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چكیده 
در این مقاله ،یک مسئله تخصیص اجزای مازاد ( )RAPبا هدف بیشینهسازی قابلیت
اطمینان و کمینهسازی هزینههای سیستم برای یک سیستم  Kاز  Nبررسی میشود .در هر
زیرسیستم ازبین استراتژیهای جزتکی ،اجزای موازی و اجزای آمادهبهکار سرد باید یک
استراتژی انتخاب شود .همچنین ،محدودیتهای وزن و حجم قطعات نیز در طراحی این سیستم
باید رعایت شوند .هر زیرسیستم باید حداقل  Kقطعه برای فعال شدن داشته باشد .برای حل
مدل ارائهشده ،پس از تشکیل کروموزوم اولیه ،چهار الگوریتم متاهیوریستیک چندهدفه
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روش ) C (L,Bو تاپسیس با یکدیگر مقایسه شدند و پس از انجام بررسیها ،الگوریتم NSGA
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.1مقدمه 

قابلیت اطمینان (احتمال اینکه یک محصول یا سیستم درطول دوره عمر خود بدون خرابی
به کار خود ادامه دهد) در سالهای اخیر با افزایش پیچیدگی و ظهور صنایع با تکنولوژی باال ،در
کانون توجه قرار گرفته است؛ زیرا از کار افتادن سیستمهای مذکور تبعات سنگین مالی و گاهی
جانی را درپی خواهد داشت .همچنین ،سیستمهای زیادی وجود دارند که در آنها رسیدن به
سطح معین از قابلیت اطمینان در محصوالت ،از خواستهها و انتظارات مشتریان بهشمار میرود.
ازجمله این موارد میتوان به طراحی شبکههای کامپیوتری ،سرورها ،روترها و  ، ...بهمنظور
رسیدن به سطح خاصی از قابلیت اطمینان با هزینه مشخص اشاره کرد؛ بنابراین ،طراحان
سیستمها بهدنبال شناسایی راهکارهایی درجهت بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستمهای مختلف
هستند .در همین راستا ،استراتژی تعیین تعداد عناصر در سیستمهای مختلف و نحوه چیدمان و
بهکارگیری اجزاء ،یکی از تصمیمات تأثیرگذار خواهد بود.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

یکی از مهمترین روشها برای بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستمها استفاده از اجزای مازاد
است .یک مسئله شناختهشده و پیچیده در مهندسی قابلیت اطمینان ،مسئله تخصیص اجزای
مازاد یا افزونگی 6است .مسئله  RAPبه انتخاب یک پیکرهبندی قابل اجرا در سیستمها بهمنظور
بهینهسازی یک شاخص عملیاتی (شامل قابلیت اطمینان ،هزینه ،متوسط طول عمر و  )...اشاره
دارد [ ]33که ایجاد یک موازنه بین عملکرد سیستم و منابع دردسترس یکی از نکات اصلی در
حل مسائل در این زمینه خواهد بود.
مسئله تخصیص اجزای مازاد ( )RAPیک مسئله با حل مشکل ( )NP-hardاست []5؛
درنتیجه تکنیکهای مختلف ریاضی و بهینهسازی در حل اینگونه مسائل بهکار میرود و
محققان در دهههای اخیر روشهای گوناگون مازادسازی بهمنظور رسیدن به ایمنی و دوام بهینه
محصوالت را گسترش دادهاند .ازجمله روشهای بهکاررفته ،متدهای دقیق ریاضی مانند
برنامهریزی پویا ،برنامهریزی عددصحیح و برنامهریزی مختلط غیرخطی و عددصحیح هستند.
ناکاگاوا یک سیستم  Kاز  Nرا به منظور تعیین تعداد بهینه اجزا و همچنین زمان بهینه تعویض
اجزا قبل از کار افتادن سیستم با هدف کمینه کردن هزینه بررسی کرد [ .]16سویچ و پاترسن و
فام مدلهایی را برای بهینهسازی قابلیت اطمینان و با هدف حداقل کردن هزینه کل سیستم
ارائه کردند [ .]11ختاب و همکاران سیستمهای  Kاز  Nبا اجزای غیرمشابه و با اولویتهای
تعمیر را بررسی کردند [ .]61سوکتیپ و همکاران مسئله بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستم K
1. RAP- redundancy allocation problems
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از  Nرا در حالتی که  Kیک متغیر تصمیم باشند ،ارائه نمودند [ .]11آریلماز میانگین عمر
باقیمانده در سیستم  Kاز  Nبا یک جزء آمادهبهکار سرد را بررسی کرد [ .]65آماری با استفاده از
مفهوم فرآیندهای شمارشی یک روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستمهای  Kاز N
آمادهبهکار سرد با توزیع گاما را ارائه کرد [ .]1از تحقیقات انجامشده دیگر درزمینه ساختار  Kاز N
میتوان به پژوهشهای زایتسوا و همکاران [ ،]16اونیشی و همکاران[ ]13و ونگ و همکاران
[ ]14اشاره کرد.
با توجه به  NP-hardبودن مسئله  RAPبا افزایش ابعاد مسئله ،روشهای دقیق ریاضی
کارکرد مناسبی در حل مسائل مزبور نخواهند داشت؛ بنابراین در بسیاری از تحقیقات ،روشهای
فراابتکاری نظیر بهینهسازی الگوریتم کلونی مورچگان (33[ )ACOو15و61و61و31و،]13
الگوریتم ژنتیک ( 66[ )GAو  ،]1الگوریتم شبیهسازی تبریدشده [ ،]11جستوجوی ممنوعه
[ ]61و [ ،]63شبکه عصبی هیبریدی ( ،)NNالگوریتم کلونی مورچگان هیبریدی با جستوجوی
ممنوعه [ ،]14الگوریتم کلونی مورچگان با سقف تخریب [ ،]11الگوریتم دلبوج ( ]36[ )GDAو
الگوریتم جستوجوی همسایگی متغیر ( )VNSو متغیرهای آن [ ]35 ،13بهکار رفته است.
همانطور که اشاره شد ،کویت و اسمیت قابلیت اعتماد سیستمهای سری -موازی را با کاربرد
الگوریتم ژنتیک بهینه ساختهاند؛ به این ترتیب که با تعریف بیشینهسازی قابلیت اعتماد بهعنوان
تابع هدف و محدودیتهایی مانند انواع اجزای بهکاررفته در سیستم ،هزینه ،وزن و یا حداکثر
سطح مجاز برای اجزای اضافی درنظرگرفتهشده برای سیستم ،الگوریتم ابتکاری ژنتیک را برای
تحلیل و تعیین ساختار و ترکیب بهینه برای سیستمهای سری -موازی توسعه دادهاند[.]1
همچنین ،کویت و همکاران با استفاده از روش جستوجوی ممنوعه ،مسئله تخصیص اجزای
مازاد را بهینهسازی و نتایج را با روشهای برنامهریزی عددصحیح و الگوریتم ژنتیک مقایسه
کردند که برتری روش جستوجوی ممنوعه درمقایسه با سایر روشها نشان داده شده است [.]1
لیانگ و لو در سال  3464الگوریتم ابتکاری جستوجوی همسایگی متغیر ( )VNSرا برای حل
مسئله چندهدفه تخصیص اجزای مازاد گسترش دادند ( )MOVNSکه نتایج با سه سری از
موارد سیستمهای پیچیده مقایسه شد و نتایج بهتری بهدست آمد [.]34
چندهدفه بودن مدل بهینهسازی موجب میشود که چندین جواب بهینه برای مسئله یافت شود
که درحقیقت هیچیک بر دیگری برتری ندارند .این جوابها «مجموعه جوابهای پاره تو» نامیده
میشوند .در سالهای اخیر ،مجموعهای از الگوریتمها برای انتخاب نهایی بهترین جواب ازمیان
این مجموعه جواب ارائه شدهاند .الگوریتمهای بهکاررفته در این مقاله عبارتاند از،MODE :
 NSGA-II ،MOICAو .PESA –II
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توکلی مقدم و همکاران الگوریتم ژنتیک را برای حل مسائل  RAPتوسعه دادند[.]13
مجذوبی و جهرمی الگوریتم همسایگی متغیر را برای حل مسئله تخصیص مازاد سیستم سری-
موازی با انتخاب استراتژی مازاد ارائه کردند [ .]3چمبری و همکاران مدل دوهدفه (حداکثرسازی
قابلیت اطمینان و کمینهسازی هزینهها) را با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک چندهدفه با
مرتبسازی نامغلوب ( )NSGA-IIو الگوریتم چندهدفه بهینهسازی پرندگان ( )MOPSOحل
نمودند [ .]1کویت و لیو مدلی را برای حل مسئله تخصیص مازاد سیستم  Kاز  Nارائه کردند که
در آن ،برای هر زیرسیستم از استراتژی مازاد فعال و یا آمادهبهکار استفاده شد؛ اما نوع استراتژی
مازاد از قبل مشخص شده بود و در آن انتخاب استراتژی مازاد درنظر گرفته نشده است [.]64
همچنین ،کویت مدلی را برای حل مسئله تخصیص مازاد یک سیستم سری -موازی با انتخاب
استراتژی مازاد با استفاده از رویکرد برنامهریزی عددصحیح ارائه کرد که در آن ،تابع خرابی اجزاء
از توزیع ارالنگ پیروی میکند و سیستم تشخیص خرابی و وضعیتدهی همراه با رفع نقص
درنظر گرفته شده است[.]3
الگوریتم  MODE1بر ایجاد بهبود تدریجی و مستمر در حدس اولیه (پاسخ کاندید) استوار
است و طبق اصول الگوریتمهای تکاملی ،به یک تابع برازندگی برای مقایسه پاسخها نیاز دارد.
برتری این الگوریتم درمقایسه با روشهای دیگر حل معادالت حقیقی در این است که این
الگوریتم به گرادیان یا شیب تابع نیاز ندارد؛ بنابراین با استفاده از این الگوریتم ،بدون وجود
هیچگونه اطالعاتی درمورد نوع تابع ،میتوان یک پاسخ نسبتاً بهینه برای انواع توابع چندبعدی
پیوسته /ناپیوسته ،متغیر زمانی و نامنظم بهدست آورد [.]6
در سال  ،3463ونگ و همکاران در مقاله «یک الگوریتم تکاملی تفاضلی برای ارزشیابی
خطای سطح» ،از الگوریتم ارائهشده بهمنظور کمینهسازی ارزشیابی منطقهای خطاهای سطح
بهره بردند .سپس ،رویکردهای محاسباتی تابع هدف خطای دووجهی (سطحی) توسعه یافتند که
بهطور مستقیم از تعریف راهحل ناحیه کمینه تولید شدند و با استاندارد  ISOمطابقت دارند.
درنهایت ،نتایج تجربی ارزشیابیشده توسط روشهای مختلف ،اثربخشی الگوریتم مطرحشده را
تأیید کردند .آنها مزیت این الگوریتم را در سادگی و انعطافپذیری خوب آن یافتند [.]13
در سال  ،3461عنایتیفر و همکاران در مقاله « :MOICA3یک رویکرد چندهدفه جدید
براساس الگوریتم رقابت استعماری» ،این متد را بهعنوان یک رویکرد جدید درمیان الگوریتمهای
تکاملی ارائه کردند .در اینجا ،مرتبسازی غیرمسلط سریع و روش سیگما برای رتبهبندی
راهحلها بهکار رفتند .این الگوریتم در شش تابع آزمون معروف مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج
عددی بهدستآمده بر این داللت داشتند که الگوریتم  ،MOICAازنظر صحت و حفظ یک
1. Multi Objective Differential Evolution
2. Multi Objective Imperialist Competition Algorithm
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جمعیت متنوع از راهحلها ،درمقایسه با سایر الگوریتمهای تکاملی چندهدفه ،یعنی  NSGA-IIو
 ،MOPSOبهصورت قابل توجهی کاراتر است .با درنظر گرفتن زمان محاسباتی نیز الگوریتم
پیشنهادی  MOICAکمی سریعتر از دو الگوریتم مذکور بوده است [.]61
 6NSGA-IIیک الگوریتم تکاملی چندهدفه نخبـهگـرا اسـت کـه براسـاس مفهـوم «عـدم
تسلط» ،مرز پاره تو را تخمین میکند .برای دستیابی به مرزهـای مختلـف پـاره تـو ،یـک رویـه
رتبهبندی در هر نسل انجام میشود .در حال حاضر ،این الگوریتم یکی از راههای کارا برای حـل
مسائل چندهدفه بهشمار میرود NSGA-II .در برخی از مسائل چندهدفه انعطافپذیر کارگاهی
نیز مورد اشاره قرار گرفته و در مقاالت مختلف بهکار رفته است [.]61
 3PESA –IIیک تکنیک جدید انتخابی برای الگوریتمهای بهینهسازی چندهدفه است که
در آن ،واحد انتخاب عبارت است از یک هایپرباکس در فضای واقعی .در این تکنیک ،بهجای
اختصاص دادن یک تناسب انتخابی به یک فرد ،این تناسب به هایپرباکسهایی در فضای واقعی
اختصاص داده می شود که در حال حاضر بهوسیله حداقل یک فرد در تخمین کنونی از مرز پاره
تو اشغال شدهاند؛ بنابراین ،یک هایپرباکس انتخاب می شود و فردی که درنتیجه این کار انتخاب
شده است ،بهصورت رندم از این هایپرباکس برگزیده خواهد شد .این روش انتخاب درمقایسه با
روشهای انتخابی فردمحور ،به حصول اطمینان از یک پراکندگی خوب از توسعه درطول مرز
پاره تو حساستر است .این روش در یک الگوریتم تکاملی چندهدفه مدرن اجرا شده و عملکرد
آن با استفاده از آزمون  ،Debاز مجموعه تستهای توابع  Tمورد آزمون قرار گرفته است .این
تکنیک جدید انتخابی نتایجی برتر درمقایسه با سایر روشها ،یعنی  PESA ،PAESو PESA
داشته است که هریک از این روشها یک الگوریتم بهینهسازی چندهدفه مدرن هستند و پیش از
این ،بهمنظور بهتر عمل کردن در رویکردهای قدیمیتر در مسائل مختلف کشف شدهاند [.]63
در مواقعی که تعداد ساختارهای مورد نظر برای سیستم معدود است و یا فقط یک سیستم
خاص برای بهینهسازی ساختار و اجزای آن مورد نظر است ،میتوان از روشهایی مانند  AHPو
تاپسیس استفاده کرد .لی و همکاران در سال  ،3443برای بهبود شرایط یک سیستم که قبالً
توسط متاس [ ]33مطرح شده بود ،از  AHPاستفاده کردند؛ اما در حالت عمومی ،اینگونه از
مسائل بهدلیل بیشمار بودن حاالت و ساختارهای سیستم روشهایی مانند برنامهریزی آرمانی،
الگوریتم ژنتیک ،روش تابع مطلوبیت ،بهینهیابی پارتو ،تابع هدف وزندارشده و  ...استفاده
میشود و تکنیکهایی مانند  AHPو تاپسیس مناسب نیستند [.]31
از دیگر مسائل مطرح درزمینه حل مسائل ( ،)RAPعدمقطعیت میزان قابلیت اطمینان است.
کویت و همکاران در پژوهشی با اشاره به اینکه معموالً قابلیت اعتماد اجزای سیستم مقداری
1. Nondominated Sorting Genetic Algorithm
2. Pareto Envelope based Selection Algorithm
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دقیق و قطعی نیست ،رویکردی برای بهینهسازی قابلیت اعتماد سیستم در شرایط عدماطمینان
میزان قابلیت اعتماد سیستم ارائه کردند .از آنجا که قابلیت اعتماد سیستم قطعی نیست ،برآورد
آنها مطمح نظر قرار گرفته است و تابع هدف بهصورت بیشینهسازی برآورد قابلیت اعتماد
سیستم و کمینهسازی واریانس این برآورد تعریف شده است .در این تحقیق ،دو مثال (یکی
بهصورت یک سیستم سری -موازی فرضی و دیگری مثالی از شرایط واقعی مربوط به
سیستمهای صوتی) ارائه شده که دارای جوابهای یکتا نیستند و چند جواب ناچیره دارند که
تصمیمگیرنده با استفاده از تجربیات خود و یا روش تصمیمگیری چندمعیاره مانند  ،AHPجواب را
انتخاب میکند [ .]3پیش از این ،کویت و جین با نگرشی آماری برآورد قابلیت اعتماد همراه با
واریانس آن را درنظر گرفتهاند .بر این اساس ،ممکن است یک سیستم با قابلیت اعتماد باال
سیستم مناسبی نباشد؛ زیرا واریانس باالیی دارد .به این ترتیب ،باید در تجزیه و تحلیلها،
واریانس قابلیت اعتماد نیز درنظر گرفته شود [.]1
مانند تحقیق کویت ،تحقیقات دیگری درزمینه مسئله  RAPدر حالت چندهدفه انجام شده
است .در این شکل از بررسیها ،از چند تابع هدف مختلف استفاده شده و معموالً حداکثرسازی
پایایی سیستم بهعنوان هدف اصلی است .ازجمله اینگونه تحقیقات میتوان به تحقیقات ماهاپاترا
[ ]31و لیانگ و چن [ ]31اشاره کرد .لیانگ و چن سه دسته مختلف از مدلسازی مسئله RAP
را ارائه کردهاند .در مدل اول ،دو هدف بیشینهسازی پایایی و کمینهسازی هزینهها درنظر گرفته
شده است .در مدل دوم ،یک مقدار حداکثر برای وزن و یک ناحیه مشخص برای تعداد اجزای
افزونه برای هر زیرسیستم به مدل اول اضافه شده است .درپایان ،در مدل سوم از دو تابع هدف
بیشینهسازی پایایی و کمینهسازی وزن و در بخش محدودیتها از یک حد باال برای هزینه و
یک حد باال و پایین برای تعداد اجزای اضافهشده استفاده شده است.
در این مقاله ،مدلی برای انتخاب استراتژیهای پیکربندی قطعات در یک سیستم سری که
شامل چند زیرسیستم است ،توسعه داده شده است .مدلهایی که در ادبیات تحقیق معرفی شده-
اند ،همگی براساس برآورد ،میزان قابلیت اطمینان تابع هدف را محاسبه میکنند؛ درحالی که
نوآوری مدل معرفیشده در این مقاله این است که تابع هدف قابلیت اطمینان مستقیماً ازطریق
مدل قابل محاسبه است و حتی برای مسائل با اندازه کوچک میتوان حل دقیق را بررسی کرد.
هر زیرسیستم برای فعال بودن به حداقل  Kقطعه سالم نیاز دارد .در این مدل ،امکان پیکربندی
قطعات بهصورت موازی یا آمادهبهکار و یا تکی و امکان انتخاب بین چند نوع قطعه در هر
زیرسیستم و تعداد بهینه قطعه برای هریک بهمنظور بیشینهسازی قابلیت اطمینان کل سیستم و
کمینهسازی هزینه طراحی شده است .در انتخاب قطعات ،محدودیتهای وزن و حجم نیز درنظر
گرفته شده است .از آنجا که طبیعتاً طراحی قطعات با طول عمر باال (قابلیت اطمینان باال) دارای
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هزینه بیشتری است ،دو هدف بیشینهسازی قابلیت اطمینان و کمینهسازی هزینه درمقابل هم
قرار میگیرند و درنتیجه میتوان از تحلیل پارتو برای حل مدل بهره برد؛ بنابراین ،چند روش
متاهیوریستیک برای حل مسئله تشریح و مقایسه شدهاند .ادامه مقاله به این صورت بخشبندی
شده است :در بخش دوم مدل مسئله تشریح میشود ،در بخش سوم به مدلسازی مساله
پرداخته میشود .بخش چهارم به روش حل و کروموزوم طراحیشده اختصاص دارد و در بخش
پنجم نتایج حاصل از حل مدل و مقایسه روشهای مختلف حل ارائه میشود.

روششناسيپژوهش 

.3

در این مقاله ،سیستمی متشکل از  kزیرسیستم درنظر گرفته شده که در هر سیستم ،تعدادی
قطعه از انواع مختلف قرار میگیرند .میخواهیم بدانیم که در هر زیرسیستم ،از هر نوع قطعه چه
تعداد قرار دهیم تا متوسط طول عمر کل سیستم بیشینه و هزینه طراحی سیستم کمینه شود .در
هر زیرسیستم ،ازبین استراتژیهای جزتکی ،اجزای موازی و اجزای آمادهبهکار سرد باید یک
استراتژی انتخاب شود .همچنین ،محدودیتهای وزن و حجم قطعات نیز در طراحی این سیستم
باید رعایت شوند .هر زیرسیستم برای فعال بودن باید دارای حداقل  Kiقطعه باشد.
انديسها

 :iشمارنده زیر سیستم
 :jشمارنده تعداد قطعه
شمارنده تعداد قطعات برای زیرسیستم موازی
:l
پارامترها

: ij
:n
: cij
i

: Wij
: Vij
: Ki
: M0
:p

نرخ خرابی قطعه jم در زیرسیستم iم
تعداد قطعه زیرسیستم iم
هزینه بهکارگیری قطعه jم در زیرسیستم iم
وزن قطعه jم در زیرسیستم iم
حجم قطعه jم در زیرسیستم iم
حداقل تعداد قطعه در هر زیرسیستم
مقدار مثبت بزرگ
احتمال کارکرد کلید در زیرسیستم Stand By
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متغیرهایتصمیم

: X ij
: yij
: Z i1

متغیر تصمیم تعداد قطعه jم در زیرسیستم iم
متغیر تصمیم  4یا  6درمورد انتخاب قطعه jم در زیرسیستم iم
متغیر تصمیم انتخاب استراتژی (موازی ،آمادهبهکار ،جزء تکی)

6

mi

3

k

) Minc   (cij xij
i 1 j 1

S.T.
1

1
1

mi

i  1 / 2 / ... / k

ij

j 1

mi

i   ij yij
j 1

5

Wij X ij  W0

1

Vij X ij  V0
X ij  1

1

mi

k

j 1

i 1

mi

k

j 1

i 1



mi

ni  
i 1

mi

 xij  ki

3
3
64

y

j 1

yij  0 or 1

ni 

0  X ij  M 0 yij

Zi1  Zi 2  Zi 3  1 Zi1  0 or 1
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تابع هدف  6تابع هدف محاسبه قابلیت اطمینان برای سه حالت استراتژی موازی ،آمادهبهکار
و جزء تکی است .تابع هدف  3تابع هدف محاسبه هزینه سیستم است .محدودیت  1و  1انتخاب
یک قطعه برای هر زیرسیستم  iرا تضمین میکند .محدودیت  5محدودیت وزن هر زیرسیستم و
محدودیت  1محدودیت حجم هر زیرسیستم است .محدودیت  1تعداد قطعه انتخابی  n iبرای هر
زیرسیستم را تعیین میکند .محدودیت  3داشتن حداقل  K iقطعه را برای هر زیرسیستم تضمین
میکند .محدودیت  3بهمنظور داشتن جواب امکانپذیر مسئله است (وقتی  yij  0باشدX ij ،
نیز باید صفر باشد) .محدودیت  64انتخاب یک استراتژی برای هر زیرسیستم را بیان میکند.
هاويافتههایپژوهش 


تحلیلداده
.4
برای حل مدل از  1الگوریتم متاهیوریستیک بهره بردیم؛ الگوریتمهای  MOICAو SGAII

(بررسیشده در ادبیات موضوع) و الگوریتمهای  PESAIIو  . MODEبا توجه به استفاده از
روشهای متاهیوریستیک کروموزوم شکل  6برای تولید راهحل در همه الگوریتمها استفاده شده
است .برای حل و تنظیم پارامتر مسائل تصادفی مطابق جدول  6تولید و الگوریتمها بر روی آنها
اجرا شده است .مهمترین پارامتر بررسیشده در این مقاله تعداد جمعیت هر نسل الگوریتم است
که از شاخص متریک ارائهشده در مقاله زیزلر و تیله [ ]11استفاده شده است.
شماره زیرسیستم
نوع استراتژی
نوع قطعه
تعداد
شکل  .6شکل کروموزوم استفادهشده در هر چهار الگوریتم

در این روش ،برای هر زیرسیستم یک بردار مانند شکل باال تولید میشود که هر بردار شامل
نوع استراتژی ،نوع قطعه بهکاررفته در زیرسیستم و تعداد آن است.
بهمنظور تعیین تعداد اعضای جمعیت ،الگوریتمها برای چند مسئله تصادفی و در اندازههای
مختلف جمعیت اجرا شده است .اگر مجموعه  Hiشامل جوابهای پارتو تولیدشده هربار اجرا برای
الگوریتم  iباشد nTot ،تعداد جواب پارتو کلی مجموعه  Hiو  nYiتعداد جواب پارتو هربار اجرا
است؛ بنابراین ،نسبت

n yi
n tot

بیانگر شاخص بدون مقیاس تعداد جمعیت است .نمونه محاسبات

برای الگوریتم  PESAIIدر جدول  3آمده است.
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جدول  .6پارامترهای اولیه؛ مسائل تصادفی تولیدشده
Parameter
Cij
Wij
Vij
Vmax
Wmax
t
P
K

value
]U~[1,10
]U~[20,50
]U~[50,150
160,600,1000
200,400,600
1h
]U~[0,1
]U~[1,10

جدول  .3نمونه محاسبات برای الگوریتم NSGA II
Number of populations
100

90

80

70

60

50

0/22

0/135

0/13

0/11

0/1

0/35

subsystem*total
number of parts
8*8

Ms01

0/1

0

0

0

0/1

0/85

10*10

Ms02

0/1

0/167

0/167

0

0/57

0/38

10*20

Ms03

0/231

0/056

0/43

0/154

0/231

0/154

20*25

Ms04

0

0/471

0/61

0

0

0/225

30*35

Ms05

0/174

0/135

0/1

0/5

0/345

0/078

35*20

Ms06

همانطور که در جدول مشخص است ،برای مسائل در ابعاد متوسط و کوچک تعداد جمعیت
 54بهتر از بقیه است .همچنین ،برای مسائل بزرگ تعداد جمعیت  34بهتر از بقیه است .به این
ترتیب ،برای مسائل کوچک و متوسط تعداد جمعیت  54و برای مسائل بزرگ جمعیت  34برای
اجرای الگوریتم  NSGAIIپیشنهاد میشود .نتایج نهایی برای سایر الگوریتمها مطابق جدول 1
است.
جدول  .1نتایج بررسی جمعیت برای سایر الگوریتمها
تعدادجمعیتبرایمسائلبزرگ

تعدادجمعیتبرایمسائلکوچكومتوسط

نامالگوريتم

14
14
14

14
54
54

MODE
MOICA
NSGAII

تحلیل نتايج .بهمنظور تحلیل نتایج از دو روش ) C(L,Bو تاپسیس استفاده شده است که
درادامه تشریح میشوند.
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مقیاس  .Cبهمنظور بررسی کیفیت جوابهای پارتو تولیدشده توسط الگوریتمها با یکدیگر از
این معیار استفاده میشود [ .]11مقیاس ) C(L,Bاز تقسیم تعداد جوابهای پارتو مغلوبشده
الگوریتم  Bتوسط الگوریتم  Lبر تعداد کل جوابهای الگوریتم  Bحاصل میشود (رابطه .)6
بهمنظور محاسبه مقیاس ) ،C(L,Bمسئله نمونه با  3زیرسیستم و ماکزیمم تعداد قطعه  64برای
کلیه الگوریتمها اجرا شده است.

b  B : h  L, h  b

6

B

c( L, B) 

ماتریس جدول  1نتایج حاصل از محاسبه ) C(L,Bبرای مقایسه دوبهدو الگوریتمها را نشان
میدهد .در این ماتریس ،ستون نشاندهنده الگوریتم  Lو سطر نشاندهنده الگوریتم  Bاست.
برای نمونه ،سطر سوم ستون چهارم ماتریس نشاندهنده ) C(NSAGAII,PESAIIاست که
نشاندهنده نسبت تعداد جوابهای مغلوبشده الگوریتم  PESAIIتوسط الگوریتم NSGAII
است .از آنجا که مقایسه برتری هر الگوریتم زمانی است که در جایگاه  Lقرار میگیرد ،ستون
آخر این ماتریس میانگین مقیاس ) C(L,Bهر الگوریتم است (وقتیکه در جایگاه  Lاست).
همانطور که در این ستون مشاهده میشود ،بیشترین اندازه مقیاس مربوط به الگوریتم
NSGAIIاست .همچنین ،مشاهده میشود که الگوریتم  MOICAهیچگونه جوابی از سایر
الگوریتمها را مغلوب نمیکند و این نشاندهنده کیفیت پایین این الگوریتم درمقایسه با سایر
الگوریتمها برای حل مدل پیشنهادی است.
جدول  .1نتایج حاصل از محاسبه ) C(L,Bبرای مقایسه دوبهدو الگوریتمها
BLL

MODE

MOICA

NSGAII

PESAII

میانگین)C(L,B

MODE

4
4/111
4

6
6
6

4
4
4

4
4
6
4/11

4/11
4
4/353
4/13

MOICA
NSGAII
PESAII

نتایج حاصل از اجرای الگوریتم بهصورت جوابهای پارتو کلی در نمودار شکل  3نشان داده
شده است که بهصورت گرافیکی نتایج ) C(L,Bرا تأیید میکند.
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شکل  .3نمودار جوابهای پارتو کلی حاصل از اجرای الگوریتم

روش تاپسیس .برای مقایسه الگوریتمها به روش تاپسیس مسئله تصادفی انتخابشده در
بخش قبلی..بررسی شده است .در این روش ،جوابهای پارتو تولیدشده برای هر الگوریتم
بهصورت چهار وزن نرمالشده (بهوسیله محاسبه نرمال از جوابها) و سه وزن -41/ ،4.5-4/5
 4.1و همچنین  4/1-4/1محاسبه شده است .وزن اول از راست مربوط به تابع هدف  MTTFو
وزن دوم مربوط به تابع هدف هزینه است .نتایج بهصورت راهحل نهایی انتخابشده برای هر
الگوریتم و هر وزن در جدول  1و همچنین بهصورت مشخصات هر راهحل (نوع و تعداد استراتژی
هر سیستم) در جدول  5آمده است.
جدول  :5راهحل نهایی انتخابشده برای هر الگوریتم و هر وزن
وزن نرمال
وزن 6
وزن 3
وزن 1

MODE

MOICA

PESA II

NSGA II

4/431
3331

4/31
3536

4/33
5133

4/46
3163

4/11

4/31

4/33

4/51

3516

3536

5133

1111

4/11

4/31

4/33

4/51

3516

3536

5133

1111

4/11

4/31

4/33

4/51

3516

3536

5133

1111

همانطور که در جدول  5میبینیم ،بهترین جوابهای هر الگوریتم براساس وزنهای
مختلف اختصاص دادهشده به تاپسیس حاصل شده است .جوابهای  MOICAدرمقایسه با
سایر جوابها مغلوب است؛ بنابراین ،چندان کیفیتی ندارد .برای بررسی استراتژیهای انتخابشده
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برای هر زیرسیستم ،کد مربوط به نوع و تعداد استراتژی هریک از کروموزومهای بهترین جواب
در جدول  ،5در جدول  1قرار داده شده است.
جدول  .1بررسی استراتژیهای انتخابشده برای هر زیرسیستم

وزن نرمال

وزن 6

وزن 3

وزن 1

زيرسیستم

MODE

MOICA

PESA II

NSGA II

موازی

1

3

1

6

آمادهبهکار

5

6

3

5

تکی

4

5

3

1

موازی

1

5

1

1

آمادهبهکار

5

1

3

3

تکی

4

4

3

1

موازی

1

5

1

1

آمادهبهکار

5

1

3

3

تکی

4

4

3

1

موازی

1

5

1

1

آمادهبهکار

5

1

3

3

تکی

4

4

3

1

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،استراتژی موازی کمترین راهحلها را در جواب
نهایی انتخابشده به روش تاپسیس درمیان همه الگوریتمها دارد .با پیگیری این رویکرد برای
سایر جوابها ،همین نتیجه حاصل میشود .از طرفی ،بهترین جوابها با بیشترین قابلیت
اطمینان و کمترین هزینه به استفاده بیشتر از استراتژی آمادهبهکار مربوط است؛ درنتیجه،
پیکربندی قطعات بهصورت بیشتر موازی و ترکیب با استراتژی تکی ،شرایط بهتری را برای
سیستم فراهم میکند.

نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5
این مقاله بهدنبال پاسخگویی به این پرسش بود که در هر زیرسیستم  Kاز  ،Nاز هر نوع
قطعه چه تعداد قرار دهیم تا قابلیت اطمینان کل سیستم بیشینه شود و هزینه طراحی سیستم
کمینه گردد .در هر زیرسیستم ،ازبین استراتژیهای جزتکی ،اجزای موازی و اجزای آمادهبهکار
سرد ،باید یک استراتژی انتخاب شود .همچنین ،محدودیتهای وزن و حجم قطعات نیز در
طراحی این سیستم باید رعایت شوند.
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برای پاسخگویی به این پرسش ،یک مدل جدید برای بیشینهسازی قابلیت اطمینان کل
سیستم ارائه شد و برای حل این مدل ،پس از تشکیل کروموزوم اولیه ،چهار الگوریتم
متاهیوریستیک چندهدفه ( MOICA ،NSGA-II ،MODEو  )PESA-IIبررسی شد.
الگوریتمهای مذکور به دو روش ) C (L,Bو تاپسیس با یکدیگر مقایسه شدند و پس از انجام
بررسیها ،الگوریتم  NSGA IIبهعنوان الگوریتم برتر انتخاب و استفاده شد.
در مرحله بعد ،با مقایسه پاسخهای نهایی انتخابشده الگوریتمها در وزنهای مختلف
تاپسیس ،مشخص شد که استراتژی آمادهبهکار کمترین راهحلها را در جواب نهایی انتخابشده
به روش تاپسیس درمیان همه الگوریتمها دارد .امکان استفاده از چند نوع قطعه در هر زیرسیستم
با قابلیت تعمیرپذیری میتواند مبنای تحقیقات آینده باشد.
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