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ارایه مدل و الگوریتم برای مساله زمانبندی ناوگان چندپایانهای توسعهیافته
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پذیرش مقاله 29 :اسفند 1398

چکیده
هدف مساله زمانبندی ناوگان چندپایانهای ( )MDVSPانجام سفرهای برنامهریزی شده باا اساتفاده بهيناه از مناابع موجاود
ميباشد .این مساله در مدیریت سيستم حمل ونقلي بسيار با اهميت است .یکي از راهکارهای مفيد برای مدیریت بهتر چناين
سيستمي در نظر گرفتن محدودیتهای شرایط واقعي مساله است .یکي از محدودیتهایي كه در كاربردهای واقعاي مسااله
 MDVSPدیده ميشود ،محدودیت متوازنسازی پایانهها ميباشد .به منظور متوازنسازی تعداد ناوگان عزیمت شده از هر
پایانه و همچنين تعداد رانندگان تخصيصیافته به هار پایاناه ،در ایان مقالاه محادودیت جدیادی پيشانهاد شاده اسات .ایان
نرمالسازی از تجمع بيش از حد ناوگان در یک یا چند پایانه و ترافيک ناشي از آن جلوگيری كرده و باعا

تاوازن مناابع

بين پایانهها ميشود .با افزودن این محدودیت به مدل مساله ،یک مدل گسترشیافتاه بارای مسااله  MDVSPپيشانهاد شاده
است كه در آن محدودیت متوازنسازی به صورت یک محدودیت نارم مادلساازی شاده اسات .باا توجاه باه ایانكاه در
كاربردهای واقعي این مساله با نمونههای بزرگ-مقياس مواجه هستيم ،برای حل مساله با در نظر گرفتن محدودیت جدیاد،
از رویکرد تجزیه به همراه ایدههای مزایده-محور استفاده شده است .برای ارزیابي مدل و روش حل ارایه شده از نرم افازار
 CPLEXبه منظور مقایسه نتایج استفاده شده است .نتایج محاسباتي نشان ميدهد كه رویکرد پيشنهادی ميتواناد در زماان
مطلوب مساله موردنظر را با دقت مناسب حل كرده و همزمان محدودیت مورد نظر را برآورده سازد.
کلمات کلیدی :زمانبندی ناوگان چندپایانهای،محدودیتهای نرم ،الگوریتم مزایده ،سفرهای زمانبندی شده ،سيستم
حمل ونقل ،مساله جریان چندكاالیي.

 1مقدمه و پیشینه تحقیق
2

مساله زمانبندی ناوگان چندپایانهای ) (MDVSPیکي از مسایل مهم بهينهسازی تركيبياتي است كه نقاش مهماي
در مدیریت سيستمهای حمل ونقل دارد .این مساله همچنين كاربردهای دیگری در زمينههاایي مانناد برناماهریازی
* عهدهدار مکاتبات
آدرس الکترونيکيniksirat@birjandut.ac.ir :
Multi-depot vehicle scheduling problem
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با در نظر گرفتن محدودیتهای توازن تعداد ناوگان

نيک سيرت ،ارایه مدل و الگوریتم برای مساله زمانبندی ناوگان چندپایانه ای توسعهیافته با در نظر گرفتن محدودیت های توازن تعداد ناوگان

خطوط انتقال [ ]1و كااهش تاأخيرات ترافيکاي [ ]2دارد .مادل ریایاي ایان مسااله قابال تبادیل باه مسااله جریاان
چندمحمولهای ميباشد و بنابراین این مساله یکي از كاربردهای بسيار مهم مساله جریان چندمحمولاهای نياز اسات.
و هيچ الگوریتم زمان چندجملهای برای آن وجود ندارد [ .]3هدف مساله تخصايص ناوگاان حمال ونقال عماومي
موجود در پایانهها به سفرهای زمانبندی شده است به نحوی كه یک مجموعه از سفرهای زمان بندی شده ،انجاام
شود .به این منظور برای هر ناوگان یک برنامه زمانبندی ارایه خواهد شد .این برنامه زمانبندی به صورت دنبالهای
از سفرهایي است كه باید توسط ناوگان به صورت متوالي انجام شود به طوریكه هزینه كلي انجام عمليات كميناه
شود.
مساله زمانبندی ناوگان به طور وسيعي در تحقيقات مورد بررسي قارار گرفتاه اسات .باه دليال  -NPساخت
بودن مساله ،الگوریتمهای دقيق به تنهایي نميتواند برای حل مساله در شرایط واقعي بهكار روند .ایدههای مختلا
حل این مسااله ،شاامل طيا

وسايعي از روشهاا مانناد روشهاای تجزیاه ([ ،)]5 ،4روشهاای بهيناهساازی عادد

صحيح([ ،)]8 ،7 ،6روشهای فراابتکاری و جستجوی محلي ([ )]11 ،10 ،9و الگوریتمهاای فراابتکااری([،13 ،12
 )]15 ،14ميباشند .همچنين در تحقيقات قبلي مدلهای ریایي مختلفي برای مسااله زماانبنادی بياان شاده اسات.
انواع مدلهای این مساله عبارتند از :مدل جریان چندمحمولهای [ ،)]16مدل افراز مجموعهای ([ ،)]17مدل جریاان
تک محمولهای با محدودیتهای حذف دور ([ )]18و مدل جریان تک محمولهای با متغيرهاای تخصايص ([.)]19
روشهای تجزیه مانند روش توليد ستون و روش آزادسازی الگرانژ جوابهای نسبتاً دقيق در زمان محاسباتي زیاد
توليد ميكنند .از طرف دیگر الگوریتمهاای فراابتکااری مانناد روشهاای جساتجوی ممناوع در زماان محاساباتي
كوتاهي یک جواب مناسب بدون تضمين بهينگي برای مساله توليد ميكنند كاه در مساایل بازرگ -مقيااس قابال
توجه ميباشد.
تحقيقات اخير در زمينه مسایل زمانبندی ناوگان چندپایانهای بيشتر بر روی نسخه های مختل

مساله و ارایاه

راهکارهای جدید برای حل آن متمركز شده است .برای ذكر چند نمونه ،مساله زمانبندی ناوگان چندپایاناهای باا
در نظر گرفتن ناوگان الکتریکي ،در [ ]20بررسي شده است .در مقالاه [ ]21یاک الگاوریتم متاهيوریساتيک بارای
حل مساله زمانبندی و برنامهریزی آميخته وسایل نقليه و الگوریتمهای ابتکاری بر مبنای روشهای توليد ساتون در
مقاالت [ ]24 ،23 ،22پيشنهاد شدهاند.
در این مقاله مساله زمانبندی ناوگان با محدودیت توازن تعداد ناوگان در بين پایانهها بررسي شاده اسات .باا
بررسي ادبيات موجود یک نکته حایز اهميت است كه در زمانبندی ارایه شده ،بار ترافيکي در یک یا چناد پایاناه
افزایشیافته و این باع توزیع نامناسب منابع در بين پایانهها ميشود .به این ترتياب ،درنظار گارفتن راهکااری كاه
بتواند ناوگان حمل و نقلي را به گونهای مدیریت كند كه یمن ایجاد یک برنامه زمانبنادی مناساب ،تاوازن قابال
قبولي برای جلوگيری از ایجاد این مشکل ارایه كند یروری اسات .در ایان مقالاه ،محادودیت تاوازن ناوگاان باه
عنوان یک محدودیت جدید به مساله ایافه شده و مادل مناساب مسااله بارای در نظار گارفتن محادودیت جدیاد
پيشنهاد شده است.
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روشهای ابتکاری و فراابتکاری از ابتدای امر برای حل مساله زمانبندی ناوگان ماورد توجاه محققاين قارار
گرفته است .این الگوریتمها برای توليد یک زمانبنادی در زماان اجارای كام موفاق عمال مايكنناد .گروهاي از
روشهای ابتکاری تاكيد ميكنند [ .]15همچنين این افراد بر انعطافپذیری روشهای ابتکاری برای درنظر گرفتن
محدودیتها و هدفهایي كه الزم است برای مدیریت سيستم به مدل ایافه شود تاكيد مايورزناد .در مقایساه باا
سایر الگوریتمها ،الگوریتمهای ابتکاری قابليت تركيب با سایر روشها را دارند و امکان بهبود نتاایج الگاوریتم باه
وسيله تحليلهایي كه از تركيب آن با سایر الگوریتمها بهدست ميآید فراهم است .بهعالوه در اكثر الگوریتمهاای
ابتکاری و فراابتکااری مايتاوان از پاردازش هاای ماوازی در تساریع الگاوریتم اساتفاده كارد .اماا از آنجاایي كاه
الگوریتمهای ابتکاری بر اساس ویژگيهای خاص مساله و شبکه مورد بررسي ساخته ميشوند ،پایداری الگاوریتم
برای حل مسایل مشابه پایين است و نياز به تغييرات مناسب برای بوميسازی روش دارد .باه طاور كلاي ،باا مقایساه
روشهااای مختلا

حاال مساااله در ادبيااات موجااود ،مشااخص ماايشااود كااه روشهااای ابتکاااری و فراابتکاااری و

الگوریتمهای تجزیه بهترین كارایي را از دیدگاه زمان اجرا و كيفيت جواب برای حل این مساله داشتهاناد .بار ایان
اساس ،در این مقاله ،از یک ایده تركيبي بر اساس تركياب الگاوریتم ابتکااری مزایاده و روش تجزیاه بارای حال
مساله زمانبندی ناوگان تحت محدودیت توازن استفاده شده است.
الگوریتم مزایده یکي از الگوریتمهای مشهور اسات كاه در ابتادا بارای محاسابات ماوازی ارایاه شاد [.]25
همچنين این الگوریتم در محاسبات متوالي بسيار سریع عمل ميكند .الگاوریتم مزایاده ساه شاکل اصالي پيشارو،1
معکااوس 2و تركيبااي دارد .در ایاان مقالااه از رویکاارد الگااوریتم مزایااده باارای حاال مساااله  MDVSPدر حضااور
محدودیت توازن ناوگان استفاده شده است .با توجه به مزیتهایي كه الگاوریتم مزایاده دارد و باا توجاه باه نتاایج
محاسباتي بهدست آمده به نظر ميرسد كه رویکرد پيشنهادی ،قابليت حل مسااله باا شارایط واقعاي در نظار گرفتاه
شده را دارد .از جمله مزیتهای این الگوریتم ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
الگوریتم مزایده توسعهیافته ،مساله را به دو فاز تجزیه ميكند .باا توجاه باه ایانكاه الگاوریتمهاای تجزیاه باا
شکست مساله اصلي و ادغام زیرمسایل آنها قابليت حل مسایل بزرگ -مقياس را دارند لذا این الگوریتم همانطور
كه نتایج عددی مقاله نشان خواهد داد در زمان كوتاهي قادر به توليد یک جواب تقریبي برای مساله گسترشیافتاه
ميباشد.
الگوریتم مزایده بهویژه در محاسبات موازی به خوبي عمل ميكند و اگار در هار گاام چناد سافر تخصايص نيافتاه
انتخاب شوند ،ميتوانيم الگوریتم را به صورت موازی اجرا كنيم كه این خود باع كاهش زمان اجرای الگاوریتم
ميشود .این الگوریتم به راحتي برای مساله زمانبندی ناوگان با محدودیت توازن بوميسازی ميشاود و مايتواناد
به راحتي برای حل این مساله باهكاار رود .در اداماه ایان مقالاه در بخاش دوم تعریا

مسااله زماانبنادی ناوگاان

چندپایانهای با محدودیت متوازنسازی تعداد ناوگان ،در بخش سوم رویکرد الگوریتم مزایده و ایده تجزیاه بارای
Forward
Reverse
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محققين با توجه به قابليت این روشها در حل سریع مساله و امکان بهبود جوابهای بهدست آماده ،بار اساتفاده از

نيک سيرت ،ارایه مدل و الگوریتم برای مساله زمانبندی ناوگان چندپایانه ای توسعهیافته با در نظر گرفتن محدودیت های توازن تعداد ناوگان

حل مساله ،در بخش چهارم نتایج محاسباتي مقاله و در بخش پنجم جمعبندی مقاله به همراه راهکارهای آتي ارایاه
شدهاند.

در ابتدای این بخش تعری

مساله  MDVSPآمده اسات .ساپم مادل گساترشیافتاه مسااله جهات مادلساازی

محدودیتهای متوازنسازی پيشنهاد شده است .موارد ذیل در مدل این مساله در نظر گرفته شدهاند:


T

مجموعه سفر زمانبندی شده است كه باید توساط ناوگاان حمال ونقلاي موجاود در

K

پایاناه انجاام

شود .سفرهای متعلق به  Tبر اساس زمان شروع سفر مرتب شدهاند.
 تعداد ناوگان موجود در پایانه )  vk ، (k  1,..., Kميباشد.
 هر سفر  i  Tبا چهار ویژگي مکان شروع  ، siمکان پایان  ، eiزمان شروع  aiو مدت زمان انتقال از
مکان  siبه  i ، eiمشخص ميشود.
 در یک برنامه زمانبندی برای یک ناوگان هر سفر بایستي دقيقاً یکبار توساط یاک وسايله نقلياه انجاام
شود.
 هر زمان بندی برای یک وسيله نقليه بایستي از یک پایانه شروع شود و در نهایت به همان پایانه ختم شود.
ایاان زمااانبناادی شااامل یااک دنبالااه از ساافرها اساات كااه باارای هاار دو ساافر متااوالي  iو  jرابطااه
ai  i  ti, j  a j

برقرار ميباشد .جفت سافرهای )  (i, jكاه در شارط فاول الاذكر صادل مايكنناد

سفرهای سازگار 1ناميده ميشود t i , j .زمان الزم برای انتقال از انتهای سفر  iباه ابتادای سافر  jاسات.
هر وسيله نقليه باید دنبالهای از سفرها را انجام دهد به نحوی كه هر دو سفر متوالي سازگار باشند.
 هر وسيله نقليه سفر خود را از یک پایانه شروع ميكند و در انتهای سفر به همان پایانه برميگردد.
 تعداد ناوگان عزیمت شده از هر پایانه نباید بيشتر از ظرفيت آن پایانه باشد.
 هزینه زمانبندی برای یک وسيله نقليه مجموع هزینه انتقال بين سفرهای متوالي و هزینه انتظار برای انجاام
سفرهای زمانبندی شده است .همچنين این هزیناه شاامل یاک هزیناه ثابات مايباشاد كاه هماان هزیناه
راهاندازی یک وسيله نقليه از پایانه ميباشد .هدف مساله كمينهسازی مجموع هزیناه زماانبنادی و هزیناه
ناوگان است (استفاده از هر وسيله نقليه یک هزینه ثابت به تابع هدف ایافه ميكند).
 شاااابکه اتصااااال جهاااات دار باااادون دور )  G  (V , Aبااااه صااااورت زیاااار تعریاا ا
T

ماااايشااااود.

 V  (o(k ), d (k )) | k  1,..., Kكه در آن )  o(kو )  d (kبه ترتيب نشاندهنده شروع سافر و انتهاای

سفر وسيله نقليه مربوط به پایانه  kاست .برای هر سفر یک گره در نظر گرفته شاده اسات .مجموعاه A

شامل كمانهای انتقال از پایانه به سفرها ،كمانهای انتقال از سفرها به پایانه و كمانهای اتصال سافرهای
سازگار ميباشد .به عبارت دقيقتر
(i, d (k )) | i T , k  1,..., K

A  (o(k ), i) | i  T , k  1,..., K
compatible trips
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} j, iسفرهای سازگار هستند {(i, j ) | i, j  T ,

 هزینه كمان  (i , j )  Aبا  c i , jنشان داده ميشود و هزینه كمانهای

)(o(k ), i

شامل هزینه ثابت وسيله

تعدادی از محققين مساله  MDVSPرا به صورت یک مساله جریان چنادكاالیي عادد صاحيح مادلساازی
كردهاند ([ .)]19 ،15در این مدل هر پایانه به عنوان یک محموله در نظر گرفته شده است .مدل ریایي یک مسااله
 MDVSPبر اساس یک شبکه اتصال 1بيان ميشود كه سافرها و پایاناههاا توساط گارههاای شابکه نماایش داده
ميشوند و اتصاالت ممکن بين سفرها توسط كمانهای شبکه مدلسازی ميشود .در این صورت مسير یک وسيله
نقليه توسط یک واحد جریان كه از پایانه شروع ميشود و به همان پایانه برميگاردد نشاان داده مايشاود .بار ایان
اساس متغيرهای تصميم مساله به شکل زیر تعری

ميشود:

 برای  (i , j )  Aفرض كنيد  Y ik, jميزان جریان محموله  kروی كمان )  (i, jباشد.
در این صورت مساله  MDVSPبه صورت مساله زیر فرمولبندی مايشاود كاه در آن تاابع هادف مجماوع
هزینه پيمایش تمام سفرها را كمينه ميكند [.]16
()۱

ci , jYi ,kj

K



Z 



Y jk,i 

min

k 1 (i , j )A

s.t.
()۲

Yi ,kj  0 i  T

()۳

}{ j:(i , j )A

Yi ,kj  1 i  T

()۴

k  1,..., K

()۵

(i, j )  A, k  1,..., K



}{ j:( j ,i )A

 

}kK { j:(i , j )A

Yok( k ), j  vk



}{ j:( o ( k ), j )A

Yi ,kj {01
},

در مساااله باااال محاادودیت ( )2قيااد تااوازن جریااان در گاارههااای شاابکه اساات .محاادودیت ( )3محاادودیت
پوششدهي سفرها ناميده مايشاود و تضامين ماي كناد كاه هار سافر دقيقا ًا یکباار پيماایش شاود .محادودیت ()4
محدودیت ظرفيت پایانه است كه در آن  v kظرفيت ناوگان پایانه  kاست .همچناين قياد ( )5محادودیت صافر و
یک بودن متغيرهاست.
مساله زمانبندی ناوگان چندپایانهای با محدودیت متوازنسازی ناوگان به صورت مسااله ( )11( -)6تعریا
ميشود .تفسير تابع هدف و محدودیتهای مساله ( )11( -)6مشابه مساله ( )5( -)1است؛ به جز اینكه محادودیت
( ،)10قيد توازن ناوگان را نشان ماي دهاد كاه باا توجاه باه كاربردهاای عملاي باه صاورت یاک محادودیت نارم
مدلسازی شده است .محدودیت متوازنسازی ،ناوگان حملونقلي را به نسبت ظرفيت پایانههاا تقریبااً باه صاورت

Connection network
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نقليه ميباشد.

نيک سيرت ،ارایه مدل و الگوریتم برای مساله زمانبندی ناوگان چندپایانه ای توسعهیافته با در نظر گرفتن محدودیت های توازن تعداد ناوگان

یکنواخت بين پایانهها توزیع ميكند .در نظر گرفتن این محدودیت ،با توجه به یرورت توازن بار ترافيکي پایانهها
و توازن رانندگان و امکانات تعمير و نگهداری در بين پایانهها یروری به نظر ميرسد.
K

k 1

s.t.

( )7

i  T

( )8

Yi ,kj  0



}{ j:(i , j )A

Y jk,i 



}{ j:( j ,i )A

K

 (i, j )AYi,kj  1,

i  T ,

k 1

( )9

k  1,..., K

()10

k , k   1,..., K  , k  k 

 ,

Yok( k ), j  vk

 j|(o(k ), j )AYokk , j
vk 

(i, j)  A, k 1,..., K 

()11





}{ j:( o ( k ), j )A

 j|(o(k ), j )AYok k , j
vk

Yi,kj 01
, ,

پارامتر  ميزان انحراف از حالت توازن را برای هر جفت از پایانههاای  kو  k مشاخص مايكناد .تعاداد
متغيرها در مدل گسترشیافته به اندازه تعداد متغيرها در مدل پایه است ،در حاليكه تعداد محدودیتهاا باه انادازه
K2

واحد افزایش ميیابد .در ادامه از راهکارهای مزایده -محور برای حل مساله گسترش یافته اساتفاده كاردهایام.

با توجه به مزیتهایي كه الگوریتم مزایده دارد به نظر ميرسد كه این الگوریتم ميتواند راهکار مناسبي برای حال
مساله گسترشیافته باشد.
 ۳روش حل
در این بخش ابتدا الگوریتم مزایده برای حالتي كه تنها یک پایانه وجود دارد ( )SDVSP۱بيان شاده اسات .ساپم
این الگوریتم برای حالت چندپایانهای توسعه داده شده است .شبکه اتصال )  G  (V , Aكه شامل یک پایانه اسات را
در نظر بگيرید .یک مسير از  oبه  dدر این شبکه نشاندهنده یک زمانبندی شدني برای یاک ناوگاان اسات .از
آنجایي كه در مساله  SDVSPتنها یک پایانه داریم ،اندیم  kاز نمادهایي كه مربوط به پایانه است مانناد

) o (k

و )  d (kحذف شده است .یک زمانبندی شادني بارای ایان شابکه ،مجموعاه مسايرهای شادني از  oباه  dاسات
بهطوریكه همه سفرها را یک بار و تنها یکبار پوشش دهد .در الگوریتم مزایده فرض ميشود همه هزینهها عادد
صحيح است .همچنين با تبدیل  ، ai, j   ci, jمساله  SDVSPبه یک مساله بيشينهسازی تبدیل ميشود.
الگوریتم ،از راهکار مزایده برای تخصيص سفرها استفاده مايكناد .بارای بياان مفهاوم تخصايص سافرها در
شبکه  ، Gفرض كنيد سفر  jبالفاصله بعد از سفر  iانجام شده است .در این صورت گفته ميشود كاه سافر  iباه
صورت پيشرو به سفر  jو سفر  jبه صورت معکاوس باه سافر  iتخصايص داده شاده اسات .یاک تخصايص در
Single depot vehicle scheduling problem
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( )6

min Z   (i , j )A ci , jYi ,kj ,

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن23 -40 )1399( 67 ،

شبکه شدني است اگر هر سفر به صورت پيشرو به سفر دیگار یاا  dو باه صاورت معکاوس باه سافر دیگار یاا o

اختصاص یابد .فرض كنيد   iسود تخصيص پيشرو سفر  iو  p jهزینه تخصيص معکوس سفر  jباشد .همچناين
پيشرو به  dتخصيصیافته ،باشند ST .مجموعه تخصيصهای سفر به سفر است .مفهوم شرایط  - مکمل زایاد باه
صورت زیر تعری
تعریف:

شده است [:]25

تخصيص شدني ) , S d , ST

o

 S  (Sو زوج سود -هزینه ( , p ) 1در شرایط  - مکمل زاید با   0

صدل ميكند اگر شرایط زیر برقرار باشد:
(i, j )  A

()12

(i, j )  ST
i  T
i  Sd
j  T
j  So

 i  p j  ai , j  

  i  p j  ai , j

 i  ai ,d



i  ai , d


p j  ao, j

p j  ao, j



ميتوان ثابت كرد كه اگر تخصيص  Sهمراه با زوج سود -هزینه )  ( , pدر شرایط  - مکمل زاید صادل
كند ،زمانبندی ایجاد شده  - T بهينه است [ .]25بنابراین برای تضمين بهينگي كافيسات

1
T

  انتخااب شاود.

مقدار پيشنهاد سفر  iبرای سفر  jكه یکي از تخصيصهای پيشاروی ممکان اسات باه صاورت
تعری

f i , j  ai , j  p j

ميشود .همچنين مقدار این پيشنهاد برای گره  dبرابر  f i ,d  ai ,d  است .در هر تکرار الگوریتم مزایده

بااه صااورت پيشاارو ،مقااادیر  f i , jمحاساابه شااده و باار اساااس آن تخصيصااي كااه بيشاترین سااود را داشااته باشااد بااه
تخصيصهای انتخاب شده قبلي ایافه ميشود .در شکل  1فلوچارت الگوریتم مزایده به صورت پيشرو نشان داده
شده است.
الگوریتم مزایده به صورت معکوس مشابه روش پيشرو است با این تفاوت كه به جای تخصايصهاای پيشارو
تخصيصهای معکوس در نظر گرفته مايشاود .همچناين در روش تركيباي ،تخصايصهاای پيشارو در تکرارهاای
پيشرو و تخصيصهای معکوس در تکرارهای معکوس صورت ميگيرد .الگوریتم در ابتدا با یک تخصيص تهي و
مقادیر دلخواه سود -هزینه شروع شده و به صورت تکراری روند پيشرو و معکوس را تکرار ميكند تاا زماانيكاه
تخصيص همه سفرها به صورت پيشرو و معکوس انجام شود .در هر تکرار الگوریتم مزایده پيشرو یا معکوس یاک
سفر كه هنوز تخصيص نيافته است برای سفرهای دیگر یا پایانه مقداری را پيشنهاد ميكند و این پيشنهاد به مزایاده
گذاشته ميشود .در مساله  SDVSPالگوریتم تركيبي بهترین انتخاب است زیرا الزم است مقادیر پيشنهادی برای
تخصيصهای پيشرو از سفرها به  dو به صورت معکوس از سفرها به  oمحاسبه شود .برتساکاس []25نشاان داد،
در صااورتي كااه پارامترهااای مساااله عاادد صااحيح باشااند پيچياادگي باادترین حالاات الگااوریتم مزایااده براباار
)) || A | log(|V | C

 O (|Vاست؛ كه در آن } . C  max{ci , j | (i , j )  A
Profit-price pair
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فرض كنيد  S oمجموعه سفرهایي است كه به صورت معکوس به  oو  S dمجموعه سفرهایي است كاه باه صاورت

نيک سيرت ،ارایه مدل و الگوریتم برای مساله زمانبندی ناوگان چندپایانه ای توسعهیافته با در نظر گرفتن محدودیت های توازن تعداد ناوگان

تاكنون از الگوریتم مزایده برای حل مساله زماانبنادی ناوگاان در حاالتي كاه تنهاا یاک پایاناه وجاود دارد،
استفاده شده است .در این مقاله الگوریتم فول برای مساله زمانبندی ناوگان چندپایانهای توسعه داده شده است.
Downloaded from jamlu.liau.ac.ir at 11:06 +0330 on Tuesday November 30th 2021

شکل  .1فلوچارت الگوریتم پيشروی مزایده

الگوریتم ابتکاری مزایده توسعهیافته
برای حل مساله ( )11( -)6از الگوریتم ابتکاری مزایده توسعهیافته استفاده شده است .برای این منظاور مسااله (-)6
( )11به دو زیرمساله تجزیه شده است .در زیرمساله اول ،هدف زمانبندی سفرها با كمينهساازی هزیناه انتقاال باين
سفرها بدون در نظر گرفتن محدودیت تخصيص سفر هر ناوگان به یک پایانه اسات كاه باه صاورت مسااله (-)13
( )16مدلسازی ميشود .مقدار  Yدر صورتيكه سفر  jبالفاصله بعد از سافر  iانجاام شاود یاک و در غيار ایان
i,j

صاااورت صااافر اسااات .در ایااان مسااااله  ،كماااانهاااا از مجموعاااه  (o(k ), i),(i, d (k ))  A | i T , k 1,..., Kو
 ci ,d ( k )  M

 co ( k ),iكه

M

یک عدد صحيح بزرگ است.
30
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()13

c i , jY i , j



min

(i , j )A

s.t.

()15

j  T

Yi , j  1



()16

(i, j )  A

} { j:(i , j )A

} { j:(i , j )A

X i, j {01
},

ازمحدودیتهای این مساله این است كه سفرها را در مسيرهای مجزا افراز ميكنند .اگار تماامي پایاناههاا در
مساله ( )16(-)13را با یک پایانه جایگزین كنيم ،مساله ( )15( -)12یک مساله  SDVSPاست .الگوریتم مزایاده
در زمان چندجملهای جواب بهينه مساله ( )16( -)13را توليد ميكند .با این وجود ممکن است دنبالاهای از سافرها
به دو پایانه تخصيص یابد .فرض كنيد  مجموعه همه مسيرهایي است كه توسط الگوریتم مزایاده باا حال مسااله
( )16( -)13بهدست آمده است .از تمامي مسيرهای متعلق به مجموعه  گره ابتدایي )  o (kو گره انتهاایي ) d (k را
حذف كنيد .در زیرمساله دوم (مساله ( ،))23( -)17هدف تخصيص مسيرهای متعلق به مجموعه  به پایاناههاا باا
كمترین هزینه ممکن است.
زیرمساله دوم به شکل زیر تعری

ميشود:
K

()17

  ckp xkp

min

k 1 p

s.t.

()18

k  1,..., K

 xkp  gmax vk

()19

k  1,..., K

 xkp  gmin vk

p

p

g max  g min   ,

()20
()21

p 

K

 xkp  1
k 1

()22

p , k  1,..., K

xkp {01
},

0 gmax , gmin  1

()23

در این مساله x kp 1 ،اگر و تنها اگر مسير  pبه پایاناه  kتخصايص یاباد c pk .هزیناه تخصايص مساير  pباه
پایانه  kاست كه برابر مجموع هزینه ثابت وسيله نقليه پایانه  ، kهزینه انتقال از پایانه  kبه ایستگاه ابتدایي مساير p
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()14

i  T

Yi , j  1



نيک سيرت ،ارایه مدل و الگوریتم برای مساله زمانبندی ناوگان چندپایانه ای توسعهیافته با در نظر گرفتن محدودیت های توازن تعداد ناوگان

و هزینه انتقال از ایستگاه انتهایي مسير  pبه پایانه  kاست .توجاه شاود كاه محادودیتهاای ( )19( ،)18و ( )20از
این مساله معادل محدویت توازن ناوگان در مساله ( )11( -)6اسات.

g max

و  g minباه ترتياب بيشاترین و كمتارین

گام  :1مقدار پارامتر  را از ورودی گرفته و

g max

گام  :2بر اساس مقدار در نظر گرفته شده برای

را با یک مقداردهي اوليه كنيد.

g max

مساله زیر را حل كرده و مقدار  g minرا حساب كنيد.
K

()24

  c pk x pk

min

k 1 p

s.t.

()25

k  1,..., K

()26

p 

 xkp  gmax vk

p

K

 xkp  1
k 1

()27

p , k  1,..., K

xkp {01
},

حل مساله جریان با كمترین هزینه در [ ]25آماده اسات .همچناين روش تبادیل در شاکل  2نشاان داده شاده
است .درشکل  ،2سه تایي مرتب ) (.,.,.روی هر یال نشاندهنده (كران پایين جریان ،كران بااالی جریاان ،هزیناه
انتقال) ميباشد .همچنين برای هر گره . b(i)  0 ، i

شکل  .۲روش تبدیل مساله ( )27( -)24به یک مساله جریان با كمترین هزینه
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ميزان انحراف از حالت توازن ناوگان است .برای حل مساله ( )23( -)17به صورت زیر عمل ميكنيم:

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن23 -40 )1399( 67 ،

قضیه  :1الگوریتم ابتکاری توسعهیافته مزایده مساله زماانبنادی ناوگاان گساترشیافتاه تحات محادودیت تاوازن
ناوگان را در زمان متناهي حل ميكند.
فاارض } C1  max{ci , j | (i, j )  Aمساااله فاااز اول بااا توجااه بااه پيچياادگي زمااني الگااوریتم مزایااده در زمااان

شبهچندجملهای  O  T  2 A log  T  2 C1  قابل حل است [ .]25همچنين الگوریتم ابتکاری توسعهیافته جاواب
g max  g min

■

( logتکرار توليد ميكند.

مساله فاز دوم را پم از حداكثر )

به عنوان حالت خاص ،اگر در مساله ( )11( -)6قرار دهيم  ،  0الگوریتم سادهتر زیر را بر پایاه الگاوریتم

مزایده پيشنهاد ميدهيم .در این حالت نيز مساله ( )11( -)6را به دو زیر مساله تجزیه ميكنايم كاه زیرمسااله اول و
حل آن مشابه زیر مساله اول در حالت كلي است .زیرمساله دوم به شکل زیر بيان ميشود.
K

()28

  ckp xkp

min

k 1 p

s.t.

()29

 xkp  vk

k  1,..., K

p

()30
k , k   1,..., K

()31

p 

 xkp  xkp
0

p

vk 



p

vk
K

 xkp  1
k 1

p , k  1,..., K

()32

xkp {01
},

برای حل زیرمساله ( )32( -)28ابتدا قضيه زیر را اثبات ميكنيم.
قضیه  :۲مساله تخصيص ( )30( -)26معادل مساله حملونقل زیر است.
K

()33

  ckp xkp

min

k 1 p

s.t.

()34

k  1,..., K

()35

p 

 xkp   k

p

K

 xkp  1
k 1

p , k  1,..., K

()36
K

كه در آن  v
k

k 1

 vk 

.k
33
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},

Downloaded from jamlu.liau.ac.ir at 11:06 +0330 on Tuesday November 30th 2021

اثبات :الگوریتم پيشنهادی توسعهیافته ،مساله ( )11( -)6را به دو زیرمساله زمانبندی و تخصيص تجزیه ميكند .باا

نيک سيرت ،ارایه مدل و الگوریتم برای مساله زمانبندی ناوگان چندپایانه ای توسعهیافته با در نظر گرفتن محدودیت های توازن تعداد ناوگان

اثبات :محدودیت توازن ناوگان ( )30معادل سيستم معادالت خطي زیر است:
K

()37

  xkp  
k 1 p

 x Kp

p

vK

 x Kp
با فرض اینکه
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vK

 .... 

p
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p

v1

 x1p  x2p
 .... 
K

 vk 

k 1

p

v2



p

v1

y kp  vk 

 t ؛ در این صورت
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K

 vk



t

K

K

  xkp   tvk
k 1 p

k 1

k 1

K

K

از طرف دیگر از آنجایي كه     vkداریم  vk

v

k

k 1

 .  k  vk بنابراین محدودیت ( )29با توجه

k 1

به محدودیت ( )34یک محدودیت زاید است .اگر مقدار  صحيح نباشد ،ميتوانيم به صورت تقریبي كران
k

■

پایين   kرا در نظر بگيریم.

مساله ( )36( -)33ميتواند به صورت كارا توسط الگوریتم مزایده حل شود .برای حل مسایل حمل ونقل توسط
الگوریتم مزایده به [ ]25رجوع شود.
قضیه  :۳فرض كنيد } C1  max{ci , j | (i, j )  Aو } . C2  max{ckp | k  1,..., K , p پيچيدگي زماني
الگوریتم توسعه یافته در حالت خاص  0

برابر 





O T  2 A log  T  2 C1      K   {1,..., K} log    K  C2

است .بنابراین این الگوریتم دارای پيچيدگي زماني شبه چندجملهای است.
اثبات :الگوریتم پيشنهادی ،مساله ( )11( -)6را به دو زیرمساله زمانبندی و تخصيص تجزیه ميكند .همچنين هر
دو زیرمساله توسط الگوریتم مزایده حل شده است .با توجه به پيچيدگي زماني الگوریتم مزایده ،پيچيدگي
زیرمساله

اول

برابر



   K  {1,..., K} log    K  C 
2



O T  2 A log  T  2 C1 
O

و

پيچيدگي

زماني

زیرمساله

دوم

برابر

است[ .]25بنابراین قضيه ثابت ميشود.

 ۴نتایج محاسباتی
در ایاان بخااش از دو دسااته از مسااایل اسااتاندارد باارای ارزیااابي ماادل و الگااوریتم پيشاانهادی و مقایسااه نتااایج بااا
الگوریتمهای دقيق و سایر الگوریتمهای موجود در ادبيات مساله استفاده شاده اسات .دساته اول مساایل اساتاندارد
شامل  120مثال اسات كاه ازساایت http://www.di.unipi.it/di/groups/optimize/Data/MMCF.html

قابال دانلاود

است .جدول  2مشخصات مثالهای این دساته را نماایش مايدهاد .دساته دوم دربرگيرناده مجموعاهای از مساایل
استاندارد كه شامل شبکههای اتصال با K  4,8

و  T  500,1000,1500هستند ،مايباشاد .ایان شابکههاا بارای

مقایسه الگوریتمهای متفاوت ارایه شده برای مساله  MDVSPاساتفاده شادهاناد ([ )]9 ،5و دادههاای مربوطاه در
سایت  http://www.few.eur.nl/few/people/huisman/instances.htm.موجود است.
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برای مقایسه روش پيشنهادی با الگوریتمهای دقيق ،دسته اول مسایل استاندارد در نظر گرفته شده و برای محاسبه
جواب دقيق از بهينهیاب  CPLEXاستفاده شده است .در جدول  ،1تعداد سفرها ،تعداد پایانهها ،تعداد خطوط و
كه الگوریتمهای دقيق قادر به حل مساله بودهاند ،گزارش شده است .در جدول  2نتایج مشابه برای مسایل
استاندارد از نوع  Bآمده است.
همانطور كه در جدول  1و جدول  2مشخص است ،بهينهیاب  CPLEXدر مسایلي كه اندازه مساله بزرگ
شده ،یعني زماني كه مساله شامل بيش از  200سفر بوده به دليل زمان اجرای زیاد قادر به حل مساله نبوده است .در
حاليكه روش پيشنهادی مقاله در زمان بسايار كمتار در مقایساه باا بهيناهیااب  CPLEXجاواب تقریباي را تولياد
ميكند .باا توجاه باه ایانكاه مسااله مادنظر مقالاه باه ویاژه در كاربردهاای واقعاي بازرگ -مقيااس مايباشاد ،از
الگوریتمهای دقيق نميتوان برای حل آن استفاده كارد و بایاد از روشهاای ابتکااری كاه قاادر باه تولياد جاواب
تقریبي مساله در زمان مناسب است استفاده كرد .همچنين برای مثالهایي كه این بهينهیااب قاادر باه تولياد جاواب
بوده ،نتایج گزارششده نشان ميدهد كه شکاف بهينگي قابل توجه نيست .بناابراین الگاوریتم مزایاده توساعهیافتاه
قادر به توليد یک جواب تقریبي مناسب در زمان اجرای كم برای مساله زمان بندی ناوگان چندپایانهای در حضاور
محدودیتهای توازن ميباشد.
جدول  .1مقایسه جواب تقریبي الگوریتم مزایده توسعهیافته با جواب دقيق برای مسایل استاندارد نوع A
شماره مساله

مشخصات مساله

جواب دقيق

الگوریتم پيشنهادشده

شکاف بهينگي

تعداد سفرها

تعداد پایانه ها

تعداد خطوط

هزینه جواب

زمان اجرا

هزینه جواب

زمان اجرا

1

80

2

4

498/2

1/51

498/2

78

0/00

2

80

4

4

623/34

2 /9

619

184

0/70

3

100

2

5

410/95

2/02

409/8

556

0/28

4

100

4

5

395

2 /5

393/9

1254

0/28

5

160

2

4

750

4/53

730/3

35642

2/70

6

160

4

4

725/56

7/66

-

-

-

7

200

2

5

634/45

5/37

622/3

342123

1/95

8

200

4

5

1356

6/36

-

-

-

9

320

2

4

1353/4

15/82

-

-

-

10

320

4

4

1286

27/86

-

-

-

11

400

2

5

11415/2

23/7

-

-

-

12

400

4

5

11654/5

34/98

-

-

-
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مقدار جواب تقریبي از الگوریتم پيشنهادی مزایده بهدست آمده است و همچنين مقدار جواب بهينه در مثالهایي

نيک سيرت ،ارایه مدل و الگوریتم برای مساله زمانبندی ناوگان چندپایانه ای توسعهیافته با در نظر گرفتن محدودیت های توازن تعداد ناوگان

جدول  .۲مقایسه جواب تقریبي الگوریتم مزایده توسعهیافته با جواب دقيق برای مسایل استاندارد نوع B
شماره مساله

جواب دقيق

الگوریتم پيشنهاد شده

شکاف بهينگي

1

545/7

1/77

545/7

67

0/00

2

592/4

3/11

589/8

193

0/44

3

493

1 /8

495/5

460

0/50

4

471

3 /5

472

1121

0/21

5

745/6

5/48

751/4

342132

0/77

6

602/4

8/04

-

-

-

7

784

6/02

825/9

376581

5/82

8

1224/4

7 /5

-

-

-

9

1432/5

18/28

-

-

-

10

1069

30/45

-

-

-

11

11375/9

19/68

-

-

-

12

11547/1

32/88

-

-

-

به منظور بررسي كارایي الگوریتمهای ابتکاری توساعهیافتاه و حالات خااص آن بارای    0دو الگاوریتم

مزایده توسعهیافته و حالت خاص آن برای    0برای حل این مسایل استاندارد باهكاار رفتاه اسات .در جادول 1
برای هر الگوریتم ميزان هزینه ،ميزان انحراف از حالت توازن ناوگان و زمان الزم بارای حال هار مسااله اساتاندارد
گزارش شده است .توجه كنيد كه هر دسته از مسایل استاندارد با تعداد  Kپایانه و مجموعه  Tسفر شامل  5مسااله
استاندارد است كه در جدول  1مقدار مياانگين هار ویژگاي نشاان داده شاده اسات .همچناين در جادول  ،1ميازان
انحراف از حالت توازن ناوگان را به صورت زیر تعری

كردهایم:

2

K
g g 
var    k

g 
k 1 

كه در آن  ، g kنسبت بلوکهای وسایل نقليه تخصيص یافته به پایانه  kبهكل وسایل نقليه موجود در پایانه

k

و  gميانگين  gروی  kاست .همچنين در این آزمایش مقدار    0/3در نظر گرفته شده است.
k

در جدول  ،1بهترین جواب با توجه به نتایج گزارش شده در [ ]10استخراج شده است و برابر بهترین جواب
بهدست آمده برای هر دسته از مسایل بدون درنظر گرفتن محدودیت توازن ناوگان اسات .همچناين زماان اجرایاي
كه در ستون آخر جدول  ،1گزارش شده است ،زمان اجرای الگوریتم  LNS1برای حال مساایل اساتاندارد بادون
در نظر گرفتن محدودیت توازن ناوگان است كه برای مقایسه زمان اجرای الگوریتمهاای پيشانهادی باا روشهاای
موجود بهكار رفته است.

جدول  1نشان ميدهد كه در حالت   0

ميزان هزینه جواب افزایش ميیابد .ایان نتيجاه

با توجه به اینكه در الگوریتم مزایده توسعهیافته ،اولویت بر هزینه گذاشته شده است و محادودیت تاوازن ناوگاان
به صورت یک قيد نرم مدلسازی شده است ،وایح است .همچنين نتایج جادول  1نشاان مايدهاد كاه الگاوریتم
Large neighborhood search
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هزینه جواب

زمان اجرا

هزینه جواب

زمان اجرا

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن23 -40 )1399( 67 ،

پيشنهادی در زمان مناسبي قادر به حل مساله زمانبندی ناوگان چندپایانهای تحت شرایط توازن ناوگان ميباشند.

در الگوریتم مزایده نحوه انتخاب پارامتر  نقش بسيار مهمي در زمان اجرای الگوریتم دارد .معموال در ابتادا
الگوریتم مشابه آنچه در الگوریتمهای فراابتکاری اتفال ميافتد به منظور گسترش فضای جستجو مقادار پاارامتر 

بزرگ انتخاب شده و در طول اجرای الگوریتم با یک تابع كاهشي ،مقادار ایان پاارامتر كااهش داده مايشاود تاا
الگوریتم بتواند در نزدیکي جواب بهينه جستجوی عميقتری انجام دهد .در الگوریتمهای مزایاده پيشانهادی ،تاابع
زیر برای كاهش پارامتر  تعری

شده است.

كه در آن )  ، (tمقدار پارامتر  در تکرار  tاست و   1یک پارامتر است.
در شکل  3تحليل حساسيت روی پارامتر  انجام شده است .مقدار پارامتر مورد نظر در بازه ] [1,1 / 5با طول
گام  0 / 1تغيير داده شده است و برای هر مقدار  درصد خطا و زمان اجرا گازارش شاده اسات .اگار چاه تحليال
انجام شده برای مساله استاندارد با

 K  4وT  500

انجام شده است ،بررسيهاا نشاان داد كاه بارای ساایر مساایل

استاندارد نيز نتایج مشابهي بهدست ميآید .همانطور كه شکل  3نشان ميدهد با افزایش پاارامتر  ، زماان اجارای
الگوریتم مزایده كاهش ميیابد در حاليكه به طور همزمان این افزایش باع

افزایش هزیناه جاواب خواهاد شاد.

بنابراین انتخاب مقادیر بزرگ بارای پاارامتر  بهينگاي الگاوریتم را تحات تااثير قارار مايدهاد .در حااليكاه در
موقعيتهایي كه تصميمگيرنده نياز به یک جواب فوری زیربهين دارد ميتوان از مقاادیر بازرگ بارای پاارامتر 

استفاده كرد .با این همه ،برای تعيين مقدار مناسب برای پارامتر  ميتاوان از معيارهاایي كاه باه صاورت تركيباي
زمان اجرا و ميزان خطا را با یکدیگر مدنظر قرار ميدهند ،استفاده كرد .به عنوان مثال مايتاوان از حاصلضارب دو
معيار استفاده كرد .همچنين در این تحليل حساسايت یاک معياار تركيباي باه صاورت حاصلضارب زماان اجارا در
37
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جدول  .۳نتایج محاسباتي الگوریتم ابتکاری مزایده

نيک سيرت ،ارایه مدل و الگوریتم برای مساله زمانبندی ناوگان چندپایانه ای توسعهیافته با در نظر گرفتن محدودیت های توازن تعداد ناوگان

درصد خطا در نظر گرفته شده است كه برای این معيار تركيبي ،مقدار   1 / 1مناسبترین مقدار است.

 ۵نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله مساله زمانبندی ناوگان تحت محدودیت توازن ناوگان مورد بررسي قرار گرفته است .مدل گساترش
یافته برای مساله زمانبندی ناوگان با محدودیت توازن ناوگاان بار اسااس مادل جریاان چنادكاالیي پيشانهاد شاد.
همچنين از راهکارهای ابتکاری مزایده -محور به هماراه ایادههاای تجزیاه مسااله ،بارای حال ایان مادل در زماان
چندجملهای استفاده شد .مطالعه مساله جدید نشان ميدهد كه در نظر گرفتن محدودیت توازن ناوگان باه صاورت
سخت در شرایط واقعي غيریروری است ،لذا این محدودیت به صورت یک قيد نرم مدلسازی شده اسات .البتاه
همانطور كه در مقاله آمده ،محدودیت سخت را ميتوان به عنوان حالت خاصي از محدودیت نرم در نظر گرفات
و راهکار ساده شدهای برای این حالت نيز پيشنهاد شده است .از آنجا كه مساله جدید قابليت تجزیاه باه زیرمساایل
كوچکتر و ادغام آنها در قالب یک طرح كلي برای مسااله اصالي را دارد و باا توجاه باه بازرگ -مقيااس باودن
مساله ،به نظر ميرسد راهکار پيشنهادی ميتواند روش مناسبي برای حل مساله باشد .نتایج محاسباتي نشان ميدهاد
كه الگوریتم ارایه شده در زمان مناسبي قادر به حل مساله با در نظر گرفتن شرایط واقعي ميباشد .بنابراین ميتاوان
از الگوریتم پيشنهاد شده برای حل مساله در شرایط واقعي اساتفاده كارد .ارایاه راهکارهاای ماوازیساازی جهات
سرعت بخشيدن به الگوریتم پيشنهادی و ارایه راهکارهای كاهش جهت كوچک كاردن فضاای جاواب مسااله در
مسایل حملونقل بزرگ -مقياس به عنوان جهتگيریهای آتي این پژوهش پيشنهاد ميشود.
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شکل  .۳تحليل حساسيت پارامتر  τدر الگوریتم ابتکاری مزایده توسعهیافته
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