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چکیده
این مقاله به بررسی مسئله قابلیت اطمینان و تخصیص افزونگی چند هدفه برای سیستمهای چند وضعیته سری -موازی میپردازد .از این
رو مدل ریاضی مناسبی به منظور بیشینهسازی دسترسیپذیری سیستم و کمینهسازی هزینههای طراحی مربوطه با در نظر گرفتن
محدودیتهای بودجه و وزن فیزیکی سیستم پیشنهاد شده است .به منظور تخمین دسترسیپذیری سیستم چند وضعیته ،از روش تابع مولد
عمومی که به عنوان روشی کارامد جهت محاسبه قابلیتاطمینان و دسترسیپذیری سیستمهای چند وضعیته مطرح است ،استفاده شده
است .پس از حل مدل ریاضی به روش اپسیلون محدودیت ،به منظور بهینهسازی همزمان دو تابع هدف و تولید جوابهای پارتویی مدل
ریاضی مسئله در ابعاد بزرگتر ،نسخه دوم الگوریتم فراابتکاری ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب توسعه داده شده است .در خاتمه برای ارزیابی
کارایی الگوریتم حل پیشنهادی ،تعدادی مسئله نمونه در ابعاد مختلف تولید و حل شده است .نتایج حاصل از الگوریتم فراابتکاری با نتایج به
دست آمده از حل مدل ریاضی به روش اپسیلون محدودیت توسط آزمون تی مقایسه شده که حاکی از کارایی الگوریتم حل پیشنهادی
میباشد.

کلمات کلیدی
تخصیص افزونگی و قابلیت اطمینان ،سیستمهای چند وضعیته ،دسترسیپذیری ،تابع مولد عمومی ،الگوریتم ژنتیک با
مرتبسازی نامغلوب.

محدودی از نرخ عملکرد باشد را سیستم چندوضعیتی مینامند.

 -1مقدمه

هر کدام از اجزای این سیستم به نوبه خود دارای چندین وضعیت
از نظر قابلیتاطمینان سیستم کالسیک ،سیستمی دو

میباشند .نرخ عملکرد این سیستم چند وضعیته( )MSSبه

وضعیتهاست که در آن اجزا دارای دو وضعیت " عملکرد کامل "

دسترسیپذیری واحدهای آن بستگی دارد به طوری که مقادیر

یا " شکست کامل " باشند .برخی از سیستمهای فنی میتوانند

مختلفی از واحدهای در دسترس موجب ارائه سطوح متفاوتی از

وظایف خود را در سطوح مختلفی از بازدهی ،که به نرخ عملکرد

عملکرد میشود .هر جزء معمول از سیستم ،با احتمال خاصی،

اشاره دارد ،انجام دهند .سیستمی که میتواند دارای تعداد

ممکن است در نرخ عملکردی بین  %0تا  %100کار کند.
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سیستم چند وضعیته سری  -موازی متشکل از تعدادی
زیرسیستم است که به صورت سری به هم متصل شدهاند ،به
طوری که هر زیرسیستم می تواند شامل چند جزء مختلف باشد
بهمنظور افزایش قابلیت که به طور موازی به هم متصل هستند.
اطمینان کل سیستم از اجزا مازاد در کنار اجزا اصلی سیستم
استفاده میشود .هدف از بهینهسازی در این مسائل ،برقراری تعادل
بین تعداد و نوع اجزا مازاد بهکاررفته در سیستم از یکسو و هزینه،
حجم و وزن نهایی کل سیستم از سوی دیگر و همچنین لحاظ
کردن محدودیتهای ماهیتی موجود در سیستم ،در حین طراحی
است .ازآنجاییکه انتخاب تعداد و نوع اجزا مازاد برای سیستم هدف
مطلوب است ،به مسائل مربوط به در نظر گرفتن اجزا مازاد برای
ارتقاء قابلیت اطمینان ،مسائل تخصیص اجزا مازاد1گفته میشود.
این اجزا با توجه به نوعشان ازنظر هزینه ،در دسترس بودن و
عملکرد آنها مشخص میشود .وجود اجزا افزونه باعث بهبود در
دسترسیپذیری میشود اما افزایش هزینه کل را به همراه دارد.
در این مقاله ،مسئله تخصیص افزونگی و قابلیت اطمینان در
سیستمهای چند وضعیته سری -موازی مورد توجه قرار گرفته
است .از این رو هدف اصلی در این پژوهش بیشینه کردن
دسترسیپذیری سیستم در راستای افزایش قابلیت اطمینان آن
است .بعالوه ،کمینه سازی هزینه های طراحی به عنوان هدف دیگر
این مسئله در نظر گرفته می شود .با توجه به این که اجزا افزونه
در این سیستم قابل تعمیر بوده و به صورت آماده به کار سرد در
سیستم وجود دارند ،میزان پیچیدگی محاسباتی مسئله به شدت
افزایش مییابد؛ لذا برای حل مسئله ،عالوه بر استفاده از روش
اپسیلون محدودیت در مسائل سایز کوچک ،از نسخه دوم الگوریتم
ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب ) (NSGA-IIدر حل همه مسائل
استفاده میشود.

 -2مطالعات پیشین
سیستم چند وضعیته اولین بار توسط مارچلند در سال 1975
معرفی شد[ .]1تعیین قابلیت اطمینان سیستمهای چند وضعیته
با استفاده از روابط ریاضی بسیار سخت یا ناممکن است ،زیرا
وضعیت سیستم و پیچیدگی محاسباتی بهسرعت افزایش مییابد.
بهعنوان یک پیشنهاد ،اوشاکوف [ ]2برای اولین بار رویکرد تابع
مولد عمومی2را معرفی کرد UGF .بهعنوان روشی مناسب جهت
محاسبه قابلیت اطمینان و دسترسیپذیری سیستمهای چند
وضعیته شناختهشده است .این روش بهطور باورنکردنی ارزیابی
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

تعداد وضعیتهای سیستم را کاهش میدهد و محاسبات مربوط
به قابلیت اطمینان و دسترسیپذیری سیستم را آسانتر
میکند[ .]3کوو و وان [ ]4بر روی طراحی بهینه قابلیت اطمینان،
که در آن  UGFبهعنوان روش اصلی در ارزیابی قابلیت اطمینان
سیستم چند وضعیته به کار برده شد ،بحث کردند.
اگرچه  UGFبه عنوان یک روش مناسب برای ارزیابی قابلیت
اطمینان سیستمهای چندوضعیتی است ،اما زمانی که تعداد اجزای
موجود در سیستم افزایش یابد زمان مورد نیاز  CPUبه طور
چشمگیری افزایش مییابد .در همین راستا الگوریتمهای ابتکاری
و فراابتکاری زیادی برای حل مسائل تخصیص افزونگی و قابلیت
اطمینان سیستمهای سری -موازی چند وضعیته ارائه شد .اوزینب
و همکاران [ ]5الگوریتم ابتکاری جستجوی ممنوع کارآمدی را
برای حل مسئله تخصیص افزونگی چندوضعیتی در سیستمهای
سری -موازی همگن3ارائه دادند .لی و همکاران [ ]6مسئله بهینه-
سازی افزونگی جوامع ناهمگن چندوضعیتی برای سیستمهای
سری -موازی محدود به علل شکستهای رایج را مورد توجه قرار
دادند .به منظور دستیابی به سطح مطلوب قابلیت اطمینان و
حداقل مقدار هزینه برای این سیستم ،از تابع مولد جهانی برای
ارزیابی قابلیت اطمینان استفاده شده و در نهایت برای حل مدل
بهینه الگوریتم ژنتیک را به کار گرفتهاند .شارما و همکاران [ ]7به
ارزیابی قابلیت اطمینان و بهینهسازی طراحی برای سیستمهای
سری -موازی چندوضعیتی در جوامع ناهمگن پرداختند .هدف
مسئله حداقل کردن هزینههای طراحی سیستم و برآورده کردن
محدودیتهای قابلیت اطمینان و تقاضای بار مشتریان است .آنها
الگوریتم کلونی مورچگان را برای حل این مسئله به کار گرفتند.
هسی و همکاران [ ]8از الگوریتم کلونی زنبورعسل برای حل
مسئله تخصیص افزونگی با اجزا ترکیب شده در سیستمهای
سری -موازی استفاده کردند .ذوالفقاری و همکاران [ ]9نیز به
بررسی مسئله تخصیص افزونگی چندهدفه در سیستمهای سری-
موازی با در نظر گرفتن اجزا قابل تعمیر و غیرقابل تعمیر بهصورت
همزمان ،با اهداف حداکثر کردن دسترسیپذیری و حداقل کردن
هزینه کل سیستم ،پرداختهاند .آنها از رویکرد ژنتیک برای حل
این مدل استفاده کردند .گارگ و شارما [ ]10مسئله تخصیص
افزونگی چندهدفه در سیستمهای سری -موازی را ارائه کردند که
در آن ،استراتژی فعال برای سیستم در نظر گرفته شده است .در
سالهای اخیر محققین و پژوهشگران ،با توجه به ماهیت پیچیده
مسائل تخصیص افزونگی و قابلیت اطمینان از الگوریتمهای فرا
ابتکاری برای حل این مسائل استفاده کردهاند[ ]12[ ،]11و [.]13
در دو پژوهش کیم [ ]14و ابویی و همکاران [ ]15از رویکرد مدل
مارکوف به منظور محاسبه دقیق مقدار قابلیت اطمینان استفاده
جلد  -7شماره  -3پاییز 1396
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شده است .هادیپور و همکاران [ ]16مدلی جدید برای بیشینه
کردن میانگین زمان شکست و کمینه کردن هزینههای سیستم
ارائه دادند که در این مدل هر زیر سیستم میتواند به طور همزمان
از اجزا افزونه آماده به کار گرم و فعال استفاده کند .به منظور حل
مدل پیشنهادی الگوریتم فراابتکاری جریان آب چند هدفه4را به
کار گرفتند .ایصدقی و همکاران [ ]17با ارائه یک الگوریتم ژنتیک
کارآمد ،مسئله تخصیص افزونگی در سیستمهای چند وضعیته
سری -موازی را بررسی کردند .برای محاسبه قابلیت اطمینان
سیستم از ترکیب الگوریتم ارائه شده با تابع U-استفاده شده است.
با توجه به بررسی ادبیات موضوع میتوان به این نکته پی برد که
اکثر تحقیقات مرتبط در این حوزه ،روی بیشینه کردن قابلیت
اطمینان متمرکز بوده و برای اجزا فقط دو وضعیت در نظر گرفته
شده است .در این پژوهش هر کدام از اجزا میتوانند دارای چندین
وضعیت باشند که برای تعیین نرخهای انتقال وضعیت ،از مدلهای
مارکوفی استفاده میشود .این انتقال وضعیتها فقط بین
وضعیتهای مجاور با نرخ تعمیر و نرخ شکست ثابت رخ میدهد.
بعالوه ،در این پژوهش اجزا به صورت قابل تعمیر در نظر گرفته
شده و با توجه به اینکه اجزای افزونه موجود در سیستم ممکن
است فعال نبوده و بهصورت آمادهبهکار در سیستم موجود باشند،
فرض دیگر این مسئله در نظر گرفتن اجزای افزونه بهصورت
آمادهبهکار سرد است که منجر به پیچیدگی زیادی در محاسبه
دسترسی پذیری سیستم می شود .با این توصیف در ادامه مقاله،
مدلی جهت بیشینه سازی دسترسی پذیری در کنار کمینه کردن
هزینههای طراحی ارائه شده و به منظور حل مدل و تولید
جوابهای پارتویی برای مسئله ،نسخه دوم الگوریتم فراابتکاری
ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب به کار گرفته شده و با نتایج حاصل
از روش اپسیلون محدودیت مقایسه می گردد.

 -3روش پژوهش
برای ارائه مدل ریاضی مسئله ،در این بخش ابتدا مفروضات لحاظ
شده در مسئله ،بیان شده و پس از معرفی نمادها ،پارامترها و
متغیرهای تصمیم ،تخمین دسترسیپذیری سیستمهای چند
وضعیته بر اساس تابع مولد عمومی( )Uو نمودار مارکوف تشریح
شده و در نهایت ،مدل ریاضی مسئله ارائه و تشریح گردیده است.
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-1

اجزا از هم مستقلاند.

-2

هر جزء نرخ عملکرد متفاوتی در هر وضعیت دارد.

-3
-4

همه افزونگیهای عناصر برای هر زیرسیستم یکساناند.
اجزا افزونه بهصورت آماده به کار سرد در سیستم وجود
دارند .به این معنی که هنگام ورود به سیستم و
جایگزینی ،در سطح عملکرد کامل خود هستند.
یک تعمیرکار در سیستم وجود دارد.
انتقال وضعیت فقط بین وضعیتهای مجاور رخ
میدهد.
نرخ عملکرد یک زیرسیستم چند وضعیته موازی برابر
با مجموع نرخهای عملکرد اجزا آن است.
نرخ عملکرد یک سیستم چند وضعیته سری -موازی
برابر با حداقل نرخ عملکرد زیرسیستمهای آن است.

-5
-6
-7
-8

ساختار سیستم چندوضعیتی سری -موازی دارای  Nزیرسیستم

است که به صورت سری به هم متصل میباشد؛ و هر زیرسیستم i
دارای  niجزء است که به صورت سری به هم متصل هستند.
 -3-2مدلسازی ریاضی مسئله
اندیسها
 :iشاخص نوع زیرسیستمها
 :hشاخص نوع اجزا
 :jشاخص نوع وضعیت اجزا

 :mتعداد وضعیت m  1,2,..., M  ،MSS
پارامترها
 :Cبیشترین هزینه مجاز برای سیستم
 :Wبیشترین وزن مجاز برای سیستم
:Cihهزینه جزء نوع  hدر زیرسیستم i
:Gihنرخ عملکرد جزء نوع  hدر زیرسیستم i
 :Wihوزن جزء نوع  hدر زیرسیستم i
 : C oiهزینه باالسری زیرسیستم i

 : Gkoسطح عملکرد موردنیاز سیستم چند وضعیته
 :Amsدسترسیپذیری پایدارMSS
 :Gsظرفیت کل سیستم
 :Gmسطح عملکرد پایدار  MSSوابسته به وضعیت m

مفروضاتی که در تعریف مسئله این پژوهش در نظر گرفته شده
است به شرح زیر است:
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

www.pqprc.ir

هیوا فاروقی و زهرا سلگی

179

 -4روش تابع مولد عمومی
در ادبیات موضوع تابع U-با مشخصات زیر شناخته شده است.

متغیر تصمیم
 :nihتعداد اجزا افزونه نوع  hدر زیرسیستم i

تعریف :1تابع U-برای متغیر تصادفی  Gsبهصورت چندجملهای
مندرج در رابطه ( )2تعریفشده است:

 :Csهزینه کل سیستم
 :Asدسترسیپذیری کل سیستم

 -1-2-3محاسبه هزینه سیستم

() 2

M

U ( z )   pm Z Gm
m1

در سیستم مورد نظر ،برای هر زیرسیستم  iتعدادی اجزا مختلف
در دسترس است .برداری از پارامترهای  Gihو  Aihو  Cihرا
میتوان برای هر جزء نوع  hدرزیرسیستم  iدرنظر گرفت .این بردار
به ترتیب شامل ظرفیت ،دسترسیپذیری و هزینهی اجزا میباشد.
به منظور افزایش سطح دسترسیپذیری ،به هر زیرسیستم ، i
تعدادی اجزا موازی از هر نوع  hمیتوان تخصیص داد که به صورت
و  1  i  Nتعریف میشود که در آن Hi
 nihبرای
1 h  Hi
تعداد کل انواع اجزا در دسترس برای زیرسیستم  iمیباشد .بردار
} ni={nihبرای ساختار کلی سیستم تعریف شده است.

که در آن متغیر  Gsدارای  Mمقدار ممکن و  pmاحتمال آنکه
 Gsبرابر با  Gmباشد.
تعریف :2اگر متغیر تصادفی  Gsعملکرد خروجی وضعیت پایدار
 MSSباشد ،دسترسیپذیری )  Ams (Gk0توسط رابطه احتمالی
( )3مشخص میشود:
) pr[G s  G k0 ]   (U ( z ) z Gk
0

هزینه کل سیستم به صورت رابطه ( )1تعریف میشود:

)))

4

nih

Hi

N

(Cs   (C   Chi (nih  exp
h0

() 3

i
0

i1

() 1

که در آن  عملگری است که بر اساس رابطه ( )4تعریف
میگردد.
() 4

 ( pz  )  p.l 0

که در آن  C iهزینه باالسری مربوط به هر کدام از زیرسیستمها
0

l[true ]  1

( expهزینههای اضافی که ناشی از اتصال

l[ false ]  0

است .فاکتور )

4

nih

و راهاندازی برای اجزا افزونه است ،را محاسبه میکند[.]18
 -2-2-3تخمین و محاسبه دسترسیپذیری MSS
در تجزیه و تحلیل و بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستمهای
سری  -موازی ،تالشهای اندکی جهت توسعه روشهای مربوطه
صورت گرفته است .به طور کلی میتوان گفت روشهای تخمین
قابلیت اطمینان سیستمهای سری -موازی براساس چهار رویکرد
زیر میباشند:
 -1رویکرد ساختار تابع
 -2رویکرد فرآیندهای احتمالی (مارکوف)
 -3روش شبیهسازی مونت-کارلو
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

با بهکارگیری عملگر  ، ضرایب چندجملهای ) U(zبرای هر عبارت
با  Gm  Gkباهم جمع شده و احتماالتی که در آن G s
0

کوچکتر از مقادیر دلخواه  Gk0نباشد بهطور سیستماتیک به دست
میآید[.]5
بهطورکلی برای تعیین دسترسیپذیری یک سیستم چند وضعیته
سری -موازی ،ابتدا باید برای هر نوع از اجزا در زیرسیستم ،توزیع-
های مراحل تعیین شود؛ سپس توزیع عملکرد سیستم بر اساس
توزیعهای مراحل اجزا با استفاده از رویکرد  UGFمشخص شده و
درنهایت دسترسیپذیری سیستم تعیین گردد.
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 -1-2-2-3تعیین توزیع وضعیت اجزا

() 6

برای هر نوع از اجزا با در نظر گرفتن این فرض که زمانهای تعمیر
و خرابی آنها دارای توزیع نمایی هستند ،میتوان توزیع وضعیت را
با استفاده از رویکرد مارکوف و حل معادالت دیفرانسیل سیستم
محاسبه نمود .خروجی آن  phi , jمیباشد که احتمال آنکه جزء نوع

j  M hi

حل معادالت مربوطه میتوان  phi , jرا محاسبه نمود.




p hi , j  ( ) j p 0

0

که
() 7

]1

i
)h 1)( nih 1

 hدر زیرسیستم  iدر زمان  tدر وضعیت  jباشد را نشان میدهد.
 0  j  M hiو  M hiباالترین وضعیت ممکن جزء نوع  hدر
زیرسیستم  iبا در نظر گرفتن تعداد اجزا افزونه برای آن جزء را
بیان میکند .بهمنظور محاسبه توزیع وضعیت هرکدام از اجزا اگر
فرض کنیم  nعدد از جزء نوع  hدر زیرسیستم  iموجود باشد با
بهکارگیری نرخ شکست ثابت  و نرخ تعمیر ثابت  ، و
همچنین وجود یک تعمیرکار در سیستم ،با توجه به شکل ( )1و
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  2

 ( )  ...  ( ) ( M
 


phi ,0  [1 

 phi , jاحتمال آنکه جزء نوع  hدر زیرسیستم  iدر وضعیت  jباشد.
 g hi , jهم نرخ عملکرد جزء نوع  hدر زیرسیستم  iو در وضعیت
 jرا ارائه میدهد .وقتی جزئی در وضعیت صفر است (شکست
کامل) ،نرخ عملکرد آن برابر با صفر میباشد  . g hi , j  0با استفاده
از رویکرد  UGFتابع u-برای یک جزء نوع  hدر زیرسیستم i

بهصورت رابطه ( )8نمایش داده میشود:
()8

 ...

g hi ,1

U hi ( z )  phi ,0 (t ) Z 0  phi ,1 (t ) Z
g hi ,M i

 phi , M i (t ) Z

شکل ( : )1نمودار مارکوف

 -2-2-2-3توزیع عملکرد و دسترسیپذیری سیستم

در سیستم مذکور ،برای ارتقاء سطح دسترسیپذیری سیستم ،اجزا
افزونه بهصورت آمادهبهکار سرد در هر مرحله نگهداشته شده و
بهمحض خراب شدن جزء اصلی ،بالفاصله جزء افزونه با نرخ
عملکرد کامل وارد سیستم میشود.

توزیع عملکرد سیستم را میتوان بر اساس توزیع مراحل اجزا

توزیع وضعیت پایدار را با حل معادله چاپمن -کلموگروف5میتوان
بر اساس روابط ( )5تا ( )7به دست آورد:

 phi , jو همینطور انواع و تعداد اجزای سیستم تعیین کرد.
رویکرد  UGFمیتواند با وابستگی بین نرخ عملکرد سیستم و
نرخهای عملکرد اجزا سروکار داشته باشد .همانگونه که گفته شد
در سیستم سری -موازی ،نرخ عملکرد یک زیرسیستم موازی برابر
با مجموع نرخهای عملکرد اجزا و نرخ عملکرد سیستم برابر با
کمترین مقدار نرخهای عملکرد زیرسیستمها میباشد .بنا بر باین
 UGFزیرسیستم  iطبق رابطه ( )9محاسبه میشود:

phi .Q  0

()5

() 9

)

که در آن
} p hi  { p hi ,0 , p hi ,1 ,..., p hi ,M
i

بردارتوزیع احتماالت را بیان میکند .درنتیجه داریم:

) ( g1k1 ,...,g ki H
i

Hi

    pk (t )Z
...

(

i

k1 0 k2 0 k H i 0 i 1

که در آن
()10

si

 g ki

i

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

M Hi

M1 M 2

U i ( z) 

i 1

)

 ( g 1k ,..., g ki
1
Hi
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درنهایت میتوان تابع U-را برای سیستم سری -موازی چند
وضعیته بر اساس رابطه ( )11محاسبه نمود:
()11

)  ( g k1 ,...,g k N
s

s

)

sN

s1

M sN

sN

M s1 M s2

U ( z )    ...  ( p (t ) Z
i
ki

h0

i 1

subject .to :

Ms

  pjz
j 0

)  ( g ks1s1 ,..., g kssNN )  min( g ks1s1 ,..., g kssNN

 M iباالترین وضعیت زیرسیستم  iو  s Nتعداد کل زیرسیستمها
میباشد.
شاخص دسترسیپذیری سیستم بر اساس توزیعهای عملکرد
وضعیت پایدار سیستم محاسبه میشوند .تابع U-که در رابطه
( )13بیانشده است ،جهت توصیف توزیع عملکرد وضعیت پایدار
سیستم به کار گرفته میشود.
()13

gj

Ms

U ( z)   p j z
j 0

که در آن  p jاحتمال وضعیت پایدار سیستم در وضعیت j

میباشد .برای سطح تقاضای ثابت  wدسترسیپذیری سیستم نیز
توسط رابطه ( )14تعیین میشود:
()14

)))
(4 16

nhi

Hi

N

(min Cs   (C0i   Chi (nhi  exp

k s1 0k s2 0 k s N 0 i  s1
gj

که در آن
()12

(15

max As

Ms

)A( w)   p j .1( g j  w
j 0

جایی که در آن مقدار تابع  1( g j  w)  1اگر  g j  wو
 1( g j  w)  0اگر . g j  w

(17
.

)))  C

ni
Chi (nhi  exp( h
4

i

(18
(19

Hi

N

 (C0i  

h 0

i 1

Hi

Whi (nhi  exp(nh 4 )))  W

h 0

nhi  z 

0  nhi  nmax

در مدل ارائه شده ،روابط ( )15و ( )16مربوط به توابع هدف
میباشند و به ترتیب دسترسیپذیری و هزینه سیستم را نشان
میدهند .رابطه ( )15بر اساس مراحل عنوان شده در بخش -3
 2-2تعیین میشود .رابطه ( )16نیز بر اساس توضیحات بخش -3
 1-2به دست آمده است .محدودیت ( )17بیانگر حداکثر هزینهی
مجاز برای سیستم است ،درحالیکه محدودیت ( )18برای نمایش
حداکثر وزن مجاز سیستم منظور شده است .در اینجا منظور از
وزن سیستم ،وزن فیزیکی آن میباشد که بهطور مثال در قطعات
الکترونیکی مسئلهی مهمی است .محدودیت ( )19نیز بیانگر این
است که تعداد اجزا افزونه به کار گرفتهشده در سیستم از نوع اعداد
صحیح مثبت میباشد.

 -4الگوریتم حل پیشنهادی
الگوریتم  NSGA-IIیکی از پرکاربردترین و قدرتمندترین
الگوریتم های موجود برای حل مسائل بهینهسازی چند هدفه است
و کارایی آن در حل مسائل مختلف ،به اثبات رسیده است.
اسرینواس 6و دِب 7در سال  1995روش بهینه سازی  NSGAرا
برای حل مسائل بهینه سازی چند هدفه معرفی نمودند .نسخه دوم
الگوریتم  NSGAبا نام  NSGA-IIتوسط دِب و همکارانش در
سال  2000معرفی گردید.

 -3-2-3مدل ریاضی ارائه شده
بهطورکلی میتوان گفت اینگونه مسائل ،جزو مسائل برنامهریزی
عدد صحیح غیرخطی میباشد .مدل ریاضی ارائه شده بر اساس
روابط ( )15تا ( )19میباشد.
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

-4-1

ساختار نمایش جواب

به منظور نمایش جوابها در مسئله مورد نظر ،هر جواب از طریق
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برداری به طول تعداد اجزا موجود در سیستم که هر ژن آن معرف
تعداد اجزای مازاد برای آن جزء است ،انتخاب میشود .تعداد اجزا
مازاد برای هر جزء با توجه به حدود باال و پایینی که برای آن وجود
دارد ،در ژن مربوطه ثبت میشود .در شکل ( )2نمایشی از یک
جواب برای مسئلهای به  6جزء نشان داده شده است .برای نمونه
عدد  3در موقعیت ژن دوم به معنی داشتن  3جزء مازاد برای جزء
دوم است.
1

2

2

0

3

به منظور محاسبه امتیاز هر جواب با توجه به ساختار مدل
پیشنهادی که در آن دسترسیپذیری و هزینه اجزا مد نظر قرار
گرفته شده است ،محاسبه شده است .با توجه به محدودیتهای
مسئله ،هزینه سیستم نباید از مقدار مشخصی تجاوز کند که در
غیر این صورت جریمه تعلق میگیرد .وجود محدودیت وزن برای
سیستم نیز از طریق اعمال جریمه در نظر گرفته شده است.
8

استفاده از عملگر ترکیب در روند اجرای الگوریتم ژنتیک از
اهمیت باالیی برخوردار میباشد ،چرا که باعث بروز پراکندگی در
ژنها و توزیع آنها میان دیگر کروموزومها میشود .در الگوریتم
مورد استفاده در این پژوهش از ترکیب یکنواخت استفاده شده
است .این فرآیند با تولید دنبالهای از  Lمتغیر تصادفی از توزیع
یکنواخت در بازه [ ]0،1پیادهسازی میشود .در هر موقعیت اگر
مقدار ،کمتر از پارامتر  Pcباشد ،ژن از والد اول و در غیر اینصورت
از دومی به ارث برده میشود .فرزند دوم با فرآیندی برعکس این
فرآیند تولید میشود.

 -4-3عملگر جهش

9

این عملگر قادر است که با ایجاد تغییرات کامال تصادفی در
کروموزومها ،ژنهای جدیدی به وجود آورد که در گذشته در
جمعیت وجود نداشته است .در این پژوهش از عملگر جهش
تصادفی استفاده شده است .برای معیار توقف هم در این تحقیق از
معیار حداکثر تکرار الگوریتم استفاده شده است .تنظیم پارامترهای
این الگوریتم برای سه پارامتر نرخ تقاطع ،نرخ جهش و تعداد
جمعیت هر نسل برای مسائل با ابعاد کوچک (مسائل شماره
 )1،2،3،4،5،6و متوسط و بزرگ (مسائل شماره
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 )7،8،9،10،11،12،13،14،15پس از آزمون و خطا و انجام
آزمایشهای مختلف به صورت جدول ( )1میباشد.
جدول (:)1مقادیر تنظیم شده
تعداد جمعیت هر نرخ تقاطع

پارامترهای الگوریتم NSGA II

نرخ جهش

نسل
10n

0/4

0/2

مثالهای کوچک

10n

0/5

0/3

مثالهای متوسط و بزرگ

1

شکل ( :)2مثالی از ساختار نمایش جواب

 -4-2عملگر ترکیب
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 - 4 - 4تولید مثال های نمونه
به منظور بررسی و آزمایش عملکرد الگوریتم ارائه شده باید از
تعدادی مثالهای معیار استفاده کرد .مثالهای تولید شده برای
مسئله مذکور ،با توجه به تعداد اجزای سیستم ،وضعیت هر کدام
از اجزا ،ساختار سری -موازی بودن اجزا و زیرسیستمها و همچنین
میزان سطوح تقاضای اعالم شده از طرف مشتریان میتواند
متفاوت باشد .بر این اساس ،مثالهای تولیدی در ابعاد کوچک و
متوسط با  3و  5جزء و در ابعاد بزرگ با  6و  8و  10جزء در
سطوح مختلفی از تقاضا که هر کدام از اجزای آن میتواند دارای
دو یا سه وضعیت باشد ،در نظر گرفته شدهاند .به منظور حل مدل
ریاضی مسئله ،مثالهای با ابعاد کوچک پس از کدنویسی در نرم
افزار  ، GAMSتوسط روش اپسیلون محدودیت و با استفاده از حل
کنندهی  BARONحل شدهاند .مسائل در ابعاد بزرگ نیز توسط
الگوریتم کدنویسی و حل شدهاند.

 - 4 - 5کارایی الگوریتم حل پیشنهادی
در اینجا به منظور کارایی مقایسه الگوریتم از چندین شاخص
که برای مقایسه الگوریتمهای چندهدفه به کار میروند ،استفاده
شده است .این شاخصها عمدتا به دو دسته تقسیم میشوند که
دسته اول بر همگرایی و کیفیت جوابها تأکید دارند و دسته دوم
پراکندگی و گسترش جوابها را در فضای حل مورد توجه قرار
میدهند .در ادامه ،سه شاخص مورد نظر برای تحلیل و بررسی
نتایج این پژوهش معرفی شده است.
 -4-5-1معیار بیشترین گسترش(MID)10
این معیار که توسط زیتلر[ ]19ارائه شده است ،طول قطر
مکعب فضایی که توسط مقادیر انتهایی اهداف برای مجموعه
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جوابهای نامغلوب به کار میرود را اندازهگیری میکند .رابطه زیر
رویه محاسباتی این شاخص را نشان میدهد:
()17

)  min f i

j 2

m

j
i

 (max f
i

i

MID 

j 1

 -4-5-2معیار تنوع)DM(11
این مقیاس ،پراکندگی در بین مجموعه حلهای نامغلوب را
اندازهگیری میکند که رابطه آن به صورت زیر است:

 10بار اجرا توسط الگوریتم فراابتکاری ،کمتر از همین مقادیر برای
حل مدل ریاضی توسط روش اپسیلون محدودیت است .در ابعاد
متوسط از مسئله نیز مقادیر این شاخصها بسیار نزدیک به
مقادیری است که از حل دقیق مسائل مذکور به دست میآید.
ستون آخر که مربوط به شاخص زمان اجرا برای حل مسائل
میباشد نشان میدهد که الگوریتم فراابتکاری قادر است در زمان
خیلی کمتر از حل مدل ریاضی به کیفیت و تعداد جوابهای
نامغلوب قابل قبولی از مجموعه جوابهای پارتویی برسد.
جدول(  :)2معیارهای مقایسه برای مسائل نمونه توسط الگوریتم
فراابتکاری و حل مدل ریاضی
GAMS

تقاضا مسئله

تعداد
اجزا

()18

)  yi

که در آن xi  yi

m

 max( x

i

DM 

i 1

فاصله مستقیم بین حل نامغلوب  xiو حل

نامغلوب  yiمیباشد .این معیار هر چه بیشتر باشد داللت بر این
دارد که جوابهای یکسان کمتری وجود دارد و تنوع بیشتری در
بین جوابها به چشم میخورد[.]20
 -4-5-3معیار زمان اجرا ()T
این معیار زمان اجرای الگوریتم برای به دست آوردن جوابهای
نامغلوب را به عنوان معیار ارزیابی در نظر میگیرد.

 - 5نتایج و یافته ها
در این بخش به حل مثالهای تولید شده با استفاده از روش
اپسیلون محدودیت و الگوریتم  NSGA-IIپرداخته میشود .هدف
از الگوریتم ارائه شده پیشرفت به سمت مرز بهینه پارتو و همچنین
چگالی و تنوع خوب در مرز بهینه پارتو میباشد .به منظور ارزیابی
و مقایسه حل مدل ریاضی و الگوریتم ،از معیارهای تعریف شده در
بخش  5-4استفاده میگردد .هر مثال توسط الگوریتم  10بار اجرا
شده و میانگین جوابهای نامغلوب این  10اجرا برای مقایسه نتایج
در نظر گرفته میشوند .جداول ( )2و ( )3مقادیر مربوط به
شاخصهای مقایسهای بیشترین گسترش ،تنوع و زمان حل برای
مسائل نمونه در ابعاد کوچک ،متوسط و بزرگ را نشان میدهد.
همانطور که از این جداول قابل دریافت است ،مقادیر شاخص
بیشترین گسترش و تنوع در مسائل با ابعاد کوچک برای میانگین
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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فرضیه های آزمون

فراابتکاری و حل مدل ریاضی (ادامه)
NSGA-II

تقاضا

مسئله

تعداد
اجزا

23/4430
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384/0038
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13
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102/6142
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200

14

402/0111

102/6490
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15

3جزء

()19

فرض نرمال بودن نتایج حاصل از الگوریتم درشکل ( )3نشان داده
شده است.

 5جزء

 6جزء

 8جزء

شکل ( :)3نرمال بودن نتایج حاصل از الگوریتم برای مسئله 1
با توجه به مقادیر گزارش شده توسط نرم افزار  Rو مقدار P-value

 10جزء

به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی و حل مدل ریاضی
مسئله ،آزمون "تی"12به کار گرفته میشود .به این صورت که
  0را برابر با مقادیر شاخصهای ارزیابی برای حل مدل ریاضی و
 را برابر با میانگین  10بار اجرا توسط الگوریتم فراابتکاری برای
هر مسئله در نظر میگیریم .در این آزمون فرض صفر
 H0 :   0در برابر فرض مقابل  H1    0بررسی

میشود .اگر فرض  H0رد شود به این معنی است که مقادیر
شاخصهای ارزیابی بیشترین گسترش و تنوع برای حل مدل
ریاضی بیشتر از میانگین اجراهای الگوریتم است .جهت انجام این
آزمون از نرم افزار آماری  Rاستفاده شده است .به طور مثال برای
مسئله  1با سیستمی دارای  3جزء و سطح تقاضای  100نتایج
آزمون تی برای شاخص بیشترین گسترش به شرح زیر است:
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 H0 :   4392

 H1 :   4392

به دست آمده ،در سطح معنیداری  0/05فرض برابری میانگین
نتایج حاصل از الگوریتم برای معیار بیشترین گسترش با مقدار
  0رد میشود یا به عبارت دیگر در سطح اطمینان  95درصد
میانگین نتایج حاصل از الگوریتم برای معیار بیشترین گسترش
کمتر از مقدار   0است.
به طور کلی -Pمقدار حاصل از آزمون تی شاخصهای ارزیابی
بیشترین گسترش و تنوع برای مسائل  1تا  7در جدول ( )4نشان
داده شده است.
جدول ( -P:)4مقدار حاصل از آزمون تی برای مسائل نمونه
P-value

مسئله

DM
0/00033

MID
0/002883

1

0/004321

0/003636

2

0/03104

0/03063

3

0/009385

0/0157

4

0/3593

0/3695

5

0/0555

0/05786

6

0/3019

0/3034
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 جمع بندی و نتیجه گیری- 6
 مدلی دو هدفه برای مسئله تخصیص افزونگی و،در این مقاله
 موازی ارائه شده-قابلیت اطمینان سیستمهای چندوضعیتی سری
 هر کدام از اجزا سیستم میتوانند عالوه بر وضعیت شکست.است
، دارای وضعیتهای بینابینی شکست جزئی،کامل و عملکرد کامل
 اجزای افزونه به کار. باشند... ناشی از عواملی مانند قطع برق و
گرفته شده در سیستم از نوع آماده به کار سرد است که به محض
 از آنجا که اینگونه مسائل. جایگزین آن میشود،خرابی جزء اصلی
 شناخته شدهاند به منظور حل آن ازNP-hard جزو مسائل
 به طور کلی. استفاده شده استNSGA-II الگوریتم فراابتکاری
از نتایج حاصل از حل مسائل نمونه با الگوریتم فراابتکاری و مقایسه
آنها با نتایج حاصل از مدل ریاضی میتوان به این نتیجه رسید
که الگوریتم توسعه داده شده کارایی مناسبی دارد و میتواند در
مدت زمان خیلی کمتری به کیفیت قابل قبولی از مجموعه
 بعالوه در اکثر مسائلی که تابع هدف اول.جوابهای پارتویی برسد
 تمامی،به صورت حدی به یک مقدار مشخص همگرا میشود
 درنظر گرفتن انتقال.جوابهای پارتویی را به دست میآورد
 نرخ شکست و نرخ تعمیر به،وضعیت بین وضعیتهای مختلف
صورت اعداد فازی و اعداد تصادفی و وابسته بودن نرخ شکست و
 میتواند از جمله پیشنهادهای مفید برای،نرخ تعمیر به زمان
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