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چکیده
توسعع ه ت ت مععدم مععدلهای كالسععدب بععرزی نزديععب شععدن بععه شععرزيي دندععای تز ععی
همعوزره معورد تو ععه منققعان عرزر دزرد .بععه همعده هعت ،تععا كنعون تالشهعای زيععادی
بععرزی توس ع ه مسععاله كععار كارتععاهی ععور ترفتععه زسععت .مسععاله كارتععاه مر لععهزی بععه
عنععوزن ت مدمععی زز كارتععاه م لععو ت الععت را ععی زز كارتععاه عمععومی ت ريع میشععود.
در يععب كارتععاه مر لععهزی ،هععر كععار دزرزی ننععديه مر لععه ت هععر مر لععه شععام يععب ي عا
نند عم زست .يب مر لعه ،زيعر مجموععهزی زز عم هعای يعب كعار زسعت كعه میتوزنعد
بععه هععر ترتدععا دل ععوزهی زنجععاح شععود ،در ععالی كععه مرز ع باي عد بععه ترتد عا زز پ عدش
ت دععده شععده مععورد پععردززش ععرزر تدرنععد .بععه عرععار ديگععر تععا تمععامی عم هععای ي عب
مر لععه زنجععاح ن،ععوند ،ه عدچ ي عب زز عم هععای مر لععه ب ععدی نمیتوزنععد شععرتش شععود .در
زيععه مقالععه ،بععرزی هععر يععب زز دت مسععاله «زمانبنععدی كارتععاه مر لععهزی بععا م دععار طععول
مععد سععارت» ت «زمانبنععدی كارتععاه مر لععهزی بععا م دععار مجمععوش تزندزر ديركردهععا»،
دت مدل برنامهريزی ععدد عندم م لعو در مجمعوش نهعار معدله زرز عه شعده ت سع س
زيععه دت مععدل زز ناععر كععارزيی ع مسععاله مععورد مقايسععه ععرزر ترفتهزنععد .بععرزی زرزيععابی
كارزيی معدل های زرز عه شعده بعا زلگعوتدری زز مسعا زسعتاندزرد كعار كارتعاهیه ،مسعا
نمونععهزی تولدععد شععده زسععت .نتععايت مناسععراتی ن،ععان میدهععد كععه مععدل دتح زز كععارزيی
بد،تری برروردزر زست.

 -1مقدمه
برنامهريزی ت زمانبندی فرزيندهای تصمدمتدری هستند
كه در بسداری زز نايع تولددی ت ردماتی مورد زستفاده
رزر میتدرند .زيه زَشکال تصمدمتدری نقش مهمی در
تدزركا ت تولدد ،در م ت نق ت توزيع ت در پردززش
زطالعا ت زرتراطا بر عهده دزرند .تظاي برنامهريزی ت
زمانبندی در يب شركت بر مرنای فنون رياضی ت رتشهای
زبتکاری برزی ت صدص منابع مندتد به ف الدتهايی كه بايد
زنجاح شوند ،رزر دزرند.
مدل كار كارتاهی Job shopه ت ت مدمهای آن زز
ذزبتريه مرا ث مطرح در علم زمانبندی ت توزلی

عملدا منسوب میشود .يکی زز م،هورتريه ت مدمهای
مدل كار كارتاهی ،كارتاه م لو Mixed shopه
میباشد ت به عنوزن ت مدمی زز كارتاه م لو  ،مساله كارتاه
عمومی General Shopه ت مدميافتهتريه مساله
زمانبندی كارتاه زست.
مساله كار كارتاهی زلگوريتمهای متنوعی
زردرز برزی
زرز ه شده زست .نصدری ت كدانفر [ ]1زلگوريتم هدزيت
شدهزی م رفی كردهزند كه زز تركدا رتشهای ستجوی
ممنوش ت زرترا مسدر سارته شده زست .همچنده زيه
نويسندتان [ ]2تركدا ستجوی ت ادل سرزسری ت
مساله كار كارتاهی بکار
ستجوی ممنوش رز برزی

* پست زلکترتندب نويسنده مسئولmmnasiri@ut.ac.ir :
 .1زستاديار ،دزن،کده مهندسی نايع ،دزن،کدههای فنی ،دزن،گاه تهرزن
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بردهزند .بب ت همکارزنش [ ]3با تركدا برنامهريزی
مندتديتها ت ستجوی منلی زلگوريتم موفقی رز توس ه
دزدهزند .همچنده ،مقاله زمده نا ری ت به،تیندا [ ]4در
رزبطه با زمانبندی دستهزی در مندي ريان كاری من ط ،
دزرزی نوآتری ن،متدری میباشد.
كارتاه م لو  ،تركدری زز كار كارتاهی ت كارتاه باز میباشد
ت در شک كلی رود مسالهزی  NP-hardزست .در زيه
مساله كارها به دت مجموعه زفرزز میشوند به طوری كه
كارهای يب مجموعه زز نوش كار كارتاهی ت كارهای مجموعه
ديگر زز نوش كارتاه باز میباشد .شارلويچ ت همکارزنش []5
رتی پدچددتی مساي كارتاه م لو تنت شرزيي م تل
در زمان نند
بنث كردهزند ت مرز بده مساي اب
ملهزی ت مساي  NP-hardرز م ،ص نمودهزند .مساله
كارتاه مر لهزی نمیتوزند به تسدله كارتاه م لو
مدلسازی شود ،زيرز برری زز كارها اب ت صدص به
هدچيب زز دت زير مجموعه زفرزز شده ندستند.
موثر مساله
عالتهبرزيه ،كارتاه عمومی ندز برزی
زمانبندی كارتاه مر لهزی بدش زز د عمومی زست .در
مساله كارتاه عمومی مندتديتی رتی رتزبي پدشندازی بده
عم ها ت ود ندزرد به طوری كه عم يب كار میتوزند
پدشنداز عم كار ديگری باشد .ننده فرضی ترزف مساله
رز پدچدده میسازد ت به نار میرسد كه در دندای تز ی
كاربرد كمی دزشته باشد .برزی مثال ،عم برش يب ط ه
كار میتوزند پدشنداز سورزخكاری همان ط ه باشد زما
عموما نمیتوزند پدشنداز عم سورزخكاری ط ه ديگری
باشد.
كارتاه مر لهزی ،زتلده بار توسي نصدری ت كدانفر []6
مطرح شد .زيه مدل يکی زز مدلهای پركاربرد ت
تز عترزست كه در آن هر كار زز مرز لی ت،کد شده زست
كه بايد به ترتدا زز پدش ت دده شدهزی زنجاح شوند .هر
مر له شام ت دزدی عملدا میباشد به طوری كه بر
رالف رود مر لهها ترتدا زز پدش ت دده شدهزی برزی
زنجاح عملدا مو ود در يب مر له ت ود ندزرد.
تاكنون بد،تر پژتهشهای زنجاح شده در رزبطه با مسا
زمانبندی ت در مورد مساله زمانبندی كارتاه مر لهزی تا
ايی كه میدزندمه تمامی پژتهشهای زنجاح شده با م دار

Make To Order (MTO)1
Make To Stock (MTS)2
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مساله زمانبندی كارتاه مر لهزی

عملکرد طول مد سارت 𝐶maxه بوده زست .با تذشت
زمان ت عرور زز دتره تولدد زنروه ،زمرتزه رغرت شركتها به
زستفاده زز سدستمهای تولددی سارت بر زساس سفارش1
به ای سدستمهای تولددی سارت برزی زنرار 2بد،تر شده
زست .در شرزيي ديد ،برزی هر سفارش ،موعد تنويلی
ت ود دزرد ت ت تی موعد تنوي يب كار م ،ص شد،
شركت تمامی تالش رود رز برزی تنوي به مو ع منصول
زنجاح روزهد دزد تا شام ريمه ديركرد ن،ود .بنابرزيه،
م دارهای عملکرد مرتري با موعد تنوي 𝑗𝑑ه زكنون بد،تر
مورد نداز هستند .در مدان زيه م دارهای عملکرد ،مجموش
تزندزر ديركردها 𝑗𝑇 𝑗𝑤 𝑇𝑊𝑇 = ∑𝑛𝑗=1ه كه در آن
} 𝑗𝑑  𝑇𝑗 = max{0, 𝐶𝑗 −عوزم تاثدرتذزر بر سود
منصوال سارت بر زساس سفارش رز بهتر من کس
مینمايد.
در زيه مقاله ،دت مساله «زمانبندی كارتاه مر لهزی با م دار
طول مد سارت» ت «زمانبندی كارتاه مر لهزی با م دار
مجموش تزندزر ديركردها» مورد بررسی رزر ترفته زست.
سارتار زدزمه مقاله به شرح زير زست .در ب ش دتح ،مساله
زمانبندی كارتاه مر لهزی رز ت ري مینمايدم ت دت مدل
برنامهريزی عدد ندم م لو برزی آن م رفی میكندم.
ب ش سوح ،نگونگی تولدد مسا نمونه رز بدان مینمايد.
در ب ش نهارح عملکرد مناسراتی مدلها مورد مقايسه
رزر میتدرد ت نتايت مناسراتی زرز ه میشود .در نهايت،
ب ش پنجم به نتدجهتدری زرتصاص دزده شده زست.

 -2تعریف مساله ،فرمولبندی و نمادگذاری
همانطور كه پدش زز زيه زشاره شد ،كارتاه مر لهزی به
عنوزن ت مدم كارتاه م لو ت الت راص مساله كارتاه
عمومی ت ري میشود .در يب كارتاه مر لهزی ،هر كار
شام مرز لی زست به طوری كه هر مر له زز ت دزدی عم 3
ت،کد شده زست .به عرار ديگر ،هر مر له زيرمجموعهزی
زز عملدا يب كار زست ،به تونهزی كه زيه عملدا به هر
ترتدا نسری دل وزهی میتوزنند مورد پردززش رزر تدرند.
بنابرزيه ،زتر يب مر له شام تمامی عملدا يب كار باشد،
مانند يب كار كارتاه باز در مساله كارتاه م لو روزهد
يب
بود .زز طرف ديگر در مساله كارتاه مر لهزی مرز

 3مناور زز «عم » تر مه كلمه  operationزست ت به همده ترتدا ،برزی
مع آن يکی زز دت كلمه «عملدا » يا «عم ها» به كار رفته زست.
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كار م،ابه عملدا يب كار در مساله كار كارتاهیه بايد
طرق يب ترتدا زز پدش ت دده شده پردززش شوند.
بنابرزيه ،زتر هر يب زز مرز يب كار م ،ص تنها شام
يب عم باشد ،كار مورد نار مانند يب كار كار كارتاهی
در مساله كارتاه م لو روزهد بود .به زيه ترتدا كارتاه
مر لهزی ت مدمی زز مساله كارتاه م لو زست .ذكر زيه
نکته الزح زست كه در كارتاه مر لهزی عملی زز يب كار تنها
میتوزند پدشنداز عملی ديگر زز همان كار باشد ت با عملدا
كارهای ديگر زرتراطی پددز نمیكند.
مجموعهزی زز كارها }𝑛  ، 𝐽 = {1, 2, … ,مجموعهزی زز
ماشدهها }𝑚  𝑀 = {1, 2, … ,ت مجموعهزی زز عم ها
} 𝑂 = {∗, 1, … , 𝑜, 𝑜 + 1رز در نار بگدريد كه در آن دت
عم ∗ ت  𝑜 + 1به ترتدا ،عم های «شرتش» ت «پايان»
مجازی هستند .كار 𝑗 شام 𝑗𝑠 مر له زست به طوری كه
زيه مرز بايد به طور متوزلی ت به ترتدا شماره مر له
𝑗𝑠 1, 2, … ,ه زنجاح شوند .زيه بدزن م ناست كه ت تی
پردززش تماح عم های مر له 𝑘 تماح شد ،پردززش
عم های مر له  𝑘 + 1میتوزند آغاز شود .عم 𝑙 بايد 𝑙𝑝
تز د زمانی بدتن زنقطاش رتی يب ماشده زز پدش ت دده
شده پردززش شود .ديگر فرضدا مساله زز زيه رزر زست:


هدچ ماشدنی نمیتوزند در آن تز د بدش زز يب
كار عم ه رز پردززش نمايد.



پردززش عم ها نمیتوزند طع شود.




تماح كارها ت تماح ماشدهها زز زمان فر به ب د
در دسترس هستند ت ررزب نمیشوند.
هر كار دزكثر يب بار زز هر يب زز ماشدهها
بازديد مینمايد ،به عرار ديگر تردش مجدد

1

مجاز ندست.


رزبطه پدشندازی بده عم های كارهای م تل
مجاز ندست.



مر له 𝑘 كار 𝑗

𝑘𝑗𝐻 به عنوزن مجموعه عملدا
ت ري میشود .بنابرزيه ،مر له 𝑘 كار 𝑗 شام
| 𝑘𝑗𝐻| عم زست به طوری كه بده عم های يب
مر له هدچ تونه رزبطه پدشندازی ت ود ندزرد ت
آنها میتوزنند به هر ترتدا دل وزهی زنجاح شوند.



زمان م ت نق بده ماشدهها فر در نار
ترفته میشود.

 فضای ذردره مو ت بده ماشدهها بینهايت زست.
يکی زز مدلهايی كه برزی تردده بد،تر مسا زمانبندی
مورد زستفاده رزر میتدرد ،مدل ترزف زنفصالی زست .در
زيرب ش ب دی مدل ترزف زنفصالی رز برزی مساله كارتاه
مر لهزی مطرح مینمايدم.
 -1-2مدل گراف انفصالی

يب ترزف زنفصالی میتوزند نمايشدهنده كمدنهسازی طول
مد سارت در يب كارتاه مر لهزی باشد .ترزف هت دزر
)𝐵 ⋃ 𝐴  𝐺 = (𝑁,رز به زيه ور در نار بگدريد:
ترههای 𝑁 نماد مجموعه تماح عم ها ت 𝐴 نماد مجموعه
كمانهای ربطی رطو توپره زست كه مرز متوزلی يب
كار رز به هم متص مینمايند .دت عملی كه بايد رتی يب
ماشده پردززش شوند با دت كمان زنفصالی رطو بريدهه
كه هت آنها م کوس هم زست به يکديگر متص میشوند.
زيه مطلا برزی دت عملی كه مت لق به يب مر له زز يب
كار هستند ندز ندم زست .مجموعه كمانهای زنفصالی 𝐵
ت،کد دهنده 𝑗𝑠 𝑗∑  𝑚 +روشه زز كمانهای دتتايی
هستند؛ برزی هر ماشده يب روشه ت 𝑗𝑠 روشه برزی مرز
كار 𝑗 روشه ،ز طال ی در ناريه ترزف زست كه به ترزفی
كه هر دت تره آن به يکديگر متص هستند زطالق میشود؛
در زيه مورد ،هر زتصال در روشه شام يب زتج زز
كمانهای زنفصالی زست .رتيکرد روشهزی زتلده بار توسي
كارلدر ت پدنسُه [ ]7در  1989برزی مساله كار كارتاهی به
كار برده شد.ه
زز تره ∗ كمانهای ربطی به ترههای متناظر با عم های
مر له زتل هر كار تزرد میشوند ت زز ترههای متناظر با
عم های مر له آرر هر كار كمانهای ربطی به تره 𝑜 +
 1تزرد میشوند .طول كمانهايی كه زز هر يب زز ترهها
شرتش میشوند نه ربطی باشند ت نه زنفصالیه برزبر مد
زمان پردززش عم مربو به همان تره زست .همننده،
طول كمانهای ن،أ ترفته زز تره ∗ برزبر فر زست.
در شک 1ه ترزف هتدزر برزی مثالی زز مساله كارتاه
مر لهزی ن،ان دزده شده زست .در زيه مساله ،سه كار ت ود
دزرد .كار  1ت  2هر يب شام سه مر له ت كار  3شام يب
مر له زست .به طور مثال در مر له  1زز كار  1سه عم
ت ود دزرد .ت تی زيه سه عم زنجاح شدند آنگاه يکی زز
عم های مو ود در مر له  2میتوزند آغاز تردد.

Recirculation 1
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شک  -1ترزف هتدزر برزی يب مثال زز مساله كارتاه مر لهزی

 -2-2مدل برنامهریزی عدد صحیح مخلوط اول
معیار مجموع وزندار دیركردها:

نمادهای به كار رفته در مدل برنامهريزی عدد
م لو مساله كارتاه مر لهزی عرارتند زز:
𝑛  :ت دزد كارها
𝑚  :ت دزد ماشدهها
𝑙  : 𝑗,زيرنويس زنديسه برزی كارها }𝑛 {1, 2, … ,
𝑖  :زيرنويس برزی ماشدهها }𝑚 {1, 2, … ,
𝑗𝑠  :ت دزد مرز كار 𝑗
𝑗𝑘𝑁  :ت دزد عملدا مو ود در مر له 𝑘زح كار 𝑗

ندم

𝑘  :زيرنويس مرز } 𝑗𝑠 {1, 2, … ,
𝑖𝐼  :مجموعه عم هايی كه بايد رتی ماشده 𝑖 پردززش
شوند.
𝑗𝐽  :مجموعه عم های كار 𝑗
𝑗𝑤  :تزن كار 𝑗 كه ن،ان دهنده زهمدت آن زست.

مساله زمانبندی كارتاه مر لهزی

𝑘𝑗𝐻  :مجموعه عم های مر له 𝑘 زز كار 𝑗
𝑖𝑗𝑝  :زمان پردززش كار 𝑗 رتی ماشده 𝑖
𝑖𝑢𝑘𝑗𝑟  :برزبر يب زتر 𝑢زمده عم 𝑘زمده مر له كار 𝑗 به
ماشده 𝑖 نداز دزشته باشد؛ درغدرزينصور برزبر فر
𝑖𝑙𝑗𝑦  :متغدر تصمدم فر ت يب به طوری كه زتر كار 𝑗 پدش
زز كار 𝑙 زلرته نه لزتما بالفا له پدش زز آنه رتی ماشده 𝑖
زنجاح شود برزبر يب ت در غدر زينصور برزبر فر روزهد
بود.
𝑣𝑢𝑘𝑗𝛿  :متغدر تصمدم فر ت يب به طوری كه زتر 𝑢زمده
عم 𝑘زمده مر له كار 𝑗 پدش زز 𝑣زمده عم 𝑘زمده
مر له كار 𝑗 زنجاح شود برزبر يب ت در غدر زينصور برزبر
فر روزهد بود.
𝑖𝑗𝑥  :متغدر تصمدم كه زمان شرتش كار 𝑗 رتی ماشده 𝑖 رز
م ،ص میكند.
𝑗𝐶  :زمان تکمد آرريه عم كار 𝑗
𝑗𝑇  :ديركرد كار 𝑗
𝛶  :يب عدد بزرگ

𝑛

𝑗𝑇 𝑗𝑤

1-2ه

𝑚

3-2ه

𝑢 = 1, … , 𝑁𝑗𝑘 , 𝑣 = 1, … , 𝑁𝑗𝑘+1
𝑗 = 1, … , 𝑛 , 𝑘 = 1, … , 𝑠𝑗 − 1
𝑚 𝑖 = 1, … ,

4-2ه

𝑛 𝑢 = 1, … , 𝑁𝑠𝑗 𝑘 , 𝑗 = 1, … ,
𝑚 𝑖 = 1, … ,

مجله مدلسازی در مهندسی

𝑗=1

𝑠. 𝑡.
𝑖𝑗𝑝 ≥ ) 𝑖𝑗𝑥 𝛶𝑦𝑗𝑙𝑖 + (𝑥𝑙𝑖 −
𝑖𝑙𝑝 ≥ ) 𝑖𝑙𝑥 𝛶(1 − 𝑦𝑗𝑙𝑖 ) + (𝑥𝑗𝑖 −

𝑚 1 ≤ 𝑙 < 𝑗 ≤ 𝑛 , 𝑖 = 1, … ,

𝑚 1 ≤ 𝑢 < 𝑣 ≤ 𝑁𝑗𝑘 , 𝑖 = 1, … ,
2-2ه
𝑛 𝑗 = 1, … ,

∑ Min

) 𝑖𝑗𝑝 𝑟𝑗𝑘𝑣𝑖 (𝑥𝑗𝑖 +
𝑚

) 𝑖𝑗𝑝 𝑟𝑗𝑘𝑢𝑖 (𝑥𝑗𝑖 +

𝑖=1

𝑖=1

𝑚

∑ ≥ 𝑖𝑗𝑥 𝑖𝑢𝑘𝑗𝑟
𝑚

∑ ≥ 𝑖𝑗𝑥 𝑖𝑣𝑘𝑗𝑟

𝑖=1

𝑖=1

∑ 𝛶𝛿𝑗𝑘𝑢𝑣 +

∑ 𝛶(1 − 𝛿𝑗𝑘𝑢𝑣 ) +

𝑚

𝑖𝑗𝑥 𝑖𝑣)𝑟𝑗(𝑘+1

𝑖=1

𝑚

∑ ≤ ) 𝑖𝑗𝑝 𝑟𝑗𝑘𝑢𝑖 (𝑥𝑗𝑖 +

∑
𝑖=1

𝑚

𝑗𝐶 ≤ ) 𝑖𝑗𝑝 𝑟𝑗𝑠𝑗 𝑢𝑖 (𝑥𝑗𝑖 +

∑
𝑖=1
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5-2ه

𝑛 𝑗 = 1, … ,

𝑗𝑑 ≥ 𝑗𝑇 𝐶𝑗 −

6-2ه

𝑛 𝑗 = 1, … ,

𝐶𝑗 ≥ 0, 𝑇𝑗 ≥ 0

7-2ه

𝑚 𝑗 = 1, … , 𝑛 , 𝑖 = 1, … ,

𝑥𝑗𝑖 ≥ 0

8-2ه

𝑚 1 ≤ 𝑙 < 𝑗 ≤ 𝑛 , 𝑖 = 1, … ,

}𝑦𝑗𝑙𝑖 ∈ {0,1

9-2ه

𝑗𝑠 𝑗 = 1, … , 𝑛 , 𝑘 = 1, … ,
𝑘𝑗𝑁 ≤ 𝑣 < 𝑢 ≤ 1

}𝛿𝑗𝑘𝑢𝑣 ∈ {0,1

مجموعه مندتديتهای 1-2ه زلززح مینمايد كه در هر
لناه زز زمان تنها يب كار میتوزند رتی يب ماشده
پردززش شود .مجموعه مندتديتهای 2-2ه زطمدنان
میدهد كه عملداتی كه مربو به يب مر له هستند به طور
همزمان نمیتوزنند پردززش شوند .مجموعه مندتديت -2
3ه زيه ندازمندی رز كه عم های يب مر له نمیتوزنند
پدش زز آنکه تمامی عملدا مر له ر تکمد شده باشد،
آغاز شوند زيجاد مینمايد .مجموعه مندتديت 4-2ه زمان
تکمد هر يب زز كارها ت مجموعه مندتديتهای 5-2ه ت
2-6ه ديركرد هر يب زز كارها رز مناسره مینمايد.
مندتديتهای غدرمنفی بودن برزی 𝑖𝑗𝑥 ت فر يا يب بودن
برزی 𝑖𝑙𝑗𝑦 ت 𝑣𝑢𝑘𝑗𝛿 به ترتدا در مجموعه مندتديتهای
2-7ه2-8 ،ه ت 9-2ه م ،ص شدهزند.

𝑎𝑥  :متغدر تصمدمی كه زمان شرتش عم 𝑎 رز م ،ص مینمايد.

معیار طول مدت ساخت:

𝑏𝑎𝑦  :متغدر تصمدم فر ت يب به طوری كه زتر عم 𝑎

برزی م دار طول مد سارت كافی زست ،دسته مندتديت
2-5ه ت 𝑗𝑇 زز مدل فوق ذف شود ت در دسته مندتديت
2-4ه  𝐶maxايگزيه 𝑗𝐶 شود .همچنده ،تابع هدف
مساله بايد به  Min 𝐶maxتردي شود.

پدش زز عم 𝑏 زنجاح شود يب ت در غدر زيه ور برزبر
فر روزهد بود.

معیار مجموع وزندار دیركردها:

ت ري بسداری زز پارزمترهای مدل دتح 𝑛،𝑘 ،𝑠𝑗 ،𝑖 ،𝑗 ،𝑚 ،
𝑗𝐶 𝑇𝑗 ،ت 𝛶ه در ب ش  2-2بدان شد .ساير پارزمترها ت
متغدرهای مدل دتح به شک زير ت ري میشوند:
𝑂  :مجموعه تماح عم ها
𝑏  : 𝑎,زيرنويس عم ها }|𝑂| {1, 2, … ,
𝑖𝐼  :مجموعه عم هايی كه بايد رتی ماشده 𝑖 پردززش
شوند.
𝑗𝐽  :مجموعه عم های كار 𝑗
𝑘𝑗𝐻  :مجموعه عم های مر له 𝑘 زز كار 𝑗
𝑎𝑝  :زمان پردززش عم 𝑎
𝛶  :يب عدد بزرگ

 -3-2مدل برنامهریزی عدد صحیح مخلوط دوم

𝑛

𝑗𝑇 𝑗𝑤

∑ Min
𝑗=1

𝑠. 𝑡.
𝑏𝑝 ≥ 𝑏𝑎𝑦𝛶 𝑥𝑎 − 𝑥𝑏 +
𝑎𝑝 ≥ ) 𝑏𝑎𝑦 𝑥𝑏 − 𝑥𝑎 + 𝛶(1 −

10-2ه

𝑎, 𝑏 ∈ 𝐻𝑗𝑘 , 𝑎 ≠ 𝑏 ,
𝑗𝑠 𝑗 = 1, … , 𝑛 , 𝑘 = 1, … ,

11-2ه

𝑚 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼𝑖 , 𝑎 ≠ 𝑏 , 𝑖 = 1, … ,

𝑏𝑝 ≥ 𝑏𝑎𝑦𝛶 𝑥𝑎 − 𝑥𝑏 +
𝑎𝑝 ≥ ) 𝑏𝑎𝑦 𝑥𝑏 − 𝑥𝑎 + 𝛶(1 −

12-2ه

𝑎 ∈ 𝐻𝑗𝑘 , 𝑏 ∈ 𝐻𝑗𝑘−1 ,
𝑗𝑠 𝑗 = 1, … , 𝑛 , 𝑘 = 2, … ,

𝑏𝑝 ≥ 𝑏𝑥 𝑥𝑎 −
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13-2ه

𝑛 𝑎 ∈ 𝐻𝑗𝑠𝑗 , 𝑗 = 1, … ,

𝑎𝑝 ≥ 𝑎𝑥 𝐶𝑗 −

14-2ه

𝑛 𝑗 = 1, … ,

𝑗𝑑 ≥ 𝑗𝑇 𝐶𝑗 −

15-2ه

𝑛 𝑗 = 1, … ,

𝐶𝑗 ≥ 0, 𝑇𝑗 ≥ 0

16-2ه

𝑂∈𝑎

𝑥𝑎 ≥ 0

17-2ه

𝑏 < 𝑎 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑂 ,

}𝑦𝑎𝑏 ∈ {0,1

مجموعه مندتديتهای 10-2ه ت 11-2ه بدان میكند كه
يا پردززش عم 𝑎 بايد پس زز راتمه عم 𝑏 ت يا پردززش
عم 𝑏 بايد پس زز راتمه عم 𝑎 آغاز تردد .زيه بدزن
م ناست كه دت عم نمیتوزند به طور همزمان پردززش شود
ت هدچ پدشندازی زز پدش ت دده شدهزی ندز ت ود ندزرد.
تمايز بده دت مجموعه مندتديت آن زست كه در مجموعه
مندتديت 10-2ه ،عم های 𝑎 ت 𝑏 مت لق به يب مر له
زز يب كار هستند در الی كه در مجموعه مندتديت -2
11ه عم های 𝑎 ت 𝑏 دت عملی هستند كه بايد توسي يب
ماشده پردززش شوند .مجموعه مندتديت 12-2ه زلززح
مینمايد كه عم های يب مر له تنها پس زز راتمه تمامی
عم های مرز پدش زز آن میتوزند آغاز تردد .مجموعه
مندتديتهای 13-2ه زمان تکمد هر يب زز كارها ت
مجموعه مندتديتهای 14-2ه ت 15-2ه ديركرد هر يب
زز كارها رز مناسره مینمايند .مجموعه مندتديت 16-2ه
زطمدنان میدهد كه تماح عم ها پس زز زمان فر آغاز
تردند .مجموعه مندتديت 17-2ه نوش متغدرهای فر ت
يب رز م ،ص مینمايد.
معیار طول مدت ساخت:

برزی م دار طول مد سارت كافی زست ،دسته مندتديت
2-14ه ت 𝑗𝑇 زز مدل فوق ذف شود ت در دسته مندتديت
2-13ه  𝐶maxايگزيه 𝑗𝐶 شود .همچنده ،تابع هدف
مساله بايد به  Min 𝐶maxتردي شود.

-3تولید مسائل نمونه
برزی مقايسه كارزيی دت مدل ،ندازمند مسا لی هستدم كه
نمايدم .به زيهتونه مسا
آنها رز توسي دت مدل
ز طال ا مسا نمونه میتويند .مسا نمونهزی برزی

مساله زمانبندی كارتاه مر لهزی با م دار عملکرد 𝐶max

توسي نصدری ت كدانفر [ ]6زرز ه شده زست .زما به دلد
زينکه زب اد زيه مسا بزرتتر زز آن زست كه توسي
باشد ،زز آنها رف نار
برنامهريزی عدد ندم اب
میكندم .ما برزی آزمايشهای مناسراتی رودمان ،شدوهزی
كه [ ]6برزی تردي مسا نمونه كار كارتاهی به مسا
كارتاه مر لهزی زرز ه كرده زست رز رتی دستهزی زز مسا
م،هور الرنس [ LA01-05 ]8با زب اد × 𝑛 × 𝑚 = 10
5ه زعمال مینمايدم .زيه مسا در تبسايت كتاب انه
تنقدق در عملدا  1در دسترس رزر دزرند .شايان ذكر زست
كه همانند [ ]6برزی هر پنت مساله كه دزرزی زندززه يکسانی
هستند ،زز يب سارتار مر لهزی م،ترک زستفاده شده ت
زيه سارتار در پدوست  1آمده زست.
زز آنجا كه م دار عملکرد مسا كار كارتاهی مورد زستفاده
برزی تولدد مسا كارتاه مر لهزی  𝐶maxبوده زست ،در هر
مساله نمونه بايد برزی هر يب زز كارها موعد تنويلی
م ،ص شود .برزی زيه كار زز رتيه م،هوری كه برزی تولدد
موعد تنوي ت ود دزرد []9ه زستفاده كردهزيم:
𝑚∑ = 𝑗 σرز
 .1برزی هر كار 𝑗 مقدزر 𝑖𝑗𝑝 𝑖=1
مناسره مینمايدم.
 .2موعد تنوي كار مربوطه رز زز رزبطه = 𝑗𝑑
⌋𝑓 × 𝑗𝜎⌊ به دست آتريد كه در آن ∈ 𝑓
} .{1.1,1.3,1.5برزی موعد تنوي آززد زز = 𝑓
 ،1.5برزی موعد تنوي م تدل زز  𝑓 = 1.3ت
برزی موعد تنوي س ت زز  𝑓 = 1.1زستفاده
نمايدد.

OR-Library: http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/info.html1
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 .3برزی به دست آتردن تزنها زز زيه زيده زستفاده
میشود 20 :در د كارها ردلی مهم هستند60 ،
در د كارها دزرزی زهمدت متوسطی هستند ت 20
در د كارها زهمدت كمتری دزرند .بنابرزيه ،برزی
 20در د زتل كارها به عنوزن مثال ،در مسا
نمونه ما كه  10كار دزريم؛ ي نی كار  1ت كار 2ه
 ،𝑤 = 4برزی  60در د ب دی  𝑤 = 2ت برزی
 20در د ب دی  𝑤 = 1در نار ترفته میشود.

زيه
كارزيی باالتر رز م ،ص نمايد .در ورتی كه با
مدلها به وزب بهدنه برسدم ،بايد زمان رسددن به وزب
بهدنه برزی مدلها مورد مقايسه رزر تدرد .زما در ورتی
مدلها منجر به وزب بهدنه ن،ود ،مقايسه مدان
كه
كدفدت وزبها روزهد بود.
 -1-4نتایج محاسباتی

مدلهای زرز ه شده در نرحزفززر تمز كدنويسی شده ت رتی
يب رزيانه لپتاپ دزرزی پردززشگر  Core i5با سرعت 2.5
 GHzز رز شده زست .نتايت ا زز ز رزی مدلهای زتل
ت دتح به ترتدا در دزتل  1ت  2آمده زست.

 -4مقایسه عملکرد دو مدل ارائه شده
مقايسه عملکرد مدلهای برنامهريزی عدد ندم زرز ه شده
برزی مساله زمانبندی كارتاه مر لهزی میتوزند مدل دزرزی
دتل  -1نتايت مناسراتی
شماره
مساله

زب اد
مساله

م دار طول مد سارت
زمان

𝑠ه

م دار مجموش تزندزر
ديركردها 𝑓 = 1.1ه
زمان 𝑠ه

مقدزر
بهدنه

مسا

توسي مدل زتل
م دار مجموش تزندزر
ديركردها 𝑓 = 1.3ه
زمان 𝑠ه

مقدزر
بهدنه

مقدزر بهدنه
𝑇𝑊𝑇

م دار مجموش تزندزر
ديركردها 𝑓 = 1.5ه
زمان 𝑠ه

مقدزر بهدنه
𝑇𝑊𝑇

LA01

10 × 5

8.9

𝐶max
605

233.1

𝑇𝑊𝑇
2586

200.3

1772

102.9

1012

LA02

10 × 5

1239.4

572

10001.8

1567

1444.9

673

605.1

210

LA03

10 × 5

119.1

542

10002.6

2183

*

10003.4

1362

*

*

10003.2

869

LA04

10 × 5

42.6

518

648.2

1854

341.6

1010

62.7

456

LA05

10 × 5

41.8

567

4392.7

1886

1727.4

1150

1384.8

589

* به دلد نرسددن به وزب بهدنه در دزكثر زمان ت دده شده  10000ثاندهه بهتريه وزبی كه به دست آمده ذكر شده زست.

دتل  -2نتايت مناسراتی
شماره
مساله

زب اد
مساله

م دار طول مد سارت
زمان 𝑠ه

مقدزربهدنه

مسا

م دار مجموش تزندزر
ديركردها 𝑓 = 1.1ه
مقدزر بهدنه

زمان 𝑠ه

𝐶max

توسي مدل دتح
م دار مجموش تزندزر
ديركردها 𝑓 = 1.3ه
مقدزر بهدنه

زمان 𝑠ه

𝑇𝑊𝑇

م دار مجموش تزندزر
ديركردها 𝑓 = 1.5ه
زمان 𝑠ه

𝑇𝑊𝑇

مقدزر
بهدنه
𝑇𝑊𝑇

LA01

10 × 5

4.6

605

263.7

2586

199.2

1772

74.5

1012

LA02

10 × 5

1260.9

572

8257.8

1567

1286.9

673

566.3

210

LA03

10 × 5

112.3

542

8547.3

2171

9842.5

1317

10004.9

LA04

10 × 5

35.3

518

663.5

1854

345.0

1010

56.7

456

LA05

10 × 5

29.0

567

4176.9

1886

1724.0

1150

1248.0

589

869

*

* به دلد نرسددن به وزب بهدنه در دزكثر زمان ت دده شده  10000ثاندهه بهتريه وزبی كه به دست آمده ذكر شده زست.

دتل  -3مقايسه كارزيی دت مدل زرز ه شده
م دار كارزيی

مجله مدلسازی در مهندسی

مدانگده زمان

مدل زتل

مدل دتح

مدانگده زمان

𝐶max

290.36

288.42

𝑇𝑊𝑇 𝑓 = 1.1ه

5055.68

4381.84

𝑇𝑊𝑇 𝑓 = 1.3ه

2743.52

2679.52

𝑇𝑊𝑇 𝑓 = 1.5ه

2431.74

2390.08
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مساله زمانبندی كارتاه مر لهزی

مقايسه كارزيی مدلهای برنامهريزی عدد ندم برزی

 با تو ه به زينکه.برزی زيه مساله در نار ترفته شدهزند
مسا كار كارتاهی ت كارتاه باز به عنوزن الت را ی زز
 مدلهای،مساله كارتاه مر لهزی اب مطرح شدن هستند
نهاد شده برزی زمانبندی بسداری زز كارتاههای كونب،پد
دت مدل ت مقايسه كارزيی
 نتايت ا زز.مناسا زست
نهاد، به عنوزن پد.ان میدهد، برتری مدل دتح رز ن،آنها
برزی تنقدقا آتی میتوزن به كارتدری رتش بندرز رز برزی
 همچنده زستفاده زز رتشهای.زيه مدلها مطرح نمود
.برنامهريزی زستوزر میتوزند الا تو ه باشد

386

. كارزيی دت مدل رز مورد مقايسه رزر میدهد3 دتل
مدل دتح برزی تمامی
 مدانگده زمان،مطابق زيه دتل
.مدل زتل زست
م دارهای كارزيی كمتر زز زمان
 ت دزد مسا لی كه توسي مدل زتل تا بهدنگی،همچنده
.دهزند بدش زز ت دزد متناظر برزی مدل دتح میباشد،ن

 نتیجهگیری-5
 دت مدل برنامهريزی عدد ندم م لو برزی،در زيه مقاله
.مساله زمانبندی كارتاه مر لهزی زرز ه شده زست
م دارهای عملکرد طول مد سارت ت مجموش تزندزر
ديركردها با ضرزيا موعد تنوي م تل ه به طور دزتانه
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