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Abstract
Purpose: Outsourcing is a prevalent strategy in the industry and business, which can enhance the performance of a
company and rectify its constraints. This strategy can be integrated into various managerial aspects of a company,
particularly the scheduling subject. In this paper, a single machine scheduling problem is investigated in which a set of
jobs can be outsourced in a batch to a single subcontractor. It is supposed that the outsourcing time and cost of a job
are proportional to its in-house processing time. In addition, a fixed logistics time and cost are also considered for the
outsourcing batch. Moreover, the problem objective is to minimize the sum of the total completion time of the jobs and
the total outsourcing cost.
Methodology: To solve the problem, a set of optimal properties of the problem solution are proven via a lemma and
a theorem to determine the optimal solution of the problem. Moreover, some computational experiments are also
conducted at the end of the paper to examine the effect of the outsourcing strategy in the addressed problem.
Findings: By the developed solution approach, the structure of the optimal solution is determined, using which the
optimal solution of the problem can be chosen among a limited set of candidate solutions via some simple computations.
Moreover, the computational results indicate the remarkable possible role of outsourcing in decreasing the value of the
objective function of the problem.
Originality/Value: In this paper, a new practical problem in the research area of scheduling with outsourcing is defined
and its optimal solution is determined via a detailed analysis. Furthermore, using computational experiments it is shown
that the outsourcing strategy can have a great role to attain the problem objectives.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

حل بهینه یک مسئله زمانبندی تک ماشین با امکان برونسپاری دستهای کارها
*،1

حمید صفر زاده ،1فرهاد کیانفر

 1دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :برونسپاری یک راهکار متداول در صنعت و کسبوکار است که میتواند در ارتقاء عملکرد یک بنگاه و جبران کاستیهای آن تأثیر
به سزایی داشته باشد .این راهکار میتواند ابعاد مختلفی از مسائل مدیریتی یک سازمان را تحت تأثیر قرار دهد .در حوزه زمانبندی بهعنوان
یکی از زیرشاخههای مدیریت عملیات نیز هنگامیکه از پیمانکاران جهت انجام کارها در طول زمان استفاده میشود ،بحث برونسپاری
در قالب یک دسته به یک پیمانکار وجود دارد .فرض شده که زمان و هزینه برونسپاری یک کار متناسب بازمان عملیات آن کار در کارگاه
است .همچنین یکزمان و یک هزینه ثابت لجستیکی نیز برای دسته برونسپاری لحاظ شده است .تابع هدف مسئله کمینهسازی حاصل
جمع مجموع زمان تکمیل کارها و مجموع هز ینههای برونسپاری است.
روششناسی پژوهش :برای حل مسئله ،تعدادی از و یژگیهای بهینگی جواب مسئله باهدف به دست آوردن جواب بهینه مسئله در یک لم
و یک قضیه به اثبات میرسد  .در انتهای مقاله نیز تعدادی آزمایش محاسباتی برای ارزیابی میزان اثرگذاری سیاست برونسپاری در مسئله
مطالعه شده ارائه میشود.
یافتهها :بر اساس روش حل توسعه دادهشده ،ساختار جواب بهینه بهصورت کامل مشخص میشود که با استفاده از آن ،جواب بهینه از بین
تعداد محدودی گزینه با محاسبات سادهای تعیین میگردد .همچنین نتایج محاسباتی همانگونه که انتظار میرفت مؤید امکان اثرگذاری
قابلتوجه برونسپاری در کاهش مقدار تابع هدف مسئله است.
اصالت/ارزشافزوده علمی :در این مقاله یک مسئله کاربردی جدید در حوزه زمانبندی با امکان برونسپاری طرحشده و با تحلیلهای
دقیق ریاضی جواب بهینه آن مشخص میشود .همچنین با استفاده از آزمایشهای محاسباتی امکان اثربخشی باالی سیاست برونسپاری
در مسئله بررسیشده نشان داده میشود.
کلیدواژهها :زمانبندی تک ماشین ،برونسپاری ،مجموع زمان تکمیل کارها ،حل بهینه.

 -1مقدمه
برونسپاری یک راهکار متداول در صنعت برای افزایش بهرهوری بنگاهها و جبران محدودیتهای داخلی آنها است .این راهکار به دالیل
مختلفی مانند کاهش هزینهها ،افزایش ظرفیت تولید ،ارتقاء کیفیت محصوالت ،جبران اختالالت پیشآمده در سیستم و تمرکز بر روی
* نویسنده مسئول
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه77-90 :

قابلطرح است .بر این اساس ،در این تحقیق یک مسئله زمانبندی تک ماشین بررسی میشود که در آن امکان برونسپاری بخشی از کارها

فعالیتهای اصلی بنگاه به کار گرفته میشود (محمدکریمی و طالبی .)2012 ،1برای پیاده کردن سیاست برونسپاری عوامل متعددی در
سازمان باید در نظر گرفته شود .بهعنوانمثال انتخاب پیمانکاران توانمند ،انتخاب کارهای مناسب برای برونسپاری ،تعیین زمان برونسپاری،
انعقاد قرارداد با پیمانکاران و تأمین مالی آنها ازجمله مواردی است که برای داشتن یک برنامه برونسپاری موفق باید بهدقت بررسی شوند
بنابراین ،برونسپاری با ابعاد مختلفی از مدیریت بنگاه در ارتباط است و با پیادهسازی برونسپاری ،مسائل مدیریتی متنوعی در سازمان
طرح میشود (چشم براه و مرتضوی.)2010 ،2
یکی از ابعاد برنامهریزی تولید در کارخانهها موضوع زمانبندی کارها و عملیات است که میتواند تحت تأثیر برنامه برونسپاری نیز قرار

78

بگیرد .بهصورت کلی ،تعریف زمانبندی عبارت است از تخصیص منابع به کارها در طول زمان (زنجانی و همکاران .)2021 ،3بر اساس
ّ
این تعریف ،پیمانکاران در یک مسئله زمانبندی میتوانند بهعنوان منابع کمکی برای انجام کارها تلقی شوند .بدیهی است حضور این منابع
اضافی در مسئله موجب تقویت اهداف مسئله زمانبندی و تسهیل محدودیتهای موجود در مسئله میشود .در سالهای اخیر تحقیقات
متعددی در ادبیات علمی با موضوع بررسی برونسپاری در یک مسئله زمانبندی انجامشده است .بااینوجود ،با توجه به گستردگی مسائل
زمانبندی همچنان تحقیقات بهمراتب بیشتری برای پوشش شکافهای تحقیقاتی موجود در این حوزه الزم به نظر میرسد (صفرزاده و
کیانفر .)2019 ،4مطالعات انجامشده در حوزه زمانبندی با امکان برونسپاری را میتوان در مرتبه اول بر اساس انواع اصلی محیط

صفرزاده و کیانفر /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه77-90 :

ماشینها 5در مسئله زمانبندی یعنی محیطهای تک ماشین ،6ماشینهای موازی ،7جریان کارگاهی ،8کار کارگاهی 9و کارگاه باز( 10پیندو،11
 )2012طبقهبندی کرد .در بخش بعدی ،مرور ادبیات مربوط به حوزه زمانبندی با امکان برونسپاری با تأکید بر محیط تک ماشین بهعنوان
موضوع تحقیق حاضر ارائه خواهد شد.
مسئله زمانبندی تک ماشین سادهترین حالت یک مسئله زمانبندی است که در آن تعدادی کار توسط یک ماشین یا خدمت دهنده انجام
میشود .این مسئله در شرایط واقعی متعددی در زندگی روزمره و صنعت رخ میدهد .همچنین این مسئله میتواند بهعنوان بخشی از مسائل
زمانبندی پیچیدهتر نیز در نظر گرفته شود و بخصوص برای مدلسازی گلوگاهها 12در این مسائل استفاده شود (بیکر .)1995 ،13نکته

جالبتوجه این است که با در نظر گرفتن امکان برونسپاری در یک مسئله زمانبندی تک ماشین درواقع یک نوع سیستم ماشینهای موازی
در مسئله به وجود میآید .بر این اساس ،طبقهبندی رایج ماشینهای موازی به ماشینهای یکسان ،14یکنواخت 15و نامرتبط( 16پیندو)2012 ،
ً
در اینجا نیز قابلطرح خواهد بود .درواقع با توجه به اینکه منابع داخلی و خارجی عموما متفاوت هستند حالت ماشینهای یکسان در مورد
مسئله برونسپاری کاربرد چندانی ندارد .بااینوجود ،مفاهیم ماشینهای یکنواخت و ماشینهای نامرتبط برای مسئله زمانبندی با امکان
برونسپاری نیز کاربرد دارد .در این رابطه ،مفهوم ماشینهای یکنواخت به حالتی اشاره دارد که در آن زمان و هزینه برونسپاری یک کار
تابعی خطی از زمان عملیات آن کار در داخل کارگاه است .در حالت مقابل ،مفهوم ماشینهای نامرتبط در شرایطی صدق میکند که زمان
و هزینه برونسپاری یک کار مستقل از زمان عملیات آن کار در کارگاه باشد .همانگونه که مسئله زمانبندی ماشینهای موازی در هر دو
حالت یکنواخت و نامرتبط بهصورت گسترده در ادبیات علمی مطالعه شده ،در ادبیات زمانبندی با امکان برونسپاری نیز هر دو فرض در

مسائل مربوطه بررسیشده است .بهعنوانمثال در تحقیقاتی مانند لیو و همکاران )2016( 17و جیانگ و همکاران )2021( 18ماشینهای

پیمانکاران نسبت به ماشین یا ماشینهای داخلی حالت یکنواخت دارند درحالیکه در تحقیقات دیگری مانند ِرن و همکاران )2017( 19و

عنایتی و همکاران )2021( 20منابع داخلی و خارجی نسبت به یکدیگر نامرتبط هستند.

ً
در مسائل واقعی زمانبندی کارگاه با امکان برونسپاری ،معموال کارگاههای پیمانکاران از کارگاه داخلی فاصله قابلتوجهی دارند و زمان و
هزینه ارسال قطعات به پیمانکاران و برگشت آنها قابلچشمپوشی نیست .عالوه بر حمل قطعات ،مسائل لجستیکی دیگری مانند بستهبندی
و بارگیری نیز در برونسپاری مطرح است که میتواند منجر بهصرف زمان و هزینه شود .به همین دلیل امکان برونسپاری دستهای قطعات
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میتواند به کاهش زمان و هزینه برونسپاری در مسئله منجر شود (چی .)2008 ،1بااینحال ،چنانچه که در بخش بعدی نیز توضیح داده
خواهد شد ،فرض برونسپاری دستهای در ادبیات علمی زمانبندی بهندرت در نظر گرفتهشده است.
در این تحقیق ،یک مسئله زمانبندی تک ماشین با امکان برونسپاری دستهای کارها بررسی میشود .در این مسئله یک پیمانکار وجود
دارد که ماشین آن نسبت به ماشین داخلی یکنواخت است؛ بنابراین ،زمان و هزینه عملیات یک کار توسط پیمانکار متناسب بازمان انجام
آن کار در داخل کارگاه است .عالوه بر این ،همهکارهای انتخابشده برای برونسپاری در قالب یک دسته برونسپاری واحد به کارگاه
پیمانکار ارسالشده و پس از تکمیل عملیات ،باهم به کارگاه داخلی برگردانده میشوند .همچنین ،برای دسته برونسپاری یکزمان و یک
هزینه لجستیکی ثابت لحاظ شده است .تابع هدف مسئله کمینهسازی حاصل جمع مجموع زمان تکمیل کارها 2و مجموع هزینههای

برونسپاری 3است .در حدود اطالع ما ،مسئله طرحشده برای اولین بار است که در ادبیات علمی بررسی میشود .بااینوجود ،ارتباط
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این مسئله با سایر تحقیقات مرتبط در انتهای بخش بعدی توضیح داده خواهد شد .برای حل مسئله ،ابتدا تعدادی از شرایط بهینگی
جواب مسئله در یک لم و یک قضیه با تحلیلهای ریاضی به اثبات میرسد .پسازآن ،با استفاده از نتایج بهدستآمده ساختار کلی جواب
بهینه مشخص میشود .بهوسیله این ساختار میتوان برای هر نمونه عددی مسئله ،جواب بهینه را از بین تعداد محدودی جواب حائز
شرایط با محاسبات سادهای مشخص نمود .اگرچه هدف اصلی این تحقیق تعیین جواب بهینه مسئله است ،در انتهای مقاله نیز با استفاده
هدف مسئله ارائه میشود .در ادامه در بخش  ،2مرور ادبیات علمی مرتبط با مسئله ارائه میگردد .در بخش  ،3مسئله بهصورت دقیق
تعریفشده و عالئم مورداستفاده بیان میشود .در بخش  ،4جواب بهینه مسئله تحلیل میشود .بخش  5مربوط به ارائه نتایج آزمایشهای
محاسباتی است و در بخش  ،6نتیجهگیری تحقیق و مطالعات پیشنهادی آتی ارائه میگردد.

 -2پیشینه پژوهش
در این بخش ،ابتدا همه تحقیقاتی که ما در حوزه زمانبندی تک ماشین با امکان برونسپاری در ادبیات علمی مشاهده کردهایم مرور
میشود .پسازآن ،تعدادی از مقاالت مربوط به محیطهای دیگر زمانبندی که ارتباط بیشتری با مسئله طرحشده دارند معرفی میشوند.
در انتها نیز ارتباط تحقیق حاضر با مقاالت مرور شده بحث میشود.
در رابطه با محیط تک ماشین ،لی و سونگ )2008a( 4یک مسئله زمانبندی تک ماشین با امکان برونسپاری را بررسی کردند .تابع
هدف مسئله کمینهسازی حاصل جمع وزندار مجموع هزینههای برونسپاری با مجموع دیرکرد 5کارها یا حداکثر دیرکرد کارها است .در
این مقاله پیچیدگی محاسباتی مسائل موردبررسی ارزیابی میشود .سپس تعدادی از و یژگیهای بهینه جواب مسئله به اثبات میرسد که
با استفاده از آنها یک روش حل شاخه و کران 6و تعدادی روش حل تقریبی ابتکاری 7برای مسئله ارائه میشود .مسئله مشابهی نیز توسط

لی و سونگ ( )2008bبررسیشده که در آن تابع هدف مسئله کمینهسازی حاصل جمع وزندار مجموع هزینههای برونسپاری و مجموع
ً
زمان تکمیل کارها است .ضمنا فرضیات مسئله مشابه فرضیات مقاله قبلی است و روشهای حل مشابهی نیز برای مسئله پیشنهادشده
است .چی ( )2008یک مسئله زمانبندی تک ماشین با امکان برونسپاری دستهای کارها را تحلیل کرده است .در این مسئله زمان و
هزینه برونسپاری کارها متناسب بازمان عملیات کارها در داخل کارگاه است .همچنین زمان و هزینه ثابت حملونقل بابت هر دسته

برونسپاری نیز در نظر گرفتهشده است .معیارهای زمانی متنوعی شامل مجموع زمان تکمیل کارها ،زمان تکمیل کارها ،8حداکثر دیرکرد
کارها و تعدد کارهای با تأخیر در این مقاله در نظر گرفتهشده که تابع هدف مسئله کمینهسازی حاصل جمع یکی از این توابع با مجموع

هزینه برونسپاری است .برای حل مسائل طرحشده ،از روش برنامهریزی پویا استفادهشده و تعدادی از شرایط بهینگی جواب نیز برای

مسائل به اثبات رسیده است .ژونگ و هو )2013( 9یک مسئله زمانبندی تک ماشین با امکان برونسپاری را بررسی کردهاند که در آن،

زمان تکمیل کار برونسپاری شده یک تابع گامبهگام 10از زمان برونسپاری کار است .همچنین در این تحقیق تابع هدف مسئله،
کمینهسازی حاصل جمع مجموع هزینههای برونسپاری و یکی از دو معیار زمان تکمیل کارها و تعداد کارهای با تأخیر است .در این

6

1

7

2

Branch and Bound
Heuristic
Makespan
9
Zhong and Huo
10
Stepwise function
8

Qi
Total completion time
3
Total outsourcing cost
4
Lee and Sung
5
Tardiness

حل بهینه یک مسأله زمانبندی تک ماشین با امکان برون سپاری دستهای کارها

از جواب بهینه بهدستآمده ،تعدادی آزمایش محاسباتی جهت نشان دادن امکان اثرگذاری قابلتوجه برونسپاری در کاهش مقدار تابع

مقاله دو الگوریتم بازمان حل شبه چندجملهای برای مسئله با معیار زمان تکمیل کارها و حالت خاصی از مسئله با تعداد کارهای با تأخیر

پیشنهادشده است .زو و همکاران )2015( 1مسئله زمانبندی تک ماشین با امکان برونسپاری دستهای کارها به یک پیمانکار را در نظر
گرفتهاند .در این مسئله ،کارها در داخل کارگاه بهصورت دستههای متوالی انجام میشود و برای هر دسته نیز یکزمان آمادهسازی 2وجود
دارد .در این تحقیق ،سه نوع تابع هدف که عبارتاند از حاصل جمع وزندار مجموع هزینههای برونسپاری با یکی از سه معیار مجموع
زمان تکمیل کارها ،حداکثر دیرکرد کارها و مجموع وزندار تعداد کارهای با تأخیر بررسیشده است .نویسندگان مقاله برای حل مسئله با
هر یک از تابعهای هدف یک الگوریتم برنامهریزی پویای جداگانه توسعه دادهاند .هونگ و لی )2016( 3یک مسئله زمانبندی تک ماشین
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را که در آن کارها امکان برونسپاری به تعداد محدودی پیمانکار رادارند بررسی کردهاند .تابع هدف مسئله کمینهسازی مجموع هزینههای

برونسپاری با در نظر گرفتن موعدهای تحویل 4تعیینشده برای کارها است .تعدادی از و یژگیهای جواب بهینه در این تحقیق به اثبات
رسیده و یک الگوریتم بازمان حل شبه چندجملهای برای حل مسئله پیشنهادشده استِ .رن و همکاران ( )2017یک مسئله زمانبندی تک

پیمانکار دارای تعداد زیادی ماشین موازی جهت برونسپاری کارها حضور دارد .تابع هدف مسئله
ماشین را تحلیل کردهاند که در آنیک
ِ

کمینهسازی حاصل جمع هزینههای برونسپاری و یکی از دو معیار زمان تکمیل کارها یا مجموع زمان تکمیل کارها است .برای مسئله با
معیار اول پیچیدگی محاسباتی بررسی و یک الگوریتم حل تقریبی پیشنهادشده است؛ درحالیکه برای مسئله با معیار دوم یک الگوریتم
حل بازمان چندجملهای ارائهشده است.
صفرزاده و کیانفر /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه77-90 :

در ادامه تعدادی تحقیقات انجامشده برای محیطهای دیگر زمانبندی بهغیراز محیط تک ماشین مرور میشود .بخصوص تأکید بر روی
تحقیقاتی است که در آنها مشابه با تحقیق حاضر ،امکان برونسپاری دستهای و یا فرض یکنواخت بودن منابع داخلی و خارجی در نظر
گرفتهشده است .در این راستا ،چن و لی )2008( 5یک مسئله ماشینهای موازی یکسان با امکان برونسپاری را بررسی کردهاند .تابع هدف
مسئله کمینهسازی مجموع هزینهها است درحالیکه زمان تکمیل کارها از یک حد مشخصی نباید تجاوز کند .در این تحقیق پیچیدگی

محاسباتی مسئله بررسیشده و برای حل مسئله یک روش ابتکاری ارائهشده است .چی ( )2009یک مسئله جریان کارگاهی دو ایستگاهی6

با امکان برونسپاری دستهای را مطالعه کردهاند .تابع هدف مسئله کمینهسازی همزمان دو معیار زمان تکمیل کارها و مجموع هزینههای

برونسپاری است .برای به دست آوردن جوابهای بهینه پارتو 7مسئله یک روش حل قطعی و یک روش تقریبی ابتکاری پیشنهادشده است.
مسئله مشابهی نیز توسط چی ( )2011بررسیشده که در آن تابع هدف مسئله کمینهسازی حاصل جمع زمان تکمیل کارها و مجموع
هزینههای برونسپاری است .روشهای گوناگونی برای برونسپاری در این مقاله طرحشده و برای حل قطعی مسائل تعریفشده ،از روش

برنامهریزی پویا و سایر روشهای تحلیلی استفادهشده است .لی و چوی )2011( 8یک مسئله جریان کارگاهی دو ایستگاهی را تحلیل
کردهاند که در آن مرحله دوم کارها قابل برونسپاری است .تابع هدف مسئله کمینهسازی حاصل جمع وزندار زمان تکمیل کارها و مجموع

هزینههای برونسپاری است .در این تحقیق ،پیچیدگی محاسباتی مسئله در ابتدا ارزیابیشده و سپس الگوریتم تقریبی برای حل مسئله

پیشنهادشده است .مختاری و همکاران )2012( 9یک مسئله زمانبندی جریان کارگاهی چند ایستگاهی 10با تابع هدف کمینهسازی حاصل
جمع مجموع وزندار زمان تکمیل کارها و مجموع هزینههای برونسپاری را بررسی نمودهاند .در این تحقیق ،دو نوع برونسپاری کار
بهصورت کلی و یا مرحله کار و همچنین دو حالت برای تک پیمانکار موجود در مسئله یعنی داشتن یک ماشین و یا چند ماشین موازی در
نظر گرفتهشده است .با ترکیب این فرضها ،چهار سناریو برای مسئله تعریف میشود که برای حل آنها از روش برنامهریزی ریاضی و یک
روش فرا ابتکاری 11استفادهشده است.
مردان و همکاران )2014( 12یک مسئله زمانبندی ماشینهای موازی یکسان با امکان برونسپاری را تحلیل کردهاند که در آن تابع هدف
مسئله کمینهسازی حاصل جمع زمان تکمیل کارها و مجموع هزینههای برونسپاری است .برای حل این مسئله از مدل برنامهریزی ریاضی
و دو روش فرا ابتکاری استفادهشده است .لیو و همکاران ( )2016یک مسئله زمانبندی ماشینهای موازی یکنواخت با امکان برونسپاری

را درزمینه تولید پایدار 13بررسی کردهاند .تابع هدف مسئله کمینهسازی مجموع هزینهها شامل هزینههای برونسپاری و هزینههای مصرف
منابع مانند نیروی برق و سوخت توسط ماشینهای داخلی است .همچنین حداکثر میزان دیرکرد کارها از موعد تحویل نیز با عدد مشخصی
8

1

9

2

Lee and Choi
Mokhtari et al.
10
Multi-stage flow shop
11
Metaheuristic
12
Mardan et al.
13
Sustainable production

Zou et al.
Setup time
3
Hong and Lee
4
Due dates
5
Chen and Li
6
Two-stage flow shop
7
Pareto optimal solutions

محدودشده است .نویسندگان این مقاله یک روش شاخه و کران و یک روش فرا ابتکاری برای حل مسئله پیشنهاد دادهاندِ .لی و

گو1

( )2016یک مسئله زمانبندی کار کارگاهی را در نظر گرفتهاند که در آن هر کار میتواند بهصورت کلی به تک پیمانکار حاضر در مسئله
برونسپاری شود .تابع هدف مسئله کمینهسازی مجموع دیرکرد کارها است؛ درحالیکه مجموع هزینههای برونسپاری از یک مقدار
مشخص نباید بیشتر شود .در این مقاله برای حل مسئله از یک روش فرا ابتکاری استفادهشده است.
احمدی زر و امیری )2018( 2یک مسئله جریان کارگاهی دو ایستگاهی با امکان برونسپاری دستهای را بررسی کردهاند .در این مسئله

کارها زمانهای آزادسازی 3متفاوتی دارند و برای هر یک از ایستگاههای کاری نیز یک پیمانکار در نظر گرفتهشده است .تابع هدف مسئله
کمینهسازی حاصل جمع زمان تکمیل کارها و مجموع کل هزینههای تولید است .نویسندگان مقاله مسئله را در قالب یک مدل برنامهریزی

ریاضی 4فرمولبندی کرده و همچنین یک الگوریتم بهینهسازی توده مورچگان 5برای حل مسئله توسعه دادهاند .صفرزاده و کیانفر ()2019
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یک مسئله کار کارگاهی با امکان برونسپاری مراحل کارها را بررسی کردهاند .تابع هدف مسئله کمینهسازی حاصل جمع وزندار زمان
تکمیل کارها و مجموع هزینههای برونسپاری است .برای حل مسئله مدلهای برنامهریزی ریاضی و برنامهریزی

محدودیتها6

پیشنهادشده و همچنین دو روش آزادسازی 7مؤثر نیز برای مسئله توسعه دادهشده است .عنایتی و همکاران ( )2021یک مسئله جریان

کارگاهی چند ایستگاهی منعطف 8را تحلیل کردهاند که در آن هر یک از مراحل کارها در ایستگاهها قابل برونسپاری است .تابع هدف

برنامهریزی ریاضی و تعدادی الگوریتم فرا ابتکاری ارائهشده است .جیانگ و همکاران ( )2021یک مسئله زمانبندی جریان کارگاهی
دو ایستگاهی با امکان برونسپاری عملها در هر یک از دو ایستگاه را بررسی کردهاند .در این مقاله برای حل مسئله با تابع هدف
کمینهسازی حاصل جمع مجموع هزینههای برونسپاری و زمان تکمیل کارها یک الگوریتم تقریبی جدید پیشنهادشده است.
در اینجا قبل از بیان ارتباط مقاالت مرور شده با تحقیق حاضر ،خالصهای از این مقاالت در جدول  1ارائه میشود .در این جدول،
چهار نوع ویژگی برای هر یک از مقاالت مشخصشده که عبارتاند از نوع محیط زمانبندی در نظر گرفتهشده ،معیار یا معیارهای زمانی
بررسیشده در مسائل ،وابستگی یا استقالل پارامترهای برونسپاری نسبت به زمان عملیات در داخل کارگاه و بررسی یا عدم بررسی
امکان برونسپاری دستهای .ویژگی اول نوع محیط ماشینها در مسئله یا مسائل بررسیشده را بیان میکند .ویژگی دوم ،معیارهای زمانی
در نظر گرفتهشده در مسائل که میتواند در تابع هدف یا مجموعه محدودیتها آمده باشد را مشخص مینماید .الزم به ذکر است در
همه مقاالت مربوط به زمانبندی با امکان برونسپاری ،معیار هزینههای برونسپاری همواره در مسائل حضور دارد و به همین دلیل به آن
در جدول  1اشارهای نشده است .ویژگی سوم نوع ارتباط پارامترهای زمانی و هزینهای برونسپاری با پارامتر زمان عملیات در داخل
کارگاه را بیان میکند .همانگونه که در بخش مقدمه ذکر شد ،بهصورت کلی دو حالت برای این ویژگی در مقاالت مربوطه متصور است.
در برخی مقاالت زمان و هزینه برونسپاری ،پارامترهای مستقل از زمان عملیات داخلی هستند درحالیکه در مقاالت دیگر ،زمان و
هزینه برونسپاری یک کار وابسته به زمان عملیات آن کار در داخل کارگاه بوده و با آن بهصورت معمول یک رابطه خطی دارند .ویژگی
چهارم در جدول  1نیز بررسی یا عدم بررسی فرض برونسپاری دستهای کارها را در مقاالت مشخص مینماید .شایانذکر است در
رابطه با چهار ویژگی ذکرشده ،تحقیق حاضر یک مسئله زمانبندی در محیط تک ماشین ،با معیار زمانی مجموع زمان تکمیل کارها ،با
فرض وابستگی خطی زمان و هزینه برونسپاری به زمان عملیات داخلی و با امکان برونسپاری دستهای را بررسی میکند.
ً
در انتهای این بخش ،ارتباط مقاالت مرور شده با تحقیق حاضر بررسی میشود .همانگونه که قبال بیان شد یکی از فرضیات اصلی
مسئله موردبررسی ،یکنواخت بودن ماشین پیمانکار نسبت به ماشین داخلی است .این فرض بهطور مشابه در بسیاری از مقاالت مربوط
به زمانبندی با امکان برونسپاری در نظر گرفتهشده است .در این رابطه میتوان به مقاالت چی ( ،)2008چن و لی ( ،)2008چی
( ،)2009چی ( ،)2011لی و چوی ( ،)2011زو و همکاران ( ،)2015لیو و همکاران ( ،)2016احمدی زر و امیری ( )2018و جیانگ
و همکاران ( )2021اشاره نمود .یکی دیگر از فرضهای در نظر گرفتهشده در مقاله حاضر ،برونسپاری دستهای کارها است .بر اساس
مرور ادبیات انجامشده ،این فرض علیرغم کاربردی بودن آن بهندرت در ادبیات زمانبندی با امکان برونسپاری بررسیشده است .یکی

5

1

6

2

Ant colony optimization
Constraint programming
7
Relaxation
8
Flexible

Lei and Guo
Ahmadizar and Amiri
3
Release times
4
Mathematical programming

حل بهینه یک مسأله زمانبندی تک ماشین با امکان برون سپاری دستهای کارها

مسئله کمینهسازی مجموع هزینههای دیرکرد ،هزینههای تولید داخلی و هزینههای برونسپاری است .برای حل مسئله یک مدل

از دالیل این موضوع را میتوان افزایش قابلتوجه پیچیدگی مسئله با در نظر گرفتن این فرض و سختتر شدن امکان تحلیل آن دانست.
درواقع ،در حدود اطالع ما ،تنها پنج تحقیق چی ( 2009 ،2008و  ،)2011زو و همکاران ( )2015و احمدی زر و امیری ( )2018چنین
فرضی را تاکنون در ادبیات در نظر گرفتهاند که مقاالت چی ( )2008و زو و همکاران ( )2015مربوط به محیط تک ماشین و سه تحقیق
دیگر مربوط به محیط جری ان کارگاهی دو ایستگاهی هستند .با توجه به توضیحات فوق ،نزدیکترین مقاله موجود در ادبیات به تحقیق حاضر
را میتوان مقاله چی ( )2008دانست.
جدول  -1خالصه مقاالت مرور شده.
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Table 1- The summary of the reviewed papers.

صفرزاده و کیانفر /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه77-90 :

مقاله

محیط زمانبندی

معیار زمانی

لی و سونگ ()2008a

تک ماشین

لی و سونگ ()2008b
چی ()2008

تک ماشین
تک ماشین

ژونگ و هو ()2013

تک ماشین

زو و همکاران ()2015

تک ماشین

هونگ و لی ()2016
ِرن و همکاران ()2017

تک ماشین
تک ماشین

چن و لی ()2008
مردان و همکاران ()2014
لیو و همکاران ()2016
چی ()2009
چی ()2011
لی و چوی ()2011
مختاری و همکاران ()2012
احمدی زر و امیری ()2018
عنایتی و همکاران ()2021
جیانگ و همکاران ()2021
ِلی و گو ()2016
صفرزاده و کیانفر ()2019

ماشینهای موازی
ماشینهای موازی
ماشینهای موازی
جریان کارگاهی
جریان کارگاهی
جریان کارگاهی
جریان کارگاهی
جریان کارگاهی
جریان کارگاهی
جریان کارگاهی
کار کارگاهی
کار کارگاهی

مجموع دیرکرد کارها
حداکثر دیرکرد کارها
مجموع زمان تکمیل کارها
مجموع زمان تکمیل کارها
زمان تکمیل کارها
حداکثر دیرکرد کارها
تعداد کارهای با تأخیر
زمان تکمیل کارها
تعداد کارهای با تأخیر
مجموع زمان تکمیل کارها
حداکثر دیرکرد کارها
تعداد کارها با تأخیر
حداکثر دیرکرد کارها
مجموع زمان تکمیل کارها
زمان تکمیل کارها
زمان تکمیل کارها
زمان تکمیل کارها
حداکثر دیرکرد کارها
زمان تکمیل کارها
زمان تکمیل کارها
زمان تکمیل کارها
مجموع زمان تکمیل کارها
زمان تکمیل کارها
مجموع دیرکرد کارها
زمان تکمیل کارها
مجموع دیرکرد کارها
زمان تکمیل کارها

وابستگی پارامترهای
برونسپاری به عملیات
داخلی

برونسپاری
دستهای

خیر

خیر

خیر
بلی

خیر
بلی

خیر

خیر

بلی

بلی

خیر
خیر

خیر
خیر

بلی
خیر
بلی
خیر
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
خیر

خیر
خیر
خیر
بلی
بلی
خیر
خیر
بلی
خیر
خیر
خیر
خیر

ً
در انتهای این بخش ،ارتباط مقاالت مرور شده با تحقیق حاضر بررسی میشود .همانگونه که قبال بیان شد یکی از فرضیات اصلی مسئله
موردبررسی  ،یکنواخت بودن ماشین پیمانکار نسبت به ماشین داخلی است .این فرض بهطور مشابه در بسیاری از مقاالت مربوط به
زمانبندی با امکان برونسپاری در نظر گرفتهشده است .در این رابطه میتوان به مقاالت چی ( ،)2008چن و لی ( ،)2008چی (،)2009
چی ( ،)2011لی و چوی ( ،)2011زو و همکاران ( ،)2015لیو و همکاران ( ،)2016احمدی زر و امیری ( )2018و جیانگ و همکاران
( )2021اشاره نمود .یکی دیگر از فرضهای در نظر گرفتهشده در مقاله حاضر ،برونسپاری دستهای کارها است .بر اساس مرور ادبیات
انجامشده ،این فرض علیرغم کاربردی بودن آن بهندرت در ادبیات زمانبندی با امکان برونسپاری بررسیشده است .یکی از دالیل این
موضوع را میتوان افزایش قابلتوجه پیچیدگی مسئله با در نظر گرفتن این فرض و سختتر شدن امکان تحلیل آن دانست .درواقع ،در حدود
اطالع ما ،تنها پنج تحقیق چی ( 2009 ،2008و  ،)2011زو و همکاران ( )2015و احمدی زر و امیری ( )2018چنین فرضی را تاکنون

در ادبیات در نظر گرفتهاند که مقاالت چی ( )2008و زو و همکاران ( )2015مربوط به محیط تک ماشین و سه تحقیق دیگر مربوط به
محیط جریان کارگاهی دو ایستگاهی هستند .با توجه به توضیحات فوق ،نزدیکترین مقاله موجود در ادبیات به تحقیق حاضر را میتوان
ً
مقاله چی ( )2008دانست .همانگونه که قبال بیان شد این مقاله توابع هدف مختلفی را برای مسئله در نظر گفته که یکی از آنها مشابه
با تحقیق حاضر کمینهسازی حاصل جمع مجموع زمان تکمیل کارها و مجموع هزینههای برونسپاری است .بااینوجود ،در مقاله مذکور
ً
امکان برونسپاری کارها در بیش از یک دسته وجود دارد و برای حل مسئله نیز صرفا یک الگوریتم مبتنی بر برنامهریزی پویا ارائهشده که
جواب بهینه مسئله با اجرای مراحل آن الگوریتم قابلدستیابی است و در مورد ساختار جواب بهینه بحثی نشده است .این در حالی است
ً
ً
که در تحقیق حاضر ،اوال فرض شده که کارها تنها در یک دسته برونسپاری میشوند و ثانیا با استفاده از تحلیلهای دقیق ریاضی،
ساختار جواب بهینه بهصورت کامل مشخص میشود .عالوه بر این مقاله زو و همکاران ( )2015نیز دریکی از مسائل بررسیشده آنکه
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تابع هدف ،حاصل جمع وزندار مجموع زمان تکمیل کارها و مجموع هزینههای برونسپاری است ،مشابهتهایی با تحقیق حاضر دارد.
درواقع در مسئله بررسیشده در این مقاله همانند تحقیق حاضر ،یک پیمانکار حضور دارد که ماشین آن نسبت به ماشین داخلی یکنواخت
بوده و کارها نیز در دستههایی برای پیمانکار ارسال میشوند .بااینوجود ،در مسئله بررسیشده توسط زو و همکاران ( ،)2015کارها در
داخل کارگاه نیز در دستههای متوالی انجام میشوند و هر دسته در داخل کارگاه یکزمان آمادهسازی دارد؛ درحالیکه در مسئله بررسیشده
ً
ً
ً
در تحقیق حاضر اساسا تولید دستهای مطرح نیست .ضمنا در مقاله مذکور صرفا یک الگوریتم برنامهریزی پویا برای حل مسئله ارائهشده
کامل مشخص و اثبات میشود.

 -3تعریف مسئله
در مسئله موردبررسی ،تعداد 𝑛 کار در کارگاه وجود دارد که هر یک از آنها میتواند توسط یک ماشین داخلی و یا یک پیمانکار خارج از
کارگاه انجام شود .همه کارها در زمان صفر آماده انجام بوده و عملیات کارها در کارگاه بدون همپوشانی 1و یا انقطاع 2است .زمان عملیات

کار شماره 𝑖 در کارگاه با

𝑝 نشان داده میشود که این پارامتر متناسب با اندازه کار شماره 𝑖 نیز است .بنابراین ،بدون از دست دادن عمومیت3

𝑖

میتوان پارامتر 𝑖𝑝 را معادل با اندازه کار 𝑖 نیز دانست .بر این اساس ،کار 𝑖 بزرگتر از کار 𝑗 نامیده میشود اگر 𝑗𝑝 > 𝑖𝑝 .همچنین ،فرض
میشود که کارها بر اساس ترتیب نزولی اندازه کار یا زمان عملیات شمارهگذاری شدهاند؛ بهعبارتدیگر 𝑛𝑝 ≥ ⋯ ≥  .𝑝1 ≥ 𝑝2زمان
عملیات کار شماره 𝑖 در حالت برونسپاری که زمان عملیات برونسپاری نامیده میشود متناسب با اندازه کار 𝑖 و برابر با 𝑖𝑝  𝛽1است که
در آن  𝛽1را زمان حاشیهای برونسپاری مینامیم .همچنین برونسپاری کار شماره 𝑖 شامل هزینه عملیات برونسپاری متناسب با اندازه
کار 𝑖 به مقدار 𝑖𝑝  𝛽2است که در آن  𝛽2هزینه حاشیهای برونسپاری نامیده میشود .با توجه به وجود جنبههای لجستیکی مانند بستهبندی،
بارگیری و حمل قطعات در برونسپاری و باهدف تقلیل زمان و هزینههای مربوطه ،فرض شده است که همه کارهای انتخابشده برای
برونسپاری  ،در قالب یک دسته واحد برای پیمانکار ارسال میشوند .بر این اساس ،یکزمان لجستیکی برونسپاری و یک هزینه
لجستیکی برونسپاری که به ترتیب با  𝛼1و  𝛼2نشان داده میشوند نیز برای دسته برونسپاری در نظر گرفته میشود .همچنین تعداد
ً
کارهای موجود در دسته برونسپاری را اندازه دسته برونسپاری مینامیم .ضمنا همه کارهای موجود در دسته برونسپاری شده ،پس از
تکمیل عملیات بهصورت همزمان به کارگاه برگردانده میشوند.
تابع هدف مسئله کمینهسازی حاصل جمع مجموع زمان تکمیل کارها و مجموع هزینههای برونسپاری است .مجموع زمان تکمیل
کارها همواره بهعنوان یکی از توابع هدف متداول در مسئله زمانبندی تک ماشین مطرح بوده است (پیندو .)2012 ،این معیار درواقع
نشاندهنده میانگین زمان انتظار کارها در داخل سیستم است .همچنین معیار هزینههای برونسپاری نیز در همه تحقیقات زمانبندی با
امکان برونسپاری در تابع هدف یا مجموعه محدودیتها حضور دارد .در اینجا با جمع این دو معیار در تابع هدف مسئله همانند بسیاری
ً
از تحقیقات مشابه ،یک معیار بهینهسازی واحد برای مسئله به دست میآید .الزم به ذکر است ،پارامترهای زمانی و هزینهای مسئله قبال
ً
جهت امکان جمع آنها در تابع هدف مقیاس شدهاند .ضمنا بین دو جواب مسئله که مقدار تابع هدف یکسان دارند ،جوابی ترجیح داده
میشود که حجم کار داخلی آن بیشتر باشد؛ بنابراین مسئله در اصل یک مسئله بهینهسازی دوسطحی است که در آن جواب بهینه جوابی

Without loss of generality

3

Overlap
Interruption

1
2

حل بهینه یک مسأله زمانبندی تک ماشین با امکان برون سپاری دستهای کارها

بدون اینکه ساختار جواب بهینه مشخص شود ،درحالیکه در تحقیق حاضرجواب بهینه مسئله و ساختار آن با تحلیلهای دقیق بهصورت

است که در مرحله اول کمترین مقدار تابع هدف ذکرشده و در مرحله دوم بیشترین حجم کار داخلی را داشته باشد .هرچند چالش اصلی
مسئله ،مرحله اول بهینهسازی است و مرحله دوم برای محدودسازی جوابهای بهینه نهایی و سهولت تحلیلهای ریاضی در بخش بعدی
آورده شده است .جهت استخراج فرم بسته تابع هدف فرض کنید دنباله𝑚𝑖  𝑖1 , 𝑖2 , ⋯ ,توالی کارهای اانجامشده در داخل کارگاه باشد که در
آن کار شماره 𝑚𝑖 اولین کار انجامشده توسط ماشین داخلی است .در این صورت ،فرم بسته تابع هدف مسئله ،𝐹 ،بهصورت زیر است:
()1

𝑚∑ 𝐹 = 𝛼1 |𝑂| + 𝛼2 𝐼𝑂 + (𝛽1 |𝑂| + 𝛽2 ) ∑𝑗∈𝑂 𝑝𝑗 +
𝑗=1 𝑗𝑝𝑖𝑗 .

در رابطه فوق 𝑂 ،دسته برونسپاری |𝑂| ،تعداد کارهای دسته برونسپاری و 𝑂𝐼 متغیر نشانگر دسته برونسپاری است که این متغیر ،اگر دسته
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برونسپاری ناتهی باشد برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر است.
در رابطه با محدودیتهای مسئله ،بهجز و یژگیهای کلی ذکرشده برای مسئله ،قید مشخصی بهعنوان محدودیت در نظر گرفته نشده است.
درواقع و یژگیهای اصلی مسئله که محدودیتهای مسئله را به دست میدهند به شرح زیر میباشد:
−
−

صفرزاده و کیانفر /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه77-90 :

−
−

ماشین داخلی و ماشین پیمانکار در هرلحظه تنها یک کار را میتوانند انجام دهند.
با شروع عملیات یک کار در داخل یا خارج از کارگاه ،امکان انقطاع و ترک آن کار تا هنگام اتمام عملیات آن وجود ندارد.
همه کارهای برونسپاری شده در قالب یک دسته برونسپاری میشوند.
کارهای برونسپاری شده باهم به کارگاه برگردانده میشوند و زمان تکمیل یکسان دارند.

در انتهای این بخش فهرست عالئم استفادهشده برای مسئله به شرح زیر بیان میگردد:
𝑛  :تعداد کارها.
𝑖𝑝 :زمان عملیات کار 𝑖 ؛ اندازه کار 𝑖.
 : 𝛽1زمان حاشیهای برونسپاری.
 : 𝛽2هزینه حاشیهای برونسپاری.
 : 𝛼1زمان لجستیکی برونسپاری.
 : 𝛼2هزینه لجستیکی برونسپاری.

 -4حل بهینه مسئله
در این بخش ،جواب بهینه مسئله باهدف استخراج شرایط بهینگی بهصورت دقیق تحلیل میشود .در این راستا ابتدا یک لم ساده برای مسئله
حاضر که بیانگر یک قاعده عمومی زمانبندی است بیان میشود .سپس یک لم و یک قضیه دیگر بهصورت اختصاصی برای مسئله
بررسیشده به اثبات میرسد که با استفاده از نتایج آنها ،فرم کلی جواب بهینه مسئله مشخص میشود .پسازآن میتوان جواب بهینه مسئله
را از بین تعداد محدودی جواب مشخص با محاسبات سادهای تعیین نمود .در ادامه این بخش ،جواب بهینه مسئله را با∗𝑆 و مقدار تابع هدف
آن را با ∗𝐹 نشان میدهیم .همچنین در یک توالی از کارها ،منظور از کار اول یا موقعیت اول توالی به ترتیب کاری که قبل از همه کارها انجام
میشود و موقعیت مربوط به آن کار در توالی است .همچنین ⌋𝑥⌊ نشاندهنده بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی 𝑥 است.
لم  -1در جواب بهینه مسئله ،ترتیب انجام کارهای داخل کارگاه بر اساس قاعده کمترین زمان پردازش ( )SPT1است.

Shortest Processing Time

1

اثبات -با توجه به فرم تابع هدف مسئله ،زمانبندی کارها در داخل کارگاه مشابه یک مسئله زمانبندی مستقل تک ماشین با تابع هدف
کمینهسازی مجموع زمان تکمیل کارها است؛ بنابراین ،طبق نتایج به اثبات رسیده در ادبیات زمانبندی ،قاعده  SPTتوالی بهینه کارها
در داخل کارگاه را مشخص میکند (پیندو.)2012 ،
لم  -2اگر در جواب بهینه مسئله ،دسته برونسپاری ناتهی و اندازه آن برابر با 𝑁 باشد ،تعداد کارهای انجامشده در داخل کارگاه حداقل
برابر با ⌋𝑁  ⌊𝛽2 + 𝛽1است.
اثبات -فرض کنید 𝐽 یک کار برونسپاری شده در ∗𝑆 بازمان عملیات 𝑝 باشد .اگر این کار به موقعیت اول توالی کارهای انجامشده در
داخل کارگاه منتقل شود یک جواب جدید برای مسئله به دست میآید که آن را با ̂𝑆 و مقدار تابع هدف آن را با ̂𝐹 نشان میدهیم .مشخص
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است که با انتقال کار 𝐽 به داخل کارگاه ،از زمان تکمیل هر یک از کارهای دیگر دسته برونسپاری بهاندازه 𝑝  𝛽1کم میشود و زمان تکمیل
کار 𝐽 نیز که در ∗𝑆 حداقل برابر با 𝑝  𝛼1 + 𝛽1است در ̂𝑆 به 𝑝 تبدیل میشود .همچنین مقدار 𝑝  𝛽2از هزینههای برونسپاری کم میشود و
اگر تنها کار 𝐽 در دسته برونسپاری وجود داشته باشد ،مقدار  𝛼2نیز عالوه بر مقدار قبلی از هزینههای برونسپاری کاسته میشود .عالوه
بر این ،با اضافه شدن 𝐽 به موقعیت اول توالی کارهای داخلی ،به زمان تکمیل هر یک از این کارها مقدار 𝑝 اضافه میشود .بنابراین ،با
̂ ≤ 𝐹∗ − 𝛼1 − 𝑁𝛽1 𝑝 − 𝛽2 𝑝 + (𝑚 + 1)𝑝.
𝐹

()2

از طرفی با توجه به فرض بهینگی ∗𝑆 و همچنین این نکته که حجم کارهای داخلی در ̂𝑆 از ∗𝑆 بیشتر است ،رابطه∗𝐹 > ̂𝐹 برقرار است .با
ادغام این رابطه در رابطه ( )2خواهیم داشت:
(𝑚 + 1)𝑝 − 𝛼1 − 𝑁𝛽1 𝑝 − 𝛽2 𝑝 > 0 ⟹ (𝑚 + 1) > 𝑁𝛽1 + 𝛽2 ≥ ⌊𝑁𝛽1 + 𝛽2 ⌋ ⟹ 𝑚 ≥ ⌊𝑁𝛽1 + 𝛽2 ⌋.

درنتیجه اثبات لم  2به پایان میرسد.
قضیه  -1اگر در جواب بهینه مسئله ،دسته برونسپاری ناتهی و اندازه آن برابر با 𝑁 باشد ،آنگاه در جواب بهینه ،دنباله نزولی همه کارها
بر اساس زمان عملیات بهصورت سه بخش متوالی ( )I1,O,I2قابلنمایش است که در آن ،کارهای موجود در زیر دنبالههای  I1و  I2در
ً
داخل کارگاه انجامشده و کارهای موجود در  Oبرونسپاری میشوند .ضمنا تعداد کارهای موجود در  I1و  I2به ترتیب برابر با ⌋ ⌊𝛽2 + 𝑁𝛽1
و ⌋  𝑛 − 𝑁 − ⌊𝛽2 + 𝑁𝛽1است.
اثبات -فرض کنید 𝐽 یک کار برونسپاری شده در ∗𝑆 بازمان عملیات 𝑝 باشد .همچنین 𝑚𝑖 < ⋯ < 𝑖2

<  𝑖1شماره کارهای انجامشده

در داخل کارگاه در∗𝑆 باشند .با توجه به لم  ،1توالی کارها در داخل کارگاه بهصورت 𝑚𝑖  𝑖1 , 𝑖2 , ⋯ ,است که در آن کار 𝑚𝑖 اولین کار
انجامشده توسط ماشین داخلی است .حال کار 𝐽 را باکار دلخواه شماره 𝑘𝑖  ، 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑚 ،جابجا میکنیم تا یک جواب جدید به نام ̂𝑆 با
ً
مقدار تابع هدف ̂𝐹 به دست آید .توجه داشته باشید که کار 𝐽 دقیقا در موقعیت 𝑘 ام توالی کارهای داخلی قرار میگیرد .با تغییر ایجادشده،
زمان کل عملیات دسته برونسپاری شده بهاندازه ) 𝑘𝑖𝑝  𝛽1 (𝑝 −کاهش مییابد که با توجه به ثابت ماندن تعداد کارهای برونسپاری شده،
منجر به کاهش مقدار ) 𝑘𝑖𝑝  𝑁𝛽1 (𝑝 −درمجموع زمان تکمیل کارهای برونسپاری شده میشود .عالوه بر این ،هزینه کل عملیات دسته
برونسپاری شده نیز بهاندازه ) 𝑘𝑖𝑝  𝛽2 (𝑝 −کاهش مییابد .همچنین زمان عملیات کار موقعیت 𝑘 ام در توالی کارهای داخلی بهاندازه 𝑝 −

𝑘𝑖𝑝 افزایش مییابد .درنتیجه رابطه زیر بین ̂𝐹 و ∗𝐹 برقرار خواهد بود:
()3
با توجه به فرض بهینه بودن∗𝑆 رابطه ∗𝐹 ≥ ̂
𝐹

()4

̂ = 𝐹∗ − (𝛽2 + 𝑁𝛽1 )(𝑝 − 𝑝𝑖 ) + 𝑘(𝑝 − 𝑝𝑖 ).
𝐹
𝑘
𝑘

برقرار است که با ترکیب آن با رابطه ( ،)3رابطه زیر به دست میآید:
(𝛽2 + 𝑁𝛽1 − 𝑘)(𝑝𝑖𝑘 − 𝑝) ≥ 0.

رابطه ( )4نیز برحسب دامنه پارامتر 𝑘 به دو رابطه زیر قابلتفکیک است:
()5
()6

𝑘 < 𝛽2 + 𝑁𝛽1 .
𝑘 > 𝛽2 + 𝑁𝛽1 .

𝑝 ≥ 𝑘𝑖 𝑝

∶
∶

𝑝 ≤ 𝑘𝑖 𝑝

حل بهینه یک مسأله زمانبندی تک ماشین با امکان برون سپاری دستهای کارها

فرض اینکه تعداد کارهای داخلی در ∗𝑆 برابر با 𝑚

باشد ،رابطه زیر بین ̂𝐹 و ∗𝐹 برقرار است:

ابتدا فرض کنید  𝛽2 + 𝑁𝛽1یک عدد ناصحیح باشد .با توجه به اینکه کار 𝐽 یک کار انتخابشده دلخواه از دسته برونسپاری و کار شماره 𝑘𝑖

نیز یک کار دلخواه از توالی کارهای داخلی است ،و با توجه به اینکه بر اساس لم  2داریم ⌋𝑁  ،𝑚 ≥ ⌊𝛽2 + 𝛽1از رابطه ( )5نتیجه میشود
که در جواب بهینه مسئله اندازه هر یک از کارهای برونسپاری شده از اندازه هر یک از کارهای شماره ⌋ 𝑖1 , 𝑖2 , ⋯ , 𝑖⌊𝛽2+𝑁𝛽1کوچکتر یا
مساوی است .همچنین با توجه به رابطه ( ،)6در جواب بهینه مسئله اندازه هر یک از کارهای برونسپاری شده از اندازه هر یک از کارهای
شماره 𝑚𝑖  𝑖⌊𝛽2+𝑁𝛽1⌋+1 , 𝑖⌊𝛽2+𝑁𝛽1⌋+2 , ⋯ ,بزرگتر یا مساوی است .بنابراین در فرض ناصحیح بودن  𝛽2 + 𝑁𝛽1قضیه به اثبات میرسد .حال
فرض کنید  𝛽2 + 𝑁𝛽1یک عدد صحیح باشد و مقدار 𝑘 را نیز برابر با  𝛽2 + 𝑁𝛽1انتخاب کنیم .در این صورت ،بر اساس رابطه ( 𝐹∗ ،)3و
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̂𝐹 مقدار برابر دارند .از طرفی اگر اندازه کار 𝐽 از اندازه کار شماره  𝑖𝛽2+𝑁𝛽1بزرگتر باشد ،حجم کار داخلی ̂𝐹 از∗𝐹 بیشتر است که با فرض
بهینه بودن ∗𝑆 بر اساس تعریف بهینگی در بخش  3در تناقض است .بنابراین ثابت میشود که اندازه هر یک از کارهای برونسپاری شده از
اندازه کار شماره  𝑖𝛽2+𝑁𝛽1در ∗𝑆 کوچکتر

یا مساوی است .بقیه اثبات نیز مشابه حالت ناصحیح بودن 𝛽2 + 𝑁𝛽1

با در نظر گرفتن مقادیر

دیگر برای 𝑘 تکمیل می شود.
با استفاده از لم ها و قضیهای که در این بخش ثابت شد ،ساختار کلی جواب مسئله مشخص میشود .بر این اساس ،در جواب بهینه مسئله،
دنباله نزولی کارها برحسب اندازه کار ،به سه بخش متوالی که در اینجا آنها را به ترتیب کارهای داخلی بزرگ ،کارهای برونسپاری شده و
صفرزاده و کیانفر /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه77-90 :

کارهای داخلی کوچک مینامیم ،تقسیم میشود .این ساختار در شکل  1نیز نمایش دادهشده است .بر اساس ساختار بهینه جواب ،تنها
متغیر الزم برای تعیین جواب بهینه ،اندازه دسته برونسپاری ،𝑁 ،است .با توجه به اینکه مجموع تعداد کارهای داخلی بزرگ و تعداد کارهای
برونسپاری شده حداکثر برابر با 𝑛 است ،میتوان دامنهای برای 𝑁 به شرح زیر تعیین نمود:
()7

𝑁 < (𝑛 + 1 − 𝛽2 )/(1 + 𝛽1 ).

⟹

𝑛 ≥ ⌊𝛽2 + 𝑁𝛽1 ⌋ + 𝑁 > 𝛽2 + 𝑁𝛽1 + 𝑁 − 1

شکل  –1ساختار جواب بهینه مسئله (⌋ 𝟏𝛃𝐍 .(𝐲 = 𝐱 + 𝐍 , 𝐱 = ⌊𝛃𝟐 +
Figure 1- The optimal solution structure (𝐱 = ⌊𝛃𝟐 + 𝐍𝛃𝟏 ⌋ , 𝐲 = 𝐱 + 𝐍).

برای یک نمونه عددی مسئله ،پس از تعیین دامنه 𝑁 از رابطه ( ،)7میتوان با استفاده از ساختار بهدستآمده برای جواب بهینه در این بخش،
برای هر یک از مقادیر 𝑁 در دامنه مذکور مقدار تابع هدف مربوطه را محاسبه کرده و جوابی که کمترین مقدار تابع هدف را داشت بهعنوان
جواب بهینه مسئله انتخاب نمود .با توجه به دامنه 𝑁 و ساختار جواب بهینه ،روش حل مذکور دارای یکزمان حل چندجملهای برحسب
اندازه مسئله بوده و جواب بهینه در زمان بسیار کوتاهی قابلدستیابی است.

 -5نتایج محاسباتی
ً
همانگونه که قبال بیان شد ،هدف اصلی این تحقیق استخراج جواب بهینه مسئله و ارائه یک روش صریح برای محاسبه آن است که در بخش
قبلی محقق شد .بااینوجود ،در این بخش نیز با استفاده از روش حل بهینه ارائهشده ،تعدادی آزمایش محاسباتی جهت نشان دادن امکان
اثرگذاری قابلتوجه راهکار برونسپاری در کاهش مقدار تابع هدف مسئله انجام میشود .برای این کار ،ابتدا دو مسئله عددی با تعداد 20
و  30کار که در آنها زمان عملیات کارها با استفاده از یک توزیع تصادفی یکنواخت با کران پایین و باالی  5و  25بهدستآمده ،تولید
میشوند .سپس با تغییر پارامترهای برونسپاری یعنی  𝛽1 ، 𝛼2 ، 𝛼1و  ، 𝛽2تغییرات مقدار تابع هدف مسئله بررسی میشود .به این منظور سه
الگوی مختلف عددی برای پارامترهای مذکور که در جدول  2ارائهشده ،در نظر گرفته میشود .این الگوها به نحوی انتخابشدهاند که در
اندازه پارامترها نسبت به یکدیگر تنوع وجود داشته باشد .پس از داشتن مقادیر پارامترها ،در هر بار آزمایش با ثابت نگهداشتن مقادیر سه
پارامتر و تغییر پارامتر دیگر در دامنه مطلوب ،مقادیر تابع هدف ثبت میشود .نتایج محاسباتی مربوطه در چهار نمودار در شکلهای -2
 5نمایش دادهشده است .هر یک از این شکلها مربوط به نمایش نمودارهای مقدار تابع هدف مسئله برحسب یکی از پارامترهای مسئله با

ثابت نگهداشتن پارامترهای دیگر در سه الگوی ذکرشده در جدول  2است .الزم به ذکر است برای حل مسائل نمونه عددی از ساختار
جواب بهینه مسئله توصیفشده در شکل  1و روشی که در انتهای بخش  4توضیح داده شد ،استفادهشده است .بدیهی است با توجه به
ساختار صریح بهدستآمده برای جواب بهینه ،حل بهینه نمونههای عددی در زمان بسیار کوتاهی توسط کامپیوتر قابل انجام است .در
این راستا ،الگوریتم سادهای بر اساس ساختار جواب بهینه و روش حل ذکرشده در بخش  ،4در نرمافزار  Visual Studio 2017و با زبان
برنامهنو یسی  C#پیاده شده و همه نمودارهای ارائهشده در شکلهای  5-2نیز توسط این نرمافزار بهصورت خودکار تولیدشدهاند.
همانگونه که ذکر شد استخراج هر یک از این نمودارها که شامل حل  30نمونه عددی مسئله برای به دست آوردن  30نقطه نمودار بوده
است ،در کسری از ثانیه توسط نرمافزار انجام شده است.
جدول  -2الگوهای عددی استفادهشده برای پارامترهای برونسپاری در آزمایشهای محاسباتی.
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Table 2- Numerical patterns utilized for the outsourcing parameters in the computational experiments.

الگوی 1
الگوی 2
الگوی 3

𝟏𝛂

𝟐𝛂

𝟏𝛃

𝟐𝛃

100

50

1

2

70

120

4

1

50

80

2

2
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شکل  -2نمودارهای مقدار تابع هدف برحسب پارامتر𝟏𝛂 در الگوهای عددی مختلف برای سایر پارامترها.
Figure 2- The charts of the objective function’s value for 𝛂𝟏 in different patterns for other parameters.

در همه نمودارهای شکلهای  ،5-2بهصورت طبیعی با افزایش مقدار پارامتر برونسپاری موردنظر ،مقدار تابع هدف مسئله نیز افزایش
مییابد تا به حد ثابتی که مربوط به حالت عدم برونسپاری کارهاست برسد .با توجه به اینکه پارامتر برونسپاری ،متناظر با بخشی از
زمان یا هزینههای برونسپاری است ،روند افزایشی مذکور در تابع هدف منطقی هست .نکته جالبتوجه این است که هر یک از نمودارها
شامل تعدادی قطعههای خطی متوالی است .این واقعیت در برخی نمودارهای مانند نمودارهای شکلهای  2و  5مشهودتر است .علت
این ویژگی با توجه به خصوصیت جواب بهینه قابل توجیه است .درواقع در جوابهای مربوط به هر یک از قطعههای خطی ،مجموعه
کارهای برونسپاری شده یکسان است و تنها پارامتر برونسپاری موردنظر تغییر میکند .با توجه به خصوصیات مسئله بدیهی است
وقتیکه کارهای برونسپاری شده مشخص و ثابت باشند ،تغییر مقدار هر یک از پارامترها در مسئله ،بهصورت خطی موجب تغییر مقدار
تابع هدف میشود  .همچنین زمانی که نمودار از یک قطعه خطی به قطعه خطی بعدی منتقل میشود ،درواقع تعداد کارهای دسته
برونسپاری در جواب بهینه کاهشیافته و دسته برونسپاری کوچکتر شده است .در رابطه با نمودارهای شکل  ،3تنها دو قطعه خطی در
نمودارها مشاهده میشود .علت این واقعیت این است که نمودار در نقاط گسستهای ترسیمشده و درصورتیکه تعداد نقاط بیشتری از
ً
نمودار در موقعیت افقی شدن آن ترسیم شود محتمال در آن محدوده نیز قطعات خطی دیگری مشاهده میشود.

نتایج ارائهشده در نمودارها بهوضوح اثرگذاری قابلتوجه راهکار برونسپاری در کاهش تابع هدف مسئله را در مسائل نمونه نشان میدهد.
ً
اوال ،در مقادیر نهچندان زیاد پارامتر انتخابشده ،مقدار تابع هدف به طرز قابلتوجهی کمتر از حالتی است که برونسپاری در مسئله انجام
ً
نمیشود .ثانیا ،حتی برای مقادیر باالی پارامتر انتخابشده نیز برونسپاری در جواب بهینه انجام میشود .بهعنوانمثال در شکلهای  2و
 3برای مسئله با تعداد  30کار مشاهده میشود که وقتی زمان لجستیکی دسته برونسپاری مقادیری نزدیک به  15برابر میانگین زمان عملیات
داخلی دارد و یا هنگامیکه هزینه لجستیکی دسته برونسپاری مقادیری بیش از  20برابر میانگین زمان عملیات داخلی دارد بازهم استفاده
از برونسپاری در مسئله بهینه است.
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صفرزاده و کیانفر /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،1بهار  ،1401صفحه77-90 :

شکل  – 3نمودارهای مقدار تابع هدف برحسب پارامتر𝟐𝛂 در الگوهای عددی مختلف برای سایر پارامترها.
Figure 3- The charts of the objective function’s value for 𝛂𝟐 in different patterns for other parameters.

شکل  -4نمودارهای مقدار تابع هدف برحسب پارامتر𝟏𝛃 در الگوهای عددی مختلف برای سایر پارامترها.
Figure 4- The charts of the objective function’s value for 𝛃𝟏 in different patterns for other parameters.

همچنین در شکلهای  4و  5نیز مشاهده میشود در مسئله نمونه با تعداد  30کار ،در شرایطی که زمان یا هزینه برونسپاری یک واحد
کار نزدیک به  15برابر زمان عملیات یک واحد کار در کارگاه است ،برونسپاری کارها همچنان در جواب بهینه مسئله انجام میشود.
برای مسئله با تعداد  20کار ،بهطور طبیعی اثرگذاری سیاست برونسپاری کمی ضعیفتر از مسئله با تعداد  30کار است .برای این
مسئله در شکلهای  2و  3مشاهده میشود که وقتی زمان لجستیکی دسته برونسپاری نزدیک به  5برابر میانگین زمان عملیات داخلی
است و یا هنگامیکه هزینه لجستیکی برونسپاری بیش از  7برابر میانگین زمان عملیات داخلی است در همه الگوهای پارامترها بازهم
برونسپاری در جواب بهینه مسئله وجود دارد .همچنین در شکلهای  4و  5نیز برای مسئله با تعداد  20کار ،در شرایطی که زمان یا
هزینه برونسپاری یک واحد کار نزدیک به  5برابر زمان عملیات یک واحد کار در کارگاه است ،برونسپاری کارها همچنان در مسئله
بهینه است .توضیحات ذکرشده حکایت از این دارد که راهکار برونسپاری در مسئله موردبررسی میتواند نقش قابلتوجهی در بهبود
ً
اهداف مسئله داشته باشد .ضمنا همانگونه که بیان شد در مسئله با تعداد کار بیشتر ،در مقادیر بیشتری از پارامترهای برونسپاری همچنان
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برونسپاری استفاده میشود .این نتیجه نیز منطقی است زیرا در مسئله با تعداد کار بیشتر ،ازدحام کار در داخل کارگاه بیشتر بوده و در
زمانها و هزینههای برونسپاری باالتری برونسپاری همچنان بهصرفه خواهد بود .بنابراین زمانی که تعداد کارهای موجود در مسئله
بیشتر میشود ،با توجه به افزایش تصاعدی مجموع زمان تکمیل کارها در کارگاه ،راهکار برونسپاری نیز اثربخشی و ضرورت بیشتری
در مسئله خواهد داشت.
حل بهینه یک مسأله زمانبندی تک ماشین با امکان برون سپاری دستهای کارها

شکل  -5نمودارهای مقدار تابع هدف برحسب پارامتر𝟐𝛃 در الگوهای عددی مختلف برای سایر پارامترها.
Figure 5- The charts of the objective function’s value for 𝜷𝟐 in different patterns for other parameters.

 -6نتیجهگیری
در این تحقیق ،یک مسئله زمانبندی تک ماشین با امکان برونسپاری بررسی شد که در آن میتوان تعدادی از کارها را در قالب یک دسته
برونسپاری به پیمانکار حاضر در مسئله برونسپاری نمود .در مسئله تعریفشده ،برای دسته برونسپاری هزینه و زمان ثابت لجستیکی
در نظر گرفتهشده و همچنین ،فرض شده که ماشین پیمانکار نسبت به ماشین داخل کارگاه یکنواخت است .تابع هدف مسئله کمینهسازی
حاصل جمع مجموع زمان تکمیل کارها و مجموع هزینههای برونسپاری است .در این مقاله ،پس از ارائه مرور ادبیات کامل مرتبط با
تحقیق و تعریف دقیق مسئله ،جواب بهینه مسئله بهدقت مورد تحلیل قرار گرفت و تعدادی از و یژگیهای تعیینکننده جواب بهینه به اثبات
رسید .با استفاده از این و یژگیها مشخص شد در ساختار کلی جواب بهینه ،تعدادی از کارهای بزرگتر و تعدادی از کارهای کوچکتر
ً
در داخل کارگاه انجامشده و کارهای میانی بین این دودسته ،برونسپاری میشوند .ضمنا با داشتن تعداد کارهای میانی ،کارهای داخلی
و کارهای برونسپاری شده بهطور کامل مشخص میشوند؛ بنابراین ،برای تعیین جواب بهینه یک نمونه عددی مسئله ،کافی است مقدار
تابع هدف جوابهایی که با ساختار جواب بهینه مطابقت دارند را با تغییر تعداد کارهای برونسپاری شده در دامنه آن ،محاسبه نموده و
جوابی که کمترین مقدار تابع هدف را داشت بهعنوان جواب بهینه انتخاب نمود .عالوه بر حل قطعی مسئله ،در انتهای مقاله نیز تعدادی

 نتایج محاسباتی همانگونه که انتظار میرفت.آزمایش عددی جهت ارزیابی میزان اثرگذاری راهکار برونسپاری در مسئله ارائه گردید
.نشاندهنده اثرگذاری قابلتوجه سیاست برونسپاری اتخاذشده در کاهش مقدار تابع هدف در مسائل عددی بررسیشده است
 همچنین. در نظر گرفتن تعداد بیشتر پیمانکار در مسئله و امکان برونسپاری کارها در بیش از یک دسته پیشنهاد میشود،برای مطالعات آتی
 میتوان، عالوه بر این.توابع هدف زمانی دیگر مانند زمان تکمیل کارها یا مجموع دیرکرد کارها نیز برای مسئله حاضر قابلبررسی است
 جریان،امکان برونسپاری دستهای را در محیطهای پیچیدهتری که تاکنون در ادبیات بررسی نشدهاند مانند محیطهای ماشینهای موازی
.کارگاهی چند ایستگاهی و کار کارگاهی در نظر گرفت

تعارض با منافع
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نویسندگان این مقاله اعالم می دارند که هیچ تضادی در منافع در مورد انتشار این نسخه وجود ندارد و نسخه نهایی ارسالشده مورد تأیید
ً
. قبال چاپنشده و در حال حاضر تحت انتشار نمیباشد، اثر اصلی آنها بوده، نویسندگان تضمین میکنند که مقاله.همه آنها میباشد
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