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مدل یکپارچه و دوهدفة برنامهریزی تولید و نت با توجه به محدودیت ظرفیت
انبار و رویکرد کاهش تغییر نیروی کار
3

سید محمدحسن حسینی ،*1میالد کالگر درونکال ،2حسین عموزاد خلیلی
 .9استادیار مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
 .2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
 .3استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر
(تاریخ دریافت ،19/99/33 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،17/93/97 :تاریخ تصویب)19/39/97 :

چکیده
دو مسئلۀ برنامه ریزی تولید و تعمیرات و نگهداری از جمله تصمیمگیریهای مهم در صنایع تولیدی هستند و با توجه به تأثیرگذاری بر یکدیگر باید
همزمان مشخص شوند؛ البته گاهی این دو تصمیم بهصورت مجزا گرفته میشود که این امر به از دست رفتن نتایج ایدهآل میانجامد .در پژوهش حاضر،
مدل دوهدفۀ یکپارچه برای برنامهریزی تولید و نگهداری و تعمیرات در سیستم تولید چندمحصولی و چنددورهای با درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت انبار
ارائه شده است .تابع هدف اول عبارت است از مجموع کل هزینههای سیستم که تابع هدف مرسوم و شناختهشده در این حوزه است .تابع هدف دوم نیز
بهصورت مجموع تغییرات نیروی کار در میان دورههای برنامهریزی درنظر گرفته شده است .اگرچه هزینۀ تغییر نیروی کار جزئی از هزینۀ کل سیستم
محسوب میشود ،تأثیرات اجتماعی ،از دست رفتن مستمر دانش و تجربۀ نیروها و ...ایجاب میکند تغییر نیروی کار تابع هدف مستقل باشد و حداقل
شود .برایناساس ،پس از تشریح مسئله و تعریف پارامترها و متغیرهای تصمیم آن ،مدل ریاضی این مسئله در حالت دوهدفه توسعه داده شد .سپس با
توجه به اینکه این مسئله از نوع  NP-Hardاست ،دو روش حل مبتنی بر الگوریتمهای ژنتیک با رتبهبندی نامغلوب-بازنگری  )NSGA-II( 2و
الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه ( )MOICAارائه شد .در پایان نیز حل این مسئله با دادههای استاندارد منابع و همچنین ارزیابی نتایج صورت
گرفت .بررسی و مقایسۀ دو الگوریتم پیشنهادی با شاخصهای رایج در بهینهسازی چندهدفه نشان میدهد کیفیت جوابهای حاصل از الگوریتم
 MOICAبهتر از الگوریتم  NSGA-IIاست ،هرچند که زمان حل الگوریتم  NSGA-IIکوتاهتر است.
واژههای کلیدی :الگوریتم فراابتکاری  ،MOICAالگوریتم فراابتکاری  ،NSGA-IIبرنامهریزی تولید ادغامی ،تعمیر و نگهداری ،تغییر نیروی کار.

مقدمه
مدل یکپارچۀ برنامهه ریهزی تولیهد ،برنامهه ریهزی در سه ح
تاکتیکی مدیریت است که به منظور برآوردهکهردن تقاضهای
محصوالت ،مقهدار بهینهۀ تولیهد ،سه ح موجهودی ،نیهروی
انسانی ،برنامهۀ نهت و ...را در ههر دورۀ زمهانی بها توجهه بهه
تعدادی محدودیت تعیین میکنهد [ .]9نتهایج برنامههریهزی
تولید یکپارچه می تواند اسهاس برنامهه ههای دیگهر سهازمان
مانند برنامه ریزی نیازمندیهای ظرفیت ،زمانبنهدی تولیهد
جامع ،برنامه ریزی نیازمندیهای مواد و برنامهریهزی توزیهع
باشد؛ از اینرو برنامهریزی خوب تولیهد یکپارچهه مهیتوانهد
مدیریت زنجیرۀ تأمین را تسهیل کند [.]2
مدل یکپارچۀ برنامه ریزی تولید و نت تا جهایی اهمیهت
دارد کهههه پژوهشهههگران ایهههن فراینهههد را یکهههی از هفهههت
تصمیمگیری اصلی برنامهریزی در واحدهای تولیدی بداننهد
*نویسندة مسئول

که می تواند در کنترل و کاهش هزینههای تولید و موجودی
مؤثر باشد [ .]4 ،3از جمله موارد مهم در این زمینه میتوان
به موضوع ثبات و حفظ نیهروی کهار اشهاره کهرد .تغییهرات
بیش ازاندازۀ نیروی کار ،که بهه منظهور تنظهیم تهوان تولیهد
م ابق با تقاضای هر دوره انجام می شهود ،عهالوهبهر تبعهات
اجتماعی و تضعیف تصویر سازمانی ،موجب از دسهت رفهتن
مهارت و تجربه می شود و هزینههای غیرمسهتقیم بسهیاری
دارد .آموزش نیروی کار جدید ،ضایعات محصوالت بهدلیهل
مهارت کم نیروی کهار جدیهد ،کهاهش رضهایت و وفهاداری
کارکنان ،بهرهبرداری نامناسب از امکانات و ...نمونههههایی از
هزینههای جابهجایی و نوسانات نیروی کهار اسهت؛ بنهابراین
رویکردهای جدید به برنامهریزی تولید ،یکهدفهه نیسهت و
تالش میشود اهداف متعدد و مهم همزمان بهینه شوند.
در پژوهش حاضر ،مسئلۀ یکپارچه برنامهریزی تولیهد و
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زمههانبنههدی نگهههداری و تعمیههرات در یههک واحههد تولیههدی
چندمحصهولی و چنههد دورهای بها درنظرگههرفتن محههدودیت
ظرفیت انبار م العه و حل شد .بهرای ایهن مسهئله دو تهابع
هدف مدنظر است .تابع هدف اول عبارت است از هزینههای
کههل سیسههتم کههه هم هۀ عوامههل هزینهههای تولیههد را شههامل
می شود .تابع هدف دوم نیز میزان تغییر نیروی کار است که
باید حداقل شود .با توجه به شهرای خهاج جامعهه ،وجهود
ق وانین مختلف حمایت از کهارگر ،تبعهات اجتمهاعی اخهرا
نیروی کار و اهمیت حفظ نیروی کار بهدلیل حفهظ مههارت
کاری و دانش وی ،جایگاه حفظ منهابع انسهانی را بیشهتر از
آن میکند که تنها یکی از عوامل هزینههای در تهابع ههدف
درنظر گرفته شود؛ از اینرو با افزودن تابع هدف دوم مسئله
با عنوان کمینهکردن تغییر نیروی کار سعی شده است ایهن
مسئله به دنیای واقعی و شرای روز جامعه نزدیکتر شود.
در بخش مهرور ادبیهات ،خالصههای از مبهانی نظهری و
پیشینۀ پژوهشهای مرتب با م العۀ حاضر ارائه شده است.
در بخش بعد ،مسئلۀ مورد م العه ،تعریف و تشریح شهده و
پارامترها و متغیرهای تصمیم مربوط همراه با مهدل ریاضهی
آن ارائه شدهاند .سپس روشهای پیشنهادی حل مسئله که
عبارت اند از حل دقیهق بها محهدودیت اپسهیلون ،الگهوریتم
فراابتکهههاری  NSGA-IIو الگهههوریتم رقابهههت اسهههتعماری
چندهدفه ( )MOICAآمدهاند .در بخهش تجزیهه و تحلیهل
نتایج نیز مسئلۀ مورد م العه با روش های پیشنهادی حل و
نتایج حاصل ارائه شهده اسهت .همچنهین در بخهش نههایی،
نتیجهگیری و جمهعبنهدی پهژوهش و پیشهنهادهایی بهرای
پژوهشهای بعدی آمده است.
پیشینة پژوهش
به موازات توجه مدیران صنایع تولیدی به برنامه ریزی تولید
محصوالت و نگهداری و تعمیرات ماشین آالت ،پژوهشهگران
دانشگاهی نیز توجه خاصی به توسعۀ مدلهای ریاضی برای
این فرایند داشتهاند .نگاهی به مقاالت منتشرشده در حهوزۀ
برنامه ریزی تولید نشان میدهد پژوهشهای انجهامشهده در
این حوزه بسیار گسترده است [ .]5توجه زیهاد پژوهشهگران
به حوزۀ برنامه ریزی تولید محصوالت و نگهداری و تعمیرات
ماشینآالت ،بیانگر اهمیت و نقش اساسهی ایهن دو موضهوع
در صنعت است .مککال به مرور کلی مدلهای برنامهریزی
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تولید با توجه به عملیات تعمیرات و نگهداری پرداخته است
[ .]9همچنین دکر پژوهش های مرتب با بهینه سازی برنامۀ
تولیههد را بهها اسههتفاده از مههدلهههای ریاضههی و رویکردهههای
شبیه سازی بررسی و خالصههای از آنهها را در مقالهۀ خهود
منتشر کرده است [ .]7در این میهان ،مبحه برنامههریهزی
تولید یکپارچه که به برنامهریزی همزمان برای تولید کاالها
و تعیین برنامه نگهداری و تعمیرات ماشینآالت میپهردازد،
با توجه بهه کهاربرد فهراوان آن در صهنایع تولیهدی و نتهایج
ایدهآلهی کهه بهه همهراه دارد ،در چنهد سهال اخیهر مهدنظر
پژوهشگران قرار گرفته است ،اما اولین بار هولت و همکاران
از مدلسازی ریاضی خ ی برای تعریف و حهل ایهن مسهئله
استفاده کردند .در این پژوهش تابع هدف هزینههای تولیهد
بود .محدودیت دسترسی به منابع نیز بههعنهوان محهدودیت
مدل درنظر گرفته شهده بهود [ .]1 ،9هانسهمن و ههس بهه
بررسی مدل برنامهه ریهزی تولیهد یکپارچهه پرداختنهد و بها
استفاده از رویکرد برنامهریزی خ ی ،روشهی بهرای حهل آن
ارائههه کردنههد .مههدل آنههها در ادامههه ،بههرای سیسههتمهههای
چندمحصولی ،چندمرحله ای و با محدودیتهای ظرفیت نیز
توسعه یافت [.]93
فیتوحی و همکاران مدلی یکپارچه را برای برنامه ریهزی
تولید و نگهداری و تعمیهرات پیشهگیرانه غیهردوره ای ارائهه
کردند که تصمیمهای مربوط به برنامهریزی تولیهد و نهت را
همزمان فراهم میکند .با توجه بهه اینکهه مسهئلۀ آنهها در
ردۀ مسائل سهخت قهرار دارد ،روشهی مبتنهی بهر الگهوریتم
شبیهسازی تبرید برای حل آن در ابعهاد بهزرا ارائهه شهده
است .هدف این مدل حداقلکردن کل هزینههههای تولیهد و
نگهداری و تعمیرات است [.]99
شی ژیونگ و همکاران نیز مدل ریاضی  MILPرا بهرای
مسئلۀ یکپارچۀ برنامه ریزی تولید و نهت توسهعه دادنهد و از
رویکرد تکراری برای حل آن استفاده کردند [.]92
اعظمههی و همکههاران بههرای کاالهههای فسههادپذیر ،مههدل
بهینهسازی استواری را بهمنظور برنامهریهزی تولیهد یکپارچهه بها
توجه به شهرای تعویهق ارائهه کردنهد [ .]93تهابع ههدف درنظهر
گرفتهشده در پژوهش آنها ،حداقلکردن مجموع هزینههاست.
رویکیو و هوئیرمین نیز در مقالۀ خهود بهه برنامههریهزی
یکپارچه تولید و زمانبنهدی نگههداری و تعمیهرات در یهک
کارگاه کاری ( )JSپرداختند .همچنین برای این مسئله یک
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مدل ریاضی ارائه دادند و برای ابعاد بهزرا نیهز از الگهوریتم
تجمههع ارات اسههتفاده کردنههد .]94[ .در پههژوهش سههعیدی
مهرآباد و همکاران نیز به بررسی برنامهه ریهزی یکپارچهه بها
درنظرگههرفتن اث هرات خرابههی دسههتگاهههها در سیسههتمهههای
چندحالته پرداخته و مدل برنامه ریزی عدد صحیح با ههدف
حداقلکردن کل هزینهها ارائه شد ].[95
در بیشتر پژوهشها ،کمینهسازی هزینهۀ کهل سیسهتم،
به منزلۀ تابع هدف متداول در مدلهای برنامههریهزی تولیهد
اعم از یکپارچهه و ادغهامی بررسهی شهده اسهت .همچنهین
م العۀ این مسئله در شرای دو و چندهدفه که بهه دنیهای
واقعی نزدیکتر است کمتهر مهدنظر پژوهشهگران قهرار دارد
[ .]99مازوال و همکاران دلیل توجه کمتهر بهه برنامههریهزی
تولید چندهدفهه را سهختی مواجههه بها اههداف چندگانهه و
متضاد عنوان کهردهانهد [ .]97در ایهن زمینهه مهیتهوان بهه
پژوهش مسعود و هوانگ اشاره کرد که مسئلۀ برنامههریهزی
تولید ادغهامی را بها اسهتفاده از رویکردههای تصهمیمگیهری
چندمعیاره بررسی کردند و چند روش حهل بهرای آن ارائهه
دادند [ .]99برای آشنایی بیشهتر ایهن مسهئله و روشههای

حل آن ،به مقالۀ نام و الگندران مراجعه کنید که مدلههای
مختلف برنامه ریزی تولید ادغامی تا سال  9112را بررسی و
م العه کردند و به دستهبنهدی روشههای حهل موجهود در
شههش گههروه پرداختنههد .همچنههین ضههعفههها و قههوتهههای
روش های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولیهد ادغهامی را
نیز تشریح کردند [ .]91بایکاسوگلو نیز مسئلۀ برنامههریهزی
تولید ادغامی با رویکهرد چندهدفهه را بررسهی کهرد و روش
حل مبتنی بر تکنیک برنامهریهزی آرمهانی بهرای حهل ایهن
مسئله را ارائه داد [.]23
مرور پیشهینۀ پهژوهش کهه خالصهۀ آن در جهدول  9آمهده
است ،نشان میدهد عالوهبر منابع اکرشده ،پژوهشهای دیگهری
در زمینۀ برنامهریزی تولید یکپارچۀ چندهدفه انجام شهده کهه از
آن جمله میتوان به پهژوهش غالمیهان و همکهاران اشهاره کهرد
[ .]29باید توجه داشت که موضهوع محهدودیت ظرفیهت انبهار و
توجه به تغییر نیروی کار بههعنهوان تهابع ههدف جدیهد در مهدل
یکپارچۀ برنامهریزی تولیهد و زمهانبنهدی نگههداری و تعمیهرات
تاکنون در پژوهشهای قبلی بررسی نشده ،اما در پژوهش حاضهر
بهعنوان مسئلهای جدید مدنظر قرار گرفته است.
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یکمحصولی

*
*

*
*

MILP
MILP

*

MILP

SA

*

MILP

IT

*

*

Robust

*

*

MILP

*

*

*

ILP

*

*

*

* MCDM

*

*
*

*
*

*
*

برنامهریزی یکپارچۀ تولید و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

یکدورهای

دو یا
چندهدفه

*
*

*

چنددورهای

تصمیمگیری خ ی برای زمانبندی برنامۀ تولید ،تعمیرات و کارکنان
کال ()9155
هانسمن و همکاران برنامهریزی خ ی برای زمانبندی برنامۀ تولید ،تعمیرات و کارکنان
()9193
فیتوحی و همکاران مدل یکپارچه بهرای برنامههریهزی تولیهد و نگههداری و تعمیهرات پیشهگیرانه
غیردورهای
()2392

*

دقیق

پژوهشگر و سال
پژوهش

موضوع پژوهش

*
*

*

*

*

*
*

*

ابتکاری و
فراابتکاری

توابع هدف

تغییرات
نیروی کار
محدودیت ظرفیت
انبار

جدول  .1خالصة مشخصات پژوهشهای پیشین
تکنیک و روش
دورة
تعداد اقالم
حل
تولیدی برنامهریزی

*
*

GP
MILP

PSO

PSO

MINLP

*
*

NSGA-II MILP
MOICA
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با توجه به پیچیدگی مسئلۀ برنامه ریزی یکپارچه تولید،
نگهداری و تعمیرات که از جمله مسائل  NP-hardمحسوب
می شود ،پژوهش های بسیاری از الگهوریتمههای فراابتکهاری
برای حل ایهن مسهئله بههره بهردهانهد [ .]23 ،22در میهان
الگوریتمهای چندهدفه ،نسخۀ توسعهیافته الگوریتم ژنتیهک
بههه نههام الگههوریتم ژنتیههک رتبهههبنههدی نههامغلوب نسههخۀ 2
( )NSGA-IIالگوریتمی بر پایهۀ پارتوسهت کهه بهرای حهل
مسائل چندهدفهه مناسهب اسهت [ .]24در ایهن مقالهه نیهز
به منظور حهل مسهئلۀ برنامهه ریهزی تولیهد ادغهامی از ایهن
الگوریتم استفاده شده و تنظیمات الزم روی پارامترهای آن
انجههام شههده اسههت .همچنههین الگههوریتم رقابههت اسههتعماری
چندهدفه ( )MOICAکه نسخۀ توسعه داده شدۀ الگهوریتم
رقابت استعماری ( )ICAبرای مسائل بهینهسازی چندهدفه
است ،برای حل مسئلۀ مدنظر تنظیم و استفاده شده است.
تعریف مسئله
در این بخش ابتهدا انهدیس هها و مجموعهههها ،پارامترههای
مسئله و متغیرهای تصمیم مسهئله تعریهف و تشهریح شهد.
سپس مهدل ریاضهی مسهئله در حالهت دوهدفهه همهراه بها
محدودیتهای موجود توسعه داده شد.
 اندیسها و مجموعهها
 : iشمارۀ (اندیس) محصول
 : tشمارۀ (اندیس) دورۀ زمانی

)(i= 1, 2, …, I
)(t= 1, 2, …, T

 پارامترها
 : D itمیزان تقاضای محصول  iام در دورۀ  tام
 : C 1iهزینۀ تولید یک واحد محصول  iدر زمان عادی
 : C 2iهزینۀ تولید یک واحد محصول  iدر اضافهکاری
 : C 3tهزینۀ یک نفر کارگر در دورۀ  tام در زمان عادی
 : C 4tهزینۀ یک نفر-ساعت کارگر در دورۀ  tام در زمان اضافهکاری
 : C 5iهزینۀ یهک واحهد محصهول  iام تهیههشهده از طریهق قهرارداد
جانبی
 : C 6tهزینۀ نگهداری و تعمیرات در دورۀ  tام
 : C 7iهزینۀ نگهداری یک واحد موجودی از محصول  iام در انبار
 : C 8iهزینۀ یک واحد کسری (سفارش عقبافتاده) از محصول  iام
 : C 9tهزینۀ اخرا یک نفر کارگر در دورۀ  tام
 : C10tهزینۀ استخدام یک نفر کارگر در دورۀ  tام
 : Imax tظرفیت انبار در دورۀ  tام
 : Capiدرصدی از ظرفیهت انبهار کهه در یهک واحهد از محصهول  iام
اشغال میشود.
 : Sl iدرصدی از تقاضهای محصهول  iام کهه در ههر دوره مجهاز بهه
کسری است.

 : gتعداد ساعات کاری هر کارگر در هر دورۀ زمانی
 : aدرصدی از ظرفیت نیروی کار که برای اضهافهکهاری در دورۀ t
t
ام در دسترس است.
 : uتعداد نفرساعت مورد نیاز برای تولید یهک واحهد محصهول  iام
i
در زمان عادی
 : ul iتعداد نفرساعت مورد نیاز برای تولید یهک واحهد محصهول  iام
در زمان اضافهکاری
 : eزمان مورد نیاز ماشین برای تولید یهک واحهد از محصهول  iام
i
در زمان تولید عادی و اضافهکاری
 : M tظرفیت ماشین در دسترس در زمان عادی در دورۀ  tام
 : MT tزمان انجام نگهداری و تعمیرات در دورۀ  tام
 : Kدرصدی از ظرفیت ماشین که در هر دوره بهه علهت خرابهی از
دست میرود.
 : bl tدرصدی از ظرفیهت تولیهد ماشهین کهه بهرای اضهافهکهاری در
دسترس است.
 : Inv i 0سهه ح موجههودی محصههول خههانوادۀ  iام در ابتههدای افههق
برنامهریزی

 متغیرهای تصمیم
: X it

میزان تولید محصول خهانوادۀ  iام در زمهان تولیهد عهادی در
دورۀ  tام
میزان تولید محصهول خهانوادۀ  iام در زمهان اضهافهکهاری در
دورۀ  tام
تعداد نیروی کار مورد نیاز در دورۀ  tام
تعداد نیروی کار استخدامشده در دورۀ  tام

: Lt
: OT t

تعداد نیروی کار اخرا شده در دورۀ  tام

:Y it
:W t
: Ht

: Inv it
: B it
: SC it
: PM t

ساعات اضافهکاری موردنیاز در دورۀ  tام
س ح موجودی محصول  iام در انتهای دورۀ  tام
س ح کسری (سفارش عقبافتهاده) محصهول خهانوادۀ  iام در
دورۀ  tام
میزان محصول خانوادۀ  iام که در دورۀ  tام بهکمهک قهرارداد
جانبی تهیه شده است.
متغیههر نگهههداری و تعمیههرات .در صههورت انجههام در دورۀ  tام
مقدار  9و در غیر این صورت صفر

 مدل ریاضی
Z1

()9

T

I

C1i X it C 2i Yit
t 1i 1
T

C 3t Wt C 4t OTt
t 1
T

I

C 5i SCit
t 1i 1
I

T

C 7i Invit C 8i Bit

T 1

C 6t PM t
t 1

t 1i 1

T

C 9t H t C10t Lt
t 1

()2

T

Lt

Z2

Ht
t 2

S.t.
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Invit

باشد .رعایت ظرفیت موجودی انبار با راب ۀ  5تضمین شده
است .براساس راب ۀ  ،9کسری هر محصهول بهرای ههر دوره
نباید از مقدار معینی تجاوز کند .راب ۀ  ،7تعادل نیروی کهار
را بیان میکند که در هر دوره برابهر نیهروی کهار دورۀ قبهل
بهعالوۀ استخدام و اخرا طی دوره است .براساس راب هۀ ،9
در هر دوره یا استخدام یا اخرا وجود دارد و اعمال ایهن دو
با هم از بین میرود .همچنین براساس راب ۀ  ،1در هر دوره
یا موجودی اضافه یها کسهری داریهم .در راب هۀ  ،93سهقف
ظرفیت زمان اضافهکاری نیهروی کهار بهرای ههر دوره بیهان
میشود .در راب ۀ  ،99زمان موردنیاز بهرای تولیهد در زمهان
عادی باید از زمان دردسترس نیهروی کهار در زمهان عهادی
کمتر باشد .براساس راب ۀ  ،92زمان موردنیهاز بهرای تولیهد
اضافهکاری باید از زمهان دردسهترس نیهروی کهار در زمهان
اضافه کاری کمتر باشد .در راب ۀ  ،93مجمهوع زمهان مهورد
نیاز برای تولید عادی ماشینآالت بهعالوۀ زمان نگههداری و
تعمیرات به همراه زمهان کهاهشیافتهه از ظرفیهت بههدلیهل
خرابی در سیستم کمتر از ظرفیت ماشین در دوره است .در
راب ۀ  ،94مجموع زمان مورد نیاز برای تولید اضافهکهاری و
زمان خرابی در اضافهکهاری مشهخص مهیشهود .راب هۀ 95
متغیههر تصههمیمگیههری بههرای نگهههداریکههردن یهها نکههردن و
تعمیرات در دورۀ  tرا نشان می دهد .راب ۀ  99دامنۀ تغییهر
متغیرهای تصمیم مدل را نشان میدهد و عالمهت متغیرهها
را مشخص میکند.
با توجه به اینکه مسئلۀ مدنظر میتواند شرای و حاالت
مختلفی داشته باشد ،فرضیه های درنظر گرفته شده برای آن
در این م العه به شرح زیر تعیین میشود:
 ظرفیت انبار محصوالت ،مشخص و محدود است؛
 محههدودیتی بههرای میههزان تههأمین محصههوالت از
قراردادهای جانبی وجود ندارد؛
 محدودیتی برای کسری محصوالت وجود ندارد.
 ظرفیت تولید در زمان اضافهکاری محدود است.

X it Yit SCit

()3

1

and t 1, 2,

., T

()4

I it Bit

Dit

, for i 1, 2,

,I

Bit

1

T

Invi 0 X it Yit SCit

Dit , for i
t 1

1, 2,

,I

I

()5

Inv it .Cap i

Imax t , for t

i 1

()9

1, 2,

,I

, for i

1, 2, .,T
B it Sl i .D it

.,T

and t

1, 2,
Lt

Wt

()7

Ht

,I

0 , for i
.,T

()93
()99

H t .Lt

0 , for t 1, 2, .,T
1, 2,

1

for t 1, 2,

., T

()9
()1

Wt

Inv it .B it
and t

1, 2,

g.at .Wt , for t 1, 2, ., T

OTt
I

., T

g.Wt , for t 1, 2,

.,T

OT t

ui X it
i 1

()92

I

1, 2,

, for t

ul iY it
i 1

()93

I

ei . X it PM t .MTt
i 1

M t , for t

.KM t

1

1 PM t

., T

()94

1, 2,
I

ei .Yit

1 PM t .k .blt .M t

i 1

blt .M t , for t
., T

()95
()99

t T

,

0.1

1, 2,
PM t

X it , Y it ,W t , H t , Lt ,OT t , Inv it , B it ,
I

i

0 and Integer ,

SC it

and t T

در مدل ریاضی فوق ،راب ههای  9و  2نشهاندهنهدۀ دو
تابع هدف مسئله هستند .راب ۀ  3تعادل تولید در ههر دوره
را نشان میدهد .براساس راب ۀ  ،4مجمهوع کهل تولیهد ههر
کاال در زمان های کار عادی و اضافهکاری و میزان تأمین آن
کاال از قراردادههای جهانبی در افهق برنامههریهزی بهههمهراه
موجودی ابتدایی نباید کمتهر از کهل تقاضهای آن محصهول

روشهای پیشنهادی حل مسئله
در این بخش ،ابتدا بهمنظور اجرای مدل ریاضی و اطمینهان
از صحت و عملکرد آن ،روش حهل دقیهق مبتنهی بهر روش
) تعریف شهده اسهت.
محدودیت اپسیلون (
سپس با توجه بهه اینکهه مسهئلۀ م العهه شهده NP-Hard
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بهشمار میآید ،دو الگوریتم چندهدفه فراابتکاری نیز توسعه
داده شده اسهت .ایهن دو الگهوریتم عبهارتانهد :از الگهوریتم
ژنتیک با رتبهه بنهدی نهامغلوب-بهازنگری  )NSGA-II( 2و
الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه (.)MOICA
 حل مسئله با استفاده از روش محدودیت اپسیلون

1

روش محدودیت اپسیلون یکی از رویکردهای پرکاربرد برای
حل مسائل بهینهسازی چندهدفه است که اولین بار هیمز و
همکاران آن را م رح کردند [ .]25قالب کلهی حهل مسهائل
بهینهههسههازی چندهدفههه بهها اسههتفاده از روش محههدودیت
اپسیلون براساس راب ۀ  97است:

بهها توجههه بههه معههایبی از قبیههل عههدم نخبهههگرایههی و
پیچیدگیهای محاسباتی برای مرتبسازی ،این الگهوریتم را
دب و همکاران در سهال  2332توسهعه دادنهد و بها عنهوان
 NSGA-IIمعرف هی کردنههد [ .]27فلوچههارت مراحههل کلههی
الگوریتم  NSGA-IIاستفادهشده در ایهن پهژوهش ،م هابق
شکل  9است .همچنین بهمنظور مرتبکردن جمعیهت یهک
نسل در هر تکرار ،از دو رویکرد زیر استفاده میشود:
 رتبهبندی نامغلوب
در این مرحله باید جوابها بر مبنهای مغلهوببهودن مرتهب
شود و تقسیمبندی آنها در جبههها صورت بگیرد .در شکل
 2نمونهای از رتبهبندی نامغلوب آمده است.
12
10
8
6
4
2
0

()97

;j

, n; i

1, 2,

for i

fi x

i

RL k
X

8

7

i

x

3

 الگوریتم ژنتیک باا رتباه بنادی ناامغلو -باازنگری

2

()NSGA-II

اولین بار در سال  9114سرینیواز و دب الگوریتم ژنتیک بها
رتبهبندی نامغلوب را برای مسهائل بهینههسهازی چندهدفهه
ارائه کردند [.]29

8

3

6

2
1

3
1

1

1

)F2 (x

min f j x
6

2
1

1

0.5
1
1.5
2
)2.5F1 (x
شکل  .2رتبهبندی نامغلوب استفادهشده در پژوهش

 استفاده از رویکرد گوناگونی
براساس این رویکرد ،برای ههر عضهو یهک فاصهلۀ ازدحهامی
م ابق راب ۀ  91محاسبه مهیشهود کهه بیهانگر انهدازهای از
نزدیکی نمونۀ مدنظر به دیگر اعضای جمعیهت آن دسهته و
گروه است .مقدار بیشتر این پارامتر بهرای ههر عضهو بیهانگر
اهمیت آن عضو است.
()99
()91

m

I K 1
f mmin
2

I K 1

m
max
m

I dk

m

f
1

I dk

I dk

K
m

CD

I dk

هدر ادامهه ،سهاختار مناسهب کرومهوزوم بهرای نمهایش
راه حل مسهئله در الگهوریتم  NSGA-IIو تنظیمهات اولیهۀ
پارامترهای این الگوریتم تشریح شده است.
 ساختار کروموزوم
طراحی یک کروموزوم مناسب مهمترین مرحله در اسهتفاده
از الگوریتم  NSGA-IIبرای حل مسهئله اسهت .در مسهئلۀ
موردنظر ،سه متغیر اصلی به شرح زیر وجهود دارد و سهایر
متغیرها تابعی از این سه متغیر هستند:
شکل  .1الگوریتم NSGA-II

 X itمیزان تولید محصول خانوادۀ  iام در زمان تولید عادی در
دورۀ  tام
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 Y itمیزان تولید محصول خانوادۀ  iام در زمان اضافهکاری در
دورۀ  tام
 SC itمیزان محصهول خهانوادۀ  iام کهه در دورۀ  tام بههکمهک
قرارداد جانبی تهیه شده است.

 همچنین متغیر دودویی تعمیهرات و نگههداری کهه
مسهتقل اسههت در ردیههف آخهر هههر کرومههوزوم در
میشود؛ بنهابراین کرومهوزوم اسهتفادهشهده در ایهن
طراحهی
پژوهش به صورت ماتریس
شده است .تعداد ستون ها معهادل تعهداد دورهههای
افق برنامهریزی ( )tو تعداد سه رها برابهر بها تعهداد
انواع محصوالت ضرب در  3اسهت بهههمهراه ردیهف
آخههر بههرای متغیههر دودویههی تعمیههرات و نگهههداری.
شماتیک کروموزوم اسهتفادهشهده در ایهن پهژوهش
براساس شکل  3است.
 تنظیم اولیۀ پارامترهای الگوریتم
در الگوریتم  ،NSGA-IIباید چهار فاکتور انهدازۀ جمعیهت،
حداکثر تعداد تکرار ،احتمال رخداد تقاطع ( )Pcو احتمهال
رخداد جهش ( )Pmتنظیم شهوند .در ایهن پهژوهش ،بهرای
هریک از فاکتورها سه س ح درنظر گرفته شده و با توجه به
روش تاگوچی با طرح  ،L27مقادیر بهینۀ هر پارامتر م ابق
جدول  2تعیین شده است.
t=T … t=3 t=2 t=1
محصول
اول
محصول
دوم
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جدول  .2سطح بهینة فاکتورها برای الگوریتم NSGA-II
مقدار بهینه

پارامترها

233

MaxIt

73
3/1
3/4

Popsize
Pc
Pm

 جوابهای اولیه
جههوابهههای اولی هۀ موردنیههاز بهههصههورت تصههادفی ایجههاد و
بهگونهای طراحی شدهاند که مجمهوع تولیهد در زمهانههای
عادی و اضافهکار بهعالوۀ میزان تأمین طی قهرارداد جهانبی
برای هر محصول با کل تقاضای آن محصول برابر شود.
 عملگرهای تقاطع و جهش
با توجه به نوع مسئله و متغیرهای تصمیم ،کدگذاری مسئله
از نوع ارزشی گسسته است و با بررسهیههای زیهاد ،عملگهر
تقاطع یکنواخهت بهرای ایجهاد فرزنهد انتخهاب شهده اسهت.
براساس این تقاطع ،برای ایجاد هر فرزند ،مقادیر ستونهای
مورد نیهاز کهه بیهانگر میهزان تولیهد در ههر دوره هسهتند،
به صورت تصادفی از والد برگزیده می شوند .همچنین عملگر
جهش بدین صورت اسهت کهه ابتهدا دو خانهه از خانههههای
کروموزوم یک فرزند بههصهورت تصهادفی تعیهین مهیشهود.
سپس درصدی از یک خانه کاهش داده و معادل آن به خانه
دوم اضافه می شود .این میزان تغییهر در عملگهر جههش بها
تست های مختلف بررسی و در نهایت مقهدار تصهادفی بهین
 23تا  45درصد تعیین شده اسهت .همچنهین بهرای ردیهف
آخر کروموزوم کهه مربهوط بهه متغیهر دودویهی تعمیهرات و
نگهداری است ،از عملگر جهش معکوس استفاده شده است.
 الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه)MOICA( 3

.
.
.

.
.
.

محصول
 Iام
شکل  .3ساختار کروموزوم

.
.
.

.
.
.

.
.
.

الگوریتم رقابت اسهتعماری ( )ICAاز جملهه الگهوریتمههای
تکاملی و جمعیت مبناست .در این الگهوریتم ،ههر نق هه در
فضای جواب مسئله یک عضو جمعیت یا یک کشور نامیهده
میشود .کشورها با توجه به میهزان قهدرت (برازنهدگی تهابع
هدف) به دو دسته مستعمرۀ و استعمارگر تقسیم میشهوند.
هر استعمارگر با توجه به قدرت خود ،تعدادی از کشهورهای
مستعمره را بهه سهل ۀ خهود درمهیآورد و آنهها را کنتهرل
م هیکنههد .ایههن الگههوریتم تهها رسههیدن بههه یههک اسههتعمارگر
(شایستهترین جواب) ادامه مییابد .موفقیهت ایهن الگهوریتم
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در حل مسائل بهینه سازی یکهدفه موجب میشود تا برای
حل مسائل چندهدفه نیهز توسهعه داده شهود [ .]29 ،99در
ادامه تنظیم مراحل این الگوریتم برای حهل مسهئلۀ مهدنظر
تشریح میشود.
 تشکیل جمعیت و امپراتوریهای اولیه
بههرای شههروع اسههتفاده از الگههوریتم  ،MOICAنیازمنههد
تنظیمهات اولیههه و ایجهاد جمعیههت اولیهه بههه تعههداد
هستیم .پس از ایجاد جمعیت اولیه ،رتبهۀ  4ههر کشهور بها
استفاده از روش مرتب سهازی نهامغلوب تعیهین مهی شهود و
محاسبۀ قدرت هر کشور با استفاده از روش سیگما براساس
عضهو بها
راب ۀ  23صورت مهیگیهرد .سهپس تعهداد
بهترین مقدار تابع هدف بهعنوان امپراتورها تعیین میشود.
Powern

()23

1
D

1

n

Rank C
i

j

f

j

f

N rank C

D
j 1

i 1

بیانگر قهدرت اسهتعمارگر
در راب ۀ  ،23عبارت
رتبۀ کشور  ،تعهداد توابهع ههدف،
،
تعههداد
مقههدار تههابع هههدف ام از کشههور ام ،و
کشورها با رتبۀ  Cاست .تعداد کشورهای تخصیصیافته بهه
هر استعمارگر ،براساس راب ۀ  29مشخص میشود.
()29

round Pn .N col

در راب ۀ  ،29عبارت
ام است و بههصهورت

NC n

بیانگر قدرت نسبی اسهتعمارگر
محاسهبه شهده
∑

نشههاندهنههدۀ تعههداد کشههورهای
اسههت .همچنههین
مستعمره (غیر استعمارگر) است .بههمنظهور تنظیمهات ایهن
الگوریتم برای حهل مسهئلۀ مهورد بررسهی ،ههر پهارامتر بها
استفاده از طرح تاگوچی  L27در سه س ح ارزیهابی شهد و
درنهایت مقادیر بهینه پارامترها در حل این مسئله براسهاس
جدول  3تعیین شد.
جدول  .3سطح بهینه فاکتورها برای الگوریتم MOICA
مقدار بهینه

پارامترها

53
5
3/95

ضریب تأثیر کلونیها

3/3

انحراف از مسیر اصلی

9/9

متغیر تصادفی

 حرکت کلونیها بهسوی کشورهای استعمارگر
هر مستعمره بهاندازۀ واحد در جهت خ واصل مستعمره
به استعمارگر حرکت میکند و به موقعیهت جدیهد کشهانده
میشود .در محاسبۀ این جابهجایی ،بیهانگر فاصهلۀ میهان
استعمارگر و مستعمره است .نیز میزان حرکت مسهتعمره
و عددی تصادفی است .تعیین مقدار براسهاس راب هۀ 22
صورت میگیرد:
()22

x ~U 0 ,

d

که در آن عددی بزراتر از یهک و نزدیهک بهه  2اسهت.
حرکت یک کلونی به سمت استعمارگر معموالً با یک زاویهۀ
انحراف صورت میگیرد که مقدار این زاویه براسهاس راب هۀ
 23مشخص میشود.
()23

,

~U

پارامتر مقداری اختیاری است که هرچقدر بهزراتهر
باشد ،الگوریتم را به جستوجوی تصادفی سوق مهیدههد و
هرچقههدر کمتههر باشههد ،کلههونیههها روی بههردار واصههل بههه
استعمارگران حرکت میکنند و الگهوریتم سهریعتهر همگهرا
خواهد شد .با درنظرگرفتن واحهد رادیهان بهرای  ،عهددی
نزدیک به  π/4در بیشتر اجراها ،انتخاب مناسبی است و در
این پژوهش نیز از همین مقدار استفاده شده است.
 جابهجایی موقعیت استعمارگر با مستعمره
در این مرحله ممکن است یک مستعمره (کلهونی) بههدلیهل
بهبود موقعیت خود ،به جایگاهی بهتر از استعمارگر مربهوط
دست یابد.
 محاسبۀ قدرت کل یک امپراتوری
محاسبۀ قدرت کل یک امپراتوری براساس راب ۀ  24انجهام
میشود.
TC n

()24

Cost imperialist n
mean Cost colonies of empire n

در راب ۀ  ،24پارامتر عددی مثبت است کهه معمهو ًال
بین صفر و  9درنظر گرفته می شود .مقادیر کوچک سبب
می شود هزینۀ کل یک امپراتوری تقریباً با هزینهۀ حکومهت
مرکزی آن برابر شود .افزایش مقهدار نیهز سهبب افهزایش
تأثیر میزان هزینۀ مستعمرات یک امپراتوری در هزینه کهل
بیشتر به جوابهای
آن میشود .در حالت نوعی
م لوب منجر شده است.
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 رقابت استعماری
در هر تکرار ،امپراتوریهای قویتر ،ضعیفترین مستعمره را
از ضعیف ترین امپراتهوری بها احتمهالی براسهاس راب هۀ 25
تصاحب میکنند.

پیشهنهادی  NSGA-IIو  MOICAدر حههل مسههئله مههورد
م العه ،از مسائل استاندارد تشریحشهده در دو منبهع [ 99و
 ]23استفاده شد و پارامترهای خاج م العۀ حاضر نیهز بهه
آن افزوده شهد؛ بنهابراین دادهههای مسهائل تسهت براسهاس
جدول  9-4است .مقادیر پارامترهای اولیه ماننهد موجهودی
ابتدای دوره ،کسری محصوالت و ...صفر درنظر گرفته شهده
است .مدل ریاضهی توسهعه دادهشهده بها اسهتفاده از برنامهۀ
 GAMS IDEنسههخۀ  23/5و الگههوریتمهههای فراابتکههاری
پیشههنهادی نیههز در محههی MATLAB 7/10/0/499
) (R2010aکدنویسههی شههده اسههت و همههۀ مههدلههها و
الگوریتمها در رایانۀ شخصی با پردازشگر  Core i5و حافظۀ
جانبی  2GBاجرا شدهاند.
در روش حل محدودیت اپسیلون 95 ،شکست برای ههر
تابع هدف درنظر گرفته شد و درمجموع حهداکثر  33نق هه
پاراتویی بهدست آمد .بها توجهه بهه اینکهه در برخهی نقهاط
شکست ،تنها یکی از توابع هدف بدتر شده و تابع هدف دوم
تغییری نکهرده اسهت ،ایهن نقهاط بههعنهوان نقهاط مغلهوب
مشخص ،و از ادامه بررسیها حذف شهدند .درنهایهت از 33
پاسخ بهدستآمده 93 ،نق ۀ پاراتویی براساس شکلههای 4
و  5مشخص شدند.

NTC n

()25

NTC i

pn

N imp
i 1

بیهههانگر هزینه هۀ کهههل
در راب هههۀ  25عبهههارت
نرمهالیزهشههدۀ امپراتههوری ام اسهت و براسههاس راب ههۀ 29
تعیین میشود.
max TC i

TC n

()29

NTC n

i

 سقوط امپراتوریهای ضعیف
در الگوریتم پیشنهادی ،یک امپراتوری زمانی حذف میشود
که همۀ مستعمرات خود را از دست داده باشد.
 شرط خاتمه و همگرایی الگوریتم
در پژوهش حاضر رسیدن به یک امپراتوری بهعنهوان شهرط
خاتمه الگوریتم درنظر گرفته میشود.
بحث
در این بخش ،به منظور اجرای مهدل ریاضهی و اطمینهان از
صحت عملکرد آن و ارزیابی و مقایسۀ کهارایی دو الگهوریتم

جدول  .4دادههای مربوط به هشت دورة برنامهریزی
پارامتر

دورة 1

دورة 2

دورة 3

دورة 4

دورة 5

دورة 6

دورة 7

دورة 8

94

94

94

94

94

94

94

94

95

95

95

95

95

95

95

95

253.333

253.333

253.333

253.333

253.333

253.333

253.333

253.333

53.333

53.333

53.333

53.333

53.333

53.333

53.333

53.333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/5

3/9

3/5

3/9

3/4

3/4

3/4

3/9

9533

9333

3333

2533

4733

2433

2553

9933

32.333

29.433

21.933

23.333

25.333

33.933

21.933

29.433

9333

9333

9333

9333

9333

9333

9333

9333

5333

4333

4533

3333

5333

5533

4533

4333

مقایسۀ پاسخ های حاصهل از دو الگهوریتم پیشهنهادی و
روش دقیق محدودیت اپسیلون در جدول  7آمده است .این

نتایج نشان می دهد کیفیت جواب های الگهوریتم MOICA

بهتههر از الگههوریتم  NSGA-IIاسههت ،هرچنههد زمههان حههل
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الگوریتم  NSGA-IIکوتاه تر است .با توجه به مشخصبودن
جههوابهههای پههاراتو بهینههه (|
|) ،5مقایسههۀ بهینگههی
عملکرد دو الگهوریتم پیشهنهادی بها شهاخصههای مختلهف
امکانپذیر است .از جمله ایهن شهاخصهها مهیتهوان بهه دو

)»9
شهههاخص «تعهههداد کهههل نقهههاط نهههامغلوب (
شناسایی شده و «نرخ نقاط نامغلوب به نقاط نامغلوب پهاراتو
) »7اشاره کرد که بهترتیب بها روابه  27و
بهینه (
 29محاسبه میشوند.

جدول  .5دادههای مربوط به محصوالت تولیدی
محصول 9
محصول 2

95
23

74
933

95
23

73
933

43
93

2
3

2
3

9/5
2

3/5
3/5

جدول  .6میزان تقاضای محصوالت
محصول 9
محصول 2

دورة 1

دورة 2

دورة 3

دورة 4

دورة 5

دورة 6

دورة 7

دورة 8

9333
4533

93.333
95.333

93.333
99.333

1333
4333

94.333
1333

92.333
3533

9333
9333

9333
99.333

450

350
300
250
200
150
100

50

مجموع تغییرات نیروی کار

400

0
8500000

8000000

7500000

7000000

6500000

6000000

5000000

5500000

هزینه کل
شکل  .4مقدار توابع هدف در نقاط شکست در روش محدودیت اپسیلون

8500000

8000000

7500000

7000000

6500000

6000000

5500000

مجموع تغییرات نیروی کار

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
5000000

هزینه کل

شکل  .5جبهة پاراتو بهینه با روش محدودیت اپسیلون
جدول  .7مقایسة عملکرد الگوریتمهای پیشنهادی
الگوریتم

بهترین مقدار تابع هدف اول

بهترین مقدار تابع هدف دوم تعداد نقاط پاراتویی

زمان حل (ثانیه)

9.973.399

3

93

9315

NSGA-II

9.972.539

29

93

399

MOICA

9.973.399

3

92

425
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()27

ONVG

PFknown
PFknown

()29

ONVGR

PFtrue

عالوهبر دو شاخص فهوق ،دو شهاخص مههم نهرخ خ ها
( 9)ERو فاصلۀ عمومی ( 1)GDبهمنظهور ارزیهابی عملکهرد
الگههوریتم  NSGA-IIبهههترتیههب م ههابق روابهه  21و 33
محاسبه میشود.
ei

()21

PFknown
i 1

PFknown

ER

در راب ههۀ  ،21متغیههر یههک متغیههر دودویههی اسههت؛
بهطوریکه اگر جواب پاراتو مربوط (جواب پاراتو  iام) یکهی
از جواب های واقع بر جبهۀ پاراتو بهینه باشد ،مقدار صهفر و
در غیر این صورت مقدار  9را به خود مهیگیهرد .همچنهین
عبارت |
| بیانگر تعداد جوابهای پاراتو ارائهشهده
بهکمک الگوریتم است.
n
2
i 1 i

d

()33

PFknown

GD

جدول  .8شاخصهای بهینگی در دو الگوریتم پیشنهادی
الگوریتم
NSGA-II

93

3/77

3/9

 3/9درصد

MOICA

92

3/12

3

 9/1درصد

در راب ۀ  ،33پارامتر بیانگر فاصلۀ اقلیدسهی  iامهین
جواب پاراتو الگوریتم تا نزدیک ترین جواب واقهع بهر جبههه
پاراتو بهینه است .مقایسۀ عملکرد دو الگوریتم پیشنهادی با
شاخصهای فوق در جدول  9آمهده اسهت .ایهن نتهایج نیهز

557

نشان میدهد مجموع جوابهای بهدسهتآمهده از الگهوریتم
 MOICAبهتر از الگوریتم  NSGA-IIاست.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله ،مسئلۀ یکپارچۀ برنامه ریزی تولید ،نگهداری و
تعمیرات در شرای دوهدفه بررسی شد .برای ایهن مسهئله،
یک مدل ریاضی با دو هدف هزینه های کل سیستم و تغییر
نیههروی کههار ارائههه شههد و بههرای حههل آن روش محههدودیت
اپسیلون بهکار رفت .ابتدا مجموعۀ جواب های پهاراتو بهینهه
با اسهتفاده از ایهن روش مشهخص شهد .سهپس توسهعۀ دو
الگوریتم بهینه سازی چندهدفه  NSGA-IIو  MOICAنیز
برای حل آن صورت گرفت .مقایسۀ نتایج بههدسهتآمهده از
حل مسائل استاندارد نشان میدهد الگهوریتم  MOICAدر
ارائههۀ مجموعههه جههوابهههای باکیفیههت بهتههر از الگههوریتم
 NSGA-IIعمل کرده و زمهان حهل الگهوریتم NSGA-II
کمتر بوده است.
به منظور پژوهشهای بعدی مهیتهوان همهین مهدل را
بههرای سیسههتمهههای تولیههد دیگههر از قبیههل تولیههد خ ههی،
ماشینهای موازی و ...توسعه داد ،یا شهرای عهدم ق عیهت،
احتمالی و فازی را برای این مسئله بررسی و م العهه کهرد.
همچنین استفاده از سایر الگوریتمهای فراابتکاری مبتنی بر
جمعیههت ماننههد تجمههع ارات ( )PSOو مقایسههۀ آن بهها
روشهای استفادهشده در ایهن پهژوهش مهیتوانهد موضهوع
پژوهشهای آتی باشد .توجه به اثر کهولت یا اثر یادگیری و
تغییر تدریجی زمان تولیهد نیهز تهاکنون بهرای ایهن مسهئله
بررسی نشده است.
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Overall Non-Dominated Vector Generation Ratio
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