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ارائۀ یک الگوریتم رقابت استعماری کارآمد برای حل مسئلۀ زمانبندی پروژه
با محدودیت منابع
*2

ایمان پناهی ،1نسیم نهاوندی
 .1دانشآموختة کارشناسی ارشد دانشکد مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیتمدرس
 .2دانشیار دانشکد مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیتمدرس
(تاریخ دریافت ،95/04/23 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،95/10/04 :تاریخ تصویب)96/02/04 :

چکیده
در این مقاله ،الگوریتم جدیدی براساس چارچوب الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئلة زمانبندی پروژه با محدودیت منابع ارا ه میشود.
در این مسئله ،فعالیتهای پروژه با توجه به محدودیتهای منابع و روابط پیشنیازی ،بهگونهای زمانبندی میشوند که زمان پروژه حداقل شود.
در الگوریتم پیشنهادی ،بهمنظور مدلسازی عملگر جذب ،از عملگر تقاطع یکنواخت استفاده شده و برای جلوگیری از همگرایی ناقص الگوریتم،
دو عملگر انقالب ی نقطهای و چندنقطهای پیشنهاد شده است .همچنین بهمنظور جستوجوی بهتر فضای جواب ،دو الگوریتم بهبود پیشدرو-
پسرو و الگوریتم جستوجوی محلی مبتنیبر جایگشت بهکار رفته است .پارامترهای الگوریتم ،بهوسدیلة طراحدی آزمدایش تداگوچی تنظدیم و
کارایی الگوریتم با حل مجموعه مسا ل  PSPLIBارزیابی شده است .نتایج محاسبات و مقایسة آنها با الگوریتمهای موجود نشان مدیدهدد کده
الگوریتم پیشنهادی ،قابلیت یافتن جوابهای نزدی به بهینه در مسا ل کوچ و تولید جوابهای رقابتی در مسا ل بزرگ را دارد.

واژههایکلیدی :الگوریتم بهینهسازی ،الگوریتم رقابت استعماری ،مسئلة زمانبندی پروژه با محدودیت منابع.

شددرو  ،)LST( 4دیرتددرین زمددان پایددان ،)LFT( 5بیشددترین

مقدمه

6

در مسئلة زمانبندی پروژه با محدودیت مندابع (،)RCPSP

تعداد پسنیاز ( )MTSو ...پیشنهاد شده است .دمولیمیستر

زمان شرو فعالیتهای پروژه ،با توجه به محدودیت منابع و

و هرولن ،هفتادوچهار قانون اولویت را در پنج گروه مبتنیبر

روابط پیشنیازی تعیین میشود [ .]1این مسئله کاربردهای

فعالیت ،مبتنیبر شبکه ،مبتنیبر مسیر بحراندی ،مبتندیبدر

فراوانی در صدنایع و رشدتههدای مختلد مهندسدی مانندد

منابع و ترکیبی دستهبندی کردند [.]6

1

تحقیقات پزشکی [ ،]2توسعة نرم افدزار [ ]3و برنامده ریدزی

در دهه های اخیر ،بهدلیل کدارایی بهتدر الگدوریتمهدای

حسابرسددی [ ]4دارد .از سددوی دیگددر ،بسددیاری از مسددا ل

فراابتکدداری در مقایسدده بددا الگددوریتمهددای ابتکدداری ،توجدده

زمددانبندددی ماننددد زمددانبندددی کددار کارگدداهی 2و جریددان

بیشتری به آنها شدده اسدت .هارتمدان ،الگدوریتم ژنتیکدی

کارگاهی 3را میتوان نو خاصی از مسدئلة  RCPSPدرنظدر

مبتنیبر جایگشت را طراحی کدرد کده در آن ،جدوابهدای

گرفت [ .]5بالزوی و همکداران اثبدات کردندد کده مسدئلة

اولیه ،با قانون اولویت دیرترین زمان شرو ساخته میشوند.

 RCPSPرا باید  NP-hardدانست [ .]1از این رو ،امکان حل

وی همچنین برای ساخت جدوابهدای موجده جدیدد ،سده

دقیق این مسئله ،برای اندازه های بزرگ وجود ندارد .بدین-

عملگر تقاطع ی نقطهای ،چندنقطهای و یکنواخت پیشنهاد

ترتیددب ،بددرای حددل ایددن مسددئله ،روشهددای ابتکدداری و

انطباقی را طراحی کدرد

فراابتکاری ایجاد شده است.
روش های ابتکاری ،با به کارگیری قوانین مختل اولویت

کرد [ .]7هارتمان الگوریتم ژنتی
که در آن ،ی

ژن اضافه تعیین کنند الگدوریتم کدگشدایی

جددواب اسددت [ .]8بیددولیمن و لکدد

الگددوریتم تبریددد

باید بهترین جواب ممکن را بدرای مسدئلة  RCPSPبیابندد.

شبیهسازیشدده را پیشدنهاد کردندد کده در آن ،جدوابهدا

تاکنون قوانین گوناگونی در اولویدت مانندد دیرتدرین زمدان

بهصدورت فهرسدت فعالیدت کدگدذاری مدیشدوند و تولیدد
جوابهای جدید ،بهوسیلة جابهجایی فعالیتها در فهرسدت

* نویسند مسئول:

تلفن و فکس02182884141 :

Email: n_nahavandi@modares.ac.ir
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فعالیت صدورت مدیگیدرد [ .]9والدز و همکداران ،الگدوریتم
ترکیبی ژنتی

را بدا ید

الگدوریتم جسدت وجدوی محلدی

طراحی کردند .همچنین آنها عملگر تقاطع اوج را معرفی
کردند که مبتنی بر چگونگی تخصیص منابع در برنامه های
زمان بندی است [ .] 10زیدارتی و همکداران ،عملکدرد سده
الگددوریتم زنبورعسددل ،الگددوریتم کددوالنی زنبورعسددل و
الگددوریتم بهیندده سددازی ازدحددام زنبورهددا را بددرای مسددئلة
 RCSPSبررسی کردند [ .] 11فنگ و ونگ ،الگوریتم پرش
قورباغه را پیشنهاد کردند .سازوکار تولید جواب ها در ایدن
الگوریتم ،براساس چگونگی تخصیص مندابع اسدت .آنهدا
همچنین روش جدیدی برای ارزیابی سریع تر جدواب هدای
جدید معرفی کردند [ .]12فهمی و همکاران ،بده بررسدی
کارایی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات با تنظیم دوگانة
مضددداع  7پرداختندددد [ .] 13ژندددگ و وندددگ ،الگدددوریتم
بهینه سازی چندعامل ی را بدرای حدل مسدئلة زمدان بنددی
پروژه طراحی کردند  .نتایج این الگوریتم نشان داد کده در

نشدان مددیدهنددد 𝑝𝑗 .مدددت فعالیدت 𝑗 اسددت .پددس از آغدداز
فعالیت ،امکان قطعشدن آن وجود ندارد .به دالیل منطقی و
فناورانه ،بین فعالیتها روابدط پدیشنیدازی وجدود دارد .تدا
زمانی که تمامی پیشنیازهدای فعالیدت 𝑗 بده پایدان نرسدد،
نمیتوان فعالیت 𝑗 را آغاز کرد بنابراین ،روابط پیشنیدازی،
از نو پایان به شرو است .هر فعالیت ،به تعدداد مشخصدی
منبع تجدیدپدذیر احتیداج دارد 𝐾 .ندو منبدع تجدیدپدذیر
وجود دارد که با 𝐾  𝑘 = 1, … ,نشان داده میشدوند .میدزان
منبع دردسدترس از ندو  ،kدر هدر دوره بدا 𝑘𝑏 نشدان داده
میشود .فعالیت 𝑗 به 𝑘𝑗𝑞 واحد از منبع 𝑘 در هدر دوره نیداز
دارد که مقدار آن ثابت و مشخص است .تابع هدف مسدئله،
حداقلسازی زمان پروژه است.
در شکل  ،1مثالی ساده از مسئلة  RCPSPبا  11فعالیدت و
ی نو منبع تجدیدپذیر بدا ظرفیدت  2واحدد در هدر دور
زمانی نشان داده شده است .شکل  2ی برنامة زمانبنددی
موجه را برای این مسئله نشان میدهد.

مقایسه با سایر الگوریتم ها ،ایدن الگدوریتم کدارایی بسدیار
مناسبی دارد [.]14
8

آتشپز گرگری و لوکاس ،الگوریتم رقابت استعماری را
طراحی کردند [ .]15الگوریتم رقابت استعماری ،ید

روش

بهینه سازی است که در آن ،مانند الگوریتم ژنتید  -کده از
تکامل زیسدتی الهدام گرفتده اسدت -از مفداهیم موجدود در
تکامل سیاسی -اجتماعی بدرای توسدعة الگدوریتم اسدتفاده
شده است.
از الگدددوریتم  ICAبدددرای حدددل بسدددیاری از مسدددا ل
بهینه سازی مهندسدی مانندد مسدا ل زمدان بنددی ،مسدئلة
باالنس خط مونتاژ و مسئلة جانمایی تسهیالت استفاده شده
است [ ،]16اما این الگدوریتم ،بدرای حدل مسدئلة RCPSP

شکل  .1مثالی از مسئلۀ ]12[ RCPSP

بهکار نرفتده اسدت بندابراین ،هددف ایدن تحقیدق ،توسدعة
الگوریتم رقابت استعماری ،بدرای حدل مسدئلة زمدانبنددی
پروژه با محدودیت منابع است.

مسئلۀ زمانبندی پروژه با محدودیت منابع
در مسئلة زمانبندی پروژه با محدودیت منابع ،مسئله دارای
𝑛 فعالیت است .فعالیت های  0و  𝑛 + 1مجازی هستند که
به مسئله افزوده شدهاند و بهترتیب شرو و پایدان پدروژه را

شکل  .2یک برنامۀ زمانبندی موجه []12

ارا ة ی
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الگوریتم پایۀ رقابت استعماری

الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی

در الگوریتم رقابت استعماری ،ابتدا کشورها به تعدداد 𝑝𝑜𝑝𝑁

رویة الگوریتم پیشنهادی  ICAبه این صورت است که ابتددا
جوابهای اولیه ،بده روش نموندهگیدری تصدادفی مغرضدانة
مبتنیبر پشیمانی 11تولید میشوند .سپس الگدوریتم بهبدود
پیشرو -پسرو  )FBI(12روی جوابهدای تولیدشدده اعمدال
می شود .در گام بعد ،جمعیدت اولیده براسداس مقددار تدابع
تناسب زمان پروژه مرتب میشود و تعدداد 𝑝𝑚𝑖𝑁 از بهتدرین
جواب ها به عنوان استعمارگر انتخاب میشود .سایر جوابها،
بهعنوان کلونی به هر اسدتعمارگر تخصدیص داده مدیشدود.
پس از تشکیل امپراتوریها ،هرید از کلدونیهدا بدهوسدیلة
عملگر تقاطع یکنواخت ،بهسدمت اسدتعمارگر خدود جدذب
مدیشددود .در مرحلددة بعددد ،عملگددر انقددالب ید نقطددهای و
چندنقطه ای بر کلونیهای هر امپراتوری اعمال میشود .اگر
در هر امپراتوری ،جواب بهتری نسبت بده اسدتعمارگر پیددا
شددد ،جددای آن جددواب بددا اسددتعمارگر عددوض م دیشددود و
الگددوریتمهددای  FBIو جسددتوجددوی محلددی مبتنددیبددر
جایگشت )PBLS( 13برای بهبود بیشتر اسدتعمارگر جدیدد،
بر آن اعمال میشوند .درنهایت ،رقابت میدان امپراتدوریهدا
برای تصاحب بددترین جدواب از بددترین امپراتدوری شدکل
میگیرد .رویة این الگوریتم در شکل  3مشاهده میشود.

و بهصورت تصادفی تولید میشوند .پس از محاسدبه ،مقددار
تابع هدف کشورهای تولیدشده به تعداد 𝑝𝑚𝑖𝑁 از کشورهای
اولیه که دارای کمترین هزینه هستند به عنوان اسدتعمارگر،
و سایر کشورها بهعنوان مستعمره انتخاب مدیشدوند .بدرای
ساخت امپراتوریها ،کشورهای مستعمره بدهتناسدب قددرت
استعمارگرها بین آنها تقسیم میشوند.
پس از تخصیص مستعمرهها به استعمارگران و تشکیل
امپراتوریهای اولیه ،مستعمره ها به سمت استعمارگر خدود
حرکت میکنند .این حرکت ،شبیه سازی سیاست جدذبی

9

است که به وسیلة استعمارگران پیداده مدیشدود .براسداس
تاریخ امپراتدوری هدا ،اسدتعمارگران سدعی مدی کنندد کده
مستعمره ها را از جنبه ها ی فرهنگی ،سیاسدی و اجتمداعی
بهسوی خود جذب کنند درحالی که برخی از مستعمرههدا
دربرابر این سیاست مقاومت می کنند و دست به اصالحاتی
میزنند .در الگوریتم رقابت استعماری ،این عملگر بهعنوان
انقالب 10شناخته می شدود .همچندین ایدن عملگدر سدبب
جلوگیری از همگرایی سریع الگوریتم به جوابهای بهیندة
محلی میشود.
پس از اعمال عملگر جذب و انقدالب بدر مسدتعمرههدا،
ممکن است برخی از آنها بده موقعیدت بهتدری نسدبت بده
استعمارگر دست پیدا کنند بنابراین ،باید جای مستعمره و
استعمارگر عوض شود .در گام بعد ،رقابت میان امپراتوریها
اتفاق میافتد .در این رقابت ،امپراتوریها تالش میکنند که
مستعمرههای سایر امپراتوریها را تصاحب کنند .طدی ایدن
فرایند ،امپراتوری ضعی  ،ضعی تر میشود و امپراتوریهای
قوی ،قدرت بیشتری مییابد .در الگوریتم رقابت استعماری،
ضعی ترین امپراتوری ،ضعی ترین کشور خدود را از دسدت
میدهد و سایر امپراتدوریهدا متناسدب بدا قدرتشدان بدرای
تصاحب این کشور رقابت میکنند .بده ایدن فرایندد ،رقابدت
ببین امپراتوری میگویند .قددرت امپراتدوریهدا ،بدهوسدیلة
رابطة  1محاسبه میشود .در این رابطه 𝜉 ،عدددی بدین  0و
 1است.

) 𝑛𝑡𝑠𝑖𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑚𝑖(𝑡𝑠𝑜𝐶 = 𝑛𝐶 𝑇.
(+𝜉𝑚𝑒𝑎𝑛{𝐶𝑜𝑠𝑡(𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑒𝑠𝑜𝑓𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑒𝑛 )})1

کدگذاری و ساخت جوابهای اولیه
در الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی ،جوابهدا بدهصدورت
فهرست فعالیت 14کدگذاری شدهاند .فهرست فعالیت ،توالیای
از فعالیتهاست که در آن ،هر فعالیت قبدل از پدسنیازهدایش
درون فهرست قرار گرفته است .برای ایجاد جوابهای اولیه ،از
روش نمونه گیری تصادفی مغرضانة مبتنیبر پشیمانی استفاده
شده است .ساخت جوابها ابتدا از ید فهرسدت خدالی آغداز
میشود .سپس در هر مرحلده ،از مجموعده فعالیدتهدایی کده
کاندید شدهاند ،ی فعالیت بهصورت تصادفی انتخاب میشدود
و درون فهرست قرار میگیرد .فعالیت 𝑖 کاندید است ،اگر درون
فهرست نیمهساخته قرار نگرفته باشد و همة پیشنیازهدای آن
در فهرست نیمهساخته وجود داشته باشدد .بدرای سداخت هدر
فهرست ،یکی از قوانین اولویت  LFT ،LTSو  ،MTSبهصورت
تصادفی انتخاب میشود .از قانون اولویت انتخدابشدده ،بدرای
تعیین احتمدال انتخداب فعالیدتهدا در هدر مرحلده اسدتفاده
میشود.
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شکل  .3چارچوب الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی

احتمال انتخاب فعالیت 𝑗 با انداز اولویدت 𝑗𝜇 بده وسدیلة
رابطة  2محاسبه میشود.
()2

𝛼

𝛼)𝜀(𝜇𝑗 +

)𝜀𝑗∈𝐷(𝜇𝑗 +

∑ = 𝑗𝜂

انداز اولویت فعالیت 𝑗 برای قوانین اولویت  LSTو LFT

با روابدط  3و  ،4و بدرای قدانون اولویدت  MTSبدا رابطدة 5
محاسبه می شود .در این روابط 𝐷 ،مجموعده فعالیدتهدایی
است که کاندید شدهاند.
𝜇𝑗 = 𝑚𝑎𝑥𝑖∈𝐷 (𝐿𝐹𝑇𝑖 ) − 𝐿𝐹𝑇𝑗 + ۱
()3
𝜇𝑗 = 𝑚𝑎𝑥𝑖∈𝐷 (𝐿𝑆𝑇𝑖 ) − 𝐿𝑆𝑇𝑗 + ۱
()4
𝜇𝑗 = 𝑀𝑇𝑆𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑖∈𝐷 (𝑀𝑇𝑆𝑖 ) + ۱
()5

دلیل انتخاب سه قانون اولویت  LST ،LFTو  MTSاین
است که به وسیلة تولید جواب های اولیة متنو  ،منداطقی از
فضای جواب که احتمال میرود جواب بهینه در آنجدا قدرار
داشته باشد ،جست وجو شوند [ .]13عدالوهبدراین ،کدولیش
نشان داده است که این سه قدانون اولویدت ،در مقایسده بدا
سایر قوانین عملکرد بهتری دارندد .کدولیش بدرای انتخداب
فعالیتها ،روش نمونهگیدری تصدادفی مغرضدانة مبتندیبدر
پشیمانی را با  α = ε = 1پیشنهاد کرده است .از اینرو ،در
این تحقیق نیدز ایدن دو پدارامتر برابدر بدا  1درنظدر گرفتده
شدهاند [ .]17پس از ساخت جوابهای اولیه ،الگوریتم FBI
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بر همة جوابها اعمال میشدود .درنهایدت ،براسداس مقددار
تددابع هدددف ،اسددتعمارگران مشددخص مددیشدوند و کشددورها
بهعنوان مستعمره بین آنها تقسیم میشوند.

کدگشایی جوابها
برای رمزگشایی جوابها ،دو الگوریتم در ادبیات زمانبنددی
پروژه پیشنهاد شده است .الگدوریتم  15SSGSکده براسداس
فعالیتها و روابط پیشنیازی آنها عمل میکند .روش دوم،
الگوریتم رویة تولید برنامة زمان بندی مدوازی  16PSGSکده
نقاط تصمیم گیری آن مبتنیبر زمدان اسدت .تفداوت میدان
 SSGSو  PSGSدر آن است که زمانبندیهدای تولیدشدده
بهوسیلة  ،SSGSزمانبندیهای فعال 17هستند .درحالیکده
18
زمانبندیهای تولیدشده بدهوسدیلة  PSGSبددون تدأخیر
هستند .در زمانبندیهای بدون تأخیر ،زمان بیکداری فقدط
وقتی در برنامة زمانبندی ایجاد میشود که فعالیدت موجده
برای زمانبندی وجدود نداشدته باشدد .زمدانبنددی بهینده،
همواره بدون تأخیر نیسدت .از ایدنرو ،بدهکدارگیری PSGS
ممکن است بده نادیددهگدرفتن جدواب بهینده منجدر شدود
بنددابراین ،زمددانبندددیهددای بدددون تددأخیر ،زیرمجموعددة
زمانبندیهای فعال هستند .در مقابل ،زمانبندیهای فعال
حداقل ی زمانبندی بهینه دارند [ ]17بندابراین ،در ایدن
تحقیق ،با توجه به این ویژگی مهم الگدوریتم  ،SSGSاز آن
برای رمزگشایی جوابها استفاده شده است.
در الگوریتم  ،SSGSفعالیت ها به همان ترتیبدی کده در
فهرست فعالیتها قرار گرفتهاند ،وارد الگوریتم مدیشدوند و
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در نزدی ترین زمان ممکن برای آغاز فعالیدت زمدانبنددی
میشوند بهطوریکده پدیشنیازهدای فعالیدت درون برنامدة
زمان بندی قرار گرفته باشدند و مندابع کدافی بدرای اجدرای
فعالیت وجود داشته باشد.

عملگر جذب
بهمنظور مدلسازی سیاست جذب برای مسئلة زمدانبنددی
پروژه ،از عملگر تقاطع یکنواخت پیشدنهادی هارتمدان []7
استفاده شده است .این عملگر به این صورت اسدت کده ابتددا
فهرسددتی جدیددد ،بدده انددداز تعددداد فعالیدتهددای مسددئله ،از
عددهای تصادفی ] 𝑟𝑖 ∈ [0, 1تولید مدیشدود .سدپس بایدد
بددرای هددر جایگدداه از جددواب جدیددد تصددمیمگیددری شددود.
اگر 𝑖𝑟 ≥ 𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑝 باشد ،فعالیتی که دارای کمترین اندیس
اسددت و پددیشتددر در فهرسددت جدیددد قددرار نگرفتدده اسددت ،از
فهرست فعالیت استعمارگر انتخاب میشدود و در جایگداه 𝑖ام
فهرست جدید قرار مدیگیدرد .اگدر 𝑖𝑟 < 𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑝 باشدد،
فعالیتی که دارای کمترین انددیس اسدت و پدیش از ایدن در
فهرست جدید قرار نگرفته است ،از فهرست فعالیت مستعمره
انتخاب میشود و در جایگاه 𝑖ام فهرست جدید قرار میگیدرد.
شکل  4چگونگی اجرای این عملگر را نشان میدهد.
𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑝 ،نرخ جذب و از پارامترهای الگدوریتم اسدت.
جوابهای جدید ایجادشده بدهوسدیلة ایدن عملگدر همدواره
موجه هستند.

شکل  .4عملگر جذب
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عملگر انقالب تکنقطهای
عملگر انقالب ت نقطهای به این صورت است که از فهرست
فعالیتهای هدر کلدونی ،ید فعالیدت بدهصدورت تصدادفی
انتخاب می شود .ایدن فعالیدت را مدی تدوان در فاصدلة بدین
نزدی ترین پیش نیاز و پسنیاز جابهجا کرد بنابراین ،مکان
جدید فعالیت ،بدهصدورت تصدادفی در ایدن فاصدله انتخداب
میشود .سپس برای اینکده جدواب جدیدد همچندان موجده
بماند ،ی جابهجایی چرخشی ،روی فعالیت هایی کده بدین
جایگاه هدای جدیدد و قددیم فعالیدت وجدود دارندد ،اعمدال
میشود.
شکل  5نحو کارکرد این عملگر را برای جدواب مسدئلة

شکل  1نشان میدهد .ابتددا انتخداب فعالیدت  5بدهصدورت
تصادفی صورت میگیرد .نزدی ترین پیشنیداز و پدسنیداز
فعالیت  5در ایدن فهرسدت ،بدهترتیدب فعالیدتهدای  2و 7
هستند بنابراین ،مکان جدید فعالیت  5باید از میان مکدان
فعالیتهای  8 ،6 ،3 ،1 ،4بهتصدادف انتخداب شدود کده در
اینجا فعالیت  6انتخاب شدده اسدت .پدس از جابدهجاشددن
فعالیت  5با  ،6برای اینکه توالی فعالیتها همچندان موجده
بماند ،باید جابهجایی چرخشی اعمال شود و فعالیتهدای 1
و  3با همان ترتیب ،پیش از فعالیت  6قدرار گیرندد .پدس از
اعمال این عملگر ،جواب تولیدشد جدیدد همچندان موجده
است.

شکل  .5عملگر انقالب یکنقطهای

عملگر انقالب چندنقطهای

رقابت میان امپراتوریها

این عملگر ،فهرست فعالیتها را بهصدورت کنتدرلشدده بده
فهرسددت دیگددری تبدددیل م دیکنددد .عملگددر چندنقطددهای
بهگونهای طراحی شده است که در تکرارهای اولیه ،انقدالب
شدیدتری در مقایسه با تکرارهای نهایی ایجاد مدیکندد .در

در رقابت میان امپراتوریهدا ،بددترین مسدتعمره از بددترین
امپراتوری ،انتخاب و بهصورت تصادفی به سایر امپراتوریهدا
تخصددیص داده مدیشددود .در ایددن پددژوهش ،بددرای انتخدداب
i
تصادفی امپراتوری ،از روش انتخاب براسداس چدرخ رولدت
استفاده شده است .درصورتیکه امپراتدوری ضدعی  ،بددون
کلونی و تنها دارای ید اسدتعمارگر باشدد ،آن اسدتعمارگر
بهصدورت تصدادفی بده سدایر امپراتدوریهدا تخصدیص داده
میشود .درنهایت ،قدرت امپراتدوریهدا بدار دیگدر محاسدبه
میشود.

هر فهرست فعالیت ،اگر فعالیت 𝑖 ام پیشنیاز فعالیت 𝑖 + 1

ام نباشددد ،فعالیددت 𝑖 ام بددا احتمددال 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜𝑣𝑒𝑟𝑃 جددایگزین
فعالیت  𝑖 + 1ام میشود بنابراین ،ترتیب فعالیتهدا تغییدر
میکند ،اما جواب همچنان موجده اسدت 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 .ابتددا
برابر  1درنظر گرفته شده است و در هر تکدرار𝑃𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 ،
با نرخ  αکم میشود.

روش بهبود پیشرو -پسرو
الگوریتم  FBIروشی مثثر بدرای بهبدود برنامدة زمدانبنددی
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است که بهوسیلة لدی و ویلدس معرفدی شدده اسدت [.]18
به طورکلی در الگوریتم  ،FBIبا به کارگیری متنداوب SSGS
بهصورت پیشرو و پسرو ،جدوابهدا تدا جدایی بهبدود پیددا
میکنند که امکان بهبود بیشتر وجود نداشدته باشدد .زمدان
پایان فعالیتها که با محاسبات پیشرو بهدست آمدده اسدت،
اولویت فعالیت ها را برای محاسدبات پدس رو بعددی تعیدین
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میکند .بهطور مشابه ،زمان شرو فعالیتها که با محاسبات
پسرو بدهدسدت آمدده اسدت ،اولویدت فعالیدتهدا را بدرای
محاسبات پیشرو بعدی تعیین میکند .شکل  6ی تکرار از
الگوریتم  FBIرا بدرای بهبدود زمدان بنددی شدکل  2نشدان
میدهد.

شکل  .6یک تکرار از الگوریتم ]12[ FBI

الگوریتم

PBLS

الگوریتم  PBLSمانند عملگر انقالب چندنقطهای اسدت بدا
این تفاوت که درصورتی جدای فعالیدت 𝑖 بدا فعالیدت𝑖 + 1

عوض میشود که فعالیت 𝑖 پیشنیاز فعالیت  𝑖 + 1نباشد و
این جابهجایی ،به بهبود زمدان پدروژه منجدر شدود .در ایدن
الگوریتم ،همة جابهجداییهدای مجداز بررسدی مدیشدوند و
درصورت بهبود جواب ،این جابهجایی حفظ میشود.

نتایج محاسباتی
بهمنظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشدنهادی 960 ،مسدئله

از مجموعدده مسددا ل  PSBLIBانتخدداب شدددهانددد .مسددا ل
 PSPLIBبهوسیلة نرمافزار  ProGenتولیدد شددهاندد و ایدن
نرمافزار به دست کدولیش و اسدپریچر طراحدی شدده اسدت
[ .]19ایددن مجموعدده 480 ،مسددئله بددا  30فعالیددت و 480
مسئله با  60فعالیت دارد.
برای مقایسة الگوریتم رقابت اسدتعماری پیشدنهادی بدا
سایر الگوریتمها ،از معیدار متوسدط درصدد انحدراف از حدد
پایین ( )Avg.LB.Devاستفاده شده است کده بدا رابطدة 6
محاسبه میشود.
()6
𝑅)⁄

𝑖𝐵𝐿𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛𝑖 −
𝑖𝐵𝐿

( 𝐴𝑣𝑔. 𝐿𝐵. 𝐷𝑒𝑣 = ∑𝑅𝑖=۱
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𝑖𝑛𝑎𝑝𝑠𝑒𝑘𝑎𝑀 مقدار تابع هدف بهدستآمدده بدهوسدیلة
الگوریتم رقابت استعماری برای مسئلة 𝑖 ام اسدت 𝐿𝐵𝑖 .حدد
پایین مسئلة 𝑖 ام و 𝑅 تعداد مسا ل است .بدرای مسدا ل 30
فعالیتی ،جواب بهینه بهعنوان حد پایین آنها درنظر گرفته
شده است ،اما از آنجاکه جواب بهیندة مسدا ل مجموعدة 60
20
فعالیتی مشخص نیست ،از حد پایان روش مسیر بحراندی
برای محاسبة  Avg.LB.Devاستفاده شده است.
در ادامه ،فرایندد تنظدیم پارامترهدای  ICAبدا طراحدی
آزمایش تاگوچی و نتایج حاصل از حدل مسدا ل شدرح داده
میشود.

تنظیم پارامترها
بددرای تنظددیم پارامترهددای الگددوریتم رقابددت اسددتعماری ،از
طراحی آزمایش تداگوچی اسدتفاده شدده اسدت .بده همدین
جهت 48 ،مسئله از مجموعدة  30فعدالیتی و  48مسدئله از

مجموعة  60فعالیتی ،بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند.
الگددوریتم رقابددت اسددتعماری پیشددنهادی ،دارای پددنج
پارامتر تعداد کشورهای اولیه ( 𝑝𝑜𝑝𝑁) ،تعدداد امپراتدوریهدا
( 𝑝𝑚𝑖𝑁) ،نرخ جذب ( 𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑃) ،نرخ کاهش عملگر انقالب
چندنقطهای (𝛼) و ضریب ( 𝜉) است .این پارامترها و سدطوح
مختل آنها در جدول  1مشاهده میشود .براسداس تعدداد
فاکتورها و تعداد سط های آنها ،جدول طراحی آزمایش ،با
5

 16تیمار )  𝐿16 (4تهیه شده اسدت .طدرح آزمدایشهدا در
جدول  4قابلمشداهده اسدت Avg.LB.Dev .متغیدر پاسدخ
است و ارزیابی  5000برنامة زمانبندی بهعنوان شرط توق
الگوریتم درنظر گرفته شده است .با مشاهد روند تغییدرات
متغیر پاسخ در شکلهای  8و  9میتوان بهترین ترکیدب از
مقدار پارامترها را برای الگوریتم رقابت اسدتعماری انتخداب
کرد .این ترکیب در جدول  2مشاهده میشود.

جدول  .1ترکیبهای مختلف از مقادیر فاکتورها

پارامتر

سطوح فاکتور
1

2

3

4

𝑝𝑜𝑝𝑁

50

100

150

200

𝑝𝑚𝑖𝑁

5

10

15

20

𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑃

0 /2

0 /4

0 /6

0 /8

𝛼

0/003

0/005

0/008

0/01

𝜉

0/01

0/05

0 /1

/15

شکل  .۷نمودار همگرایی مسئلۀ j605_6
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بهمنظور بررسی همگرایی الگوریتم  ICAبا پارامترهدای
انتخابی ،ی مسئله به صدورت تصدادفی انتخداب ،و نمدودار
همگرایی حل این مسا ل رسم شده اسدت (شدکل  .)7ایدن
نمودار ،بهترین زمان پروژ یافدتشدده بدهوسدیلة الگدوریتم
 ICAو متوسط زمان پروژ همة کشورها را در هدر تکدرار از
الگوریتم نشان میدهد .از آنجاکه الگوریتم نسبتاً بدهسدرعت
همگرا میشدود ،پارامترهدای انتخدابشدده بدرای الگدوریتم
مناسباند.
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بهینة  444 ،426و  474مسئله از  480مسئله را بیابد.
متوسط درصد انحراف از حد پایین بدرای مجموعدة 60
فعددالیتی ،بدده ازای معیددار توقدد ارزیددابی  5000 ،1000و
 50000برنامددة زمددانبندددی ،بددهترتیددب  12/20 ،12/53و
 11/74درصد است .همچندین الگدوریتم پیشدنهادی ،315
 357و  366عدد از بهترین جوابهای یافتشده برای 480
مسئله را یافته است.
جدول  .3نتایج الگوریتم  ICAپیشنهادی

جدول  .2ترکیب انتخابشده از پارامترها
مجموعه
مسائل 

 30فعالیتی
 60فعالیتی

𝒑𝒐𝒑𝑵

𝒑𝒎𝒊𝑵

𝒆𝒕𝒂𝒍𝒊𝒎𝒊𝒔𝒔𝒂𝑷

150
50

20
20

0 /6
0 /6

𝜶

مجموعهمسائل 
𝝃

0/15 0/01
0/2 0/01

نتایج محاسباتی الگوریتم پیشنهادی
جدول  3نتایج الگوریتم  ICAپیشنهادی را نشان مدیدهدد.
متوسط درصد انحراف از جدواب بهینده بدرای مجموعدة 30
فعددالیتی ،بدده ازای معیددار توقدد ارزیددابی  5000 ،1000و
 50000برنامة زمانبندی بهترتیدب برابدر بدا  0/13 ،0/30و
 0/01درصد است .الگوریتم  ICAقدادر بدوده اسدت جدواب

 30فعالیتی
 60فعالیتی

زمانبندی)
معیارتوقف(تعدادبینامههای 
۱۰۰۰

 ۵۰۰۰

۵۰۰۰۰

0/30
12/53

0/13
12/20

0/01
11/74

مقایسۀ عملکرد الگوریتم پیشنهادی باا ساایر
الگوریتمها
در این قسمت ،الگوریتم  ICAپیشدنهادی بدا  12الگدوریتم
موجود در ادبیات مقایسه شده است .مقادیر بدهدسدتآمدده
بهوسیلة این الگوریتمهدا ،بدرای مجموعده مسدا ل  30و 60
فعالیتی در جدولهای  5و  6نشان داده شده است.

شکل  .۸روند تغیر پارامترها برای مسائل  3۰فعالیتی
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شکل  .۹روند تغییر پارامترها برای مسائل  6۰فعالیتی
جدول  .4طبقهبندی متعامد طراحی آزمایشها و مقادیر پاسخ

فاکتورها

Avg.LB.Dev

شمار آزمایش

𝒑𝒐𝒑𝑵

𝒑𝒎𝒊𝑵

𝒆𝒕𝒂𝒍𝒊𝒎𝒊𝒔𝒔𝒂𝑷

𝜶

𝝃

مجموعة  30فعالیتی

مجموعة  60فعالیتی

1

50

5

0/ 2

0/003

0/05

0/704058993

10/64673786

2

50

10

0/ 4

0/005

0 /1

0/591625271

10/69062812

3

50

15

0/ 6

0/008

0/15

0/560305631

10/20126514

4

50

20

0/ 8

0/01

0 /2

0/58073535

10/17888607

5

100

5

0/ 4

0/008

0 /2

0/590880049

10/54789852

6

100

10

.0/ 2

0/01

0/15

0/574560017

10/47262598

7

100

15

0/ 8

0/003

0 /1

0/746224417

10/78201578

8

100

20

. 0 /6

0/005

0/05

0/593909862

10/41025967

9

150

5

0/ 6

0/01

0 /1

0/441470424

10/37813341

10

150

10

0/ 8

0/008

0/05

0/659114719

10/57153742

11

150

15

/2

0/005

0 /2

0/742983264

10/67484745

12

150

20

/4

0/003

0/15

0/521726516

10/63528435

13

200

5

/8

0/005

0/15

0/731305295

10/7146

14

200

10

/6

0/003

0 /2

0/562376238

10/57809099

15

200

15

/4

0/01

0/05

0/614450739

10/62018143

16

200

20

/2

0/008

0 /1

0/661678335

10/71875075
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جدول  .5متوسط انحراف از جواب بهینه در مجموعه مسائل  3۰فعالیتی

تعداد برنامههای زمانبندی

الگوریتم

1000

5000

50000

الگوریتم پیشنهادی

0/30

0/13

0/01

نمونهبرداری -انطباقی []20

0/74

0/52

-

1/03

0/56

0/23

0/65

/44

-

0/38

0/22

-

0/38

0/23

-

ژنتی

[]22

0/74

0/33

0/16

ژنتی

ترکیبی []10

0/27

0/06

0/02

0/42

0/19

0/04

0/13

0/10

-

جهش ترکیبی قورباغه []12

0/36

0/21

0/18

بهینهسازی ازدحام ذرات []13

0/22

0/05

0/02

بهینهسازی چندعاملی []14

0/17

0/06

0/01

ژنتی

[]7

نمونهبرداری -انطباقی []21
ژنتی

[]8

تبرید شبیهسازیشده []9

زنبورعسل]11[ FBI -
نروژنتی

[]23

رتبة عملکرد الگوریتم پیشدنهادی در مقایسده بدا سدایر
الگوریتمها ،برای مجموعة  30فعالیتی و به ازای معیار توق

ارزیابی  5000 ،1000و  50000برنامة زمان بندی بهترتیب
 5 ،4و  1است.

جدول  .6متوسط انحراف از جواب بهینه در مجموعه مسائل  6۰فعالیتی

الگوریتم
الگوریتم پیشنهادی
نمونهبرداری -انطباقی []20
ژنتی []7
نمونهبرداری -انطباقی []21
ژنتی []8
تبرید شبیهسازیشده []9
ژنتی []22
ژنتی ترکیبی []10
زنبورعسل]11[ FBI -
نروژنتی []23
جهش ترکیبی قورباغه []12
بهینهسازی ازدحام ذرات []13
بهینهسازی چندعاملی []14

تعداد برنامههای زمانبندی
1000

5000

50000

12/53
13/51
13/30
12/94
12/21
12/75
13/8
11/56
11/89
11/51
11/44
11/86
11/64

12/20
13/06
12/74
12/58
11/70
11/9
13/31
11/10
11/19
11/29
10/87
11/19
10/84

11/74
12/26
12/83
10/73
10/84
10/66
10/85
10/64
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در مجموعة  60فعالیتی ،الگوریتم  ICAبا معیدار توقد
ارزیابی  1000برنامة زمانبندی هشتمین الگوریتم ،با معیار
 5000برنامة زمانبندی ،نهمین الگوریتم و با معیدار توقد
ارزیابی  50000برنامة زمانبندی ،ششمین الگوریتم است.
براسدداس تعری د کددولیش و هارتمددان ،بددرای مقایسددة
الگوریتمهای فراابتکاری ،الگوریتم  ،Aالگوریتم  Bرا مغلدوب
میکند ،اگر به ازای همة معیارهای توق و همدة مجموعده
مسا ل ،الگوریتم  Aبدتر از الگوریتم  Bنباشد و حدداقل بده
ازای یکی از مجموعه مسا ل و ی معیار توق  ،الگوریتم A
بهتر از  Bباشد [ .]24براساس این معیار و جددولهدای  5و
 ،6الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی ،بهوسیلة الگدوریتم
بهینهسازی چندعاملی [ ]14مغلدوب مدیشدود و بدر چهدار
الگوریتم [ ]22 ،21 ،20 ،7غلبه میکند.

نتیجهگیری
نوآوری اصلی این مقاله ،الگوریتم رقابدت اسدتعماری جدیدد
برای حل مسئلة زمانبندی پروژه با محدودیت منابع اسدت.
در ایددن الگددوریتم ،جددوابهددا بددهصددورت فهرسددت فعالیددت
کدگذاری شدهاند و برای کدگشایی جدوابهدا ،از الگدوریتم
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 SSGSاستفاده شده است .جواب های اولیده بدا سده قدانون
اولویت  LST ،LFTو  MTSو بهوسدیلة روش نموندهگیدری
تصادفی مغرضانة مبتندیبدر پشدیمانی سداخته شددهاندد .از
عملگر تقاطع یکنواخت ،بهعنوان عملگر جذب استفاده شده
است .همچنین دو عملگر انقالب ی نقطهای و چندنقطهای
پیشددنهاد داده شددده اسددت .بددا بددهکددارگیری دو الگددوریتم
جستوجدوی محلدی  FBIو  ،PBLSجسدتوجدوی فضدای
جواب بهبود یافته اسدت .پارامترهدای الگدوریتم ،بدهوسدیلة
طراحی آزمایش تاگوچی تنظیم شدهاندد .در انتهدا ،کدارایی
الگوریتم پیشنهادی ،با حل مجموعه مسا ل  -PSPLIBکده
شامل  480مسئلة  30فعالیتی و  480مسدئلة  60فعدالیتی
است -بررسی شده است .نتایج محاسباتی و مقایسدة آنهدا
با  12الگوریتم موجود در ادبیات نشان میدهد که الگوریتم
پیشنهادی ،قابلیت یافتن جوابهای نزدی به بهینده بدرای
مسا ل کوچ را دارد و قادر است بدرای مسدا ل بدزرگتدر
جواب های رقابتی تولید کند بندابراین ،بدرای حدل مسدئلة
زمانبندی پروژه با محدودیت منابع ،الگوریتمی کارا بهشمار
میرود.
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واژه های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن
1. Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP)
2. Job Shop Scheduling
3. Flow Shop Scheduling
4. Latest Start Time (LST)
5. Latest Finish Time (LFT)
6. Most Total Successor (MTS)
7. Double-Justification
8. Imperialist Competitive Algorithm (ICA)
9. Assimilation
10. Revolution
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11. Regret-Based Biased Random Sampling Method
12. Forward-Backward Improvement (FBI)
13. Permutation Based Local Search (PBLS)
14. Activity list
15. Serial Schedule Generation Scheme (SSGS)
16. Parallel Schedule Generation Scheme (PSGS)
17. Active Schedule
18. Non-Delay Schedule
19. Roulette Wheel Selection
20. Critical Path Method
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