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چكیده
در این مقاله مدل جدیدی برای مسئله تخصیص افزونگی با ساختار سری -موازی و زیر سیستمهایk-out-of-

 nبا در نظر گرفتن نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کاار اراهاه مایشاود.در ایان ناون نارخ خرابای باا
افزایش تعداد اجزای در حال کار به دلیل تقسیم بار (فشار) بر روی تعداد بیشتری از اجزاء ،نرخ خرابی هر یاک
از اجزاء کاهش مییابد .همچنین برای هر یک از زیر سیستمها دو نون سیاست افزونگی آمااده باه کاار سارد و
فعال در نظر گرفته شده است .هدف از حل مدل اراهه شده تعیین استراتژی افزونگی ،ناون و تعاداد جازء ماازاد
تخصیص یافته برای هر زیرسیستم به منظور حداکثر کردن قابلیت اطمینان کال سیساتم تحات محادودیتهاای
وزن و هزینااه ماایباشااد .بااه دلیاال NP-hardبااودن مساائله تخصاایص افزونگاای از الگااوریتم فاارا ابتراااری
ژنتیک()GAبرای حل مدل و از روش سطح پاسخ( )RSMبرای تنظیم پارامترهای موثر بار ایان الگاوریتم اساتفاده
شده است .در انتها با ذکر یک مثال عددی به بررسی نتایج به دست آمده از حل مدل اراهه شده میپردازیم.
کلمات کلیدی :مسئله تخصیص افزونگی ،زیر سیستم ، k-out-of-nسیاست افزونگی ،نرخ خرابی وابسته به
تعداد اجزای در حال ،الگوریتم .GA
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مقدمه
قابلیت اطمینان یری از مهمترین مساهلی است کاه اماروزه در طراحای سیساتمهاا ماورد توجاه
قرارمیگیرد؛ از این رو تحقیقاات گساتردهای در ماورد عوامال ماوثر بار آن انجاا شاده و راه
کارهایی نیز برای افزایش آن مطرح شده است که از جمله میتوان به تخصایص اجازای ماازاد
به سیستم اشاره کرد .فیف و همراران برای اولین بار این موضون را در قالب مسائله تخصایص
افزونگی ( )RAPبیان کردند که به عنوان یری از مشهورترین مدلهای قابلیت اطمینان مطرح
میشاود[ .]8در ایان مسائله هادف ایان اسات کاه باا افازایش اجازای ماازاد باه سیساتم تحات
محدودیتهایی مانند وزن ،بودجه و غیره قابلیت اطمینان کل سیستم حداکثر شود .ایان مسائله
جزء مساهل برنامه ریزی عددصحیح غیرخطی به حساب میآید .چرن در سال  8333نشاان داد
مسئله تخصیص افزونگی با افزایش تعداد زیر سیستمها در رسته مساهل  NP-Hardقارار مای-
گیرد[.]3
ازجمله موثرترین عواملی که به صورت مستقیم بر روی قابلیت اطمینان سیستم تاثیرمیگاذارد،
نرخ خرابی اجزاء است .در ادبیات گذشته  RAPبه طور کلی نارخ خرابای باه دو صاورت در
نظر گرفته شده است:
)8نرخ خرابی ثابت( )CFRکه نرخ خرابی هر یک از اجزاء ثابت و مستقل از یردیگر است و
از تابع توزیع نمایی پیروی میکند.
)3نرخ خرابی وابسته به زمانره با افزایش زمان ،نرخ خرابی اجزاء تغییرمیکند و به دو صاورت
افزایشی ( )IFRو کاهشی()DFRاست مانند توزیع ارلنگ ،وایبول وغیره.
نرخ خرابی ثابت :میسرا وشارما در سال 8338یک مسئله تخصایص افزونگای را بارای سااختار
سری -موازی با زیر سیستمهای k-out-of-nدرنظر گرفتند؛ در مدل آنهاا سیاسات افزونگای
فعال و امران تخصیص اجزای یرسان به هر زیر سیستم فرض شده بود ،آنهاا بارای حال مادل
خود از برنامهریزی صفرویک استفاده کردند[ .]9در سال 8335کویت واسمیت مدل جدیادی
برای مسئله تخصیص افزونگی را با ساختارسیستم سری -موازی و زیر سیستمهاایk-out-of-
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 nبا امراان تخصایص اجازای غیریرساان باه هار زیار سیساتم وسیاسات افزونگای فعاال اراهاه
کردند[ .]9کویت ولیاو در ساال  3222بارای اولاین بارمادلی باا ساختارساری -ماوازی و زیار
سیستمهای k-out-of-nرا اراهه کردند که در آن به طور همزمان دو سیاست افزونگی فعال و
آماده به کار سرد به صورت از پیش تعیین شده برای هر زیر سیستم در نظار گرفتاه شاده باود؛
آنها این مدل را با استفاده از برنامهریزی عدد صحیح حل کردند[ .]5هسیه و یاودر ساال 3288
یک روش دو مرحلهای جدید مبتنی بر مصونیت را برای حل مسئله تخصیص افزونگای تحات
محدودیتهای غیر خطی وزن ،هزینه و حجم را اراهاه دادناد بطاوریکاه در مرحلاه اول یاک
الگوریتم مبتنی بر مصونیت را برای حل مسئله تخصیص توسعه دادناد ودر مرحلاه دو از یاک
رویه جدید برای بهبود جوابهای مرحلهی اول استفاده کردند ودر نهایت به مقایساه جاواب-
های روش خودشان با چهاار مسائله محاک پرداختناد .]6[،هیساه و یهادر ساال  3283از یاک
استراتژی جریمه هدایت شده مبتنی بار الگاوریتم کلاونی زنباور عسال مصانوعی بارای مسائله
تخصیص افزونگی درسیستمهای با ساختارسیستم سری -موازی استفاده کردند[.]7
نرخ خرابی وابسته به زمان :کویتدر سال  3228مدل جدیدی برای مسئله تخصیص افزونگای را
با ساختارسیستم سری -موازی با امراان تخصایص اجزاییرساان باه هار زیار سیساتم وسیاسات
افزونگی آماده به کار سرد اراهه داد .او تابع توزیع نرخ خرابی اجازاء را ارلناگ ()k-Erlang
فرض و مدل خود را با استفاده از برنامهریزی عدد صحیح حال کارد [ .]1در اداماه کویات در
سال  3229با متغیر در نظر گرفتن دو سیاست افزونگی فعال و آماده به کار سرد برای هر یاک
از زیر سیستمها مدل جدیدی را توسعه داد و با استفاده از برنامهریزی عادد صاحیح حال کارد
[ .]3توکلی مقد وصفری در سال  3227مدل ریاضی جدیدی برای مسئله تخصیص افزونگای
با ساختارسیستم سری -موازی را اراهه دادناد کاه در آن امراان تخصایص اجازای غیریرساان
وجود داشت .آنان همچنین سیاست افزونگی فعال و آماده به کار سرد را به عناوان یاک متغیار
تصمیم در نظر گرفتند[ .]82توکلی مقاد وصافریدر ساال 3221مادل اراهاه شاده در [ ]3را باا
استفاده از الگوریتم ژنتیک حل کردند ،شاخصاه مهام الگاوریتم آنهاا در کروماوز و عملگار
جهش آن بود[ .]88آماری ودیل در سال  3282مسئله تخصایص افزونگای را باا ساختارسیساتم
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سری -موازی و زیر سیستمهای k-out-of-nبا امران تخصیص اجزای غیریرسان به هار زیار
سیستم را اراهه کردند .آنها نرخ خرابی اجزاء را وایبولدر نظر گرفتند [ .]83آماریدر سال 3283
با استفاده از مفاهیم فرآیندهای شمارشی ،روشی را برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهایk-
 out-of-nبا سیاست آماده به کار سرد ارایه داد در این روش توزیع گاما برای عمار اجازا در
نظر گرفته شده است[ .]89وقتی در سیستمی تعدادی اجزا با هم کار میکنناد باا خاراب شادن
یک جز سایر اجزای در حال کار باید با شدت بیشتری کار کنند ،در نتیجه نرخ خرابای اجازاء
افزایش پیدامیکند .در نظر گرفتن نرخ خرابای وابساته باه تعاداد اجازای در حاال کاار باعا
واقعیتر شدن شرایط مسئله میشود [.]89
ما در این مقاله برای اولین باار نارخ خرابای ثابات و وابساته باه تعاداد اجازای در حاال کاار را
براییک مسئله تخصیص افزونگی با سااختار ساری -ماوازی و زیار سیساتمهاایk-out-of-n
درنظر میگیریم.در دنیای واقعی از مدل اراهه شاده میتاوان در سیساتمهاایی اساتفاده کارد کاه
اجزای آن با هم کار میکنند مانند ایستگاه پمپاژ آب یا هواپیمایی که با چناد موتورکاار مای-
کند .در اینگونه سیستمها وقتی جزهی خراب شود به اجزای دیگر فشار بیشتری وارد مایشاود،
پس در نظر گرفتن نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کار باع

واقعی تر شدن مسائله

میشود .هدف از حل مدل اراهه شاده تعیاین سیاسات افزونگی(فعاال یاا آمااده باه کاار) ،ناون
وتعداد اجزاء مازاد تخصیص یافته به هر زیر سیستمبرای حاداکثر کاردن قابلیات اطمیناان کال
سیستم تحت محدودیت هزینه و وزن است.به دلیل NP-Hardبودن مسئله تخصیص افزونگی
اراهه شده از الگوریتم فرا ابتراری GAبرای حل آن استفاده میکنیم.

سیاست افزونگی
سیاست افزونگی به دو دسته سیاست فعال وآماده به کار تقسیم میشاود .در سیاسات افزونگای
فعال همه اجزا با هم کار میکنند ،حتی اگر به همه آنها نیاز نباشد .بنابراین همه آنها در معرض
خرابی قرار میگیرند .سیاست آماده به کار به سه دسته سارد ،گار و دات تقسایم مایشاود .در

بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستم سری -موازی با زیرسیستمهای... k-out-of-n

371

سیاست آماده به کار سرد ،گر و دات نرخ خرابی اجزاء مازاد باه ترتیاب صافر ،کمتار و برابار
نرخ خرابی اجزاء در حال کار اسات .در ایان سیاسات حاداقل تعاداد اجازاء ماورد نیااز بارای
کارکرد سیستم در حال کار بوده و تعدادی اجزاء مازاد در دسترس میباشد .هنگامیکاه یرای
از اجزای در حال کار خراب شود ،یک جزء مازاد جاایگزین آن مایگاردد .در ایان سیاسات
افزونگی ،از یک سخت افزار(سوهیچ) جهات یاافتن اجازاء در حاال کاار اساتفاده مایشاود تاا
بالفاصله جزء مازاد فعال شود .باه طاور کلای  3ساناریو بارای ساوهیچ زدن در سیساتمهاایی باا
سیاست آماده به کار سرد وجود دارد .در سناریوی  8عملررد سیستم به صورت پیوساته ماورد
مشاهده قرار میگیرد و هنگامی که خرابای یافات شاد ،ساوهیچ جازء ماازاد را جاایگزین جازء
خراب میکند .در این مورد خرابی میتواند در هر لحظه از زمان اتفاق افتاده و قابلیت اطمیناان
سوهیچ به صورت  Pکه یک تابع غیر افزایشی از زمان است نشان داده میشود .در ساناریوی 3
احتمال خرابی تنها در لحظه سوهیچ زدن وجود دارد که برابر مقدار ثابت  Pاست[.]3
در این مقاله دو سیاست افزونگی آماده به کار سرد و فعال برای هر یاک از زیار سیساتمهاا در
نظر گرفته شده و نیز در سیاست آماده به کار سرد برای ساوهیچ زدن از ساناریوی دو اساتفاده
میشود.

فرمول بندی مسئله
مدل ریاضیاراهه شده برای سیستمیسری-موازی باsزیار سیساتم k-out-of-nاسات کاه دارای
یک محدودیت خطی و یک محدودیت غیر خطی میباشد.
مفروضات مسئله
•هرزیر سیستم تا زمانی کار میکند که حداقل  kجزء درحال کارباشد.
• نرخ خرابی اجزاء وابسته به تعداد اجزای در حال کار میباشد.
• قابلیت اطمینان سویچ در لحظه تقاضا برای هر زیر سیستم در سیاست افزونگی آماده باه کاار
سرد برابر  Pاست.
• تنها یک نون جزء به هر زیر سیستم میتوان اختصاص داد.
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• اجزاء دووضعیت سالم یا خراب را میتوانند داشته باشند.
• اجزاء سیستم تعمیر ناپذیرند میباشند.
• پارامترهای اجزاء نظیرقابلیت اطمینان ،هزینه و وزن معلو و غیراحتمالی هستند.
نمادها
: sتعداد کل زیر سیستم
 : iاندیس زیر سیستم
 : kiحداقل تعداد اجزا در حال کار در زیر سیستم  iا
 : niتعداد جزء استفاده شده در زیر سیستم  iا ،
 : nمجموعهای از
 : nmax,iحد باالی

)i  (1,2,...,s

(n1 , n2 ,...,ns ) ، ni

ni

،

i : ni  nmax,i

 : miتعدادنون در دسترس برایزیر سیستم  iا ،

)i  (1,2,...,s

: ziاندیس نون جزء استفاده شده برای زیر سیستم  iا ،

) zi  (1,2,...,mi

 : zمجموعهای از ( z1 , z2 ,...,z s ) ، z i

 : tزمان ماموریت
 : iz kنرخ خرابی جزء نون  ziا استفاده شده در زیر سیستم  iزمانی که

i i

k

جزء در حال کاار

میباشد.
 : wizوزن هر جزء نون  ziا در زیر سیستم  iا

i

i

i

 : cizهزینه هر جزء نون  ziا در زیر سیستم  iا

 :  izپارامتر مرتبط با هزینه اتصال داخلی جزء نون  ziا در زیر سیستم  iا

 : Wوزن کل سیستم
 : Bبودجه کل سیستم
 : Aنشان دهنده مجموعه زیر سیستمهایی که سیاست افزونگی فعال استفاده میکنند.
 : Sنشان دهنده مجموعه زیر سیستمهایی که سیاست افزونگی آماده به کار سرد استفاده میکنند.

بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستم سری -موازی با زیرسیستمهای... k-out-of-n

377

 : Rqقابلیت اطمینان زیر سیستمیکه از سیاست افزونگی فعال استفاده میکنند.

1

 : Rqقابلیت اطمینان زیر سیستمیره از سیاست آماده به کار سرد استفاده میکنند.

2

 : Rqقابلیت اطمینان کل سیستم
: Pقابلیت اطمینان سویچ در لحظه سوهیچ زدن

مدل ریاضی
()8

Max Rq t    Rq t    Rq t 
2

iS

1

i A

S.t :
()3
()9

)B

s

 (c

 iz i ni

(ni  e

ni  W

iz i

i 1
s

w

iz i

i 1

()9

)ni  (k i ,2,..., nmax ); i  (1,2,..., s

()5

)z i  (1,2,..., mi ); i  (1,2,..., s

در این مدل ( )8قابلیت اطمینان سیستم را نشان میدهد که باید حد اکثر شود )3( .نشان دهناده
هزینه در دسترس است که در آن هزینهای جهت اتصال داخلی بین اجزاء در نظار گرفتاه شاده
است [ )9( .]85نیز وزن در دسترس را نشاان میدهاد )9( .و ( )5نیاز باه ترتیاب حاداکثر تعاداد
اجزاء و نون در دسترس را برای تخصیص به زیر سیستمiا نشان میدهند.
 Rq1و Rq2

به ترتیب نشان دهنده قابلیت اطمینان زیر سیستمهاییمیباشد که از سیاست آماده باه

کار فعال و سرد تبعیتمیکند.قابلیت اطمینان یک سیستم با درنظر گرفتن نرخ خرابی ثابات کاه
از سیاست آماده به کار فعال تبعیتمیکند و از ( )6محاسبه میشود [.]89
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در عمل وقتی یک جز در حال کار خراب میشود سایر اجزا با شدت بیشتری کار میکنناد در
نتیجه نرخ خرابی اجزای در حال کار افزایش مییابد .شریفی و همراران رابطهای را باه منظاور
واقعیتر شدن ارتباط بین نرخ خرابی اجزای در حال کار اراهه دادند .ایان ناون نارخ خرابای را
میتوان از ( )7محاسبه کرد[.]89
n
n
n   n  k 

()7
که درآن

 0    1است بطوریره اگر  0

n
   1برابر n
k



k

k 

 باشد نارخ خرابای اجازاء مسااوی وثابات و اگار

 میشود .به دلیل اینره اجزای تخصیص یافته به هر زیر سیستم از یک ناون

است پس نرخ خرابی این اجزا یرسانمیباشد در نتیجه میتوان نارخ خرابای اجازای تخصایص
یافته را بر حسب نرخ خرابی جزء اول آن به دست آورد .با در نظر گرفتن این فرض و به دلیال
اینره سیستم ما دارای ساختار سری -موازی با زیر سیستمهای k-out-of-nو مقادیر متفااوت
 kبرای هرزیرسیستم میباشد وانوان مختلفی اجزا برای تخصیص آن در نظر گرفته شده اسات،
( )7به صورت ( )1نوشته میشود.
(k i   (k i  1))iz 1

()1

i

ki

iz k 
i i

با توجه به ( )6و ( ،)1قابلیت اطمینان زیر سیستمهایی با سیاست افزونگی فعاال و نارخ خرابای
وابسته به تعداد اجزای در حال کاراز ()3به دست میآید.
n
 n ( j   ( j  1))iz 1 
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قابلیت اطمینان یاک سیساتم باا درنظار گارفتن ساناریوی دو [ ]3و نارخ خرابای ثابات کاه از
سیاست آماده به کار سرد تبعیت میکند از ()82محاسبه میشود.
))
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الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک برای اولین بار در دهه  72توسط جان هلند[ ]86مطرح شد که ایده اساسی آن
انتقال خصوصیات موروثی توسط ژنهاست این الگوریتم در کالس الگوریتمهای بهینه ساازی
تصادفی قرار دارد و به طور خاص بارای بهیناه ساازی مسااهل پیچیاده باا فااای جساتجوی ناا
شناخته مناسب است.

نحوه نمایش کروموزوم
هر جواب موجه این مسئله به صاورت یاک مااتریس  3  Sنشاان داده میشاود کاه ساطرهای هار
ماتریس به ترتیب نشان دهنده استراتژی افزونگی ،نون و تعداد اجازای تخصایص یافتاه در هار
زیر سیستم است .شرل( )8نحوه نمایشیک جواب مسئله با

S  14

را نشان میدهاد .باه عناوان

مثال سیاست افزونگی ،نون و تعداد اجزای تخصیص یافته و در زیر سیستم 3باه ترتیاب8 ،Sو3
است.
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شکل ( :)1نحوه نمایش کروموزوم

جمعیت اولیه
در این مقاله از روش ایجاد جمعیت اولیه به صورت تصادفی استفاده شده است.
تابع برازش
تابع برازش مورد اساتفاده در اینمقالاه هماان تاابع هادف مسائله بارای حاداکثر کاردن قابلیات
اطمینانمیباشد .همچنین به منظورجستجو در مناطق غیر موجه فااای حال مسائله از یاک تاابع
جریمه پویا استفاده شده است[.]87
عملگر تقاطع
عملگر تقاطع مورد استفاده در این الگوریتم از نون یرنواخت میباشد .در این نون تقاطع یاک
کروموزو تصادفی به نا ماسک هم طول با کروموزو های موجود ایجادمیشود .کروماوزو
ماسک تعیین میکند که کدا ژن از والد اول و کادا ژن از والاد دو باه فرزناد منتقال مای-
شود[.]88
عملگر جهش
در این مقاله از دو عملگر جهش استفاده شده است:
 )8جهش عمومی

بهینهسازی قابلیت اطمینان سیستم سری -موازی با زیرسیستمهای... k-out-of-n
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در این نون جهش ماتریسی با ابعاد کروموزو ایجاد و اعاداد داخال ایان مااتریس باه صاورت
تصادفی بین  2و  8انتخاب میشود .عمال جهاش بار روی عناصاری از ایان مااتریس صاورت
میگیرد که کمتر از  Mutation rateباشند[.]88
 )3جهش حداکثر -حداقل
در این نون جهش در هر جواب بیشترین و کمترین قابلیت اطمینان در زیار سیساتمهاا انتخااب
شده و عمل جهش با نرخ جهشی کمتر از یک مقدار از پیش تعیین شده انجا میشود[.]88
انتخاب
بعد از به کار بردن عملگرهای تقاطع و جهش الز است از بین جوابهای نسل قبلای و تولیاد
شده نسل بعدی را انتخاب کنیم که در ایان الگاوریتم از چرخاه رولات بارای انجاا ایان کاار
استفاده میشود.
شرط توقف
شرط توقف برای الگوریتم ژنتیک ،رسیدن به تعداد تررار از پیش تعیین شده میباشاد کاه در
اینجا برابر 822تررار در نظر گرفته شده است.
مثال عددی
در این بخش قصد داریم برای بررسی کارایی الگوریتم به کار گرفته شده از مثالهاای عاددی
متنون استفاده کنیم .دادههای مورد استفاده در این مثالها بر گرفته شده از[ ]5و پنج مسائله اول
اراهه شده در [ ]81است با این تفاوت که ما در این مثالهاپنج زیر سیساتم اول مسائله [ ]5را باا
امران تخصیص دو نون جزء بارای هار زیار سیساتم در نظار گارفتیم .در جادول( )8اطالعاات
مربوط به هزینه ،وزن ،حداقل تعداد اجزای ماورد نیااز بارای کاارکرد هار زیار سیساتم و نارخ
خرابی هر یک از اجزاء آورده شده است حداکثر تعداد جزء تخصیص یافته به هر زیر سیساتم
برابر  4) 9

 ، (nmaxو هدف مسئله ،حداکثر کردن قابلیت اطمینان کل سیستم اسات کاه در آن

وزن وهزینه سیستم به عنوان محدودیت در نظر گرفته شاده اسات .بارای ایان مثاالهاا C  47

است.تنها تفاوت این مثالها در وزن تخصیص یافته به هار سیساتم اسات .باه طوریراه در مثاال
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برگرفته شده از[ W  61 ،]5و در مثالهای به کار گرفته شاده از [ ]81وزن تخصایص یافتاه باه
هر سیستم از  52تا  59است .که با توجه به انتخاب  5زیر سیستم اول[ ]5وزن کل سیستم نیز باه
همان نسبت کاهش مییابد .همچنین قابلیت اطمینان سوهیچ برای تماا مثاالهاا برابار  2933در
نظر گرفته شده است[]3به دلیل این که هزینهای نیاز جهات اتصاال داخلای باین اجازاء در نظار
گرفته شده پارامتری مرتبط با این هزینه(  )  izنیز به این مثال اضافه شده است که به ازای تماا
i

زیر سیستمها و انوان اجزا  2935میباشد [ .]85همچنین

  0.2

درنظر گرفته شده است.

جدول ( :)1اطالعات مربوط به مثالهای عددی[]5
جزء نون 3
i

wiz

جزء نون 8
i

ciz
i

iz

i

wiz

زیرسیستم
i

ciz
i

4

1

0.000726

3

1

10

1

0.000619

8

2

5

3

0.001054

7

2

6

4

0.001393

5

3

3

2

0.000726

4

2

iz

0.0010
54
0.0005
13
0.0016
25
0.0018
63
0.0006
19

ki

i

1

1

2

2

1

3

2

4

1

5

تنظیم پارامتر
در این قسمت قصد داریم به تنظیم پارامترهای موثر بر الگوریتمهاایGAبپاردازیم .بارای ایان
کار ما از طراحی آزمایشات استفاده کردیم و با استفاده از روش سطح شناسای پاساخ()RSM
مقادیر بهینه هر یک از پارامترها را باه دسات آوردیام .پارامترهاای ماوثر بار ایان الگاوریتمهاا
عبارتند از:اندازه جمعیت ) ، (nPopنرخ عملگر تقاطع )  ، ( Pcنارخ جهاش عماومی )  ، ( Pm1نارخ
جهااش حااداکثر -حااداقل )  ( Pm2وفاااکتور جهااش یرنواخاات ). (mutation  rateمحاادوده
جستجوی پارامترهای ورودی ومقادیر بهینه آنها در جدول ()3آورده شده است.
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جدول ( :)2محدوده جستجوو مقادیر بهینه پارامترهایGA
پارامتر

مقدار بهینه

حد باال

حد پایین

500

500

300

nPop

0.4

0.7

0.4

Pc

0.3

0.3

0.1

Pm

0.1

0.3

0.1

0.3

0.3

0.1

1

Pm
mutation rate
2

اعتبارسنجی الگوریتم GA
به منظور اعتبار سنجی الگوریتم ،GAقصد داریم جواب دقیق مثالهای عددی را با اساتفاده از
فرآیند شمارشی بدست آورده و با جواب باه دسات آماده از الگاوریتم GAمقایساه کنایم.در
فرآیند شمارشی تما جوابهای مسئله مورد بررسی قرار میگیارد .الگاوریتم GAنیاز باه ازاء
مقادیر بهینه پارامترها در  822تررار اجرا شده است .به منظور کاد کاردن فرآیناد شمارشای و
الگاوریتم GAمطارح شاده در ایان مقالاهاز نار افازار Matlab16اساتفاده و بار روی لپتاااپی
بامشخصاتRAM=2GوCPU=2 GHاجرا شده است.

نتایج
در ایاان بخااش بااه مقایسااه نتااایج بدساات آمااده از الگااوریتم GAو فرآینااد شمارشاای ماای-
پااردازیم .در ابتاادا بااه بررسااینتایج بااه دساات آمااده از حاال مثااال عااددی[ ]5بااا اسااتفاده از
فرآیناااد شمارشااای و الگاااوریتمGAمااایپاااردازیم کاااه در جااادول( )9نشاااان داده شاااده
اساات.همان طااور کااه مشااخص اساات قابلی ات اطمینااان بااه دساات آمااده از الگااوریتم GAو
فرآینااد شمارش ای باارای ای ان مثااال عااددی براباار بااا 293359ماایباشااد ،در واقااع هاار دو روش
به جاواب دقیاق رسایدهاناد .مادت زماانی کاه باه طاول انجامیاد تاا فرآیناد شمارشای باه ایان
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قابلیاات اطمینااان برسااد  19279332ثانیااه اساات در صااورتی کااه الگااوریتم GAدر 19569
ثانیا اه باااه جاااواب رسا ایده اسااات .شااارل( )3نماااودار همگرایااای الگاااوریتم GAرا نشاااان
مایدهااد .در ادامااه بااه مقایسااه نتااایج بااه دسات آمااده از حاال پاانج مساائله اول[ ]81بااا اسااتفاده
از الگاااوریتم  GAو فرآیناااد شمارشااای مااایپاااردازیم کاااه نتاااایج باااه دسااات آماااده در
جدول( )9نشان داده شده اسات .باا بررسای نتاایج مثاالهاای اراهاه شاده مایتاوان باه سارعت
و هوشمندیه باالی الگوریتمGAپی برد.

نتیجهگیری
در این مقاله مدلی با در نظر گرفتن نرخ خرابی وابسته به تعداد اجزای در حال کار در سیستمی
سری-موازی با زیر سیستمهای  k-0ut-of-nاراهه شد که در آن دو سیاست افزونگی فعاال و
آماده به کار سرد میتواند برای هر زیر سیستم انتخاب شود .در نظر گرفتن نرخ خرابای وابساته
به تعداد اجزای در حال کار و متغیر در نظر گرفتن سیاست افزونگای موجاب واقعای تار شادن
شرایط مسئله میشود .به دلیال  NP-hardباودن مسائله تخصایص افزونگای از الگاوریتم فارا
ابتراااری GAباارای حاال ماادل و نیااز باارای تنظاایم پارامترهااای مااوثر باار ایاان الگااوریتم از
روشRSMاستفاده شده است .سپس به منظور اعتبار سنجی الگاوریتمGAمثاالهاای عاددی
مطرح و جوابهای به دست آمده فرآیند شمارشای و الگاوریتم GAماورد مقایساه وبررسای
قرار گرفت که با توجه به نتایج به دست آمده هوشمندی و دقت الگوریتم GAاثبات شد.
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جدول ( :)3مقایسه جوابهای الگوریتم  GAو فرآیند شمارشی مثال عددی برگرفته از[]5
الگوریتم GA

فرایند شمارشی

زیر سیستم

نوع

تعداد

سیاست افزونگی

نوع

تعداد

سیاست افزونگی

8

3

فعال

8

3

فعال

8

3

3

فعال

3

3

فعال

3

3

3

فعال

3

3

فعال

9

3

9

آماده به کارسرد

3

9

آماده به کارسرد

9

3

3

فعال

3

3

فعال

5

359.0

359.0

00333333

.1085

123.5003

15.52

قابلیت اطمینان
تعداد جوابهای
بررسی شده
زمان اجرای
الگوریتم (ثانیه)

جدول ( :)4مقایسه جوابهای الگوریتم  GAو فرآیند شمارشیمثال عددی برگرفته از[]11
الگوریتم GA

فرایند شمارشی
زمان اجراء

قابلیت

زمان

قابلیت

اطمینان

اجراء

اطمینان

محدودیت وزن

مسئله

19839337

293312

8895189

293312

52

8

16959359

293312

3953857

293312

58

3

15799938

293989

396796

293989

53

9

16129921

293993

399353

293993

59

9

18959978

293993

197325

293993

59

5
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Genetic Algorithm
0.96
0.95
0.94
0.93

0.91
0.9
0.89

100

90

80

70

60

50
Iteration

40

30

20

10

شکل ( :)2نمودار همگرایی GAمثال برگرفته شده از[.]15

0

0.88

reliability

0.92
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