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ارائة سه الگوریتم فرا ابتکاری توسعهیافته بهمنظور حل مسئلة هزینة
دسترسپایری منابع با اهداف کمینهسازی زمان اتمام پروژه و مجموع
هزینههای منابع بهصورت همزمان
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چکیده
شنیازیازنهوعپایهان-
دراینپژوهش،مسئلۀه ینۀدسترسپایریمنابعبادرنظرگرفتندوهد بررسیشدهاست.دراینمسئله،رواب پی 
شروعباتأخیرزمانیصفرومنابعتجدیدپایردرنظرگرفتهشدهاند.برایاینمسئلهابتدایکمدلبرنامهریه یمخهتل صهحیحارائههشهدهو
توسعهیافتۀژنتیکچندهدفۀمرتبسازینامغلو ،الگوریتمژنتیکرتبهبندینامغلو والگوریتمچندهدفۀاجتمهاعذرا 

س سسهالگوریتم
برایحلاینمسئلهارائهشدهاست.بهمنظورارزیابیکاراییالگوریتمها،یکمجموعهازمسائلباابعهادمتنهوعازکتابخانهۀدیجیتهالمسهائل
مگیریچنهدمعیارهبههنهام
زمانبندیپروژهانتخا شدهونتایجمحاسباتیباروشهایمختلفیبررسیشدهاست.درانتها،ازیکروشتصمی 
آنهاباتوجهبهمی اناهمیتهریکازمعیارهااستفادهشدهاست.
تمهاوتحلیلحساسیت 
رتبهبندیالگوری 
روشتاپسیسبرای 

واژههایکلیدی:الگوریتمبهینهسازیچندهدفۀاجتماعذرا ،الگوریتمژنتیکمرتبسازینامغلو ،بهینههسهازی
دسترسپایریمنابع.

زمانبندیپروژهبامحدودیتمنابع،ه ینۀ
چندهدفه ،

یکیازمتغیرهایتصمیممسئلهاستکهبایدبهامشهخص
مقدمه
شدن زمانبندی پروژهتعیین شود.مورینهگ  ]11مسهئلۀ
مسئلۀزمانبندیپروژهبامحدودیتمنابعیکهیازمسهائل
سرمایهگااریدرمنابعرامعرفهیکهرد.اوبهرایحهلایهن
مهههمموردمطالعهههدرحههوزۀزمههانبنههدیپههروژهبههادرجهۀ
مسئلهیکروشحلدقیقپیشنهاددادونیه اثبها کهرد
پیچیدگی NP-hardاست .]1متغیرههای تصهمیم وتهابع
کهازلحاظپیچیدگییکمسئلۀ  NP-hardاست.همچنین،
هد اینمسئلهدرحالتاستاندارد،بهترتیبزمهانشهروع
ویروشحلدقیقبرپایۀالگوریتمهایگرا توسعهدادو
نهسازیزماناتمامپهروژههسهتند.
فعالیتهایپروژهوکمی 
مثههالهههاییرابههاشههان دهفعالیهتوچهههارمنبههعبههاروش
درمسئلۀزمانبندیپروژهبامحدودیتمنابع،برایاجهرای
ارائهشدهحلکرد.نوبل ]12یکالگوریتمشهاخهوکهران
فعالیتهایپروژهبهمنابعینیازاستکهبهسقفمشخصی
بههرایمسههئلۀسههرمایهگههااریدرمنههابعبههافههرضوجههود
محدودند.همچنین ،فعالیتها باید بههنحهوی برنامههریه ی
یآورد.
محدودیت بهوجودآوردکهجوا بهینهرابهدستم 
شوندکهدرهیچمقطعزمانیبهیشازسهطحدردسهترس
تمههای
درمورد نهوعتهأخیری2RIP/maxدردامنهۀالگهوری 
روشهایحهلدقیهقو
نیازنباشد.دربسیاریازتحقیقا  ،
یتوانبهکارنیومنوزیمرمن ]13اشارهکرد.در
ابتکاریم 
ابتکاریبرایحلاینمسئلهارائهشدهاست].[2-10
زمینۀوجودنداشتنحداقلوحهداکثر درمسهئله دراتمهام
در مدلههایارائههشهدهدر سهالههای اخیهر ،سهطح
یتوانبهپهژوهشههایاک هان ]14وکیمه  ]15
پروژهم 
موردنیازمنابعبهصور متغیرتصمیمدرنظهرگرفتههشهده
اشارهکرد.کیم روشیرابرایبهدستآوردنکرانهایبا 
هترسپههایریمنههابع
اسههتکهههبهههآنمسههئلۀه ینههۀدسه 
وپههایینبههرایای هنمسههئلهایجههادکههردکهههیک هیروش
یگویند.دراینمسهائل،تعیهینسهطحمنهابع
)1(RACPم 
*نویسندۀمسئول:تلفن84063378:

Email: aanajafi@kntu.ac.ir
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سادهسازی گرانژودیگریروشایجادستوناسهت.البتهه
یکننهد.شهادرخو
اینروشهاجوا هایموجهنی تولیدم 
کیانفر ]16نی مسئلۀسرمایهگهااریدرمنهابعرابررسهی
کردندوالگوریتمژنتیکیبرایحلآنارائههدادنهد.نتهایج
محاسباتیشادرخوکیانفرنشاندادالگوریتمژنتیکتوسعه
یشود.نجفهی
دادهشدهبهجوا هایبسیارمناسبیمنجرم 
ونیاکی  ]17مسئلۀسرمایهگااریدرمنابعراتحتوجود
جریانهاینقدیمثبتمنفیوباهد حداکثرکردنارزش
خالصفعلهینقهدینگیپهروژهمعرفهیکردنهدوالگهوریتم
ژنتیکرابرایحلاینمسئلهپیشنهاددادند.
درمجموع،تمامتحقیقا صور گرفتهدراینزمینهبها
ههسههازیبهها
ی هکتههابعهههد بررس هیشههدهانههدوبهههبهینه 
درنظرگرفتنچندتابعهد بهصور هم مانتوجهنشهده
است.دراینپژوهش،مسئلۀه ینۀدسترسپایریمنابعبا
هد کمینهسازیمد زماناتمهامپهروژهوکمینههسهازی
یشود.باتوجهبه
مجموعه ینههای تدارکمنابعبررسی م 
اینکهدوهد اینمسهئلهناسهازگارهسهتند،مسهئلهیهک
مجموعهجهوا دارد؛بنهابراین،بهرایارزیهابیجهوا ههااز
یشهود.بهرای
معیارهای ارزیابی مسائلچندهدفهاستفادهم 
3
حلاینمدلازسههالگهوریتمتوسهعهیافتهۀ  ،NSGA-II
 4NRGAو5 MOPSOاستفادهشدهاست.
دراینراستا،دربخشبعهدبههبیهانمسهئلهپرداختهه
میشود.س سالگوریتمهایفراابتکهاریتوسهعهدادهشهده
آنهها
یشوندوج ئیها طراحهی 
برایحلمسئلهمعرفیم 
یشود.درادامه ،مسائلباابعهادمتفهاو از طریهق
تشریح م 
یشودوعملکردالگوریتمهابهااسهتفادهاز
الگوریتمهاحلم 
معیارهههایارزیههابیوهمچنههینروشتاپسههیسارزیههابی
یشود.
جمعبندیمطالبارائهم 
یشود.درانتها ،
م

فعالیتهایپروژهبهkنوعمنبهعتجدیدپهایرنیهازاسهتو
ه ینۀاستخداممنبعنوعkبرابهرCkمهیباشهد.همچنهین،
می انموردنیازفعالیتiبهمنبعنوعkدرهرواحهدزمهانی
برابر rikاست6EFi.و7LFiبهترتیببیانگرزودتهرین زمهان
پایانودیرترینزمانپایانفعالیتiاست.توالیانجامدادن
یشود کهه
فعالیتها وسطحتدارکمنابعبهنحویتعیین م 
امنرعایتمحهدودیتپهیشنیهازیومحهدودیتمنهابع،
توابعهد مسئلهبهینهشوند.بهمنظورمدلسازیریااهی
ازمتغیرهایتصمیمزیراستفادهشدهاست.

فعالیتiدرزمانtبهاتمامرسیدهاست
1
Xit
نصور 
درغیرای 
0



k :Rkمی اندردسترسمنبعنوع


مدل ریاضی
زمههانبنههدیپههروژهبههادوهههد 

درایههنمههدل،مسههئلۀ
کمینهسازی زماناتمهامپهروژهوهمچنهین کمینههسهازی
مجموعه ینۀمنابعدرنظرگرفتهشدهاست.
()1

𝜌

𝑘𝑅 Min 𝑍2 = ∑𝑘=1 𝐶𝑘 .

()2

S.T.
𝑗𝐹𝐿

()3

𝑛 𝑗 = 1, … ,

∑ 𝑥𝑗𝑡 = 1

;

𝑗𝐹𝐸=𝑡
𝑗𝐹𝐿

𝑗𝐹𝐿

𝑡𝑖𝑥 ∑ 𝑡.

≥ ) 𝑗𝑑 ∑ 𝑥𝑗𝑡 . (𝑡 −

𝑖𝐹𝐸=𝑡

()4

بیان مسئله
پروژهایمتشکلازnفعالیهترادرنظهربگیریهدکههدرآن
تهااز1تاnشمارهگااریشدهاند.فعالیتهای1وn
فعالی 
مجههازیبههودهوبهههترتیهبشههروعوپایهانپههروژهرانشههان
یشهود.
یدهند.مد زمانفعالیتiبهصور diتعریفمه 
م
رواب پیشنیازیفعالیتهاازنهوعروابه پایهانشهروعبها
تأخیر زمانی صفردرنظرگرفتهشدهومجموعۀ فعالیتهای
یشهود.بهرای اجهرای
پیشنیاز فعالیتiبا piنشاندادهمه 

𝐹𝐸

𝑛
𝐹𝐸=𝑡∑ = Min 𝑍1
𝑡𝑛𝑥 𝑡.
𝑛

𝑗𝐹𝐸=𝑡

𝑗𝑝 ∈ 𝑖 ; 𝑗 = 1, … , 𝑛 ,

𝑛 𝑡+𝑑𝑗 −1

𝑘𝑅 ≤ 𝑞𝑗𝑥 ∑ ∑ 𝑟𝑗𝑘 .
𝑡=𝑞

()5
()6
()7

𝑗=1

𝑇 ; 𝑘 = 1, … , 𝜌 , 𝑡 = 1 , … ,
}𝑥𝑗𝑡 ∈ {0,1
𝑡 ; 𝑗 = 1, … , 𝑛 ,
𝑗𝑆𝐿 = 𝐸𝑆𝑗 , … ,
𝑅𝐾 ≥ 0 ,
𝜌 ; 𝐾 = 1, … ,

نهسازیزمان...
دسترسپایریمنابعبااهدا کمی 

بهمنظورحلمسئلۀه ینۀ
توسعهیافته 

ارائۀسهالگوریتمفراابتکاری

رابطۀ1بیانگرکمینهسازیمد زمانانجامدادنپهروژه
است.رابطۀ 2نی کمینهسازی مجمهوعه ینهۀ اسهتفادهاز
یکنهدهریهکاز
یدههد.رابطهۀ3بیهانمه 
منابعرانشانم 
یشهودوبهاتوجههبههاینکهه
فعالیتهافق یکبارختممه 
فعالیتهاانقطاعپایرنیستند،یک فعالیتفق یکبار آغهاز
یشود.رابطۀ4نشاندهندۀرواب پیشنیازیاستوبیان
م
یشهود
یکند دراین مدلیک فعالیت تنهازمانی شروعم 
م
یهایمربوطبههآنفعالیهتاجهرا شهده
کهتمامپیشنیاز 
باشند.رابطۀ5مربوطبهوجهودمحهدودیتمنهابعاسهتو
یدهدمی انمنابعدرههرواحهدزمهانیهکمقهدار
نشانم 
یشودکهبهانهدازۀ
مشخصاستوهرفعالیتزمانیآغازم 
زمانآن،منابعموردنیازموجودباشد.رابطۀ6نشاندهنهدۀ
متغیر تصمیم این مسئلهاسهتکههازنهوعدوتهاییاسهت.
رابطۀ7دیگر متغیر تصمیم مسئله(میه ان تعیهینشهده از
یدههدکههمقهداریصهحیحو
هریکازمنابع)رانشهانمه 
مثبتاست.

الگوریتمهای فرا ابتکاری
درایههنقسههمت،ابتههداسههاختارکرومههوزومبهههکاررفتهههدر
الگوریتمهایفهراابتکهاریوسه سج ئیها مورداسهتفاده
ارائهمیشود.

تمها
برایهریکازالگوری 

ساختار جواب
طراحههییههککرومههوزوممناسههب،مهههمتههرینمرحلهههدر
پیادهسازییکالگوریتمدرفرایندحلمسئلهاست.دراین
تحقیق،هرکروموزومبههصهور یهکسهطرکههشهاملدو
بخشاست،درنظرگرفتههشهدهاسهت.بخهشاوللیسهت
فعالیتهاست.اینلیستترتیهبانجهامدادنفعالیهتهها را
یدهد.بخشدومآننشاندهندۀمی انتعیینشهدۀ
نشانم 
سطحتدارکمنابعاستکهدراینجالیسهتمنهابعنامیهده
بهصور رابطۀ8است.
میشود.ساختارکروموزوم I


()8
)) 𝐼𝜌𝑅 𝐼 = ((𝑗1𝐼 , … , 𝑗𝑛𝐼 ), (𝑅1𝐼 , … ,
نشاندهندۀیهکفعالیهتاسهتکههدر
دررابطۀ jIn ،8
نشاندهندۀسطحتهدارک
جایگاه nقرارگرفتهاستو RIρ
زمانبندیبهآنتوجهشود.
منبعنوعρاستکهبایددر 
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لیستفعالیتهایکجایگشتموجههازفعالیهتههابها
درنظرگرفتنرواب پیشنیهازیآنهاسهت.درایهنلیسهت،
ستبهنحهویاسهتکههتمهام

تهاازچپبهرا
ترتیبفعالی 
فعالیتهایپیشنیازیکفعالیتدرسمتچپآنفعالیهت
قراربگیرند؛یعنیهرفعالیتمانند jIaبایدبعهدازمجموعهه
زمانبندیشود.
شنیازهایخود PjIa 8
پی 
لیستمنابعنی مواجهخواههدبهود؛بههعبهار دیگهر،
سطحهرکدام ازمنابعتعیینشده بایهددررابطهۀ 9صهدق
کند.
()9

𝜌 𝑘 = 1, … ,

;

} 𝑘𝑖𝑟{ 𝑛𝑅𝐾𝐼 ≥ 𝑀𝑎𝑥𝑖=1,…,

برایتبدیلکروموزوم Iبهیهک زمهانبنهدیپهروژه،از
روشبرنامهری یتولیدزمانبندیمهوازی)9(SSSاسهتفاده
شدهاست.اینروششاملnمرحلهاستکهدرهرمرحله
یودردسترسبهودن

یکفعالیتباتوجهبهرواب پیشنیاز
یشود.
زمانبندیم 
منابعدرزودترینزمانممکن 

تولید کروموزومها
برایتولیدسطوحتدارکمنابع RIkبهرایههرکرومهوزوم،I
اعدادتصادفیباتابعتوزیعیکنواختبینکرانپایین R kو
یشهودوکهرانههایبها وپهایینبها
کرانبا  R kتولیدم 
یشوند:
استفادهازرواب 10و11محاسبهم 
:rikمی اننیازفعالیتiبهمنبهعنهوعkدرههرواحهد
زمانی
انجامدادنفعالیتi
:diمد زمان 
:Tمد زمانتکمیلپروژه
()10
()11

𝑖𝑑 𝑟𝑖𝑘 .
}} 𝑟{ , max
𝑘𝑖 𝑛𝑇 𝑖=1,…,

𝑛

∑{ 𝑥𝑎𝑀 = 𝑘𝑅
𝑖=1

𝑛

𝑘𝑖𝑟 ∑ = 𝑘𝑅
𝑖=1

تههایموجهه،ابتهدا
برایتولیدبخشاول،لیستفعالی 
یشهود.سه س
یکجایگشتتصادفیازفعالیتهاایجادمه 
شنیهازیرابهرای
یکسازوکاراصهالحیتمهامیروابه پهی 
تمامیفعالیهتهها بههترتیهبقرارگهرفتن آنهها درلیسهت
فعالیتهابررسیمیکندولیستفعالیتهایموجههتولیهد
یشود.
م
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الگددوریتم ژنتیددک چندهدفدده بددر مبنددای

انتخاب والد

مرتبسازی نامغلوب

ازعملگرانتخا مسابقهایدودوییبرایانتخها والهدینو
ایجادفرزنداناستفادهمیشود.بهدینصهور کههابتهدادو
جوا بهطور تصادفیازجمعیتانتخا میشهوند.جهوابی
کهرتبۀکمتریدارد،والدمحسو میشود.اگهردوجهوا 
انتخا شدهرتبۀیکسانداشتهباشهند،جهوابیکههفاصهلۀ
ازدحامبیشتریداردوالددرنظرگرفتهمیشود.اگهرفاصهلۀ

ازدحامیایندوجوا نی باهمبرابرباشهد،ازبهینآنهها
بهصور تصادفیانتخا میشود.
یکی 

یکیازبهترینالگوریتمهابرمبنایجمعیتکهبهرایحهل
مسائلچندهدفهارائهشدهاست،الگوریتمNSGA-IIاست.
د  ]18اینالگوریتمراارائهداد.عملکهردایهنالگهوریتم
براساسدومفهومرتبهبندیوفاصلۀازدحامیاستواراست.
انتخا جمعیتجدیددرهرگاماینروشبراصلغلبگهی
استواراستوبااستفادهازنخبهگراییورتبهبندیجمعیت
درهرگامحهل،بهتهرینجهوا ههاینهامغلو راانتخها 
یرود.
میکندوبهگامبعدم 

بهصور زیراست:
مراحلکلیاجرایاینالگوریتم 
گام:1جمعیهتاولیهه  P0بههانهدازۀNبهاجهوا ههای
تصادفیایجادکنیدوt = 0قراردهید.
گام:2درصهور عهدمبرقهراریشهرطتوقهف،بهه Pt

بازگردید.
گام:3بااستفادهازعملگرانتخا مسهابقهایدودویهی،
Nوالدازجمعیت  Ptانتخا کنید.
گام:4بااعمالعملگرهایتقاطع،جهش،جستوجوی
محلیوحرکترویجمعیت ، Ptجمعیتفرزنهدان   Qtبهه
اندازۀNایجادکنید.
گام:5قراردهید . Rt  Pt  Qt
گام:6ازروشرتبهبندینامغلو برایتعیینمجموعههای

پارتو  Fi , i  1, 2,...درجمعیت  Rtاستفادهکنید.
گام:7قراردهید  Pt 1  و . i  1
:تازمانیکه

گام8

Pt 1  Fi  N

 :

الف)جوا هایمجموعۀ  Fiرابههجمعیهت  Pt 1ااهافه
کنید.
)قراردهید. i  i  1
گام:9جوا هایمجموعۀ  Fiرابراساسفاصلۀازدحهام
بهصور ن ولیمرتبکنید.
و 
گام:10به اندازۀ

N  Pt 1

ازاولینجوا های  Fiبه

جمعیت  Pt 1انتقالدهید.
گام:11قراردهید  t  t  1وبهگام2بازگردید.

عملگر تقاطع
نقطهایفق رویبخشاولکرومهوزو م
عملگرتقاطعیک 
یشود.درایهنعملگهر،ابتهدادو
(لیستفعالیتها)اعمالم 
یشود.س سیکعددrدربازۀ1
والدPa1وPa2انتخا م 
یشهود.بهرای
تا(nتعدادفعالیتها)بهتصهاد انتخها مه 
تولیههدفرزنههداول،CH1عناصههر1تههافعالیههتrازلیسههت
فعالیتهایوالداولوعناصرr+1تاnازوالددومانتخها 
یشهود.بهرایتولیهدفرزنهددوم،CH2عکهسایهنرویهه
م
استفادهمیشود.درشکل،1یکمثهالازنحهوۀکهارایهن
عملگرنشاندادهمیشود.دراینمثهالr = 2،اسهت.در

یشوند.
یهایجدیدبهتوالیموجهتبدیلم 
انتها،توال 
142563
1Pa 14 3256
1CH

2Pa 31 2564
2CH
314256
شکل  .1نحوة عملکرد تقاطع یک نقطهای

عملگر جهش
عملگرجهشروییهکجهوا کههبهااسهتفادهازعملگهر
انتخا مسابقۀدودوییانتخا شدهاست،اعمالمیشهود.
دراینپژوهش،سهعملگهرمختلهفاسهتفادهشهدهاسهت.
شایانذکراستیکیازآنهابههتصهاد رویجهوابیکهه
قراراستاینجهشرویآناعمالشود،انتخا میشود.

جابهجایی
اینعملگر،دوژنیراکهبهطورتصادفیانتخا شدهاندبها
یکدیگرجابهجامیکند.شایانذکراسهتایهنعملگهرنیه 
فق رویبخشاولکروموزوم(لیسهتفعالیهتهها)اعمهال
شود.پسازاعمالعملگرجهش،بایدشرطموجهبهودن

می

نهسازیزمان...
دسترسپایریمنابعبااهدا کمی 

بهمنظورحلمسئلۀه ینۀ
توسعهیافته 

ارائۀسهالگوریتمفراابتکاری

جوا دوبارهبررسیشودودرصور موجههنبهودن،جهوا 
اصالحشود.نحوۀانجامدادناینکهاردرشهکل2مشهاهده
میشود.

 1 3 4 5 2 6

1 2 4 5 3 6

شکل  .2نحوة عملکرد عملگر جابهجایی

الحاق
اینعملگرابتدایکژنرابهطورتصادفیانتخا مهیکنهد.
س سیکموقعیتدرلیستفعالیتهابهصهور  تصهادفی
انتخهها مههیشههودوژنانتخهها شههدهبهههموقعیههتجدیههد
شود.درانتها،شرطموجهبودنجوا ازطریهق

فرستادهمی
سازوکاراصالحیبررسیمیشودودرصور غیرموجهبودن،
جوا اصالحمیشود.شکل3نحهوۀکهارعملگهرالحهاقرا
رویتوالییکجوا نشانمیدهد.
 3 1 2 4 5 6

2 3 1 4 5 6

شکل  .3نحوة عملکرد عملگر الحاق

معکوس
اینعملگرنی همانندعملگرجابهجاییدوژنرابهصهور 
تصادفیانتخا میکندوتمامیژنهایبهینآندوژنرا
وارونهقرارمیدهد.س سشرطموجهبودنبررسی

بهصور 

میشودودرصور ل ومسازوکاراصالحی،جهوا موجههرا
یکند.نحوۀکاراینعملگردرشهکل  4نشهانداده
ایجادم 
میشود.


 2 4 5 1 3 6

2 3 1 5 4 6

شکل  .4نحوة عملکرد عملگر معکوس

عملگر جستوجوی محلی
اینعملگررویبخشدومکروموزوم(می انسهطحمنهابع)
اعمالمیشود.دراینروش،یککرومهوزومبهااسهتفادهاز
عملگرانتخا مسابقهایدودوییانتخا میشود.ازبخهش
میشهود.
دوماینکروموزومیکژنبهتصاد انتخا   RIK
درمرحلۀبعد1،واحدازسهطحمنبهعانتخها شهدهکسهر
یشود.درنهایت،سطحمنبهعمربوطههمشهخص
RIK − 1م 
میشود.اگرسطحتعیینشدهازکرانپایینبگهارد،مقهدار
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آنکههرانبهههجههایآنمقههدارقههراردادهمههیشههود.بهها
درنظرگههرفتنمحههدودیتمنههابعجدیههد،دوبههارهمسههئله
زمانبندیمیشود.باتوجهبهتصهادفیبهودنماهیهتایهن
عملگروامکانتولیدجوا بابرازندگیکم،ازیهکعملگهر
انتخا مسابقهایاستفادهشدهاست.دراینروشبههیهک
اندازۀازقبلتعیینشده،عملگرجسهتوجهویمحلهیروی
کروموزومانتخا شدهاعمالمیشودوجوا هایمتفهاوتی
ایجادمیشود.س ساینجوا هابااستفادهازمفهومغلبه
مقایسهمیشوندویکجوا نامغلو ازبینآنهابهعنوان
یکهچندجوا 
خروجیاینعملگرتعیینمیشود.درصورت 
نامغلو موجودباشهد،یکهیازآنههابههتصهاد انتخها 
میشود.


عملگر حرکت
اینعملگررویزمانهایشروعفعالیتهااعمالمهیشهود.
ابتدایککروموزومبااستفادهازعملگرانتخها مسهابقهای
دودوییانتخا مهیشهود.سه سیکهیازانهواعمنهابعبهه
تصاد انتخا میشودوتعیینمیشهودکههدرچههدورۀ
زمانیبیشتریناستفادهازاینمنبعصور گرفتهاست.بهه
فعالیتهاییکهدراینبازهشروعشدهاند،فعالیتهایمؤثر
گفتهمیشود.س سیکیازفعالیتهایمهؤثربههتصهاد 
انتخا مهیشهود.درایهنمرحلههازیهکعملگهرانتخها 
مسابقهایاستفادهمیشودواینفعالیهتدرههرتکهراربهه
اندازۀتصادفیجابهجامیشودوزمهانبنهدیدوبهارهانجهام
میگیردومقادیربرازنهدگیآنههاثبهتمهیشهود.سه س
جوا ها مقایسهمیشوندوآنجوابیکهبرازندگیبهتهری
دارد،خروجیدرنظرگرفتهمیشود؛برایمثال،یکپهروژه
باششفعالیتویکمنبعدرنظرگرفتهمهیشهودوتهوالی
 123456یکجوا موجهبرایاینمسئلهاست.شهکل 5
نشاندهندۀمی اناستفادهازمنبعبرایایهنجهوا اسهت.
همانطورکهمشاهدهمیکنید،دربهازۀزمهانی2بیشهترین
استفادهازمنبعصور گرفتهاست.فعالیتهاییکهدراین
تهایمؤثر
اند،فعالیتهای2و،3فعالی 


بازۀزمانیآغازشده
هستند.

نشریۀ تخصصی مهنذسی صنایع (ویژهنامۀ یازدهمین کنفرانس بینالمللی مهنذسی صنایع) ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،3سال 5330
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الگوریتم ژنتیک رتبهبندی نامغلوب
resource

2
5
6

4

4

3

1

2
Time

شکل  .5جواب موجه برای مسئله با شش فعالیت


بنابراین،عملگرجابهجایییکیازایندوفعالیهترابهه
تصاد انتخها مهیکنهدوبههمی انهیتصهادفیجابههجها
میکند؛برایمثال،اگرفعالیت2انتخا شودوبههمیه ان
یکواحدزمانشروعآنتغییرپیداکند،جوا زیرحاصهل
میشود.همانطورکهدرشکل6نشاندادهمیشود،می ان
فادهشدهکاهشپیداکردهاست.
منبعاست 

6

4

resource

4

5

2
3

1

2
Time

شکل  .6استفاده از عملگر حرکت

شرط توقف
ممکناستشرای توقفمتفاوتیبراییکالگوریتمبهکهار
رود.یکآستانۀازپیشتعیینشدهبرایمقدارتابعهد و
شرطرسیدنبهآنمقدارآستانهممکناستشرطخاتمهه
درنظرگرفتهشود،اماباتوجهبهاینکهالگوریتمهایبرپایۀ
ژنتیههکاحتمههالیهسههتندومعمههو ًهههیچتضههمینیبههرای
رسیدنبهآستانۀازپیشتعیینشدهوجودندارد،اینشرط
ممکناستهیچگاهتأمیننشود.درنتیجه،شرطخاتمههای
کهبرایالگوریتمهادراینتحقیقدرنظرگرفتهشدهاست،
رسیدنبهتعدادتکرارهایازقبلتعیینشدهاست.


NRGAنی یکیازالگوریتمهایژنتیکچندهدفهاستکه
براساسرتبهبندینامغلو بهبهینهسازیمسائلچندهدفه
میپردازد.استفادهازچهرخرولهتدرفراینهدانتخها والهد
موجب شدهاستاینالگوریتمنسبتبهسایرالگوریتمهای
مشابهسرعتهمگراییبیشتریداشتهباشهد.مراحهلایهن
الگوریتممشابهباNSGA-IIاست،بااینتفهاو کههابتهدا
برایهرمجموعهپارتو،یکمقداراحتمهالبراسهاسرابطهۀ
12تخصههیصدادهمههیشههود.بههادرنظرگههرفتناحتمهها 
شده،مجموعهایانتخا میشود.مجموعهای

تخصیصداده
کهرتبۀکمتریدارد،احتمالانتخا بیشتریدارد.سه س
ازمجموعۀانتخا شده،والدینانتخا میشوند.
1

Rankk

( )12
p 
1

 Rank

k

k
k

دررابطۀ p k ،12و  Rank kبهترتیببیهانگراحتمهال

انتخا ورتبۀمجموعۀ  kاست.فرضکنیهدمجموعهۀ  F
انتخا شدهاست،حهالبایهدیهکوالهدازایهنمجموعهه
انتخا کرد.بههرجوا مجموعۀ ، Fیکمقهداراحتمهال
براساسرابطۀ 12تخصهیصدادهمهیشهود.بهرایناسهاس،
جوابیکهفاصلۀازدحامبیشتریدارد،احتمالانتخا شدن
آننی بیشتراست.
CDi

pi 
()13
i CDi



دررابطۀpi ،13

بیانگراحتمالانتخا جوا نامغلو

  iاست.شهایانذکهراسهتنحهوۀنمهایشجهوا درایهن
الگوریتممانندنحوۀنمایشجوا برایNSGA-IIاست.

عملگر تقاطع
دراینالگوریتم،ازعملگرتقاطعدونقطهایاسهتفادهشهده
است.سازوکاربهکاررفتهدراینعملگرمشابهعملگرتقاطع
الگهوریتمNSGA-IIاسهتوتنههاتفهاو آنتعهدادنقهاط
انتخابیاست.

نهسازیزمان...
دسترسپایریمنابعبااهدا کمی 

بهمنظورحلمسئلۀه ینۀ
توسعهیافته 

ارائۀسهالگوریتمفراابتکاری

عملگر جهش
سازوکاربههکاررفتههبهرایایهنالگهوریتممشهابهالگهوریتم
مسابقهای

NSGA-IIاست،بااینتفاو کهازعملگررقابت
استفادهنشدهاست.
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استمنعکسمهیکنهدودرکهلبهااسهتفادهازرابطهۀ15
تعریفمیشود:

 
)𝑣̅1 (𝑡) = 𝑊𝑣̅1 (𝑡 − 1
))𝑡( + 𝐶1 𝑟1 (𝑥̅𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡1 − 𝑥̅1
))𝑡( +𝐶2 𝑟2 (𝑥̅𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡1 − 𝑥̅1

عملگر جستوجوی محلی

()15

عملکرداینعملگرمشهابهعملگهربههکاررفتههدرالگهوریتم
NSGA-IIاستوفق دوتفاو دارد؛تفهاو اولدرایهن
استکهدراینعملگریهکعهددتصهادفیrدربهازۀ1تها
یشهود.سه سبههتعهدادr
تعدادانواعمنابعKانتخها مه 
یشههودوسههطح
بهههصههور تصههادفیازمنههابعانتخهها م ه 
تعیینشدۀآنها1واحدکاهشمییابدوزمانبندیمجدداً
باسطحمنابعجدیدانجاممیگیرد.تفهاو دومایهناسهت
کهدرالگوریتمNRGAازعملگررقابتمسابقهایاسهتفاده
نشدهاست.

]r1 , r2 ϵ[0,1مقادیریتصادفیهستندکهموجبتنوع
یشههوندC1،W.وC2بهههترتیههباههرایب
درجههوا هههام ه 
اینرسی،بهترین خهاطرۀشخصهیوبهتهرینخهاطرۀکلهی
هستند.
ازسهبخشتشکیلشدهاست:دربخشاول،

رابطۀ15
بهدستمهیآیهد.بخهش
سرعتفعلیازتغییرسرعتقبلی 
دومقسمتشهناختیاسهتکههنمایهانگربهتهرینخهاطرۀ
شخصیذرهاستکهازتجربیا پروازهایگاشتهنگهداری
میشود.بخشسومقسهمتاجتمهاعیاسهتکههنمایهانگر
بهترینخاطرۀجمعیذرا استکهازتجربیا پروازههای
بهدستمیآید.کوئلهووهمکهاران ]19
دستهجمعیذرا  
اینالگوریتمراپیشهنهاددادهانهدوبراسهاسایهدۀداشهتن
آرشیوخارجیاستکهدرآنهرذرهتجربیها پهروازشرا
بعدازهرسیکلپروازذخیرهمهیکنهد.بههروزرسهانیههای
آرشیوخارجیبادرنظرگرفتنخطوطشهبکۀ)(Grid lines
فضایفنوتیپکهبرحسبمقادیرتابعهد هرذرهتعریف
شدهاستانجاممیگیرد.دراینرویکهرد،ازیهکعملکهرد
جهههشنی ه اسههتفادهمههیشههودکههههههمرویذرا درون
جمعیتوهمرویدامنۀمتغیرهایتصهمیممسهئلهانجهام
میگیرد.


عملگر حرکت
اینعملگرنی مانندعملگرجابهجاییNSGA-IIاسهت،بها
اینتفاو کهدراینعملگریکعددتصادفیxدربهازۀ1
یشود.سه سبههتعهدادx
تاتعدادانواعمنابعKانتخا م 
یشهود.سه سیهک
بهصور تصادفیازمنهابعانتخها مه 
یشهودو
فعالیتمؤثرمربوطبههرکدامازمنابعانتخها مه 
دریکانتخا مسابقهایبهترینحالتجابهجاییآنتعیین
بندیمیشود.

میشودومسئلهمجدداًزمان


الگوریتم بهینهسازی چندهدفة اجتماع ذرات
10

ایههنالگههوریتمبههرمبنههایالگههوریتماجتمههاعذرا  PSO
نوشتهشدهاستواصطالحا بهکاررفتهدرالگهوریتمههای
تکهدفهاست.دراین
PSOچندهدفهمانندالگوریتم PSO
الگوریتم،موقعیتههرذرهطبهقتجربهۀشخصهیوتجربهۀ
اشتغییرمیکنهد.فهرضکنیهد)،̅Xi (tموقعیهت

همسایگی
ذرۀ piرادرهرمرحلۀزمانیtمشخصمهیکننهد.سه س
موقعیتذرۀاین piتوس افه ودنیهکسهرعت)vi (tبهه
تغییرمیکند.

موقعیتفعلی،بااستفادهازرابطۀ14
)𝑡( 𝑖̅𝑣 𝑥̅𝑖 (𝑡) = 𝑥̅𝑖 (𝑡 − 1) +

()14

بردارسرعت،اطالعاتیراکهبهصور جمعیمبادلههشهده

عملگر جهش
همانطورکهدربخشقبلبیانشد،هنگامیکههیهکذره،
مههوقعیتشرابهههروزمههیکنههد،جهشههیهوشههمندصههور 
میگیرد.باوجوداین،دربعضیمواقعبهههوشهمندنبودن-
کهکندیوابرهها  ]20آنراحماقهتنامیهدهانهد-نیهاز
است.درکل،وقتیجمعیتراکدمهیشهود؛یعنهی سهرعت
ذرا تقریباًصفرمیشود،جمعیتتواناییتولیدجوا های
جدیدرابرایخارجشدنازاینواعیتنهدارد.ایهنرفتهار

یایگیهرکهرده
نشانمیدهدکلجمعیتدربهینهۀمحله 
استوتواناییفرارازآنراندارد.اینعملگرابتدارویتمام
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یشودوبااف ایشتعدادتکرارها،تعدادذراتی
ذرا اعمالم 
یشود،کهاهشمهییابهد.
کهاینعملگررویآنهااعمالم 
شایانذکراستاینعملگردرهرمرحلهیکیازدوبخهش
یکنندوآنراتغییهر
کروموزومرابهطورتصادفیانتخا م 
یدهد.س سسازوکاراصالحیاعمالمیشود.
م

معیارهای ارزیابی
درمسائلچندهدفهدرپایانحل،مجموعهایازجهوا هها
ایجادمیشودکهبایدباتوجهبهاینمجموعههدرخصهو 
عملکردالگوریتماظهارنظرشود.همگرایی بهه جهوا ههای
فراهمکردن چگالی و تنوع در میهانمجموعهه

بهینۀ پارتو و
دستآمده دو هد اصلی هر الگوریتم تکهاملی
به 
جوا های 
چندهدفهاست،ولی این دو معیار تها حهدودی در تضهاد بها
بهتنهاییو بههصهور  مطلهق
یکدیگرندو معیاری کهبتواند 
درمورد عملکرد الگهوریتمهها تصهمیم بگیهرد،وجهود نهدارد؛
بنابراین،برایارزیابیعملکردالگوریتمها،ازمعیارهایزیهر
استفادهمیشود:

الهف)زمهانمحاسهبا ):(CPU Timeالگهوریتمیکهه
زمانمحاسبا کمتریداشتهباشد،مطلو تراست.
)تعدادجوا هادرپارتو ):11(NPSتعدادجوا های
دستآمدهبهرایههرمسهئلهرا
مجموعهپارتوبه 

نامغلو در
یدهد وهرمقدارتعدادایننقاطبیشترباشدبهاین
نشانم 
معنیاستکهالگوریتمکاراییبیشتریدارد.
دهآل):12(MIDایهن معیهار بهرای
ج)فاصلهازنقطۀایه 
بهکهار
اندازهگیری می ان ن دیکی به سطح بهینۀ پارتو واقعی 

میشود:
میرودکه از رابطۀ16محاسبه 

n

()16

c

i

i 1

n

MID 

در این رابطه n ،تعداد جوا ها در مجموعۀ بهینۀ پهارتو
است و  ciفاصلۀاقلیدسی هر عضو از مجموعۀپارتو از نقطۀ
محاسبهمیشود:

ایدهآل است که از رابطۀ17

()17
* 2
* 2
* 2
)  ci  ( f1i  f1 )  ( f2i  f2 )  ...  ( f mi  f m
د)فاصلهگااری):13(Sنشاندهنهدۀمیه انقرارگهرفتن
جوا هابهطوریکنواختدرکنارهماستکهازرابطهۀ18
محاسبهمیشود.


( )18

Q

 (di  d ) 2
i 1

دررابطههۀ،18

Q

1
Q

S



بیههانگرانههدازۀآرشههیوپههارتواسههتو

مقههادیر  d iو d
رامههیتههوانبهههترتیههبازروابهه 19و20

محاسبهکرد.الگوریتمیکهمی اناینمعیهارکمتهرباشهد،
مطلو تراست.
M

()19

di  min kQ  k i  f mi  f mk ,
m 1

Q

di
,
Q

()20

d 
i 1


هه)بیشترینگسترش): (Dاینمعیارنشانمیدههد
چهمی انازجوا هاییکمجموعۀپارتودرفضایجهوا 
توزیههعشههدهاسههتکهههازرابطههۀ21محاسههبهمههیشههود.
ب رگتربودنمقداراینمعیار،نشهاندهنهدۀتنهوعمناسهب
جوا هایمجموعۀپارتواست.
14

( )21

f mi  min i 1: Q f mi ) 2

M

i 1: Q

 (max

D

m 1


و)عدمیکنواختیسطحپهارتو): (NPFایهنمعیهار
برایاندازهگیریغیریکنواختیتوزیعمنحنیپارتواسهتفاده
محاسبهمیشود.

میشودومقدارآنازرابطۀ22

15

𝑑
∑𝑖( 𝑖 − 1)2
√
𝑑
= 𝐹𝑃𝑁
|𝐴| − 1

()22

دررابطۀ،22مقدارdiوdازرواب 23و24بههدسهت
میآید.


()23
()24

) 𝑘𝑚𝑓 (𝑓𝑚𝑖 −

2

∑√ 𝑑𝑖 = 𝑚𝑖𝑛𝑘∈𝑛∩ 𝑘≠1

𝑚=1

𝑑
|𝐴| 𝑖=1
𝐴

∑=𝑑


مقدارکمتهرایهنمعیهارهماننهدمعیهارفاصهلهگهااری
نشاندهندۀبرازندگیبیشترآناست.
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یکدیگرمقایسهکند،برایمقایسۀنتایجاینسههالگهوریتم،
آنهادوبهدوباهممقایسهشهدهانهد.شهایانذکهراسهتدر
قسمتهاییکهازخ تیرهاستفادهشدهاست،دوالگوریتم
اختال معنادارینداشتند.

تحلیل آماری نتایج الگوریتمهای فرا ابتکاری
دراینبخش،تحلیلآمارینتایجهرسهالگهوریتمصهور 
گرفتهاستکهدرجدول1بهآناشارهمهیشهود.تحلیهل
آمارینتایجدرنرماف ارMinitab16پیادهسازیشدهاسهت.
یتوانددوجامعههرابها
باتوجهبهاینکهآزمونتیزوجیم 


جدول  .1مقایسة الگوریتمها با استفاده از آزمون تی زوجی
CPU Time

NPF

D

S

MID

NPS

NRGA

-

NRGA

-

NSGA-II

NRGA

NSGA-II/ NRGA

MOPSO

-

-

-

NSGA-II

NSGA-II

NSGA-II/ MOPSO

-

NRGA

NRGA

-

-

NRGA

NRGA/ MOPSO


جدول  .2متوسط درصد انحراف از معیارها بهازای تمام مسائل
CPU Time

NPF

D

S

MID

NPS

)(%

)(%

)(%

)(%

)(%

)(%

 

 

 

 

 

 

NSGA-II

 

 

 

 

 

 

NRGA

 

 

 

 

 

 

MOPSO



مقایسة نتایج الگدوریتم هدا براسداس درصدد
انحراف نسبی
از آنجاکه مقدار تابع هد در ههر مسهئله متفهاو  اسهت و
قابلاستفاده نیست،ازدرصدانحرا نسهبی
بهطور مستقیم 

16
) (RPDبرایارزیابیبهترجوا هااستفادهمیشود.مقدار
محاسبهمیشود.

آنبااستفادهازرابطۀ25

( )25

| ∗ 100

𝑙𝑜𝑠𝑡𝑠𝑒𝑏𝐴𝐿𝑔𝑠𝑜𝑙 −
𝑙𝑜𝑠𝑡𝑠𝑒𝑏

| =RPD

دررابطهههۀALg sol ،25جهههوا الگهههوریتمو best sol
بهترینجهوا دربهینجهوا ههایبههدسهتآمهدهازسهه
الگوریتماست.جهوا ایهنرابطههبههصهور درصهدبیهان
یشود.هرچقدر می انایهندرصهدانحهرا کمتهرباشهد،
م
الگوریتمعملکردبهتریداشهتهاسهت.ایهنشهاخصبهرای
بهدست مهیآیهد.سه سبههازایههرمعیهار
تمامیمسائل 
ارزیابی،متوس درصدانحرا نسبیبرایتمامالگوریتمهها

بهدستمیآیدوازاینطریقالگوریتمهابررسیمهیشهود.

نتایجمربوطهدرجدول 2بیهانشهدهاسهت؛بهرایمثهال،
بهههطههورمتوسهه 
الگههوریتمNSGA-IIدرشههاخص NPS
11/6269درصدازبهترینجوا بهازایمسهائلحهلشهده
بهطور
نشانمیدهدالگوریتم NRGA

فاصلهدارد .جدول2
متوس درمعیارهایNPS, S, D,NPFکمترینانحهرا را
ازبهترینجوا دارد.الگوریتمههایNSGA-IIوMOPSO
نی بههترتیهبدرمعیارههایMIDوCPU Timeکمتهرین
انحرا نسبیرادارند.

آنالیز حساسیت براساس تعداد فعالیتها
دراینبخش،می انحساسیتمعیارهایارزیابینسبتبهه
هایابتکاریارائهشهده


هادرهریکازالگوریتم
تغییرفعالیت
ارزیابیشدهاست.
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جدول  .3مقایسة معیارهای ارزیابی به تفکیک تعداد فعالیتها
CPU Time
)(%


NPF
)(%


D
)(%


S
)(%


MID
)(%


NPS
)(%


NSGA-II













NRGA

0











MOPSO













NSGA-II





















0


NRGA
MOPSO

















0




NSGA-II











0


NRGA


باتوجهبهجدول،3میتوانبهایننتیجهرسیدکهدر
معیار،NPSالگوریتمNSGA-IIبااف ایشتعدادفعالیتهها
بهمی انبیشهتریازبهتهرینجهوا منحهر مهیشهودو
عملکردبدتریدارد،اماالگوریتمههایNRGAوMOPSO
بااف ایشتعدادفعالیتههاعملکهردبهتهریازخهودنشهان
میدهند.درمعیار،MIDدرتمامالگوریتمهانمیتوانروند
مشخصیراشناساییکرد.درنتیجه،میتواننتیجهگرفهت
اینشاخصنسبتبهتعهدادفعالیهتههامسهتقلاسهت.در
معیارS,DوNPFنی همینشرای برقراراست،امادرمورد
مههیتههوانگفههتوابسههتهبهههتعههداد
معیههار CPU Time
فعالیهتهاسههت.درالگهوریتمهههایNRGAوNSGA-IIبهها
اف ایشتعدادفعالیتها،می انانحرا جوا ههاازبهتهرین
جوا کاهشپیدامیکند،امهادرالگهوریتمMOPSOایهن
روندبرعکساستوبااف ایشفعالیهتهها،جهوا ههابهدتر
میشوند.

یتهوانبهاقطعیهتگفهتکهدام
باتوجهبههنتهایج،نمه 
الگوریتمبهترینعملکردراداشتهاست.پسبهرایمقایسهۀ
الگوریتمها باید ازیک روشتصمیمگیریبهرمبنهایچنهد
شاخص)17(MADMاستفادهکرد.بهرایایهنکهارازروش
تاپسیساستفادهشدهاست.

مقایسة کارایی الگوریتم ها با استفاده از روش
تاپسیس
روشتاپسیسیکیازروشهایتصهمیمسهازیتکنیکهیو
قویبرایاولویتبندیگ ینهههاازطریهقشهبیهکهردنبهه

J10s

J20s

J30s

MOPSO

ایدهآلاستکههوانگویون ]21بهرایاولهینبهار

جوا
ارائهدادند.دراینروش،گ ینۀانتخا شدهبایدکوتاهتهرین
فاصهههلهراازجهههوا ایهههدهآلودورتهههرینفاصهههلهرااز
ناکارآمدترینجوا داشتهباشد.ازمحاسهنروشیادشهده
ایناستکهمیتواندشاخصههایکمهیوکیفهیرابهرای
تصمیمسازیتلفیقکند.

ههطههورخالصهههدرروشتاپسههیس،مههاتریسm × n
به 
تصمیمگیریارزیابیمیشودکههدارایmگ ینههوnمعیهار
درماتریسسنجشاست.دراینالگوریتمفرضمیشودکهه
هههرشههاخصومعیههاردرمههاتریستصههمیمگیههریمطلوبیههت
اف ایشییاکاهشییکنواخهتدارد؛بههبیهاندیگهر،مقهادیر
زیادتریکهمعیارهادراینماتریسکسهبمهیکننهداگهراز
نوعسودباشد،هرچهمقدارشبیشترباشدمطلوبیتبها تری
نتریدارد.
داردواگرازنوعه ینهباشد،مطلوبیتپایی 
بهمنظورمحاسبا ریااهیبایهدتمهاممقهادیرنسهبت
دادهشههدهبهههمعیارهههاازنههوعکمههیباشههدودرصههور 

آنهارابهمقادیرکمیتبدیلکرد.
کیفیبودنمعیارها،باید 

دراینپژوهش،مدلارائهشدهتوسه 3الگهوریتمفهرا

ابتکاریحلشدهاست.همچنهین6،معیهاربهرایمقایسهۀ
کاراییالگوریتمهامعرفهیشهدهاسهت؛بنهابراین،مهاتریس
تصمیمگیریمابهازایهرمدلیکماتریس3×6است.

باتوجهبهنتایجروشتاپسهیس،الگهوریتم NRGAبها
مطلوبیت0/9150بهترینعملکردراداشتهاسهتوبعهداز
آنبهههترتیههبالگههوریتمهههایMOPSOوNSGA-IIبهها

قرارمیگیرند.

مطلوبیت0/5566و0/2770
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بهاتوجههبهه.بهترینعملکردرادارندMIDوCPU Time
اینکههیچکدام ازالگوریتمهها درتمهامیمعیارههابهتهرین
ازروشتاپسیسبرایمقایسهۀنتهایج،عملکردرانداشتهاند
یدهدالگهوریتم
 نتایجاینروشنشانم.استفادهشدهاست
بهتهرینNSGA-IIوMOPSOوس سبهترتیهبNRGA
نتایجآنالی حساسیتنشهان،همچنین.عملکردراداشتهاند
 درمسهائل به رگتهر عملکهردNSGA-IIیدهد الگوریتم
م
درمسهائلکوچهکتهرMOPSOاماالگهوریتم،بهتریدارد
عملکردبهتریدارد

نتیجهگیری
دسترسپایریمنابعبهادو

مسئلۀه ینۀ،درپژوهشحاار
هد کمینهسازیهم مانمد زماناتمامپهروژهوه ینهۀ
سهه،برایحهلمسهئله.تدارکمنابعمدلسازیشدهاست
توسعهیافتهارائهشدهوس سمسهائل

الگوریتمفراابتکاری
باابعادمختلفازکتابخانۀدیجیتهالانتخها وحهلشهده
تمهاازششمعیارارزیابی
 برایمقایسۀعملکردالگوری.است
NRGA یدههد الگهوریتم
 نتایجنشانم.استفادهشدهاست
بهتهرینعملکهردراداردوNPS, S, D, NPFدرمعیارهای
بهترتیبدرمعیارهای
  NSGA-II وMOPSOالگوریتمهای
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