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ABSTRACT

Although incorporating complexities and flexibilities of real world
manufacturing systems into classic scheduling problems results in
problems with greater complexity, it has immense theoretical and
practical importance due to its impressive effect on system
performance. In this research, three basic assumptions of a job shop
scheduling problem have been revised to develop a model with three
types of flexibility which fits into many cases of real manufacturing
environments;sequencing flexibility, machine flexibility, and
processing time flexibility. In this paper, after describing the problem
and formulating it as a mathematical program, we have proposed an
efficient genetic local search algorithm to solve the problem. In the
proposed algorithm first, problem-specific elements including
population initialization, crossover, and mutation are designed for
genetic algorithm. Then, a novel local search procedure has been
developed and incorporated into genetic algorithm to enhance its
search ability. In experimental study, the performance of the proposed
algorithm to find optimal and near-optimal solutions has been
demonstrated based on some test problems which are built by
incorporating processing time flexibility into a number of problems
adopted from the literature.
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مدل حل مبتني بر جستجوگر محلي ژنتيک براي مساله زمانبندي
استقرار کارگاهي تعميم يافته با زمانهاي عمليات قابل کنترل
احمد جعفرزاده افشاري و محمدرضا امينناصري*
چکيده:

کلمات کليدي

افزودن پيچيدگيها و انعطاف پذيريهاي موجود در سامانههاي توليد واقعي به مفروضات
مدلهاي کالسيک زمان بندي ،گرچه منجر به افزايش قابل توجه پيچيدگي مسائل ميگردد،
اما به دليل بهبود چشمگيري که در عملکرد اين سامانهها ايجاد ميکند ،از دو جنبه نظري و
کاربردي حائز اهميت است .در اين پژوهش سه فرض اصلي مسأله زمان بندي استقرار
کارگاهي مورد بازنگري قرار گرفته که حاصل آن مدلي است با سه نوع انعطاف و قابل انطباق با
بسياري از محيطهاي توليد واقعي؛ انعطاف در توالي ،انعطاف در ماشين و انعطاف در زمان
عمليات .پس از تعريف مسأله و بيان آن در قالب يک مدل رياضي ،يک روش حل کارا مبتني
بر جستجوگر محلي ژنتيک براي آن توسعه داده شده است .به اين منظور ابتدا عملگرها و
رويههاي ويژهاي ،منطبق با مختصات مسأله ،شامل ايجاد جمعيت اوليه ،تقاطع و جهش براي
الگوريتم ژنتيک طراحي شدهاند .سپس يک تابع جستجوگر محلي بديع با هدف ارتقا توان
جستجوي الگوريتم ژنتيک توسعه يافته و با آن تلفيق شده است .در بخش نتايج عددي،
کارآمدي الگوريتم پيشنهادي در يافتن جوابهاي بهينه و نزديک به بهينه با حل تعدادي
مسأله نمونه که با افزودن قابليت انعطاف در زمان عمليات به مسائل موجود در ادبيات به دست
آمدهاند ،نشان داده شده است.

زمان بندي استقرار کارگاهي منعطف،
زمانهاي عمليات قابل کنترل،
طرحهاي فرايند چندگانه،
جستجوي محلي ژنتيک،
زمان بندي محدود به منابع دوگانه

 .1مقدمه

1

افزايش قابليت انعطاف از جمله مؤثرترين روشها براي افزايش
چابکي ،بهرهوري و کيفيت سامانههاي توليدي در مواجهه با
شرايط رقابتي محيط کسب و کار و تقاضاهاي پوياي بازار ميباشد.
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به موازات تحقق سطوح باالتري از انعطاف پذيري در اين
سامانهها ،الزم است مدلهاي نظري در حوزه برنامه ريزي توليد
نيز ارتقا يابند .در اين مقاله ،يکي از مسائل مطرح در بسياري از
محيطهاي عملياتي دنياي واقعي که تاکنون در هيچ پژوهشي
بررسي نگرديده ،تعريف و مدلسازي شده و يک الگوريتم حل
کارآمد براي آن پيشنهاد شده است.
2
مسأله زمان بندي استقرار کارگاهي يکي از مسائل دشوار در
حوزه پژوهشهاي زمان بندي بوده و در دسته مسائل NP-Hard
قرار ميگيرد[ .]1در اين پژوهش ،برخي از مفروضات اين مسأله
به منظور ارتقا کاربرد پذيري آن در دنياي واقعي بازنگري شدهاند
)Job Shop Scheduling Problem (JSP
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که حاصل يک مدل  JSPبا سه نوع انعطاف ميباشد :انعطاف در
ماشين ،انعطاف در توالي و انعطاف در زمانهاي انجام عمليات.
در ادبيات زمان بندي ،انعطاف در ماشين به مفهوم امکان انجام
يک عمليات بر روي چند ماشين ميباشد .بنابراين مسأله زمان
بندي استقرار کارگاهي منعطف 1عبارتست از يک مسأله  JSPکه
در آن هر عمليات با ماشينهاي مختلف قابل انجام است .در اين
حالت مسيريابي روي ماشينها به ابعاد مسأله زمان بندي اضافه
ميشود [ .]2مسأله  FJSPيک مسأله شمارشي بسيار دشوار است
که براي حل آن الگوريتمهاي مختلفي ارائه شده است .در مقاله
يزداني و همکاران ،روشهاي حل توسعه داده شده براي اين
مسأله مرور شدهاند [.]2
انعطاف در توالي 2يعني امکان جابجا کردن ترتيب عملياتهاي
مربوط به يک کار که در نتيجه آن يک محصول ميتواند داراي
طرحهاي فرايند چندگانه 3باشد [ .]3طرحريزي فرايند ،يکي از
وظايف اصلي سامانههاي توليدي است که رويههاي عملياتي جهت
تبديل يک طرح مهندسي به محصول نهايي را تعيين ميکند [.]4
يکپارچه سازي تصميمات مربوط به طرحريزي فرايند و
زمان بندي ،منجر به بهبودهايي چشمگير در عملکرد مراکز
توليدي ميشود که انعطاف در توالي عمليات از جمله آنهاست
[.]5
از زماني که چريسلوريس و همکارانش براي اولين بار ايده ادغام
طرحريزي فرايند و زمان بندي 4را مطرح کردند تاکنون کارهاي
زيادي در اين مورد انجام شده است [ .]6اغلب روشهاي حل
پيشنهادي ،روشهاي ابتکاري و فراابتکاري مبتني بر هوش
مصنوعي مانند الگوريتم ژنتيک ،]7[ 5تبريد شبيهسازي شده]8[ 6
 ،بهينه سازي گروه ذرات ،]4[ 7سامانه چندعامله ،]9[ 8بهينه
سازي کولوني مورچگان ]11[ 9ميباشند .لي و همکارانش مرور
جامعي بر کارهاي انجام شده در حوزه  IPPSانجام دادهاند [.]5
انعطاف پذيري زمانهاي عمليات ،ويژگي ديگر مسأله مورد بررسي
ميباشد.
به مسائلي که در آنها ميتوان با تخصيص منابعي منعطف به
منابع ايستا (ايستگاههاي کاري) زمان عمليات را کاهش داد،
مدلهاي زمان بندي با زمانهاي قابل کنترل 11گفته ميشود.
کنترل زمانهاي عمليات با تخصيص منابع بيشتر ،داراي

1

)Flexible Job Shop Scheduling Problem (FJSP
)Sequencing Flexibility (SF
3
)Alternative Process Plans (APP
4
)Integrated Process Planning & Scheduling (IPPS
5
)Genetic Algorithm (GA
6
)Simulated Annealing (SA
7
)Particle Swarm Optimization (PSO
8
)Multi-Agent System (MAS
9
)Ant Colony Optimization (ACO
10
)Controllable Processing Time (CPT
2
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کاربردهاي بسيار در محيطهاي واقعي ميباشد که مثالهاي
جالبي از کاربرد آن در يک کارخانه فوالد و يک مرکز ارائه دهنده
خدمات اينترنتي 11در [ ]11و [ ]12آمده است .در اغلب
پژوهشهاي قبلي ،اين منابع پيوسته فرض شدهاند (پول ،انرژي،
سوخت) [ .]13اما با توجه به اين که رايجترين منبع منعطف مورد
استفاده در مراکز توليدي و خدماتي يعني نيروي انساني يک
منبع گسسته است [ ]14و مسائل  CPTبا منابع گسسته عالوه
بر محيطهاي توليد ،در حوزههاي خدماتي از قبيل تعميرات و
نگهداري ،عمليات انبار و مراکز درماني کاربرد دارند [ ،]15نياز به
پژوهش در اين زمينه احساس ميشود .رويکرد رايج در معدود
کارهاي انجام شده در اين حوزه ،اين است که يک مدل استاندارد
زمان بندي در نظر گرفته شده و به مفروضات آن امکان کنترل
زمان عمليات افزوده ميشود .در اين زمينه ميتوان به مدلهاي
زمان بندي بر روي ماشينهاي موازي [ ،]14زمان بندي جريان
کارگاهي [ ]15و زمان بندي استقرار کارگاهي [ ]16با زمانهاي
قابل کنترل اشاره کرد.
نوآوري اصلي پژوهش حاضر ،ارائه يک روش حل کارا براي
سامانههاي توليد انعطافپذير با در نظر گرفتن همزمان انعطاف در
ماشين ،توالي عمليات و زمانهاي پردازش ميباشد که عليرغم
کاربردهاي بسيار آن در محيطهاي خدماتي و توليدي واقعي،
تاکنون در هيچ پژوهشي مورد مطالعه قرار نگرفته است .به عنوان
نمونهاي واقعي از اين مسأله ميتوان به مراکز بزرگ ارائه دهنده
خدمات پس از فروش خودرو اشاره کرد که هر مجموعه از
خدمات متجانس توسط تعدادي از ايستگاههاي کاري قابل انجام
است (انعطاف در ماشين) ،در توالي عملياتهاي هر خودرو بر
اساس روابط پيش نيازي فني بين عملياتها انعطاف وجود دارد
(انعطاف در توالي عمليات) و زمان انجام عمليات در هر ايستگاه را
ميتوان با افزايش تعداد پرسنل تخصيص داده شده به آن کاهش
داد .در مدلهاي قبلي توسعه داده شده براي انعطاف در توالي
عمليات ،فرض بر اين است که همه طرحهاي فرايند از قبل توليد
شده و معلوم ميباشند ([ ]18[ ،]17[ ،]3و [.)]19
با توجه به تعدد طرحهاي فرايند موجه در مسائل واقعي ،توليد
صريح و در نظر گرفتن آنها به عنوان دادههاي مسأله ،منجر به
بزرگ شدن ابعاد مسأله ميگردد .در روش حل توسعه يافته در
اين مقاله ،تنها کافي است که روابط پيش نيازي بين عملياتها
معلوم باشد و عملگرهاي ژنتيک و جستجوگر محلي به گونهاي
طراحي شدهاند که همه طرحهاي فرايند ممکنه به صورت ضمني
در نظر گرفته شده و طرح فرايند بهينه در حين حل مسأله تعيين
ميگردد .حل يک مسأله  FJSPبا زمانهاي عمليات قابل کنترل

)Internet Service Provider (ISP
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يکي از خروجيهاي جانبي اين پژوهش ميباشد که قبالً در هيچ
پژوهشي بدان پرداخته نشده است .در مسأله مورد مطالعه
کمينه سازي دوره ساخت به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده
است .اين تابع هدف در مسائل دربرگيرنده منابع منعطف حائز
اهميت است ،زيرا اتمام کارها را در زودترين زمان ممکن الزامي
ساخته و بارکاري را به طور يکنواخت روي منابع توزيع ميکند
[.]21
در ادامه مقاله در بخش  ،2مسأله تعريف شده و يک مدل رياضي
براي آن ارائه ميگردد .براي حل مسأله ،يک الگوريتم ژنتيک و
يک جستجوگر محلي توسعه داده شده و با هم تلفيق شدهاند.
حاصل يک جستجوگر محلي ژنتيک 1است که در بخش  3تشريح
شده است .در بخش  4عملکرد الگوريتم پيشنهادي بر اساس
تعدادي مسأله نمونه ارزيابي ميشود .باالخره بخش  ،5شامل
جمع بندي و پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي است.
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ساير مفروضات  FJSP-APP-CPTهمانند مسأله  FJSPميباشد
[ .]2در شکل ( )1ابعاد تصميم در يک مسأله FJSP-APP-CPT
و دادههاي يک مسأله نمونه که در تشريح الگوريتم پيشنهادي
استفاده خواهد شد ،ارائه گرديده است .مسأله از سه کار و مجموعاً
 9عمليات که بايد بر روي  4ماشين (ايستگاه کاري) زمان بندي
شوند تشکيل شده و  12منبع منعطف براي تخصيص به اين 4
ماشين در دسترس است.
 .2-2مدل رياضي مسأله
در اين بخش مدل رياضي مسأله  FJSP-APP-CPTتوسعه داده
شده است .اين مدل براي يافتن جواب بهينه مسائل کوچک و
بررسي عملکرد جستجوگر محلي ژنتيک بکار گرفته خواهد شد.
پارامترهاي مدل:
 Nمجموعه کارها؛

N n

 Mمجموعه ماشينها؛ M  m

 .2تعريف مسأله
 .2-1مفروضات مسأله

 Oiمجموعه عملياتهاي کار  iام؛

مسأله مورد بررسي در اين پژوهش ،عبارتست از يک مسأله
زمان بندي استقرار کارگاهي منعطف با طرحهاي فرايند چندگانه
و زمانهاي عمليات قابل کنترل .2اين مسأله تعميمي است از
مسأله زمان بندي استقرار کارگاهي منعطف با طرحهاي فرايند
3
چندگانه که خود تعميمي است از مسأله  .FJSPمسأله FJSP-
 APPاز  nکار و هر کار از تعدادي عمليات تشکيل گرديده که
بايد بر روي  mماشين زمان بندي شوند .هر عمليات بر روي
زيرمجموعهاي از اين ماشينها قابل انجام است (انعطاف در
ماشين) .همچنين براي عملياتهاي هر کار چندين توالي شدني
وجود دارد (انعطاف در توالي عمليات).
تواليهاي ممکنه (طرحهاي فرايند موجه) براي هر کار را ميتوان
با استفاده از روابط پيش نيازي بين عملياتها توليد نمود .در
مسأله  FJSP-APP-CPTزمان انجام عمليات در يک ايستگاه
کاري تابعي است از منابع منعطف تخصيصي به آن ايستگاه
(انعطاف در زمان عمليات) .منابع منعطف (ثانويه) ،هزينههاي
شناور 4فرض ميشوند؛ يعني منابع تجديد پذيري که مجموع
تعداد در دسترس از آنها مقداري است ثابت [ .]15تخصيص
منابع ثانويه به صورت ايستا انجام ميشود ،يعني تعداد منابع
منعطف در هر ايستگاه کاري در طول افق زمان بندي ثابت است.

 oijعمليات  jام از کار  iام

1

)Genetic Local Search (GLS
Flexible Job Shop Scheduling Problem with Alternative Process
)Plans and Controllable Processing Times(FJSP-APP-CPT
3
Flexible Job Shop Scheduling Problem with Alternative Process
)Plans (FJSP-APP
4
sunk cost
2

Oi  ni

مجموعه ماشينهاي ممکنه براي  oij؛ M ij  M

M ij

 Piمجموعه زوجهاي مرتب که نشان دهنده روابط پيش نيازي
مربوط به کار  iام ميباشد؛  j, j   Piاگر و تنها اگر
 oijپيش نياز  oij باشد.

 Qiمجموعه زوجهاي مرتب شامل عملياتهايي از کار  iام که با
هم رابطه پيش نيازي ندارند؛  j, j   Qiاگر و تنها
اگر  oijو  oijبا هم رابطه پيش نيازي نداشته باشند
 Rتعداد کل منابع منعطف
  kکمينه منبع منعطف مورد نياز در ايستگاه کاري  kام

  kبيشينه منبع منعطف قابل تخصيص به ايستگاه کاري  kام
 qklضريب کاهش زمان عمليات در ايستگاه  kام در صورت
استفاده از  lمنبع منعطف در اين ايستگاه  -به اين مقدار نرخ
تسريع 5گفته ميشود []14

 ptijkزمان پايه انجام  oijاگر بر روي ماشين  kانجام گيرد.
H

عددي مثبت و به اندازه کافي بزرگ

متغيرهاي تصميم:
زمان شروع  oijبر روي ماشين

k

 ctijkزمان پايان  oijبر روي ماشين

k

stijk

xijk

 1اگر  oijبر روي ماشين  kانجام گيرد؛ در غير اين صورت
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 1 zklاگر  lمنبع منعطف به ايستگاه کاري  kتخصيص يابد ؛  1در غير

 1 uijijkاگر  oi j قبل از  oijانجام گيرد در حالي که هر دو

اين صورت:

روي ماشين  kانجام ميگيرند؛  1در غير اين صورت
vijj 
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 1اگر  oijقبل از  oijانجام شود؛ 1در غير اين صورت

ايستگاههاي کاري (ماشينها)

تخصيص منابع منعطف به

M3

M4

1

نرخ
تسريع با 2
تخصيص
منبع به 3
تعداد 4

M1

M2

1

-

1

-

1/9

-

1/9

1

1/7

1

1/8

1/9

-

1/8

1/6

1/8

ميان طرحهاي ممکنه

تعيين طرح فرايند براي هر کار از

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

زمان پايه
انجام عمليات
بر روي
ماشين

M
1
M
2
M
3
M
4

O

O

O

O

O

O

O

O

به هر عمليات

تخصيص يک ماشين

تخصيصي به هر ماشين

زمان بندي عملياتهاي

13O

12O

8

5

11

12

8

-

11

5

11

9

6

-

7

-

3

15

6

-

-

12

12

5

11

5

-

9

8

9

6

-

9

6

-

8

-

12

32O

31O

21O

22O

31O

14O

13O
32O

14O

1

تابع هدف و محدوديتها:
()1
()2
()3

M
1
M
2
M
3
M
4

33O
12O
21O

()4
min Cmax

j  Oi

11O

11O

22O

16 21 24 28 32 36 41 44
شکل  .1ابعاد تصميم در يک مساله FJSP-APP-CPT

دوره ساخت

O
O

33O

Cmax

57

i  N

j  Oi

 ct ijk

subject to:

kM ij

i  N

Cmax 

()5

i  N j  Oi

k

 z kl  1

k  M

zk 0 

k

  l.zkl  R

()6

 xijk  1

1

ct ijk  H .xijk

l  k

kM l  k

k

kM ij

makespan

k  M ij

12

8

4

()7

 qkl .z kl  H .z k 0 ).x ijk

(ct ijk st ijk  pt ijk .

l  k

i  N j  Oi k  M ij
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st ijk ct ijk  H .uijijk  0
(i, i   N , i  i  j  Oi j   Oi k  M ij  M ij )8





st ijk ct ijk  H . 1  uijijk  0
(i, i   N , i  i  j  Oi j   Oi k  M ij  M ij )9

 st ijk   ct ijk  H .vijj  0
()11

kM ij

i  N  j, j   Qi

k M ij

 st ijk   ct ijk  H .1  vijj   0
()11

 j , j   Qi

k M ij 

kM ij
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موجود تجاوز نکند .محدوديت ( )7بيانگر رابطه بين زمان شروع و
پايان هر عمليات است .محدوديتهاي انفصالي )8( 1و ( )9مانع از
انجام همزمان دو عمليات مربوط به دو کار متفاوت بر روي يک
ماشين ميشوند .محدوديتهاي انفصالي( )11و ( )11نيز مانع از
انجام همزمان دو عمليات مربوط به يک کار ميشوند .محدوديت
( )12باعث ميشود که عمليات ' jپس از  jزمان بندي گردد اگر
 jپيش نياز ' jباشد .محدوديتهاي ( )13تا ( )19نيز براي تعريف
متغيرهاي دودويي و متغيرهاي غير منفي استفاده شدهاند.
مدل رياضي مسأله ارائه شده در شکل ( )1بر اساس روابط ( )1تا
( )19شامل  166متغير و  241محدوديت خواهد بود که جواب
بهينه حاصل از حل آن در شکل ( )2آمده است.

i  N
M1

()12

i  N  j, j   Pi

 st ijk   ct ijk  0
kM ij

k M ij

()13

ct ijk  0 i  N j  Oi k  M ij

()14

st ijk  0 i  N j  Oi k  M ij

()15

x ijk  0,1 i  N j  Oi k  M ij

()16

z k 0  0,1 k  M

()17

z kl  0,1 k  M  k  l   k

()19

vijj  0,1 i  N  j, j   Qi

O31

O32
O14

M3

O22
O13
18

uijijk  0,1
(i, i   N , i  i  j  Oi j   Oi k  M ij  M ij )18

O12
M2

11 12 14 16

O11

M4

O21
8

O33
6

4

2

شکل  .2جواب بهينه مسأله شکل ( )1با Cmax= 18/1

 .3الگوريتم جستجوي محلي ژنتيک
در اين بخش ابتدا مؤلفه هاي الگوريتم ژنتيک شامل طرح
بازنمايي پاسخها ،توليد جمعيت ابتدايي ،تابع برازندگي،
عملگرهاي تقاطع و جهش و سپس رويه جستجوي محلي و تابع
همسايگي بکار برده شده در آن تشريح ميشود .در طراحي اين
عملگرها و توابع ،تلفيق آنها با دانش مسأله مدنظر بوده که بنا
بر شواهد نظري و تجربي ،منجر به ارتقا عملکرد الگوريتم ميگردد
[.]21
 .3-1الگوريتم ژنتيک
 .3-1-1بازنمايي و کدينگ جوابها

در مدل رياضي رابطه ( )1بيانگر تابع هدف يعني دوره ساخت
ميباشد .محدوديت ( )2تعيين کننده دوره ساخت است.
محدوديت ( )3دقيقاً يک ماشين به هر عمليات تخصيص ميدهد.
محدوديت ( )4زمان پايان عملياتهاي مربوطه به ماشينهاي
تخصيص نيافته را صفر ميکند .رابطه ( )5تعداد منابع منعطف
تخصيصي به هر ايستگاه کاري را تعيين ميکند .در يک ايستگاه
کاري ممکن است هيچ عملياتي انجام نشود و منبع ثانويه
تخصيص داده شده به آن صفر باشد .محدوديت ( )6باعث ميشود
که مجموع تعداد منابع ثانويه تخصيصي از تعداد کل منابع ثانويه

در الگوريتم پيشنهادي جهت رمز کردن جوابها ،روش فهرست
توالي وظايف 2بسط داده شده است .هر جواب از دو کروموزوم با
طولهاي متفاوت تشکيل شده است؛ کروموزوم  Aشامل NO
سهگانه مرتب ميباشد که  NOعبارتست از مجموع تعداد
عملياتها .سهگانه مرتب ) (i, j, kبيانگر تخصيص ماشين  kبه
عمليات  oijميباشد .عمليات ظاهر شده در مکان  hداراي اولويت
 hميباشد .تعداد ژنهاي کروموزوم  Bبرابر است با تعداد
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ماشينها ،محتواي هر ژن مقداري است بين صفر تا يک و مجموع
آنها برابر با يک ميباشد .تعداد منابع ثانويه تخصيصي به هر
ماشين بر اساس رابطه ( )21تعيين ميشود که در آن  FRkتعداد
منبع منعطف تخصيصي به ماشين  kو  rkمقدار ژن  kام است .بر
اساس رابطه ( )21ابتدا به هر ماشين به تعداد حداقل مورد نياز (
 )  kمنبع منعطف تخصيص مييابد و منابع باقي مانده متناسب
با مقدار  rkبين ماشينها تقسيم ميشوند .مثالي از نحوه بازنمايي
جوابها در شکل ( )3آمده است .اولين ژن کروموزوم ،1 ،4( ،A
 )2بيان ميکند که  o21بايد با باالترين اولويت بر روي  M4انجام
گيرد .بر اساس مقادير کروموزوم  Bو دادههاي مسأله نمونه در
شکل ( ،)1منابع منعطف تخصيصي به ماشينهاي  1تا  4به
ترتيب  3 ،4 ،3و  2بدست ميآيند.
()21



 



FRk  min round rk . R 
 k  ,  k   k    k

 


kM 
 

A:



(4، 2

(3، 1

(2، 3

(3، 4

(2، 3

(1، 3

(1، 1

(2، 2

(1، 4

)1،

)3،

)2،

)1،

)3،

)1،

)3،

)1،

)2،

()1/12

()1/35

()1/31

()1/32
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است با مجموع بارکاري ماشين  . kمقادير  ، rkبراي مابقي اعضاي
جمعيت به روش تصادفي توليد ميشود.

WL k 

()21

rk  WL k

k M

 .3-1-3تابع برازندگي
چون هدف مسأله کمينه سازي دوره ساخت ميباشد ،هر جواب
مستقيماً بر اساس اين مقدار ارزيابي ميشود .با توجه به اين که
دوره ساخت يک معيار عادي 5ميباشد که مقدار بهينه آن حتماً
در مجموعه برنامههاي زماني فعال 6قرار دارد[ ،]23در اين
پژوهش رويهاي براي تبديل هر جواب به يک برنامه زماني فعال
توسعه داده شده است .گامهاي اين رويه که تعميمي است از
الگوريتم گيفلر و تامپسون [ ]23در شکل ( )4آمده است.

نمادهاي بکار رفته در الگوريتم:
) : SO(kمجموعه عملياتهاي قابل زمان بندي در گام
) : CO(kمجموعه عملياتهاي کانديد زمان بندي در مرحله k
زودترين زمان شروع ممکنه براي عمليات oij؛ ) oij  SO(k
: sij
k

B:

شکل  .3چگونگي بازنمايي جوابها

 .3-1-2توليد جمعيت اوليه
در جمعيت اوليه ،براي توليد هر جواب الزم است که اولويت هر
عمليات ،ماشين تخصيصي به عمليات و تعداد منابع منعطف براي
هر ماشين تعيين شود .جهت تعيين اولويت هر عمليات دو قاعده
ابتکاري شناخته شده بکار گرفته شدهاند؛ اولويت براي PSPT
درصد از جمعيت به روش کوتاهترين زمان پردازش ،1براي PMWR
درصد به روش بيشترين کار باقي مانده 2و براي مابقي به صورت
تصادفي تعيين ميشود .براي تعيين ماشين تخصيصي به هر
عمليات ،رويکرد محليسازي 3که توسط کاسم و همکاران پيشنهاد
شده ،بکارگرفته شده است [ .]22در اين روش تخصيص ماشين
به گونهاي انجام ميگيرد که زمان انجام عملياتها و بارکاري
ماشينها همزمان کمينه گردد .تخصيص ماشين براي  PALدرصد
از جوابها به روش  ALو براي بقيه به صورت تصادفي انجام
ميشود .مقدار تعيين کننده تعداد منابع منعطف هر ماشين (،)rk
براي  PMWLدرصد از جمعيت بر اساس بارکاري آن ماشين 4و
طبق رابطه ( )21محاسبه ميشود .در رابطه ( WLk ،)21برابر

: fij

زودترين زمان پايان ممکنه براي عمليات  oij؛ ) oij  SO(k

: mij

ماشين تخصيصي به عمليات

oij

گامهاي الگوريتم:
گام  :1قرار دهيد  k:=0و تشکيل دهيد ) SO(kرا با همه عملياتهاي
بدون پيش نياز
گام :2





تعيين کنيد )  f  : min f ij oij  SO(k؛ اگر oij
عمليات متناظر با  f باشد ،ماشين تخصيصي و کار


مربوط به  oijرا با  mو  j نشان مي دهيم

گام :3



مجموعه ) CO(kرا تشکيل دهيد





COk  :  oij  SO(k ) sij  f   mij  m   j  j  


*
گام  :4از ) CO(kعمليات  oijرا که داراي باالترين اولويت است
*

انتخاب و شروع آن را در  sijزمان بندي کنيد
گام :5

*

با حذف  oijاز

)SO(k

*

و افزودن پس نيازهاي  oijبه آن،

) SO(k+1را تشکيل دهيد

گام :6

 k:=k+1؛ اگر  SO(k )  به گام  2برويد ،در غير اين
صورت توقف

شکل  .5الگوريتم توليد برنامه زماني فعال
1

)Shortest Processing Time (SPT
)Most Work Remaining (MWR
3
)Approach by Localization (AL
4
)Machine Work Load (MWL
2

نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد ،خــرداد  -1382جلد  -25شماره 1

regular
Active Schedules

5
6

49

مدل حل مبتني بر جستجوگر محلي ژنتيک براي مساله زمانبندي استقرار...

 .3-1-5عملگرهاي ژنتيک
گزينش ،تقاطع و جهش عملگرهاي ژنتيک ميباشند که جهت
توليد يک جمعيت بهبود يافته در هر نسل اعمال ميشوند .عملگر
گزينش ،کروموزومهاي مولد نسل بعد را انتخاب ميکند .در
الگوريتم پيشنهادي ،روش گزينش مسابقه دوتايي 1به دليل توان
آن در ايجاد توازن بين قدرت اکتشاف و استخراج  GAاستفاده
شده است [.]18
به دليل آن که عملگرهاي تقاطع رايج براي بازنمايي جايگشتي
4
مانند نگاشت بخشي ،2تقاطع دوره اي 3و تقاطع مبتني بر ترتيب
مي توانند جوابهاي ناموجه توليد کنند ،در الگوريتم پيشنهادي
عملگر تقاطع ويژهاي طراحي شده که جوابها را همواره موجه
نگه ميدارد .در اين عملگر که بر روي کروموزوم  Aاعمال
ميشود ،ابتدا دو نقطه برش تصادفي ،کروموزوم را به سه قسمت
تقسيم ميکنند .عناصر قطعات ابتدايي و انتهايي والد اول ) (P1در
مکانهاي مشابه در فرزند اول ) (O1کپي ميشوند .براي عناصر
قطعه مياني  ، O1والد دوم ) (P2از چپ به راست 0
پيمايش شده و
عملياتهايي که در  O1وجود ندارند ،با همان ترتيب ظاهر شده
در  ،P2در  O1کپي ميشوند .فرزند دوم ) (O2با تعويض نقش
 P1و  P2بدست ميآيد .در الگوريتم پيشنهادي سه عملگر جهش
بکار گرفته ميشوند .در عملگر اول که افزودن مضاعف 5نامگذاري
شده ،اولويت عملياتها بدون آن که جواب از حالت موجه خارج
شود ،تغيير ميکند .در اين عملگر ،دو عنصر  e1و  e2که در
مکانهاي  h1و  h1کروموزوم  Aقرار دارند ) (h1<h2به صورت
تصادفي انتخاب ميگردند .ابتدا  e2در مکاني موجه (مکاني پس از
تمام پيش نيازها و قبل از تمام پس نيازهاي اين عمليات) در
منتهااليه سمت چپ بازه  h1تا  h2افزوده ميشود .سپس e2 ،در
مکاني موجه در منتهااليه سمت راست بازه  h1تا  h2قرار داده
ميشود .مثالي از عمليات جهش به روش افزودن مضاعف در شکل
( )5آمده است.
کروموزوم اوليهh :

h

2

1

عملگر جهش دوم ،جهش روي ماشين است که در طي آن ،يک
ژن از کروموزوم  Aبه تصادف انتخاب شده و ماشين تخصيص
داده شده به آن به صورت تصادفي به يکي ديگر از ماشينهاي
ممکنه تغيير مييابد .در جهش نوع سوم ،تعداد منابع منعطف
ماشينها تغيير ميکند ،به اين صورت که دو ژن به تصادف از
کروموزوم  Bانتخاب گرديده و مقادير  rkآنها با هم عوض
ميشود .سپس با استفاده از رابطه ( )21تعداد منابع منعطف براي
ماشينها محاسبه ميگردد.
 .3-2جستجوي محلي
6

چون در تعريف تابع همسايگي از گراف انفصالي استفاده شده
است ،ابتدا اين گراف توضيح داده ميشود .گراف انفصالي يک
تکنيک تصويري براي بازنمايي جوابهاي موجه مسايل زمان
از )G=(N, A, Eبندي ميباشد [ .]24يک گراف انفصالي
و تعدادي کمان ) ،(Aتعدادي کمان اتصالي )(Nتعدادي گره
تشکيل شده است .متناظر با هر عمليات ،يک گره )(Eانفصالي
به عنوان * و 0در گراف ايجاد ميشود ،به اضافه دو گره مجازي
گرهها ي شروع و پايان .وزن هر گره برابر است با زمان پردازش
عمليات مربوطه .کمانها ي اتصالي ،دو عمليات متوالي مربوط به
يک کار را بر اساس توالي پردازشي آن به هم متصل ميکنند و
کمانها ي انفصالي ترتيب انجام عمليات بر روي هر ماشين را
مسير بحراني * به 0نمايش ميدهند .طوالنيترين مسير از
دوره ساخت .عملياتهاي تشکيل ناميده ميشود که برابر است با
دهنده مسير بحراني ،عملياتهاي بحراني ميباشند .گراف انفصالي
متناظر با برنامه زماني ارائه شده در شکل ( )1در شکل ( )6آمده
است.
5
1

O14

*
O32

12

)(3،1،1) (2،1،4) (1،2،1) (1،1،3) (3،2،3) (1،3،4 (3،2،2 (3،3،1) (1،4،2

)
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9

9

O13

12O

9

11/8

5/4

22O

O21
O31

O33

9

5/4

O11

1
0

شکل  .1يک گراف انفضالي

)

کروموزوم جهش
يافته:
)(3،1،1) (2،1،4) (3،3،1) (1،1،3) (3،3،2) (1،2،1) (1،3،4) (2،2،3) (1،4،2

شکل  .4فرايند جهش به روش افزونش مضاعف
1

binary tournament
)Partially-Mapped Crossover (PMX
)Cycle Crossover (CX
4
)Order-Based Crossover (OBX
5
Double insertion

تابع همسايگي مورد استفاده در جستجوي محلي بر اساس جابجا
کردن يک عمليات تعريف ميشود .براي يک جواب مفروض با
گراف انفصالي  ،Gهر همسايگي با حذف يک گره دلخواه  vو
افزودن آن در مکان موجه ديگري از گراف بدست ميآيد .چون
جابجا کردن عملياتهاي غيربحراني نميتواند منجر به بهبود
جواب گردد [ ،]24تنها همسايگيهاي حاصل از جابجا کردن

2
3
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عملياتهاي بحراني بررسي ميشود .الگوريتم جستجوي محلي در
شکل ( ) 7آمده است .بر اساس اين الگوريتم ابتدا براي هر عمليات
بحراني  ، vگراف ) G  (vبا حذف  vاز  Gبدست ميآيد .سپس،
افزودن مجدد  vدر محلهاي موجه ديگر بررسي ميشود .پروسه
يافتن يک محل موجه براي  vشامل سه تصميم است :تعيين يک
مکان در توالي پردازشي کاري که  vبه آن تعلق دارد جهت قرار
دادن  vدر آن مکان ،تخصيص يک ماشين به  ، vو تعيين مکاني
در توالي عملياتي اين ماشين جهت قرار دادن  vدر آن مکان .براي
هر عمليات بحراني همه گزينههاي ممکن براي اين سه تصميم به
صورت سلسله مراتبي در نظر گرفته ميشود؛ يعني ابتدا مکاني در
توالي پردازشي کار ،سپس ماشين تخصيصي و در نهايت مکاني در
توالي عملياتي ماشين .مجموعه مکانهاي ممکنه جهت افزودن v
در توالي پردازشي کار مربوطه در ) ، G  (vبا مجموعه

 

عملياتهايي که  vميتواند پس از آنها قرار گيرد  RT vمعرفي
ميشود .به گونهاي مشابه ،پس از گزينش يک ماشين از مجموعه
) ،M(vمکانهاي ممکنه بر روي اين ماشين براي افزودن  vبا
مجموعه عملياتهايي که  vميتواند پس از آنها قرار گيرد





 SQ v k معرفي ميشود .گرچه ترکيب گزينههاي ممکنه براي
اين تصميمهاي سهگانه ميتواند بسيار زياد باشد ،رابطه مورد
استفاده در گام  6الگوريتم ،بسياري از اين حاالت را از فضاي
جستجو حذف ميکند .بر اساس اين رابطه تنها مکانهايي از

) G  (vبراي افزودن  vبررسي ميشوند که در گراف حاصله
طوالنيترين مسيري که از  vميگذرد از کمترين مقدار دوره
ساخت بدست آمده تاکنون کوتاهتر باشد.
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درصدي از جمعيت اوليه که منابع منعطف با
P
 MWLقاعده  MWLتخصيص مي يابند
%91
 Pcاحتمال تقاطع
%11
 Pmاحتمال جهش به روش افزونش مضاعف
%1/5
 Pmmاحتمال جهش روي ماشين
%1
 PFRاحتمال جهش روي منبع منعطف
%51
 PLSاحتمال اعمال جستجوي محلي به يک جواب
بيشينه انحراف از بهترين جواب يافت شده جهت
%5
P
 DEVاعمال جستجوي محلي
51

نمادهاي بکار رفته در الگوريتم:
) : M(vمجموعه ماشينهاي ممکنه براي عمليات
 : pvkزمان عمليات  vروي ماشين k
) : J(vکار مربوط به عمليات v
)  : C max (Gطول مسير بحراني در گراف
) : CP(Gمجموعه عملياتهاي بحراني در گراف

v

G
G

) : G  (vگراف حاصل از حذف عمليات  vاز گراف

G



v

)  : SQ (kمجموعه عملياتهايي در ) G (vکه بر روي ماشين  kانجام
مي شوند به اضافه گره مجازي 0
 : RT vمجموعه عملياتهايي از ) J(vکه  vدر ) G  (vمي تواند پس از
آنها قرار گيرد به اضافه گره مجازي  0وقتي  vپيش نياز ندارد
v

) : JS (wعمليات پس از  wمربوط به کار

)J(w



در )G (v


)  : MS v (uعمليات پس از  uروي ماشين تخصيصي به  uدر )G (v
) : E v (wطوالني ترين مسير از گره  0تا  wشامل  wدر )G  (v

) : Lv (wطوالني ترين مسير از گره

تا * شامل  wدر )G  (v

w

به ) ، G  (vبر روي

)  : G ' (v, k , w, uگراف حاصل از افزودن
ماشين  ، kپس از  uو w

 : Cmaxکوتاهترين مقدار بدست آمده براي دوره ساخت تاکنون
v

 .5تجزيه و تحليل عددي
 .5-1تنظيم پارامترهاي الگوريتم جستجوي محلي ژنتيک

گامهاي الگوريتم:

مقدار بدست آمده براي پارامترهاي الگوريتم پيشنهادي به روش
تنظيم پارامترها ،]25[ 1همراه با شرح آنها در جدول ( )1آمده
است.
جدول  .1پارامترهاي الگوريتم جستجوي محلي ژنتيک
پارامتر

شرح

گام  :3انجام دهيد براي همه عملياتهاي w  RT v
گام  :4انجام دهيد براي همه ماشينهاي )k  M (v
گام  :5انجام دهيد براي همه عملياتهاي ) u  SQ v (k

مقدار

 Pop_sizeاندازه جمعيت
 Max_genبيشينه تعداد نسلهاي توليدي
درصدي از جمعيت اوليه که تعيين اولويت با
P
 SPTقاعده  SPTانجام مي شود
درصدي از جمعيت اوليه که تعيين اولويت با
P
 MWRقاعده  MWRانجام مي شود
درصدي از جمعيت اوليه که تخصيص ماشين با
PAL
رويکرد  ALانجام مي شود

گام  :1قرار دهيد ) : Cmax (G
Cmax
گام  :2انجام دهيد براي همه عملياتهاي ) v  CP (G

گام  :6در صورت بر قراري رابطه



211
51

 

  





'
C max
مقادير  k ،w ،vو  uرا ذخيره نموده و ): C max G ' (v, k , w, u

11

تکرار گام  5براي عمليات  uبعدي
تکرار گام  4براي ماشين  kبعدي
تکرار گام  3براي عمليات  wبعدي
تکرار گام  2براي عمليات  vبعدي

31
41

'

گام  : 7ارائه )  G (v, k , w, uبه عنوان بهترين همسايگي و توقف
parameter tuning method




max E v w , E v u   max Lv JS v ( w) , Lv MS v (u )  pvk  C max

1
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به منظور تعديل حجم محاسبات جستجوگر محلي و پيشگيري از
همگرايي زودرس ،دو سازوکار بکار رفته است .اول آن که
جستجوگر محلي به صورت احتمالي به جوابها اعمال ميشود.
مقدار اين احتمال براي نسل اول صفر است و به صورت خطي تا
مقدار  PLSبراي نسل آخر افزايش مييابد .از طريق اين سازوکار،
در نسلهاي اوليه ،عملگرهاي ژنتيک بازيگر غالب بوده و مناطق
اميدبخش را در فضاي جواب پيدا ميکنند .در نسلهاي متأخر،
اين مناطق توسط جستجوگر محلي که با تواتر بيشتري انجام
ميشود ،مورد کاوش عميقتر قرار ميگيرند .سازوکار دوم
بهکارگيري راهبرد انطباق مبتني بر برازندگي 1يعني سو گيري
گزينش گر جستجوي محلي به سمت جوابهاي داراي برازندگي
بيشتر ميباشد .بر اين اساس عملگر جستجوي محلي در صورتي
به يک جواب اعمال ميشود که نامساوي ( )22برقرار باشد:

()22

 PDEV . idlet  1

f i, t   f * t  1
f * t  1

در رابطه ( f i, t  ،)22مقدار برازندگي جواب  iام در جمعيت ، t

 f * t  1بهترين مقدار برازندگي يافت شده تا نسل ، t-1
 idlet  1تعداد نسلهاي متوالي تا نسل  t-1که بهبود در جواب
را تجربه نکرده اند و  PDEVانحراف نسبي مجاز ميباشد .الگوريتم
پيشنهادي در محيط ويژوال بيسيک کاربردي 2برنامه نويسي و بر
روي يک کامپيوتر پنتيوم  4با واحد پردازنده مرکزي 2/41
پياده سازي شده است.

 .5-2نتايج عددي
براي حل مسأله  FJSP-APP-CPTتاکنون هيچ پژوهشي انجام نشده
است و نزديکترين مسأله به آن در ادبيات ،مسأله FJSP-APP
ميباشد .به منظور ارزيابي عملکرد الگوريتم پيشنهادي 5 ،مسأله
 FJSP-APPاز ادبيات انتخاب و به روش پيشنهادي رويز تورس و
همکاران تبديل به  FJSP-APP-CPTشدهاند [ .]14بر اساس روش
مذکور ،تعداد منابع منعطف سه برابر تعداد ماشينها R m  3
 ،کمينه و بيشينه منابع منعطف براي همه ماشينها برابر با
( R m  2يعني   k  1و  )  k  5در نظر گرفته شده و نرخ
تسريع نيز از رابطه ( )23بدست ميآيد  .و  پارامترهاي
رابطه ( )23ميباشند که مقدار آنها  1/5و صفر در نظر گرفته
شده است.
()23

for l   k to  k





qkl  1   1  1 l   k  11 

Fitness-based adaptation
)Visual Basic for Application (VBA

1
2
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مشخصات مسائل حاصله و جواب بدست آمده به روش دقيق (با
استفاده از مدل رياضي توسعه داده شده در بخش  )2-2و جواب
حاصل از الگوريتم پيشنهادي در جدول ( )2آمده است .مالحظه
ميگردد که در همه مسائل ،الگوريتم پيشنهادي در زماني بسيار
کوتاهتر به جواب بهينه رسيده است.
جدول  .2نتايج عددي براي مسائل نمونه
مساله

P1

P2

P3

P4

P5

ماخذ
تعداد کار
تعداد ماشين
تعداد منابع منعطف
تعداد کل عمليات
مقدار جواب به روش
دقيق
مقدار جواب به روش
پيشنهادي
زمان حل به روش
دقيق ()s
زمان حل به روش
پيشنهادي()s

[]26
5
5
15
21

[]3
6
5
15
18

[]19
5
6
18
21

[]17
5
5
15
13

[]7
8
6
18
21

21/63

16/71

18/11

9/19

13/81

21/63

16/71

18/11

9/19

13/81

7141

35476 31961

517

11895

2/7

5/1

3/3

4/8

3/4

جهت بررسي عملکرد الگوريتم پيشنهادي در مسائل با ابعاد
بزرگ ،دو مورد از مسائل فوق ( P4و  )P5انتخاب و با تغيير
تقاضا براي هر سفارش ،شش مسأله جديد ايجاد شده است.
مشخصات و نتايج عددي براي اين مسائل در جدول ( )3آمده
است .جهت کاهش اثرات تصادفي ،الگوريتم پيشنهادي براي هر
مسأله ده بار اجرا شده و ميانگين و بهترين مقدار بدست آمده
گزارش شده است .همچنين براي نشان دادن بهبود حاصل از
کاربرد منابع ثانويه ،جوابهاي بدست آمده با بهترين جوابهاي
موجود در حالتي که منابع ثانويه وجود ندارند ،مقايسه شده است.
جدول  .3نتايج عددي براي مسائل بزرگ
مساله تعميم
يافته

EP1

EP2

EP3

EP4

EP5

EP6

مساله پايه

P4

P4

P4

P5

P5

P5

تعداد تقاضا

5

11

21

5

11

21

تعداد کار
تعداد ماشين
تعداد منابع
منعطف
تعداد کل عمليات
بهترين جواب
ميانگين جوابها
زمان حل ()s
جواب بدون منابع
ثانويه
بهبود ناشي از
منابع ثانويه ()%

25

51

111

41

81

161

5

5

5

6

6

6

15

15

15

18

18

18

211
131/25
132/61
153

411
258/11
263/81
311

218/11 115/11 247/11 124/11 62/11

416/11

36/91

37/98

131
65
77/51 38/75
78/15 39/14
127
36

37/51 37/51

111
261
65/63 154/46
66/11 155/33
82
271

37/46
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 جمع بندي.4
 توالي،در اين پژوهش يک مسأله زمان بندي با انعطاف در ماشين
عمليات و زمانهاي عمليات که داراي کاربردهاي بسياري در
 ابتدا.سامانههاي توليدي نوين ميباشد مورد بررسي قرار گرفت
مسأله در قالب يک مدل برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح فرموله
 عليرغم آن که با استفاده از مسائل نمونه نشان داده شد که.شد
،مدل رياضي در بدست آوردن جواب دقيق مسائل توانمند است
 با بزرگ شده ابعاد آن بدست،اما به دليل ماهيت پيچيده مسأله
 به همين دليل يک.آوردن جواب دقيق غيرممکن ميگردد
الگوريتم ژنتيک ترکيب شده با جستجوي محلي که ميتواند
جوابهايي با کيفيت را در زمان قابل قبول بدست آورد براي حل
 از جمله مختصات بارز الگوريتم پيشنهادي.مسأله توسعه داده شد
بهکارگيري عملگرهاي ژنتيک طراحي شده بر اساس مختصات
 توليد جمعيت اوليه با کيفيت باال بر اساس روشهاي،مسأله
 طراحي يک تابع جستجوي محلي بديع و کارآمد و اعمال،ابتکاري
گزينشي جستجوگر محلي با اتخاذ راهبردهاي انطباقي ويژه
 توسعه مدل از طريق ادغام آن با تصميمات مربوط به.ميباشد
 بازنگري در مدل جهت بهينه، حمل و نقل و ارسال،شبکه توزيع
، موعد تحويل،سازي معيارهاي ديگري از قبيل مجموع هزينه
 توسعه راه حلهايي جهت،بارکاري ماشينها و زمانهاي ديرکرد
 در نظر گرفتن،حل مسأله در حالت پويا و نيز شرايط احتمالي
ساير شرايط حاکم در دنياي واقعي از قبيل زمانهاي راه اندازي و
 امکان پردازش دستهاي و انجام همزمان،جابجايي بين ايستگاهها
عملياتهاي يک سفارش از جمله حوزههاي پيشنهادي براي
.پژوهشهاي آتي ميباشد

منابع
[1] Garey, M.R., Johnson, D.S., Sethi, R., “The Complexity
of Flow Shop and Job Shop Scheduling” Mathematics
of Operational Research, Vol. 1, No. 2, 1976, pp. 117129.
[2] Yazdani, M., Amiri, M., Zandieh, M., “Flexible JobShop Scheduling with Parallel Variable Neighborhood
Search Algorithm”, Expert Systems with Applications,
vol. 37, No. 1, 2010, pp. 678-687.
[3] Li, X., Gao, L., Shao, X., Zhang, C., Wang, C.,
“Mathematical Modeling and Evolutionary AlgorithmBased Approach for Integrated Process Planning and
Scheduling”, Computers & Operations Research, Vol.
37, No. 4, 2010, pp. 656-667.
[4] Guo, Y.W., Li, W.D., Mileham, A.R., Owen, G.W.,
“Applications of Particle Swarm Optimisation in
Integrated Process Planning and Scheduling”, Robotics
and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 25, No.
2, 2009, pp. 280-288.

1  شماره-25  جلد-1382  خــرداد،نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد

احمد جعفرزاده افشاري و محمدرضا امينناصري

...مدل حل مبتني بر جستجوگر محلي ژنتيک براي مساله زمانبندي استقرار

45

[17] Moon, C., Lee, Y.H., Jeong, C.S., Yun, Y.S.,
“Integrated Process Planning and Scheduling in a
Supply Chain”, Computer & Industrial Engineering,
Vol. 54, No. 4, 2008, pp. 1048-1061.
[18] Li, X., Shao, X., Gao, L., Qian, W., “An Effective
Hybrid Algorithm for Integrated Process Planning and
Scheduling”, International Journal of Production
Economy, Vol. 126, No. 3, 2010, pp. 289-298.
[19] Shao, X., Li, X., Gao, L., Zhang, C., “Integration of
Process Planning and Scheduling - A Modified Genetic
Algorithm-Based Approach”, Computer & Operation
Research, Vol. 36, No. 6, 2009, pp. 2082-2096.
[20] Moon, C., Seo, Y., Yun, Y., Gen, M., “Adaptive
Genetic Algorithm for Advanced Planning in
Manufacturing Supply Chain”, Journal of Intelligent
Manufacturing, Vol. 17, No. 5, 2006, pp. 509–522.
[21] Hart, W.E., Krasnogor, N., Smith, J.E., “Memetic
Evolutionary Algorithms” In: Hart W.E., Krasnogor N.,
& Smith J.E. (eds): Recent advances in memetic
algorithms, Springer, Berlin, 2005, pp. 3-27.
[22] Kacem, I., Hammadi, S., Borne, P., “Approach by
localization and Multiobjective Evolutionary Optimization
for Flexible Job-Shop Scheduling Problems”, IEEE
Transactions on System & Man and Cybernetics: Part
C, Application Review, Vol. 32, No. 1, 2002, pp. 1-13.
[23] Baker, K.R., Trietsch, D., Principles of Sequencing
and Scheduling, Wiley, New York, 2009
[24] Gao, J., Sun, L., Gen, M., “A Hybrid Genetic and
Variable Neighborhood Descent Algorithm for Flexible
Job Shop Scheduling Problems”, Computer &
Operation Research, Vol. 35, No. 9, 2008, pp. 28922907.
[25] Franca, P.M., Mendes, A., Moscato, P., “A Memetic
Algorithm for the Total Tardiness Single Machine
Scheduling Problem”, European Journal of Operation
Researh, Vol. 132, No. 1, 2001, pp. 224-242.
[26] Sundaramm R.M., Fu, S.S., “Process Planning and
Scheduling—a Method of Integration for Productivity
Improvement”, Computer & Industrial Engineering,
Vol. 15, No. 1/4, 1998, pp. 296-301.

1  شماره-25  جلد-1382  خــرداد،نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد

