جستجوی فاخته محدود میگردد ،تا سرعت
اجرای الگوریتم فاخته افزایش یابد .درنهایت نیز الگوریتم جستجوی
فاخته مطابﻖ الگوریتم  1اجرا میگردد.
شرو  :تابﻊ هدف برابر است با ) Min f(Xو X=(x1,…,xd)T

 -1لنه میزبان ) Xi (i=1,2,…,nرا بهعنوان جمعیت اولیه تولید کن.
 -2تا زمانیکه ) (t<MaxGenerationیا (معیار توقﻒ)
 -1-2ی جوا جدید تصادفی با پرواز لوی تولید کرده برازندگیاش ) (fiرا
بهدست آور.
 -2-2ی لنه به تصادف انتخا کن (برای مثا لنه )j
اگر ) j (fi>fjرا با جوا جدید جابجا کن
 -3-2درصدی از بدترین لنهها را رها کرده لنههای جدید درست کن.
 -6-2بهترین جوا مرحله جاری را پیدا کن و ذخیره کن.
الگوریتم  :1الگوریتم جستجوی فاخته

در این مرحله جوا اولیه تولید میشود و تابﻊ هدف آن محاسبه
برخی از جوا های جدید با پرواز لوی در همسایگی
میشود ،س
بهترین جوا ها انتخا میشوند ،تا جستجوی محلی سرعت بیشتری
داشته باشد .همچنین ،بخشی از جوا های جدید را باید در میدانی
دورتر از بهترین جوا ها بهتصادف انتخا کرد تا فرایند جستجو در دام
بهینههای محلی نیفتد .حا جوا های تصادفی با پرواز لوی انتخا و
با جوا های جاری مقایسه میشود .اگر جوا های جدید بهتر باشند،
جایگزین جوا های قبلی در لنه میشوند .این جوا های جدید را
میتوان با پرواز لوی در همسایگی لنههای انتخا شده و یا در کل
فضای مسلله به دست آورد .ما در هر مرحله برای تولید جوا جدید
نسبتی تصادفی از فاصله هر لنه تا بهترین جوا جاری را به جوا
جاری در لنه انتخابی اﺿافه میکنیم .با این کار درواقﻊ با حفظ بهترین
جوا جاری ،سایر جوا ها بهسمت بهترین جوا در حرکت هستند.
پ از مقایسه و جانشینی بهترینها ،نسل جدید جیوا ها به وجود
میآیند که از میان آنها بهترین جوا انتخا و بهعنوان بهترین جوا
جاری جدید معرفی میشود.
تا اینجا ی تکرار از الگوریتم اجرا شده است .برای ادامه کار دوباره
جوا های جدید تولید و مراحل بال در الگوریتم فاخته تکرار میشود.
این مرحله تا تخصیص تمام کارها و با توجه به پارامترهای مسلله تکرار
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میگردد .فلوچارت مراحل مختلﻒ روش پیشنهادی در شکل  1مشاهده
میشود.

شکل  :1فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

 -5آزمایشها
در این بخش نتایج حاصل از پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی و مقایسه
کههارایآ د در ببابههب الگوریتمهههای دیگههب ارا ه اهه.ه اسههی .الگههوریتم
پیشههنهادی بهها الگوریتمهههایآ کهه در سهها های اخیههب بههبای مسههه
زمادبن.ی تولی .کارگاهآ انعطافپذیب ارا ا.هان ،.مقایس ا.ه اسی.
در زمایش کارایآ الگوریتم پیشنهادی از س مجموع داده
آزمایش استاندارد  ]21 ،21[ Kacemو  [21] Brandimarteو مجموعه
دادههای مقاله [ ]28استفاده شده است .محدوده تعداد کارها و
ماشینها در مجموعه دادههای مقاله [ ]28از  2×2تا  ،12×7در
مجموعه داده آزمایش  Kacemاز  1×1تا  11×10و در مجموعه داده
آزمایش  Brandimarteاز  10×1تا  22×12متغیر میباشد تا بتوانند
فضای مسلله کوچ  ،متوس و بزرگ را پوشش دهند .سه تابﻊ هدف
بهصورت زیر تعریﻒ شده است:
f 1 : makespan  max Ci i  1,2,..., n

() 1

 Pi, j,k

f 2 : totalworkload 

f 3 : max workload  max Wk k  1,2,.., m

 :f1حداکثر زمان تکمیل کارها
 :f2زمان کاری همه ماشینها
 :f3بار کاری ماشین بحرانی

Serial no.78

زمانبندی سیستمهای تولید کارگاهی ...
که هدف کمینه کردن توابﻊ فوق میباشد.
مجموعه داده آزمایشی  ]21 ،21[ Kacemشیامل پینج نمونیه داده
است .در این مجموعیه ،الگیوریتم پیشینهادی بیا الگوریتمهیایی شیامل
PSO+TS ،]27[ MOEA-GLS ،]28[ PSO+SA ،]21[ AL+CGA
[MOPSOP+LS ،]32[ AIA ،]31[ X-SM ،]32[ X-LS ،]25
[H- ،[31] HSFL ،[33] PLS ،]22[ P-DABC ،[21] MOGA ،]22
 [31] MOEAو  ]31[ HICAمقایسییه شییده اسییت .همییانﻃییور کییه در
جدو  1مشاهده میشود ،الگوریتم پیشنهادی نسبت بیه الگوریتمهیای
دیگر در مواردی کارایی بهتیری را از خیود نشیان داده اسیت .بیا بررسیی
نتیایج بیه دسیت آمییده در جییدو  1مییتییوان مشییاهده کیرد کییه راهحییل
الگوریتم پیشنهادی برای نمونه داده  7×7بهتیر از راهحلهیای الگیوریتم
 MOGA ،PSO+SA ،AL+CGAو  H-MOEاسیییت .همچنیییین بیییرای
نمونه داده  12×8در این جدو  ،الگوریتم پیشینهادی راهحیل بهتیری از
الگوریتم  P-DABCارائه کرده است.
الگوریتم  HICAعملکرد مشیابهی بیا الگیوریتم پیشینهادی از خیود
نشان میدهد و راهحلهیای ارائیهشیده توسی هیر دو الگیوریتم یکسیان
است.
مجموعه داده آزمایش  ،Brandimarteشیامل چهیار مجموعیه داده
آزمایش با نامهای (MK03) 18 ، (MK02)101 ،(MK01)101
و  (MK08)2010اسییت .در اییین مجموعییه داده آزمییایش الگییوریتم
پیشینهادی بیا الگوریتمهیای ابتکیاری PLS ،]32[ AIA ،]32[ X-LS
[ ]31[ HSFLA ،]33و  ]31[ HICAمقایسه شده است.
جدو  2نتایج حاصیل از اجیرای الگیوریتم پیشینهادی بیر روی ایین
مجموعه داده آزمایش را نشان میدهد .همانﻃور که مشاهده میشیود
الگوریتم پیشنهادی میتواند برای هر نمونه داده آزمایش چندین راهحل
بهینه ارائه دهد ،که نشان دهنیده قیدرت بیالی الگیوریتم در جسیتجوی
نقاط مختلﻒ مسلله است .راهحل الگوریتم پیشینهادی بهتیر از راهحیل
الگوریتمهای  X-LSو  AIAاسیت .همچنیین در ایین جیدو  ،الگیوریتم
پیشنهادی راهحلهای مشابه با الگوریتم  HICAارائه کرده است.
در مقایسییه بییا تعییدادی از روشهییای اخیییر ازجملییه [ ،]13 ،12کییه
مسلله زمانبندی کار کارگاهی را بهصورت ت هدفه بررسی کردهاند ،نیز
نتایج روش پیشنهادی قابلقبو است .برای مثا در [ ]12که از بهبیود
الگوریتم  PSOاستفاده کرده اسیت ،زمیان تکمییل کارهیا در دادههیای
 Kacemو مسائل  1212 ،77و  1110به ترتیب  8 ،11و  11به
دست آمده است ،که عینا با نتایج این پژوهش متناﻇر اسیت .همچنیین
[ ]12بییر روی مسییائل  MK03 ،MK02 ،MK01و  MK08از دادههررای
 Brandimarteبه ترتیب به زمان کل  201 ،21 ،37و  123رسیده است.
مرجییﻊ [ ]13نیییز ارزیابیهییای خییود را بییر روی مسییائل ،MK02 ،MK01
 MK03و  MK08از دادههای  Brandimarteانجیام داده اسیت و نتیایج
حاصل از آن برای معیار زمیان تکمییل کارهیا بیه ترتییب  201 ،21 ،31و
 123بوده است ،که با نتیایج حاصیل از روش پیشینهادی قابیل مقایسیه
است .نکته مهم این است که مقایسات نشان میدهد ،روش پیشینهادی
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قابلیت بهتری در حل مسائل بزرگتر مانند  MK03و  MK08دارد .البته
باید در نﻈر داشت که در مسائل چندهدفه ما چنیدین تیابﻊ را بیهصیورت
همزمان بهینه میکنیم و این بهمراتب پیچیده تر از بهینهسازی ی تیابﻊ
است.
جدو

 :1مقایسه نتایج الگوریتمها بر روی داده آزمایش Kacem

1912

77

1212

f3

f2

f1

11

59

23

11

51

26

11

51

12

4

11

53

11

4

63

11

51

11

4

62

8

11

53

11

9

63

8

11

51

11

9

62

7

11

Algorithm

f3

f2

f1

f3

f2

f1

13

85

19

13

89

14

AL+CGA
][21

9

69

8

12

89

19

PSO+SA

13

83

14

[]39

66

8

88

]29[ PSO+TS 16

8

12

16

]31[ X-SM

16

]32[ AIA

12

88

12

88
71

19

[21] MOGA

زمانبندی سیستمهای تولید کارگاهی ...
مجموعه دادههای مقاله [ ]28بر اسیاس دادههیای واقعیی یی شیرکت
مبلسازی که شامل بخشهای مختلﻒ است ،جمﻊآوری شده است .در
آزمایشها بر روی این مجموعه داده ،الگیوریتم پیشینهادی بیا الگیوریتم
جستجوی فاختیه اسیتاندارد [ ]38و الگیوریتم رقابیت اسیتعماری []37
مقایسه شده است .همچنین تأﺛیر انتخا ترتییب ورود کارهیا بیه کمی
 NEH-Dو خوشیهبندی میارکوف در چه یارچو پیشینهادی نییز بررسییی
شییده اسییت .در ادامییه و در جییدو های  3و  CS ،1اشییاره بییه الگییوریتم
جستجوی فاخته استاندارد [ ]38دارد ICA ،الگوریتم رقابت استعماری
اسیییتاندارد ] [37اسیییت ICA-Markov ،اشیییاره بیییه الگیییوریتم رقابیییت
اسییتعماری بییا خوشییهبندی مییارکوف و  ICA-NEH-Markovاشییاره بییه
الگیوریتم رقابیت اسییتعماری بیا ورودی  NEH-Dو خوشیهبندی مییارکوف
دارد .همچنین ستون اندازه به ترتیب :تعداد عملیات ،تعداد ماشینها و
تعداد کارها را نشان میدهند .بیهﻃورمثیا  6- 9- 3یعنیی  6کیار روی 9
ماشین و در  3مرحله عملیات است.

12

59

12

4

62

8

12

89

19

11

51

12

8

61

7

12

88

16

P-DABC

11

53

11

9

63

8

12

89

19

[]22

12

53

12

8

61

7

12

89

19

MOPSOP+LS

نام

11

51

11

4

62

8

12

88

16

[]20

11

51

11

9

63

8

12

88

16

12

53

11

9

62

7

12

89

19

12

53

11

8

61

7

13

83

14

11

51

11

4

62

8

12

89

19

11

51

11

4

62

8

12

88

16

12

53

11

9

63

8

12

89

19

11

51

11

8

62

8

16

89

16

7

62

7

19

89

19

جدو

 :2مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادی بر روی دادهها ی Brandimarte

]31[ HSFLA
[31] H-MOEA

]31[ HICA
Proposed
Algorithm

)101( MK01 )101( MK02 )118( MK03 )2010( MK08
f3

f2

f1

f3

f2

f1

f3

f2

f1

f3

f2

Algorithm

f1

جدو  :3مقایسه تابﻊ هدف حداکثر زمان تکمیل کارها ( )makespanدر
الگوریتمهای مختلﻒ
اندازه

]37[CS

[38] ICA

ICAMarkov

ICA-NEHMarkov

Proposed
Algorithm

SFJS1

2-2-2

47±1

47±1

44±2

44±2

44±2

SFJS3

3-2-2

221±2

295±1

238±1

221±2

221±2

SFJS4

348± 2 3-2-2

399±2

399±2

399±2

399±1

SFJS5

132±2

136±1

131±3

132±1

127±2

3-2-2

SFJS6

3-3-3

328±3

332±3

327±1

328±1

322±2

SFJS7

3-9-3

322±6

369±3

363±1

332±1

322±1

SFJS8

3-6-3

293±2

279±2

273±1

246±1

293±2

SFJS9

3-3-3

222±3

232±2

229±3

212±2

212±2

SFJS10

6-9-3

992±3

987±3

948±3

993±1

992±1

MFJS1

9-4-3

922±6

987±6

942±2

921±2

688±1

MFJS2

9-8-3

658±4

943±9

942±3

942±2

698±3

MFJS3

4-8-3

996±9

469±6

469±3

463±2

921±3

MFJS4

8-8-3

498±9

482±9

448±3

443±3

467±3

]30[ X-LS 62 142 62 27 199 27 226 792 226 923 2926 923

MFJS5

8-8-3

469±4

824±6

829±9

826±3

429±2

]32[ AIA 62 181 34 24 196 24 226 1228 226 923 2823 923

MFJS6

7-8-3

864±4

878±6

872±6

849±2

822±2

MFJS8

1229±3 1212±4 1252±9 5-7-6

1186±3

1266±3

MFJS9

1922±6 1914±4 1391±4 11-7-6

1691±3

1362±3

62 143 38 27 169 27 213 764 213 933 2916 933

MFJS10

1436±8 1478±9 1428±4 12-7-6

1429±3

1982±3

62 148 34 24 192 24 226 792 226 923 2926 923

در آزمایشهای جدو  ،3تأﺛیر رویکردهیای مختلیﻒ پیشینهادی در
رسیدن به پاس بهینه و کاهش حداکثر زمان تکمیل کارها ()makespan
بهعنوان تابﻊ هدف اصلی ،نشان داده شده است .همانﻃور کیه جیدو
 3نشان می دهد ،الگوریتم پیشنهادی از لحیا زمیان اتمیام کیل ،دارای
جوا بهتری نسبت به دیگر الگوریتمها است .همچنین علیرﻏم اینکیه
استفاده از خوشهبندی مارکوف (سیتون پینجم) انیدکی در بهبیود نتیایج
نسبت به روشهای پایه ازجمله روش [ ]37میؤﺛر بیوده اسیت ،امیا تیأﺛیر
استفاده از الگوریتم ( NEH-Dستون ششم) بیشتر بوده اسیت و نتیایج
بهتییری ارائییه داده اسییت .همچنییین اسییتفاده از پییرواز لییوی در روش

62 148 34 24 191 24 226 792 226 923 2926 923
61 142 35 28 164 28 212 792 226 926 2915 926

[33] PLS

62 149 38 28 191 24 212 792 226 926 2915 926

HSFLA

61 146 62 28 192 28 213 764 213 933 2916 933

[]31

62 143 62 27 164 27 222 767 212 967 2925 962
62 149 38 24 192 24 226 792 226 923 2926 923
]31[ HICA 62 145 34 28 192 24 212 791 212 926 2915 926
61 142 35 25 166 27 213 766 213 933 2916 933
62 149 62 24 192 24 226 792 226 923 2926 923
61 143 61 28 192 28 212 791 212 926 2915 926
62 142 62 27 167 27 213 769 213 933 2916 933

Serial no.78

Proposed
Algorithm

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol.46, no.4, winter 2016

 /892مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،92شماره  ،9زمستان 52
پیشنهادی در کنار دو رویکرد دیگر نتیایج را در سیتون آخیر جیدو  3بیه
شییکل چشییمگیری بهبییود داده اسییت .البتییه ت یأﺛیر انییدک خوشییهبندی
مارکوف از ابتدا نیز قابل پیشبینی بود ،زیرا مهمترین هیدف اسیتفاده از
خوشهبندی مارکوف کاهش فضای جستجو و زمان اجرا است و ایین کیار
به تنهایی به پاس های بهتر منتهی نمیشود.
جدو  :6مقایسه دفعات اجرای تابﻊ هدف در الگوریتمهای مختلﻒ
نام

اندازه

]37[ CS

[38] ICA

ICAMarkov

Proposed
Algorithm

SFJS1

2-2-2

92

92

92

92

SFJS3

3-2-2

992

992

992

992

SFJS4

3-2-2

922

926

922

922

SFJS5

3-2-2

922

922

922

922

SFJS6

3-3-3

1381

1686

1292

1292

SFJS7

3-9-3

1936

1726

1292

1292

SFJS8

3-6-3

1921

1818

1292

1292

SFJS9

3-3-3

1623

1916

1292

1292

SFJS10

6-9-3

1677

1861

1292

1292

MFJS1

9-4-3

1451

2132

1292

1292

MFJS2

9-8-3

8215

7161

9892

9892

MFJS3

4-8-3

8122

7425

9892

9892

MFJS4

8-8-3

11132

13164

5192

5192

MFJS5

8-8-3

11148

13162

5192

5192

MFJS6

7-8-3

11618

13422

5192

5192

MFJS8

5-7-6

46135

88722

92292

92292

MFJS9

164346 126122 11-7-6

122222

122222

MFJS10

143713 132213 12-7-6

122222

122222

در جییدو  6تعییداد دفعییات ارزیییابی تییابﻊ هییدف توس ی الگییوریتم
پیشنهادی با وجود و بدون وجود خوشهبندی میارکوف نشیان داده شیده
است .هدف از این آزمایشها بررسی تأﺛیر رویکرد پیشینهادی در تسیریﻊ
همگرایی است .همانﻃور که انتﻈار داشتیم ،تأﺛیر خوشهبندی میارکوف
ً
در همگرایییی بییه پاس ی نهییایی کییامال مشییخص بییوده و در الگییوریتم بییا
خوشهبندی مارکوف ،تعداد دفعات اجیرای تیابﻊ هیدف بیه نسیبت دیگیر
الگوریتمهیا کمتییر بییوده اسیت .ازآنجاکییه شییرای یکسیانی بییرای تمییامی
الگوریتمها در نﻈر گرفته شده است ،در الگوریتمهای بدون خوشهبندی
دفعییات محاسییبه تییابﻊ هییدف بیشتییر از الگوریتمهییای بییا خوشییهبندی
مارکوف میباشد و محاسبات بیشتری انجیام مییدهید ،ازایینرو تعیداد
جوا هیای تولیدشیده بیشتیر بییوده اسیت .بنیابراین تیأﺛیر خوشییهبندی
ً
مارکوف کامال آشکار است .همچنین ستون آخر که بیه روش پیشینهادی
اشاره دارد ،از دو رویکرد دیگر  NEH-Dو پرواز لوی استفاده کرده است.
با وجود استفاده از این دو رویکرد هیچگونه تأﺛیری بر روی تعداد دفعیات
ارزیابی تابﻊ هدف مشاهده نمیشود .از اینرو از بررسی تیأﺛیر جداگانیه
هر ی از این دو رویکرد در این زمینه صرفنﻈر شده است.
در مجمو  ،با جمﻊبندی جدو های  3و  9میتوان نتیجه گرفت که
دو رویکرد الگوریتم  NEH-Dو پرواز لوی تاﺛیر قابلتوجهی در رسی.د ب
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پاس های بهینه دارند و در مقابل مهمترین تأﺛیر خوشهبندی میارکوف در
کاهش زمان اجرای الگوریتم و تسریﻊ همگرایی است.

 -6نتیجهگیری
در زمانبندی کار کارگاهی انعطافپذیر ،هدف تخصییص مجموعیهای از
کارهییا بییه مجموعییهای از ماشییینها بییا شییرای خییاص اسییت .در مسییلله
موردبررسی ،هدف ما کاهش زمان اتمام کل کارها است و بیرای رسییدن
به این هدف در ابتدا الگوریتم  NEH-Dجهیت ترتییب ورود اولییه کارهیا
اجرا میگردد .سی ماشیینهای فعیا بیا روش میارکوف خوشیهبندی
میگردند تا ورودی الگوریتم فاخته محدود گردد و درنهایت نیز الگوریتم
جستجوی فاخته با استفاده از پرواز لوی اجرا میگردد.
این استراتژی بهینهسازی و کارا و نیرومند را بهسادگی میتوان برای
مسائل بهینهسازی با توابﻊ هیدف چندگانیه و محیدودیتهای مختلیﻒ و
همچنین مسائل دشوار با زمان حیل ﻏیرچندجملیهای تعمییم داد و ایین
الگوریتم قابل تعمیم به سایر مسائل چندهدفه نیز است .حیداقل کیردن
زمان کل کارهیا تنهیا بخیش کیوچکی از مسیائل زمانبنیدی مییباشید و
میتوان بر روی مسائل حداقل بیکاری ماشینها ،وابستگی بیین کارهیا،
سرعت فرآیند جستجو و مسایلی از این دست نیز متمرکز شد .با توجه به
شرای مسائل زمانبنیدی بیهنﻈیر مییرسید ،ادﻏیام الگیوریتم جیاری بیا
الگوریتمهای تکاملی دیگر پیشنهاد خوبی برای تحقیقات بعدی باشید و
منجر به روشهای بهتری شود .مهمتر از همه ،مانند اﻏلب الگوریتمهای
فراابتکییاری ،نیییاز بییه تحلیییل ریاﺿییی سییاختارهای الگییوریتم بییهشییدت
احسییاس میییشییود و تییاکنون هیییچ چه یارچو ریاﺿییی مناسییبی بییرای
الگوریتمهای فراابتکاری ارائه نشده است .هرگونه پیشرفت در این زمینه
به درک چگونگی سازوکار الگوریتمهای فراابتکاری کم شایانی خواهد
کرد.
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