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Abstract:
University course timetabling problem is a challenging and time-consuming task on the overall
structure of timetable in every academic environment. The problem deals with many factors such as
the number of lessons, classes, teachers, students and working time, and these are influenced by some
hard and soft constraints. The aim of solving this problem is to assign courses and classes to teachers
and students, so that the restrictions are held. In this paper, a constraint programming method is
proposed to satisfy maximum constraints and expectation, in order to address university timetabling
problem. For minimizing the penalty of soft constraints, a cost function is introduced and AHP
method is used for calculating its coefficients. The proposed model is tested on department of
management, University of Isfahan dataset using OPL on the IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
platform. A statistical analysis has been conducted and shows the performance of the proposed
approach in satisfying all hard constraints and also the satisfying degree of the soft constraints is on
maximum desirable level. The running time of the model is less than 20 minutes that is significantly
better than the non-automated ones.
Keywords: Constraint programming; Timetabling; Constraint satisfaction problem; Hard constraint;
Soft constraint
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 -1کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان
 -2دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان
 -3استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان

چكیده :مسئلۀ جدول زمانبندی دروس دانشگاه ،یکی از مسائل زمانبر در هر محیط آموزشی است .این مسنئل بنا
عوامل زیادی نظیر تعداد دروس ،کالس ،استاد ،دانشجو و زمانهای کاری سروکار دارد و محندودیتهای سنتت و
نرم زیادی بر ای عوامل تأثیر میگذارند .هدف از حل ای مسئل انتساب دروس و کالس ب استاد و دانشجو اسنت؛
ب گون ای ک در محدودیتهای مسئل صدق کنند .ای پژوهش از رویکرد برنامن ریزی محندودیت بنرای حنل این
مسئل استفاده میکند .هدف ای پژوهش ،ارضای حداکثری انتظارات و محندودیتها بن منظور ایجناد ینک جندول
زمانبندی است .مدل پیشنهادی ،از تابع هزین ای برای حداقلسازی تتطی از محدودیتهای نرم استفاده میکند کن
ضرایب ای تنابع از روش  AHPمحاسنه میشنوند .این مندل بنرای گنروه مندیریت دانشنگاه اصنفهان ،بنا زبنان
برنام نویسی  OPLو بر روی پلتفرم  IBM ILOG CPLEXاجرا شد .جدول زمانبندی حاصلشده ،با ارضای کامنل
محدودیتهای ستت و ارضای کامالً رضایتبتش محدودیتهای نرم همراه بود .ای جندول زمنان در مندتزمان
کمتر از  20دقیق ب دست آمد ک در مقایس با زمان صرفشده در مدلهای فراابتکناری و سنایر مندلهای ریاضنی
پیشنهادشده برای ای مسئل  ،بسیار قابلِمالحظ است.
واژههای کلیدی :برنام ریزی محدودیت ،جدول زمانبندی ،مسئلۀ ارضای محدودیت ،محدودیت ستت،
محدودیت نرم.

*نویسنده مسئول :سعیده کتابی

پست الکترونیکsketabi@ ase.ui.ac.ir :

 /120مدیریت تولید و عملیات ،دوره  ،8پیاپی( ، )14شماره ( ،)1بهار و تابستان1396

 -1مقدمه

جانسننون)2002 ٤،؛ بنننابرای از الگوریتمهننای تقریهنی

مسنننئلۀ جننندول زمانبنننندی دروس دانشنننگاهی

مانننند الگوریتمهننای ابتکنناری و فراابتکنناری اسننتفاده

( ،)UCTP۱در زمرۀ مسائل مهم و زمانبر در هر محیط
آموزشی ب شنمار میآیند .زمانبنندی و برنامن ریزی

چیدمان دروس در جدول هفتگی ،براساس معیارها و
امکانات محیط ،مشتصات دروس و ساعات حضنور

میشننود .از جملننۀ اینن الگوریتمهننا میتننوان بنن

الگوریتمهننای ژنتی نک ٥،جسننتجوی ممنننو ٦و کلننونی
زنهورعسل۷اشاره کرد( .یانگ و جَنت(، )2011 ۸،لنو و
هننننناو( ، )2010 ۹،صنننننابَر و همکننننناران )2012۰۰،

استادان صورت میگیرد .ب طور کلی  ،UCTPعهنارت

و(میرحسنی.)2006 ،

اسننت از انتسنناب سنناعات تنندریس اسننتادان و نیننز

یکننی دیگننر از رویکردهننای حننل مسننائل جنندول

کالسهنای موجننود بن ینک مجموعن بننازۀ زمنانی؛

زمانبندی ،برنام ریزی محدودیت است .ای رویکنرد

بن نحوی کن در مجموعن ای از شننرایط صنندق کننند

یک الگوی حل مسئل است ک مینان محندودیتهای

(کننازارلیس۲و همکنناران .)2005 ،در یننک ،UCTP
برگزاری همزمان دو درس با دانشجویان ینک گنروه

مسئل و الگوریتمهای جستجو تمایز قائل شده اسنت
(ماریوت و اسنتاکی  .)1998۱۱،الگوریتمهنای جسنتجو

آموزشی یا تدریس ینک اسنتاد در ینک بنازۀ زمنانی

اغلننب بننا اسننتفاده از شناسننایی حنناالت متفنناوت

یکسان با دروس متفاوت را تداخل گویند .در حالنت

محنندودیتها و الگوریتمهننای انتشننار محنندودیت ،

کلنی هندف از بررسنی ،کنناهش تعنداد تنداخل بنی

ممک میشود.

۲۲

دروس دانشجویان یک گروه آموزشنی و ینا تندریس

۳۳
 ،)CSPچارچوبی واحند
مسائل ارضای محدودیت (

یک استاد و همچنی رفع همزمانی دروسی است کن

برای مسائل متتلف محاسنهاتی کن ماهیتناً در حنوزۀ

ب یک اتاق مشنتر

نیناز دارنند (لنوئیس .)2008 ۳،بنا

هوشمصنوعی و بهین سازی ترکیهیاتی هسنتند ،ارائن

افزایش تعداد محدودیتهای برنام ریزی ،رسیدن بن

میکند .ای مسائل کن نمونن ای از مسنائل بنا دامننۀ

یک جنواب قابنلِقهول ،بسنیار مشنکل خواهند بنود؛

محدود اسنت ،لیسنتی از متغیرهنا و محندودیتها را

بنابرای هدف زمانبنندی دروس ،ایجناد ینک برنامنۀ

شامل میشود؛ ب طوری ک مقادیر ممکن از دامنن را

زمانی معتهر و قابلاجرا با حداقل تداخل است.

ب متغیرها مرتهط میکند و بیان میکند ک آیا متغیرهنا

مسئلۀ زمانبندی دروس دانشگاهی در همۀ حاالت از

قادر هستند مقادیری بگیرند ک ب طور همزمنان همنۀ

نظر پیچیدگی محاسهاتی بن کنالس  NP–hardتعلن

محدودیتها را ارضا کنند یا خیر (زیونی .)2012٤٤،

دارد؛ بنابرای الگوریتمی با پیچیدگی زمنانی از مرتهنۀ

در ادامۀ مقال و در بتش دوم خالصن ای از کارهنای

چندجمل ای برای حل آن ارائ نشده است .برای حل

صورتگرفت در حنوزۀ جندول زمانبنندی آموزشنی

مسائل زمانبنندی میتنوان از الگوریتمهنای دقین و

آمننده اسننت .بتننش سننوم مفنناهیم مسننئل جنندول

الگوریتمهای تقریهی استفاده کرد .الگوریتمهای دقین

زمانبندی و رویکردهای حل آن ب همراه برنامن ریزی

برای حل ای گون مسائل ،غیرعملی هستند؛ چنرا کن

محدودیت ،مسئلۀ ارضای محدودیت و الگوریتمهنای

زمان اجرای ای دست از الگوریتمها بنا رشند انندازۀ

جستجوی آن بیان شده است .در بتش چهنارم مندل

مسننئل ب صننورت نمننایی افننزایش مییابنند (گننری و

پیشنهادی تشریح میشنود .بتنش پننجم بن مطالعنۀ

زمانبندی دروس دانشگاه با استفاده از برنام ریزی محدودیت121/

یافتن و در بتنش ششنم

الگننوریتم ،قابلاعتمنناد اسننت و بننرای حننل مسننائل

موردی پژوهش اختصنا

نتننایب ب دسننتآمده از پیادهسننازی منندل در مطالعننۀ

زمانبننندی ،دانشننگاه معتهننر خواهنند بننود  .الهتننر و

موردی بررسی قرار گرفت میشنود .در بتنش هفنتم
مقال  ،پیشنهادهایی جهت کارهای آینده ارائ میشود.

 )2012۸۸در پننژوهش خننود از الگننوریتم
همکنناران (

ممتی نک ب۹۹ننرای مسننئلۀ زمانبننندی دروس دانشننگاهی
اسننتفاده کردننند .در اینن رویکننرد ،یننک الگننوریتم

 -2ادبیات و پیشینۀ پژوهش
در چند دهۀ گذشت پژوهشگران وگروههای پژوهشی
هوشمصنننوعی و پننژوهش عملینناتی ،تالشهننای
بسیاری ب منظور خودکارسازی روند زمانبندی انجنام

٦٦

دادهاننننند(بارتا  )2000٥٥،و (ریننننس و الیننننویرا ،
 .)2001ماریوت و اسکاتی ( )1998منط برنام ریزی
محدودیت را برای زمانبندی امتحانات دانشگاهی بن
کار گرفتند.پژوهش آنهنا تأییندی بنر پتانسنیل منطن
برنام ریزی محندودیت بنرای نمون سنازی و اجنرای

جستجوی هماهنگ ترکیهی ( )HHSA۰۰بن کنار گرفتن
شده است؛ ب گونن ای کن الگنوریتم  HSAکن ینک
رویکرد فراابتکاری مهتنی بنر جمعینت اسنت اوالً بنا

الگوریتم تپن نوردی۱۱ترکینب شنده تنا بتوانند کناوش
محلننی خننود را توسننع دهنند و ثانینناً بننا الگننوریتم
بهین سنننازی ازدحنننام ترات۲۲ترکینننب میشنننود تنننا

همگرایی را ارتقا دهد .نتایب حاصل از ای پیادهسازی
بهینن بودن این رویکننرد را نشننان میدهنند؛ بنننابرای
پیشبینی شنده اسنت این رویکنرد بنرای مجموعن

برنام ن های کنناربردی در زننندگی واقع نی بننود .آنهننا

دادههای پیچیده نیز جوابی بهین حاصل کند  .هنواس

را از ویژگیهنننای برتنننر برنامننن ریزی محننندودیت

زمانبندی دروس دانشگاهی با استفاده از برنامن ریزی

همچنی توانایی ب کارگیری بیش از  3000محدودیت
 )2003۷۷از محنندودیتهای
برشننمردند .روادا و مننری (
وزندار در مدل برنامن ریزی محندودیت خنود بنرای
حل ای مسئل استفاده کردند .ای مندل بن طور کلنی
برای هنر ننو محندودیت اولوینت قائنل میشنود و
موجودیتهای درون هر محدودیت را وزندار نکرده
اسننت .لننو و هنناو ( )2010در پننژوهش خننود یننک
الگوریتم جستجوی ممنو تطهیقی برای حنل مسنئلۀ
زمانبننندی دروس ارائنن داد .نتننایب بهیننن بودن اینن
الگوریتم با پیادهسنازی ینک مجموعن دادۀ مشنتص
ب همراه مقایسۀ آن با سایر الگوریتمها نیز در پژوهش
آمده است  .صابر و همکاران ( )2012ینک الگنوریتم
بهین سازی کلنونی زنهورعسنل را بنرای حنل مسنئلۀ
زمانبننندی دروس دانشننگاهی ارائنن کردننند .نتننایب
ب دستآمده از پیادهسازی این الگنوریتم بنر جندول
زمانبندی امتحانات و دروس نشان میدهند کن این

 )2013۳۳مننندلی بنننرای حنننل مسنننائل
و همکننناران (
عدد صحیح ارائ دادند .در این مندل محندودیتها،

نیازمندیهای جدول زمانبنندی را بنرای ایجناد ینک
زمانبننندی معتهننر ،مهیننا میکنننند .همچنننی در ای ن
پژوهش ،تابع هدف ،انعکاس ترجیحات دانشجویان و
استادان است .نتایب حاصنل از پنژوهش نشناندهندۀ
ارضای تمامی محدودیتهای سنتت و ننرم اسنت .
منجمننی و همکنناران ( )1385در پننژوهش خننود از
خصوصیات الگوریتم ژنتیک ب عنوان ابنزاری مناسنب
در بهین سازی پاسن های ینک مسنئل  CSPاسنتفاده
کردهاند .نتایب حاصل نشان میدهد الگنوریتم ژنتینک
پیشنهادی در طراحی جداول زمانبندی خوشساخت
برای یک دانشکدۀ مفنروض بن خوبی عمنل میکنند.
رحمانی ( )1386در پژوهش خود ،الگنوریتم ممتینک
را ارائ کرد .ای الگوریتم نسهت ب الگنوریتم ژنتینک
نتایب بهتری داشت .نتایب حاصل ،گوینای این اسنت
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ک روش پیشنهادی ای پژوهش ،میتوانند بنر رونند

طراحی و پیادهسازی جندول زمانبنندی دانشنگاهی،

اجرای الگوریتم تنأثیر بسنیار منرثری داشنت باشند و

نیازمند انطهاق با نیازها و قوانی دانشنگاه و تینفعنان

همچنی زمان همگراینی کروموزومهنا را بن سنمت

است .در بسیاری از دانشگاهها ،حنل مسنائل جندول

پاس بهینن بن حنداقل برسناند .غنافری ( )1389در

زمانبندی ب عهدۀ مسئوالن آموزش است .ای برنامن

پژوهش خود درزمینۀ زمانبنندی دروس دانشنگاهی،

با سعی و خطا حاصل شنده اسنت و مسنلماً راهحنل

رویکرد استفاده از گرافها را در پیش گرفتن اسنت.

مناسهی برای حل ای گونن مسنائل نتواهند بنود .در

در ایننن رویکنننرد بنننرای ارضنننای تعننندادی از

چنی شرایطی میتوان بنا بهرهگینری از فناوریهنای

محدودیتهای ستت از الگوریتم رنگآمیزی گنراف

مهندسی و ریاضی ،سیستمی مکنانیزه ارائن کنرد کن

و سپس ،سایر محدودیتهای سنتت و ننرم توسنط

ب صورت خودکار بتواند جدول زمانبندی را حل کند

الگننوریتم ژنتیننک ب کاررفتنن در حننی اسننتفاده از

(میرحسنی.)2006 ،

الگوریتم رنگآمیزی استفاده شنده اسنت .این عمنل

پژوهشگران ،محدودیتهای موجنود در ینک مسنئلۀ

باعث بناالتررفت احتمنال حصنول نتیجنۀ الگنوریتم

جدول زمانبندی دروس دانشنگاهی را بن دو دسنت

رنگآمیزی گراف و باالتررفت سرعت ب نتیج رسیدن

تقسیمبندی کردهاند (لیس و میکلون :)2008٤٤،

الگوریتم ژنتیک شده است .رستگارامینی و همکناران

 )1محدودیتهای ستت کن نقنآ آنهنا منجنر بن

( )1391در پژوهش خود ،یک مدل ریاضی صفر یک

امکانناپننذیری برنام نۀ هفتگ نی ی نا نامطلوبشنندن آن

برای مسئلۀ زمانبندی آموزشی ارائن دادنند .در این

ب میزان زیناد میشنود .نمونن ای از این محندودیت،

منندل ،ترجیحننات اسننتاد دربننارۀ بازههننای زمننانی،

تداخل زمانی دو درس در یک اتاق است؛

موضننوعات درسننی و یننک تننابع هنندف جدینند ک ن

 )2محدودیتهای نرم ک قابلیت نقآشندن دارنند،

کمین سننازی تعننداد دروس همزمننان بننا دانشننجویان

ولی نقآ هرکدام از آنها از مطلوبیت برنام میکاهد.

میسر میسازد ،ارائ شده است .کارایی روش

محدودیتهای نرم ،بن آن دسنت از محندودیتهایی

مطرحشده با افنزایش ابعناد مسنئل کناهش مییابند؛

اطالق میشود ک ب سیاستهای دانشگاه و نیاز افراد

بنننابرای یننک الگننوریتم فراابتکنناری سیسننتم کلنونی

توج دارد؛ رعایت ای محدودیتها مطلوب بوده امنا

مورچگان برای حل ای مسئل ارائ شده است.

ارضنننای آنهنننا اجهننناری نیسنننت .در مجمنننو ،

مشتر

 -3مسئلۀ جدول زمانبندی آموزشی و برنامههریزی
محدودیت

محدودیتهای ستت دارای اولویت بناالتری نسنهت
بنن محنندودیتهای نننرم هسننتند و یننک جنندول
زمانبنننندی ،زمنننانی قابنننلقهول اسنننت کننن همنننۀ

در ای بتش ابتدا مفاهیم اولیۀ برنامن ریزی آموزشنی

محدودیتهای ستت آن ارضنا شنده باشنند .هرچن

مطننرح شننده ،رویکردهننای حننل آن بن طور متتصننر

محنندودیتهای نننرم بیشننتر ارضننا بشنننود ،جنندول

معرفنی میشنود و سنپس برنامن ریزی محنندودیت و

زمانبندی حاصنل ،از مطلوبینت بیشنتری برخنوردار

مفاهیم موجود در آن بیان میگردند.

خواهد بود .در بتش بعند رویکردهنای حنل مسنئلۀ

 -1-3مسئلۀ جدول زمانبندی آموزشی

جدول زمانبندی دروس دانشگاهی آمده است.

زمانبندی دروس دانشگاه با استفاده از برنام ریزی محدودیت123/

 -2-3رویكردهای حل مسئلۀ جدول زمانبندی

 )2رویکرد خوش بندی :ای رویکرد در حنل مسنائل

با نگاه کلی ب مسئلۀ جندول زمانبنندی دانشنگاهی،

جدول زمانبندی ب ای صورت است ک رویدادها را

برداشننت میشننود کنن بننرای حننل مسننائل جنندول

بننن گروههنننایی تقسنننیم میشنننوند کننن در ابتننندا

زمانبندی الزم است در ابتدا توصیفی از مسئل وجود

محدودیتهای ستت را ارضا کنند و سپس گروههنا

داشت باشد .بعد از توصیف ،مسئل باید پیشپنردازش

با ارضنای محندودیتهای ننرم بن بازههنای زمنانی

شود .در ای مرحل اعتهنار دادههنا بررسنی میشنود،

تتصیص مییابنند .پینداکردن راهحنل بن کمک این

همچنی مسئل ب چند بتش برای حل سادهتر تقسیم

رویکرد سریع است؛ اما در بعضی مواقع ممک اسنت

میشنود .سننپس متناسننب بننا هننر بتننش الگننوریتمی

ب دلیل وابستگیهای زیناد مینان رویندادهای جندول

ب منظور حل آن انتتاب میشود و درنهاینت جنواب

زمانبندی ،نتایب ضعیفی را حاصل کند.

نهننایی حننل جنندول زمانبننندی شننکل میگیننرد.

 )3رویکرد ابتکاری و فراابتکاری :طیف گستردهای از

رویکردهننای بسننیاری بننرای حننل مسننائل جنندول

ای رویکردها ،ب صورت رویکردهای ترکیهی کناربرد

زمانبننندی وجننود دارننند؛ از جمل نۀ ای ن رویکردهننا

دارند .ای رویکردها با یک سری راهحل ابتدایی آغاز

میتننوان ب ن برنام ن ریزی خط نی ( ،)LP٥٥رویکردهننای

میشوند و سپس با ب کارگیری استراتژیهای جستجو

ابتکاری و فراابتکاری اشاره کرد ک سابق ای طنوالنی

سعی در پیداکردن راهحل نهنایی دارنند .تمنامی این

در ای گون مسائل دارند (میرحسنی .)2006 ،برو

و

الگوریتمهای جستجو میتوانند جوابهایی با کنارایی

 ، )2002٦٦ینننک تقسنننیمبندی دقیننن از
پتروینننک (

باال ایجاد کنند؛ اما معموالً ازلحاظ محاسهاتی ب صرف

رویکردهای موجود در حل مسائل جدول زمانبنندی

نیستند (برو و پترویک.)2002 ،

ارائ کردهاند ک شامل موارد زیر است:

 )4رویکرد مهتنی بر محندودیت :این رویکنرد ،ینک

 )1رویکننرد ترتیهننی :در ای ن رویکننرد ،ابتنندا وقننایع

سیسننتم مهتننی بننر محاسننهات اسننت کن در آن یننک

ب کمک دامن های اکتشافی موجنود مرتنب میشنوند.

محدودیت میتواند روی فضای متغیرها تعریف شود.

سننپس اینن وقننایع در بازههننای زمننانی قننرار داده

هدف ای رویکرد ینافت مقنادیر سنازگار و مناسنب

میشوند .ای تتصیص و قرارگیری ب گونن ای اسنت

بننرای متغیرهننا اسننت بنن طوری کنن اینن مقننادیر

ک تداخلی پنیش نیایند (کنارتر  .)1986۷۷،بنرای حنل

محدودیتها را ارضا کنند و در دامنۀ متغیرها باشنند.

مسائل زمانبندی با ای رویکرد از روش رننگآمیزی

در مجمننو  ،مزیننت اصننلی منندلهای برنامنن ریزی

گراف استفاده میشود .در ای رویکرد گرهها نمایانگر

محدودیت نسهت ب مدلسازی ریاضی ،محندودهای از

ساعات درسی و یالها نشاندهندۀ تنداخل مینان این

محدودیتهایی است ک میتواند مستقیماً بینان شنود

سنناعات هسننتند .درنهایننت گننراف باینند ب گوننن ای

(لئونگ .)2004 ،

رنگآمیزی شود کن هنید دو گنره مجناوری ،رننگ
یکسان نداشت باشند .ای رویکرد بازده زمانی خنوبی

ندارد (زیربان .)2007۸۸،

۹۹

 -3-3برنامهریزی محدودیت

اولی ایدههای شکلگیری برنام ریزی محندودیت ،از
هوش مصنوعی نشنأت میگینرد و مربنوب بن دهنۀ
شصت از قرن بیستم است .مزیت اصنلی برنامن ریزی
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محدودیت ،جداسنازی مدلسنازی از جسنتجو بنرای

ب طور کلی میتوان گفت برنامن ریزی محندودیت از

راهحل است کن بن کناربر کمنک میکنند ،تعرینف

س مرحل ب پاس میرسد:

بینان

 )1مدلسازی :فرمول سازی مسئل ب صورت مجموعۀ

شفافتری از محدودیتهای یک مسئلۀ خنا

کننند .یکننی از متتصصننان مشننهور بی المللننی ب ن نام

محدودی از محدودیتها یا مسئلۀ ارضای محدودیت

فرویدر30بیان میکند ک برنام ریزی محندودیت یکنی

است؛

از نزدیکتری مفاهیم در علوم کامپیوتر است ک یک

 )2حل :حل مسئل ارضنای محندودیت بنا زبانهنای

هدف عالی را برای برنام نویسی دنهنال میکنند و آن

برنام نویسی محدودیت است؛

هم ای است ک کاربر مسئل را بیان کنند و کنامپیوتر

 )3نگاشت :نگاشت راهحل ب دستآمده بنرای مسنئلۀ

آن را حننل کننند (میالنننو و واالس)200631،؛ ب ن بیننان

ارضای محدودیت ب یک راهحل برای مسنئلۀ اصنلی

دیگنننر ،پژوهشنننگران برنامننن ریزی محننندودیت،

است؛

الگوریتمها را از سایر رشت ها میگیرنند و آنهنا را بنا

در ادام مسائل ارضای محندودیت بنرای در

روشهای جدید ترکینب میکننند و از الگوریتمهنای

راهحل برنام ریزی محدودیت شرح داده میشود.

پیچیده استفاده میکنند و هدف اصنلی آنهنا سناخت

 -1-3-3مسائل ارضای محدودیت

بهتنر

سیستمی است ک هر نو مندل دقین سنطح بناال از

بتش وسیعی از مسائل در حوزۀ هوش مصنوعی،

مسننئل را بگیننرد و ب صننورت اتوماتیننک منندل را

مربوب ب مسائل ارضنای محندودیت اسنت .مسنائل

ب روشهای حل کارا تهدیل کنند (چن و

همکناران 32،

ارضای محندودیت چنارچوبی واحند بنرای مطالعنۀ

.)2010

مسائل متتلف محاسنهاتی ارائن میکننند .مرلفن های

،)199733
برمهنای پژوهش ونهنتکرینک و سراسنوت (

اصنننلی مسنننائل ارضنننای محننندودیت ،متغیرهنننا و

پای و اساس برنام ریزی محدودیت در دو سطح قرار

محدودیتها هستند .هدف اصنلی در حنل ای گونن

دارد:

مسائل ،مقداردهی متغیرها است؛ ب گونن ای کن همنۀ

 )1سطح اول آنهایی هستند ک تعرینف کلنی از
سیستمهای محدودیتی ارائ میدهند.
 )2دومی سطح زبان برنام نویسی است کن بن

محدودیتهای تعریفشنده در مسنئل ارضنا شنوند.
مقداردهی متغیرهنا بنا اسنتفاده از دامننۀ تعریفشنده
روی آن متغیننر صننورت میگیننرد؛ همچنننی هنگننام

کاربر اجازه میدهد ک اطالعنات بیشنتری را دربنارۀ

مقداردهی متغیرها باید توج داشت ک مقنادیر همنۀ

اینک کدام محدودیتها باید تولیند شنوند و چگونن

متغیرها باید با هنم سنازگار باشنند (ثنانی و نمنازی،

باید ترکیب و پردازش شوند مشنتص میکننند .این

.)1383

زبانها صرفاً ازطری عملیات ابتدایی با سنطح اول در

یننک مسننئلۀ ارضننای محنندودیت ب صننورت یننک

تعامل هستند و یک چارچوب کامالً مشتصنی بنرای

3تایی ) CSP = (X, D, Cتعریف میشود ک  ،Xینک

ایجاد ،دستکاری و تست محدودیتها ایجاد کنرده و

مجموعننۀ متننناهی از متغیرهننا اسننت و ب صننورت

ویژگیهای اعالنی آنها را حفظ میکند.

)  X = {x1 , x 2 ,..x nاست و Dیک مجموعۀ متناهی از
مقادیر دامنن اسنت و ب صنورت D �d1 �d 2 ...�d n

زمانبندی دروس دانشگاه با استفاده از برنام ریزی محدودیت125/

خواهننند بنننود .همچننننی  Cمجموعنننۀ متنننناهی از

محدودیتها را نقآ کند ،یک عقنبگرد بن سنمت

محدودیتها است و }  C �{c1 , c 2 ,..., c mاست .

آخری متغیر ک مقداردهی شده است و هنوز یک ینا

 -2-3-3الگوریتمهای جستجو

تعداد بیشنتری مقندار بنرای جنایگزینی دارد ،انجنام

حل مسائل ارضای محدودیت در هوش مصنوعی

میشننود .روش عقننبگرد از جسننتجوی عمنن

اول36

با کمک جستجو انجام میگیرد .فضای جستجوی ای

فضننای راهحلهننای بننالقوۀ یننک مسننئلۀ ارضننای

مسائل شامل وضعیتهایی اسنت کن در آنهنا مقندار

محدودیت استفاده میکنند (لئوننگ .)2004 ،در این

تعدادی از متغیرهای موجنود در مسنئل تعینی شنده

جستجو تمام فضنای حالنت بررسنی میشنود تنا بن

است .منظور از وضعیت اولین در این مسنائل ،تنهنا

جواب بهین برسد .در جستجوی عم اول ابتدا ریشۀ

تعریف مسئل بدون مقداردهی ب متغیرها است و نینز

درخت و سپس همۀ فرزندانش مالقات میشنوند کن

در وضعیت یا وضعیتهای هدف مقدار کلیۀ متغیرهنا

عموماً فرزندان یک گره از چن

با رعایت کلیۀ محدودیتها تعینی میشنود (ثنانی و

میشوند .در جستجو در عم  ،ینک مسنیر آنقندر در

نمازی.)1383 ،

عم پیش میرود تا ب ب بست برسند .در ب بسنت،

بن راسنت مالقنات

الگوریتمهننای حننل مسننائل ارضننای محنندودیت

دوباره آنقدر ب عقب بر میگردد تا ب یک گره با یک

میتوانند کامل یا ناکامل باشند .ینک الگنوریتم کامنل

فرزننند مالقاتنشننده برسنند .سننپس ،از ای ن فرزننند

یافت جواب در صورت وجود را تضنمی میکنند و

مالقاتنشده ،پیشروی در عم را مجدداً تا رسیدن ب

همچنی میتواند برای اثهات نهودِ جواب و ینا ینافت

ب بسنت دیگننر ادامن میدهنند .روش عمن اول کن

یک جواب بهینۀ اثهاتشده برای یک مسنئلۀ ارضنای

ب عنوان روش جستجوی ای پژوهش انتتناب شنده

محدودیت ،ب کار گرفت شود (لئونگ.)2004 ،

است ،در ردۀ الگوریتمهای کامل قرار میگیرد و ینک

یننک مسننئلۀ ارضننای محنندودیت را میتننوان بننا

جواب بهینۀ اثهاتشده میدهد (لئونگ.)2004 ،

استفاده از الگوی تولید-آزمایش ( )GT34حنل کنرد ،در

 -4مدل پیشنهادی

ای پارادایم ،هر ترکیب ممکنی از متغیرها ب صنورت

مدل پیشنهادی  3گنام دارد کن در ادامن بن تفصنیل

سیستماتیک تولید شده و سپس آزمایش میشنود کن

آمدهاند.

آیا همۀ محدودیتها را ارضا میکند ینا خینر .اولنی

گام اول :قهنل از فرمول سنازی مسنئل  ،نتسنت الزم

ترکیهی ک همۀ محندودیتها را ارضنا میکنند ،ینک

اسننت مفروضننات اولین و همچنننی محنندودیتهای

راهحل است .تعداد ترکیهاتی ک با ای روش در نظنر

ستت و نرم مسئل ک متناسب با نموننۀ موردمطالعن

گرفت میشود برابنر بنا ضنرب دکنارتی دامننۀ همنۀ

از تنو بناالیی برخنوردار هسنتند ،شناسنایی شنوند.

متغیرها است .یک روش کاراتر برای حل یک مسنئلۀ

مفروضننات اولی ن شننامل تعننداد اس نتادان ،رشننت های

ارضای محدودیت ،الگوی عقبگرد ( )BT35اسنت .در

تحصننیلی و ورودیهننای موجننود ،تعننداد اتاقهننای

ای روش متغیرهنا بن ترتیب مقنداردهی میشنوند و

موجود ،روزهای کناری در هفتن  ،بازههنای زمنانی و

وقتننی ک ن متغیرهننای مربننوب ب ن یننک محنندودیت

اوقات کاری صهح و عصنر اسنت .واژگنان کناربردی

مقداردهی شدند ،اعتهار محدودیت بررسنی میشنود.

استفادهشننده در ای ن پننژوهش کن شناسنۀ فرضننیات

اگنننر مقنننداردهی جزئنننی انجامشنننده ،هرکننندام از
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هسننتند ،در جنندول  1آمننده اسننت .شناسننایی اینن

محدودیتهای ستت و نرم بنا توجن بن متغیرهنای

مفروضننات و محنندودیتها از روشهننای گوننناگون

تصمیمگیری اصلی و فرعی بیان می شوند.

نظیر بررسی دادههای گذشت  ،و مصاحه بنا مسنئوالن
برنام ریزی ،امکانپذیر است.
گام دوم :در ای

گام ،مدل ب صورت یک مسئلۀ

ارضای محدودیت تعریف میشود؛ ب ای منظور الزم
است متغیرهای تصمیمگیری و دامن های مربوب ب
هرکدام ،معیّ شنوند .در مندل پیشننهادی از دو ننو
متغیننر تصننمیمگیری اسننتفاده میشننود )1 :متغیرهننای
تصمیمگیری اصلی کن عهنارت از زمنان شنرو هنر
درس ،اسننتاد آن درس و اتنناق تتصننیصیافت ب ن آن
درس هستند؛ و  )2متغیرهای تصمیمگیری کمکی کن
شامل زمان پایان هر درس و متغیرهای تصنمیمگیری
مربوب ب تتطی از محدودیتهای نرم هستند.
گام سوم :درنهایت در گام پاینانی ،مسنئل ب صنورت
یک مسئلۀ ارضای محندودیت فرمول سنازی شنده و

 -1-4محدودیتها

در گام نتست ،اطالعات ب دسنتآمده بن دلیل تننو
انتظننارات و محنندودیتهای دانشننگاههای متتلننف،
خروجیهای متفاوتی ب همراه دارد؛ بنابرای آنچ کن
در ادامنننن مالحظنننن میشننننود ،محنننندودیتهای
استتراجشده از مطالعۀ موردی این پنژوهش اسنت.
محدودیتهای ستت و نرم مسنئل ازطرین بررسنی
دادههننای گذشننت و مصنناحه ب نا مسننئوالن مربوط ن
شناسایی شد ک در ادام ب تفکیک بیان میشوند.
گفتنی است ک محدودیتهای ستت در مینان تمنام
جنندولهای زمانبننندی دروس دانشننگاهی مشننتر
اسننت؛ ولننی محنندودیتهای نننرم بسننت ب ن مطالعننۀ
کاربردی موردنظر ،طیفی از محدودیتهای متنوعی را
در بر میگیرد.

جدول ( :)1واژگان کاربردی تعریف مسئلۀ جدول زمانبندی
گروه آموزشی :موجودیتی است ک با س خصیصۀ مقطع ،نام رشت و سال ورود مشتص میشود؛ برای مثال کارشناسی بازرگنانی 91
مربوب ب دانشجویان کارشناسی رشت بازرگانی ورودی سال  1391است.
جلس  :تعداد جلسات یک درس ،متناسب با تعداد واحدهای تعریفشده برای آن ،بیان میشود .دروس  1و  2واحدی در یک جلسن
در هفت برگزار میشوند و برای دروس س واحدی دو جلس در هفت تعریف میشود.
واحد درسی :هر درس از تعدادی واحد تشکیل شده ک تعداد جلسات هر درس را نیز مشتص میکند.
استاد :شتصی ک تدریس درسی را بر عهده دارد .استاد میتواند عضو هیئت علمی گروه موردمطالع باشد و یا از گروههنای درسنی
دیگر موجود در دانشگاه برای تدریس درسی خا

 ،معرفی شده باشند .ب هر استاد مجموع ای از دروس ک در تتصص وی است،

تتصیص داده میشود.
دروس سرویسی :دروسی ک توسط گروههای آموزشی دیگر برای دانشجویان گروه آموزشی موردمطالع  ،ارائ میشود.
روزهای کاری :روزهایی ک دانشجویان ب تحصیل میپردازند.
بازۀ زمانی :یک بازۀ زمانی معرف یک ساعت کاری مشتصی از یک روز معی است.
بازههای زمانی متداخل :دو بازۀ زمانی برای دو درس متفاوت ،هنگامی تداخل پیدا میکنند ک ساعت شرو یکسانی داشت باشند.
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دو شامل انتظارات استادان و دانشنجویان اسنت .این

 -1-1-4محدودیتهای سخت

محدودیتهای ستت ای مسنئل بن شنرح زینر
هستند:
-

برگزارنشدن دروس در غیر روز کاری؛

-

محدودیت تعداد اتاقها؛

-

ندادن بنیش از ینک درس بن طور

اختصا

همزمان ب هر استاد؛
-

برگزارنشدن دو درس متفاوت در یک اتناق
در هر زمان؛

-

تداخلنداشننت زمننان دروس یننک رشننتۀ
خا

-

؛

یکسننانبودن جلسننات متتلننف یننک درس
برای یک ورودی خا

-

؛

دروس سرویسننننی تنهننننا در سنننناعات

دو دست محدودیت ب شرح زیر هستند:
الف) محدودیتهای آموزشی:
-

پشتیهانی کند؛
-

-

جلسننات یننک درس خننا

 ،در یننک روز

-

دکتری متوالی باشند؛
 فاصلۀ (شکاف) مینان دروس ینک ورودی دریک روز کاری ،کم باشد.
ب) انتظارات:
-

تننا جننایی ک ن امکانپننذیر اسننت ،سنناعات
ترجیحی استادان بنرای برگنزاری دروس در
نظر گرفت شوند؛

-

درنظرگرفت دانشنجو(یان) در ینک ورودی

برگزار نشوند؛
درنظرگرفت کمین ساعات تدریسی اسنتادان

میدهند دروس آنها در طهقۀ اول باشد.

جلسات دوساعتی در سناعات زوج اوقنات
کنناری هننر روز شننرو شننوند .منظننور از
ساعات زوج ،ساعات  14 ،10 ،8و  16ینک
روز کاری است؛

-

روزهای تشکیل دروس دانشجویان ارشند و

خا

در طول هفت ؛
-

بیشین سناعات تدریسنی اسنتادان در طنول
هفت در نظر گرفت شود؛

مشتصشده ارائ شوند؛
برگزاری دروس در اتاق با ظرفیت مناسب؛

اتاق بتوانند امکاننات خنا

ینک درس را

دروس در سنناعات حضورنداشننت اسننتادان
برگزار نشوند.

 -2-1-4محدودیتهای نرم

محنندودیتهای نننرم اینن مسننئل بنن دو دسننتۀ
محنندودیتهای نننرم سننطح یننک و دو دسننت بندی
میشننوند .محنندودیتهای نننرم سننطح یننک ،شننامل
محدودیتهای آموزشی و محدودیتهای نرم سنطح

ک ب دلیل مشکالت فیزیکنی تنرجیح

 -2-4پیادهسازی مدل پیشنهادی

در ای گنام ،متغیرهنای تصنمیمگیری تعینی شنده و
محدودیتهای ستت و ننرم براسناس این متغیرهنا
تعریف میشنوند .پارامترهنای تعرینف در جندول 2
آمدهاند .مدل پیشنهادی شامل مجموعۀ برنام درسنی
} P={p1, p2,,, pnاست .برای دروس با تعداد واحد
بیشتر از  2ک نیاز ب برگزاری بنیش از دو جلسن در
هفتن دارننند ،دو موجودیننت بننا  IDیکسننان تعریننف
میشود .از آنجایی ک یک مسئلۀ ارضای محندودیت
با متغیرهای تصمیمگیری ب همراه مقادیر دامنۀ آنهنا و
همچنی محدودیتهای اعمالشنده بنر آنهنا تعرینف
میشننود ،میتننوان مسننئلۀ جنندول زمانبننندی دروس
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دانشگاهی را ب مسئلۀ ارضای محدودیت تهدیل کنرد.

صحیحبودن ،مقدار  1و در صورت اشتهاهبودن ،مقندار

ای فرایند ب ترتیب از تعریف متغیرهای تصنمیمگیری

صفر را ب خود میگیرد؛ بنرای مثنال عهنارت فرمنان

آغاز می شود و ب بیان تمامی محدودیتهای موجود

منطقی )  (srj �sriب صورت زیر توصیف میشود:

میپننردازد .درنهایننت هنندف منندل ،ارضننای کامننل

1 if True
�
� ) (srj �sri
0 if False
�

محدودیتهای ستت و حداقلسازی میزان تتطی از
محدودیتهای نرم است.

 -1-2-2-4پیادهسازی محدودیتهای سخت

ب دلیل تعریف مناسب دامنۀ متغیرهنای تصنمیمگیری،

 -1-2-4متغیرهای تصمیمگیری

متغیرهای تصمیمگیری جهت پیادهسازی این مسنئل

دروس تنها در سناعات کناری و همچننی روزهنای

ب دو دستۀ متغیرهای اصلی و کمکی تقسیم میشوند.

کاری هفت تشنکیل میشنود .همچننی تشنکیل این

متغیرهنای اصننلی و دامننۀ مقننادیر آنهننا کن بننر روی

دروس نیز در اتاقهای موجود صورت میپنذیرد .در

اعضای مجموعۀ  pتعریف میشنوند ،بن شنرح زینر

نتیج ای س محدودیت ستت تاتاً ارضا میشوند.

هستند:

سایر محدودیتهای سنتت مسنئل بنا درنظرگنرفت

 : srp �TSزمان شرو موجودیت  p iاست ک دامنن

متغیرهای تصمیمگیری ب شرح زیر هستند:

آن شامل مقادیر مجموع  TSاست.

 -درس پس از شرو در طی زمان تتصیصیافت بن

 : rp �Rاتاق تتصیصیافت بن موجودینت  p iاسنت

آن پایننان یابنند .در اینن محنندودیت متغیننر کمکننی

ک دامنۀ آن شامل مقادیر مجموعۀ  Rاست.

 e p � TSمحاسه میشود؛

i

i

 : t p �Tاستاد تتصیصیافت ب موجودیت  p iاسنت
i

i

e pi �pi .d �srpi , �pi �P

( )1

ک دامنۀ آن شامل مقادیر مجموعۀ  Tاست.

 -استاد باید بتواند درس را تدریس کند (درس در

متغیرهای کمکی نیز ب شرح زیر هستند:

تتصص وی باشد).

 : e p �T Sزمان پایان موجودیت  p iاسنت کن دامنن

()2

آن شامل مقادیر مجموعۀ  TSاست.

 -استاد نمیتواند در یک زمان خنا

i

k pi

 : pen ctجریمۀ تتصیصیافت ب موجودیت  p iک

ب دلیل نقآ محدودیت نرم  ct kاتفاق میافتد.
 -2-2-4پیادهسازی محدودیتها

غالهأ در محدودیتها از عهارات منطقی استفاده شنده
است .ای عهارات ب خصو

در محدودیتهای نرم،

فرمان منطقی ای است کن ینک عهنارت در صنورت

بنیش از ینک

درس را تدریس کند.
( )3

�� �srpi )(sr p j �e pi )(t pi
t)) �1,

pj

�((sr

p j �P

�( pi �P,t �T)|p i .c �Spt

 -در یک اتاق خا

 ،همزمنان بنیش از ینک درس،

تدریس نشود؛

سهب بههنود خواننایی برنام نویسنی مندل و ارتقنای
کارایی اجراگرفت از آن شنده اسنت .منظنور از ینک

t pi �PT pi .c , �pi �p

( )4

�� �e pi )(sr p j �e pi )(r pi
nr)) �1,

pj

�((sr

p j �P

�� �( pi �P, �nr , f , cap
)R
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جدول ( :)2پارامترهای مسئل
} :P={p1, p2,,, pnمجموعۀ موجودیتهای برنام است ک هر عضو ،ینک

چنندتایی }� pi �{�g , c , d , ID

را شنامل میشنود g .معنرف

رشت  c ،معرف درس d ،معرف طول زمان جلس و  IDشماره درس است.
 :iشناسۀ برنامۀ iام.
 :ciشناسۀ درس  cاز برنامۀ  p iام.
i

i

 : d cمدتزمان جلسۀ درس  cاز برنامۀ  p iام.
یافت ب درس  cاز برنامۀ  p iام.

 : t cاستاد اختصا

}

||T

}

|| E

 : T �{t ,..., tمجموعۀ استادان.
1

 : E �{e ,..., eمجموعۀ ورودیهای متتلف ک هر موجودیت }�  e �{�n , puشنامل چنندتایی اسنت کن  neننام ورودی و  puتعنداد
1

دانشجویان آن ورودی است.
}

| | MS

}

}

|| BS

||C

 : MS �{ms ,..., msمجموعۀ موجودیت ورودیهای کارشناسی.
1

 : BS �{bs ,..., bsمجموعۀ ورودیهای کارشناسی ارشد و دکترا.
1

 : C �{c ,..., cمجموعۀ دروس.
1

} : TS �{0,..., tsمجموعۀ بازههای زمانی.
 : OT �TSمجموعۀ بازههای زمانی ک با ساعات زوج آغاز میشوند.
}

CT

 : CT �{ct ,..., ctمجموعۀ محدودیتهای نرم.
1

} | �{c1 ,..., c |Speciality
t�T

 : SPمجموعۀ دروسی ک استاد  tقادر ب تدریس آنهاست.

t�T

} |  : PTc�C �{t 1 ,..., t |ptمجموعۀ استاد ک قادر ب تدریس درس  cهستند.
c�C

} | : R �{r1 ,..., r|Rمجموعۀ موجودیت اتاقهای دردسترس است ک هر موجودیت چندتایی }�  r �{�nr , f , capرا شامل میشنود.

nr

نام اتاق و  fطهق ای است ک اتاق در آن قرار دارد .ظرفیت کالس نیز با  capمشتص میشود.
} | �{r1 ,..., r|sr
c�C

c�C

 : SRمجموعۀ اتاقهایی ک میتوانند امکانات موردنیاز درس  cرا برآورده سازند.

} | : SCs �{sc1 ,..., sc |SCمجموعۀ موجودیتهای دروس سرویسی است ک هر موجودیت چندتایی }�  sc �{�c, srرا شامل میشنود.
 cنام درس و  srزمان شرو تتصیصیافت ب آن درس است.
 : Mdayتعداد بازههای زمانی صهح
 :Edayتعداد بازههای زمانی عصر
 : EMکل بازههای زمانی یک روز
}

| | Ah

 : Ah �{ah ,..., ahمجموع نۀ موجودیتهننای سنناعات حضورنداشننت اس نتادان اسننت ک ن هننر موجودیننت شننامل چننندتایی
1

}�  ah �{�t , asاست as .بازههای زمانی حضورنداشت استادان است.
} | : Ph �{ph 1 ,..., ph |Phمجموعۀ موجودیتهای ساعات ترجیحنی اسنتادان اسنت کن هنر موجودینت }�  ph �{�t , psاسنت.

ps

بازههای زمانی ترجیحی استادان است.
} | : Trep �{tr1 ,..., tr|Treمجموعۀ موجودیتهای سابقۀ استادان است ک هر موجودینت }�  tr �{�t , repاسنت rep .سنابقۀ اسنتادان
است.
} |  : MAH �{xt 1 ,..., xt |MHمجموعۀ موجودیتهای حداکثر ساعات تدریس استادان در هفت است کن هنر موجودینت شنامل چنندتایی
� xt �{�t , ma
}

است ma .بیشین ساعت کاری استادان در هفت است.

} | : MIH �{mt 1 ,..., mt |MIHمجموعۀ موجودیتهای حداقل ساعات تدریس استادان در هفت است ک هر موجودینت شنامل چنندتایی
}�  mt �{�t , miاست mi .کمین ساعت کاری استادان در هفت است.
k

 : co ctضریب تتطی تعریفشده برای محدودیت نرم . ct k

 /130مدیریت تولید و عملیات ،دوره  ،8پیاپی( ، )14شماره ( ،)1بهار و تابستان1396

 -دروس مربوب ب یک رشتۀ خنا

 ،ازنظنر زمنانی

تداخل نداشت باشند؛ ب معننی دیگنر ،در ینک زمنان
 ،برای دانشجویان یک رشت  ،بیش از یک درس

خا

تشکیل نشود.
�� ) �srpi )( srp j �srpi
1) �1,

( )5

pj

�((sr

()11

 دروس در ساعات حضورنداشنت اسنتادان برگنزارنشوند.
srpi �as,
�� �(pi �P, t �T , �tr , as
| )Ah

()12

(t �tr ), (c �Spt ).

�� �( pi �P, �ne, pu
�� E) | pi .g
ne

 ،توسط یک استاد یکسان تدریس شود.

( )6

�( pi �P) | pi .d �1

p j �P

 جلسات متتلف یک درس یکسان برای یک رشنتۀخا

t pi �t p j ,
�( pi , p j �P) | (i �j. pi .ID �p j .ID).

 -2-2-2-4پیادهسازی محدودیتهای نرم

محدودیتهای نرم مسئل ب دو دستۀ محندودیتهای
آموزشنننی و انتظنننارات تقسنننیم میشنننوند .ایننن
محدودیتها با درنظرگرفت متغیرهنای تصنمیمگیری

 -دروس سرویسننی تنهننا در سنناعات مشتصشننده،

ب شرح زیر هستند.

برگزار شوند.

الف) محدودیتهای آموزشی:

srpi �sr ,

( )7

srpi �OT ,

�� �( pi �P, �ne, pu
�� E , �c, sr
| )SC
�� | pi .c
c.

 -ظرفیننت اتنناق مناسننب بننا تعننداد دانشننجویان

 -اتاق بتواند امکانات خا

ینک درس را پشنتیهانی

کند.
)penct1 �(rpi �SR pi .c ) �cos tct1 , �( pi �P

()13

حضوریافت در آن باشد.
if ( p �c) then (room pi !�r ),
�� �( pi �P, �ne, pu
�� E , �nr , f , cap
|R

( )8

�� pi .g
e.

نکند.

 ،در

()14

 جلسات یک درس یکسان از یک رشتۀ خایک روز برگزار نشوند.

(�)9

� �

�

( srpi / ( Eday �Mday ) ) �( srp j / ( Eday �Mday ) ),
�� �( pi , p j �P ) | ( pi .ID
�� p j .ID, pi .g
) p j .g

 سناعات کنناری اسنتادان کمتنر از حننداقل سنناعاتتعیی شده نهاشد.

�p .d �mt ,
i

()10

pi �P

�� �( pi �P, �t , mi
MIH) | pi .c �Spt .

 جلسات دو واحدی در اوقنات کناری زوج شنروشوند.

 ساعات کاری استادان از بیشین تعیی شنده تجناوز,

ct 2

�p .d �ma ) �cos t
i

pi �P

(� pen ct 2t

�� �( p i �P, �t , ma
) MAH)| (p i .c �Sp t

 بی روزهای تشنکیل دروس دانشنجویان ارشند ودکترا فاصل ای نهاشد( .ترجیحاً در  2یا  3روز برگنزار
شوند).

���srp /EM �) �2 ) �cos tct ,
3

j

()15
pi /EM

� ( �sr

pi , p j �P

(� penct3b

)�( bs �BS)|(pi .g �bs, p j .g �bs

فاصلۀ (شکاف) میان دروس یک ورودی در یک روز
کاری کاهش پیدا کند .در ای محدودیت فاصل زمان
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شرو یک درس از خاتمۀ درس قهلی مربوب ب ینک
ورودی یکسان ،باید کمتر از  3واحد زمانی باشد.

�

�

� / EM
� srp j / EM

()16

i

�srp

if

then
�e p j �3)) �cos tct 4 ,

pi

� ( sr

pi , p j �P

(� penct4e

�� �( p ,p �P, �ne, pu
|E
i j
)( p .ID �p .ID , p .g �ne, p .g �ne
i
j
i
j

�pen

()19

� penct2

ct 2 pt

t �T

()20

�pen

()21

�pen

ct 4 pe

()22

�pen

ct5 pt

ct3 pb

k

b s�BS

� penct4

e�E

� penct5

t �T

�pen

()23
()24

� penct3

ct6 pe

* wctk

�pen

ct k

� penct6

e�E

OF : Minimize

ct k �CT

 wctضننرایب تننابع هنندف هسننتند .اینن ضننرایب

ب) انتظارات:

بنن مفهوم اهمیننت یننک محنندودیت اسننت .اینن

 -تا جایی کن امکانپنذیر اسنت ،سناعات ترجیحنی

ضننرایب در مطالعننۀ مننوردی ازطرینن مقایسنن های

استادان برای برگزاری دروس در نظر گرفت شوند.

زوجنننی و اسنننتفاده از تکنینننک  AHPبننن دسنننت

�ps ) �cos tct5 �rep,
()17

�sr

pi

pi �P

(� penct5t

�� �( �t,ps
�� Ph) ,(�tr,rep
Trep) | t �tr :

در ای محدودیت ضریب سابقۀ استادان نینز در نظنر
گرفت میشود .یعنی راهحل مسئل ب گون ای است ک
ساعات ترجیحنی اسنتادان باسنابق در اولوینت این
محدودیت قرار گرفت است.
 درنظرگرفت دانشجو(یان) در ینک ورودی خناک ب دلیل مشکالت فیزیکی تنرجیح میدهنند دروس
آنها در طهقۀ اول باشد.

�r �R) �cos t

میآیننند .مقایسننن های زوجنننی براسننناس نظنننر
کارشناسان است.
 -5مطالعۀ موردی
در ای بتنش ،مندل پیشننهادی بنرای ایجناد جندول
زمانبنندی گنروه مندیریت دانشنگاه اصنفهان در تنرم
نتست سال تحصیلی  1393-94پیادهسنازی میشنود.
در ای گروه در ترم نتست سال تحصنیلی 1393-94
تعداد  24عضو هیئت علمی مشغول ب تدریس هستند.
روزهای کاری دانشگاه اصفهان از شننه تنا چهارشننه
اسننت .تعننداد سنناعات کنناری یننک روز در دانشننگاه

(� penct6e

اصفهان نیز  9ساعت است .درنتیج تعداد کل بازههای

�� �( pi �P, �nr , f , cap
�� R, �ne, pu
(E) | )18

زمانی  5×9است .در مدل پیشننهادی بازههنای زمنانی

ct6 ,

i

pi �P

)( pi .g �ne, f �1

مجموعۀ { T=}1،2...،45را تشکیل میدهد؛ مثالً بنازۀ
زمانی  ،12نماینانگر سناعت  11تنا  12روز یکشننه

در مننندل پیشننننهادی ،هننندف ارضنننای کامنننل

است .اوقات کاری صهح دربرگیرنندۀ بازههنای زمنانی

محدودیتهای ستت و همچنی ارضنای حنداکثری

موجود در بی ساعت  8صنهح تنا  12ظهنر (شنامل 4

محدودیتهای نرم است؛ بنابرای تابع هدفی ب منظور

بازۀ زمانی) است و اوقنات کناری عصنر دربرگیرنندۀ

یافت بن تتطنی از

بازههای زمانی موجود در بی ساعت  13بعدازظهر تنا

حداقلکردن جریم های اختصا

محدودیتهای نرم ،تعریف میشود.

 18عصر (شامل  5بنازۀ زمنانی) اسنت .مجمنو کنل
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ستون سوم نیز نمایانگر زمان رسیدن ب جواب مسنئل

است ک در  36اتاق تدریس میشوند .دانشجویان این

است .همانطور ک در ای جندول مشناهده میشنود،

دانشکده در س مقطع کارشناسی ،کارشناسنی ارشند و

برنامننۀ نهننایی ب دسننتآمده بننا درنظرگننرفت تمننام

دکترا و در مجمو در  31گروه آموزشنی مشنغول بن

محدودیتها ،تنها در  2مورد تتطنی داشنت اسنت .از

تحصیل هستند .سناختمان مجموعنۀ کالسهنایی کن

طرفی اضاف کردن محندودیتهای ننرم ،زمنان حنل را

اتاقها در آن استقرار دارند ،شامل  2طهق است .سنایر

افزایش دادهاند .الهت درنهایت زمان کل حل مسنئل در

اطالعات موردنیاز برای حل مسنئل کن شنامل سنابقۀ

مقایس با وقتی ک کارشناسان برنامن ریزی بنرای تهینۀ

استادان ،ساعات ترجیحی و حضورنداشت آنها ،بیشین

برنامۀ آموزشی صرف میکنند ،بسیار ناچیز است.

و کمینۀ کاری آنها در طول یک هفتنۀ کناری و دروس

جدول ( :)3تأثیر افزودن محدودیت نرم بر جواب و زمان
حل مسئل

سرویسننی هسننتند ،ازطرینن مصنناحه بننا مسننئولی
برنام ریزی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان ،بن دسنت

محدودیت نرم

تعداد تتطی

زمان (ثانی )

آمنند .سننپس بننا تعریننف متغیرهننای تصننمیمگیری و

-

-

224/7

()12

0

318/6

()15

0

1232/2

()16

0

1240/7

()18

0

1260/4

تمام محدودیتها

2

1315

شناسننایی محنندودیتها مسننئل ب صننورت یننک منندل
برنام ریزی محدودیت تعریف شد .مندل ب دسنتآمده
در نرمافنننزار  IBM ILOG CPLEXو بنننا زبنننان
برنام نویسی  OPLپیادهسازی شد.
 -6ارزیابی نتایج
مسئلۀ جدول زمانبنندی دروس دانشنگاهی در گنروه

الگوریتم جستجوی مورداستفاده در ای پژوهش (عم

منندیریت دانشننگاه اصننفهان ،بننا دادههننای اصننلی و

اول) ،در طننی زمننان رسننیدن بنن بهتننری جننواب،

درنظرگننرفت تمننام محنندودیتها ،بننا  1100متغیننر

راهحلهننای موج ن متتلف نی ارائ ن میدهننند .آخننری

تصنننمیمگیری و تعنننداد  2،838،188محننندودیت در

راهحل بهتری جوابی است ک توانست تا حدود بسیار

مدتزمان  1315ثانی حل شند .الگنوریتم جسنتجوی

زیادی محدودیت های ننرم مسنئل را ارضنا کنند .در

مورداستفاده در ای پژوهش ،الگوریتم جستجوی عم

نمودار  1مراحل رسیدن بن ینک جنواب بنا حنداقل

اول و راهاندازی مجدد است.

تتظی از تابع هندف را بنرای جنواب نهنایی مسنئل

در جدول  3تأثیر اضاف کردن محندودیتهای ننرم بن

نمایش داده میشود .در فرایند حل ،تعداد جوابهای

مسئل  ،در زمان حل و همچنی تعداد موجودیتهنایی

موج برابر  34است ک درنهاینت بنا تعنداد  2واحند

ک ب آنهنا جریمن تتصنیص داده شنده آمنده اسنت.

تتطننی از محنندودیتهای نننرم ،در  1315ثانینن بنن

سننتون نتسننت شننامل نننام محنندودیت نننرم جدینند

جواب نهایی میرسد .ای جواب از آنجایی ک توسط

اضاف شده ب محدودیتهای نرم قهنل ،اسنت و سنتون

یک الگوریتم کامل ب دست آمده است ،ینک جنواب

دوم تعداد تتطی از ای جریمن ها اسنت و درنهاینت

بهنی است.
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شکل  .1جوابهای متتلف حل مسئلۀ نهایی

در جدول  4نمون ای از برنام درسی ترم هفتم گنروه

مکانی ،شرو جلسنات دو سناعتی در سناعات زوج

مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان در نیمسنال نتسنت

اتفنناق افتنناده و دروس سرویسننی نیننز در سنناعات

سال تحصیلی  1393-94مشاهده میشود.

خواست شننده قننرار گرفت ن اسننت .از طرفننی حننداقل

خواست های شناساییشده برای ای برنامن بن شنرح

شکاف در دروس روزانۀ دانشنجویان مالحظن شنده

زیر هستند:

است .ای امنر در راسنتای بههنود شنرایط آمنوزش و

-

درس دانش خانواده در سناعت  14-16روز

استفاده مناسب از وقت دانشجویان ،امری ضروری ب

شنه تدریس شود؛

نظر میآید .خواست های اسنتادان نینز در این برنامن

درس منننندیریت در سنننناعت  14-16روز

کامالً رعایت شدهاند.

چهارشنه توسنط خنانم دکتنر
-

-

تندریس

 -7نتیجهگیری

شود.؛

در ای مقال  ،مدل برنام ریزی محندودیت بنرای حنل

دکتر «ق» در کل روز شننه و همچننی روز

مسئل جندول زمانبنندی دروس دانشنگاهی بن کنار

س شنه ساعت  8-10صهح کنالس نداشنت

گرفت شد .محدودیتهای شناساییشده برای حل این

باشد؛

مسئل نیز ب دو دسنتۀ محندودیتهای سنتت و ننرم

دکتر « » در ساعت  10-12دوشننه کنالس

تقسیمبندی شد .برای حل ای مسئل باید توج داشت

نداشت باشد؛

ک گرچ محدودیتهای ستت برای اکثنر دانشنگاهها

کالسهای دکتر« » ترجیحا در اوقات کاری

یکسان اسنت ،محندودیتهای ننرم بسنت بن محنیط

صهح برگزار شود؛

تعریفشده برای انجام پژوهش متفناوت اسنت؛ زینرا

دکتننر «ش» در روز چهارشنننه و همچنننی

انتظننارات تینفعننان (شننامل اسننتادان ،دانشننجویان و

ساعت  8-10روز س شننه کنالس نداشنت

مسنننئولی برنامننن ریزی) در دانشنننگاههای متتلنننف،

باشد.

متفنناوت اسننت .درنتیجنن نتسننتی گننام در جهننت

در ای برنامۀ درسنی ،محندویتهای سنتت کنامالً

پیادهسازی مدل ،شناسایی ای محدودیتها است .این

ارضننا شننده و خواسننت ها و انتظننارات نیننز بننرآورده

محدودیتها و انتظارات در مطالعنۀ منوردی ،ازطرین

شدهاند .عنالوه بنر رعاینت تداخلنداشنت زمنانی و
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بررسی دادههای گذشنت و همچننی مصناحهۀ بناز بنا

مشنننتص میشنننوند .پنننس از تعرینننف متغیرهنننای

مسئولی برنام ریزی شناسایی شدند.

تصمیمگیری ،محدویتهای ستت و نرم براساس ای

مهمتری تفناوت این پنژوهش بنا سنایر پژوهشهنا،

متغیرها پیادهسازی میشوند.

تمرکز بر محندودیتهای ننرم اسنت .محندودیتهای

درنظرگرفت جریم برای تمامی موجودیتهنایی کن

سننتت کن ارضننای آنهننا ضننروری اسننت ،در جهننت

ب محدودیتهای نرم تتصیص داده میشوند ،سنهب

موج بودن برنامۀ ب دستآمده ،اعمنال میشنود؛ لکن

افزایش تعداد محدودیتهایی میشود کن در هنگنام

محنندودیتهای نننرم در جهننت ارضننای حننداکثری

اجرای مدل ،باید در نظر گرفت شوند؛ مثالً در مطالعنۀ

انتظننارات تینفعننان مسننئل اعمننال میشننود .راهکننار

موردی ای پژوهش ،پس از حل مدل توسط نرمافنزار

پیشننننهادی ،تتصنننیص جریمننن بننن تتطنننی از

 IBM ILOG CPLEXتعنننداد محننندودیتهای

محنندودیتهای نننرم و حداقلسننازی ای ن جریم ن ها

حلشدۀ درنظرگرفت شده نزدینک بن  3میلینون عندد

است .در مدلهایی ک از برنام ریزی محدودیت بنرای

برآورد شده است .حل ای تعداد محدودیت ،تنهنا در

حننل مسننئل اسننتفاده شننده اسننت ،از محنندودیتهای

مدل برنام ریزی محدودیت امکانپنذیر اسنت .مندل

وزندار استفاده کردهاند .درنتیج بن محندودیت و نن

پیشننهادی بنرای مطالعنۀ کناربردی این پننژوهش در

موجودیتهننای درون هننر محنندودیت اولویننت داده

مدتزمان کمتر از  20دقیق بن جنواب میرسند کن

میشننود .ای ن رویکننرد گرچ ن سننهب کنناهش تعننداد

نسهت ب تعداد محدودیتهای مسئل  ،بسنیار مناسنب

محدودیتها میشود ،کیفیت برنام را پایی منیآورد؛

است .الهت باید در نظر گرفت ک تابع هدف در بنرای

مثالً اگر اسنتادی درخواسنت دارد کن دروس وی در

حداقلسازی جریم ها عمل میکند ،درنتیجن ممکن

روزهای فرد برگزار شوند ،در صورتی ک تمام دروس

است ب دلیل تضناد در محندودیتها ،این مقندار بن

را یک موجودیت در نظر بگینریم (همانگونن کن در

صفر نرسند؛ امنا در مناسنبتری مقندار خنود قنرار

مدلهای پیشی بوده است) در پایان ممک است اگنر

میگیننرد و اینن نقطنن همننان مطلوبیننت حننداکثری

جریمن بن آن اسنتاد ،خواسنت اش

خروجی است ک لزومنأ برطرفکننندۀ صددرصندی

برآورده نشود ،تمام دروس در روزهنای زوج برگنزار

محدودیتهای نرم نیست ،ولی رضایت حنداکثری از

شنننوند .در صنننورتی کننن در مننندل پیشننننهادی بنننا

برنام را حاصل میکند.

ب دلیل اختصنا

وزندارکردن تکتک دروس هر اسنتاد ،تنا جنایی کن

از جمل محدودیتهای فنی مسنئل  ،عندم ب اصنطالح

امکنننان دارد دروس وی در روزهنننای فنننرد برگنننزار

سفارشیسازی الگوریتم جستجوی انتتابی بنرای حنل

میشوند و در صورت تتصیص جریم  ،تعداد خاصی

مسئل است .از آنجایی ک زمان رسیدن ب جواب بهین

از آن دروس ،در روزهای زوج برگزار میشوند .مندل

در مدلهای  ،CPارتهاب مستقیمی با الگوریتم حنل آن

پیشنهادی با تتصیص جریمن  ،موجودیتهنای درون

دارد ،سفارشیسازی الگوریتم جستجو با راههایی نظیر

یک محدودیت را نیز وزندار کرده است.

تتصیص مقادیر اولی ب متغیرها و ینا تقوینت انتشنار

برای حل مدل پیشنهادی ،متغیرهنای تصنمیمگیری بنر

محدودیت ،میتنوان در زمنان بسنیار مناسنبتری بن

روی دامن های خود تعریف شده و محندودیتها نینز

جواب بهین رسید.
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جدول ( :)4برنامۀ هفتگی ترم هفتم مدیریت صنعتی با درنظرگرفت تمام محدودیتها
شنه
9-8

دانش خانواده

9-10

سرویسی

11-10

کنترل پروژه

یک شنه

دوشنه

س شنه

چهارشنه

مدیریت

دکتر
5-710

مدیریت

کارخان

کارخان

دکتر

دکتر

15-711

16-711

کنترل پروژه
دکتر

12-11

1-710
14-13
طرح ریزی
15-14

سیستمها
دکتر
17-711

مدیریت مواد
دکتر ق
23-710
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 -8پیشنهادهای آینده

امتحان کرد .از طرفی میتوان بنا سفارشیسنازی این

با درنظرداشت پیشنهادهای زیر و اعمنال آنهنا ،مینزان

الگوریتمها ،سرعت رسیدن ب جواب بهین را افزایش

رضنایتمندی از خروجنی مندل پیشننهادی را میتننوان

داد .میتوان با اجرای مندل بنرای جندول زمانبنندی

افزایش داد .مدل پیشننهادی بعند از فراینند تتصنیص

برنامۀ آموزشی تمام گروهها ،محدودیتها و انتظارات

برنامۀ درسی دانشنجویان ،بن حنل مسنئل میپنردازد؛

جدید را شناسایی کرد و با درنظرگنرفت تمنامی این

میتوان با یک دید کلی ،فرایند تعینی دروسنی را کن

خواسننت ها منندلی پیشنننهاد داد کنن خروجننی آن بننا

یک دانشجو در هر ترم باید بگیرد نیز ب گامهای مندل

درنظرگرفت ای خواست ها ،بتواند در جهنت ارتقنای

اضاف کرد تا مدلی یکپارچن بن دسنت آیند .در این

سطح علمنی دانشنجویان و همچننی افنزایش بنازده

پژوهش هدف ،دستیابی ب یک جنواب رضنایتبتش

اسنننتادان حرکنننت کنننند .اسنننتفاده از مننندلهای

است و الگوریتمهای مورداستفاده برای جسنتجو ،تنهنا

چندمرحل ای نیز در تسریع حل مسئل منرثر هسنتند.

ب اول عم محدود شده است .میتوان الگوریتمهنای

میتوان مدل دومرحل ای طراحی کرد کن در مرحلنۀ

جستجوی متتلف را برای پیداکردن راهحل بهین ،

نتست ،دروس را ب استادان تتصیص دهد و سنپس

1396 بهار و تابستان،)1(  شماره، )14( پیاپی،8  دوره، مدیریت تولید و عملیات/136

A brief survey and potential directions". Frontiers of
Mechanical Engineering in China, 5(4), 455-464..
Garey, M. R., & Johnson, D. S. (2002). Computers and
intractability (29th ed.). New York: W. H. Freeman &
Co.
Havås, J., Olsson, A., Persson, J., & Schierscher, M. S.
(2013). "Modeling and optimization of university
timetabling-A case study in integer programming".
Student Thesis, University of Gothenburg, Gothenburg,
Sweden..
Kazarlis,S.,Petridis,V.,&Fragkou, P.(2005). "Solving
University Timetabling Problems Using Advanced
Genetic Algorithms". GAs, 2(7), 8-12..
Leung, J. Y. (2004). Handbook of scheduling:
algorithms, models, and performance analysis (1st ed.).
London: Chapman and Hall/CRC
Lewis, R. (2008). "A survey of metaheuristic-based
techniques for university timetabling problems". OR
spectrum, 30(1), 167-190..
Liess, O., & Michelon, P. (2008). "A constraint
programming approach for the resource-constrained
project scheduling problem". Annals of Operations
Research, 157(1), 25-36..
Lü, Z., & Hao, J.-K. (2010). "Adaptive tabu search for
course timetabling". European Journal of Operational
Research, 200(1), 235-244..
Marriott, K., & Stuckey, P. J. (1998). Programming with
constraints:
an
introduction
(1st
ed.).Cambridge,Massachusetts: MIT press.
Milano,M., & Wallace, M. (2006). "Integrating
operations research in constraint programming". 4OR,
4(3), 175-219..
MirHassani, S. (2006). "A computational approach to
enhancing
course
timetabling
with
integer
programming". Applied Mathematics and Computation,
175(1), 814-822..
Reis, L. P., & Oliveira, E. (2001). "A language for
specifying complete timetabling problems". Practice and
Theory of Automated Timetabling III ,322-341.
Sabar, N. R., Ayob, M., Kendall, G., & Qu, R. (2012).
"A honey-bee mating optimization algorithm for
educational timetabling problems". European Journal of
Operational Research, 216(3), 533-543..
Van Hentenryck, P., & Saraswat, V. (1997). "Constraint
programming: Strategic directions". Constraints, 2(1), 733..
Yang, S., & Jat, S. N. (2011). "Genetic algorithms with
guided and local search strategies for university course
timetabling". Systems, Man, and Cybernetics, Part C:
Applications and Reviews, IEEE Transactions on, 41(1),
93-106..
Zibran, M. F. (2007). A multi-phase approach to
university course timetabling (1st ed.). Lethbridge, Alta.:
University of Lethbridge, Faculty of Arts and Science..
Zivny, S. (2012). The complexity of valued constraint
satisfaction problems (1st ed.). Berlin: Springer Science
& Business Media.

،در مرحلۀ دوم برای ای دروس تتصیص داده شنده
.زمانبندی را اعمال کند
: منابع
 «روشنی جدیند بنرای.)1383( . مجید، غالمرضا و نمازی،ثانی
،پژوهشی استقالل- نشریۀ علمی.»حل مسائل ارضای محدودیت
.1-13 ،)1(23
. امیرمسنعود؛ جنوال امنی و ناصنری ننرجس خناتون،رحمانی
 «ارائۀ یک جستجوی محلی جدیند بنرای حنل مسنئلۀ.)1386(
.»برنام ریزی دروس دانشگاهی با اسنتفاده از الگنوریتم ممتینک
،سیستمهای فازی و سیسنتمهای هوشنمند

اولی کنگرۀ مشتر

. دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد
.)1391( . سنننیدحمید، فنننری و میرمحمننندی،رسنننتگارامینی
«مدلسازی و ارائنۀ روش حنل بنرای مسنئلۀ زمانبنندی دروس
درس مطالعنۀ منوردی دانشنکده-دانشگاهی و تتصیص اسنتاد
 نهمنی کنفنرانس بی المللنی.»صنایع دانشگاه صننعتی اصنفهان
 دانشنگاه، انجم مهندسی صننایع اینران، تهران،مهندسی صنایع
.صنعتی خواج نصیرالدی طوسی
 «حل مسئلۀ جدول زمانبندی دروس.)1389( . اسماعیل،غافری
.»دانشگاه با اسنتفاده از الگنوریتم ژنتینک و رننگآمیزی گنراف
، سننندج،اولی کنفنرانس دانشنجویی فنناوری اطالعنات اینران
.دانشگاه کردستان
 افسنان و، سولماز؛ اسنتکی، سید امیرحسی ؛ مسعودیان،منجمی
 «طراحی جدول زمانبندی خودکار.)1385( . ناصر،نعمتبتش
.»بنرای دروس دانشنگاهی بنا اسنتفاده از الگوریتمهنای ژنتیننک
.113-127 ،)2(4 ،نشریۀ علمی پژوهشی فناوری آموزش

Al-Betar, M. A., Khader, A. T., & Zaman, M. (2012).
"University course timetabling using a hybrid harmony
search metaheuristic algorithm". Systems, Man, and
Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE
Transactions on, 42(5), 664-681..
Barták, R. (2000). "Dynamic constraint models for
planning and scheduling problems".New trends in
constraints, Springer, 237-255.
Burke, E. K., & Petrovic, S. (2002). "Recent research
directions in automated timetabling". European Journal
of Operational Research, 140(2), 266-280 .
Carter, M. W. (1986)."OR Practice—A Survey of
Practical Applications of Examination Timetabling
Algorithms".Operations research, 34(2), 193-202..
Chen, Y., Guan, Z., Peng, Y., Shao, X., & Hasseb, M.
(2010). "Technology and system of constraint
programming for industry production scheduling—Part I:

137/زمانبندی دروس دانشگاه با استفاده از برنام ریزی محدودیت

: پی نوشت
University Course Timetabling Problem
Kazarlis
3
Lewis
4
Garey and Johnson
5
Genetic algorithm
6
Tabu search
7
Bee colony algorithm
8
Yang and Jat
9
Lü and Hao
10
Sabar et al
11
Marriott and Stuckey
12
Constraint propagation
13
Constraint satisfaction problems
14
Zivny
15
Barták
16
Reis and Oliveira
17
Rudová and Murray
18
Al-Betar et al
19
Memetic Algorithm
20
Hybrid Harmony Search Algorithms
21
Hill climbing
22
Particle Swarm Optimization
23
Havås et al
24
Liess and Michelon
25
Linear programming
26
Burke and Petrovic
27
Carter
28
Zibran
29
Leung
30
Froider
31
Milano and Wallace
32
Chen et al
33
Van Hentenryck and Saraswat
34
Generate - test
35
Backtracking
36
Depth first
1
2

 /138مدیریت تولید و عملیات ،دوره  ،8پیاپی( ، )14شماره ( ،)1بهار و تابستان 1396

