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 -9مقدمه
مسئله تبادل هزینه و زمان
The discrete time–cost tradeoff
) problem (DTCTPتاکنون کاربردهای عملی
فراوانی را در حوزه اجرای پروژهها یا طراحی نرمافزارها
داشته و تحقيقات متنوعی بر روی آن انجام گرفته است،
به گونهای که نياز مشتریان برای دریافت خدمات در بازه
زمانی کوتاهتر از یک سو و الزام برای کاهش هزینههای
انجام پروژه از سوی دیگر ،اهميت این نوع مسائل را در
بين صاحبان کسب و کار و همچنين محققين تا اندازهی
چشمگيری باال برده است.
 DTCTPبرای اولين بار در سال  1909توسط
 Hindelangو  Muthمطرح شد ] [1و مورد توجه
بسياری از محققين در حوزه مدیریت و برنامهریزی پروژه
قرار گرفت Prabuddha DE .و همکارانش ] [2و
همچنين  Vladimirو همکارانش ] [3نشان دادند که
این مسئله از نوع  NP-hardمیباشد و حل آن دشوار
است.
یک فرض اساسی در این نوع مسائل که در بسياری از
مطالعات در نظر گرفته شده است ،حاکی از این است که
هزینه فعاليتها تابعی از طول زمان اجرای آنها میباشد و
مدت زمان اجرای هر فعاليت در این مسائل به عنوان یک
متغير تصميم لحاظ شده که دارای حد پایين و حد باال بوده
و مدل ریاضی مربوطه مقدار بهينه آن را مشخص میکنند.
از مدلهای ریاضی خطی که در این زمينه معرفی شدهاند
میتوان به مطالعات  Kelleyو  Walkerدر
برنامهریزی و زمانبندی مسير بحرانی ]،[4
 Fulkersonدر محاسبات جریان شبکه برای
منحنیهای هزینه پروژه ] Kelley ،[5در برنامهریزی و
زمانبندی مسير بحرانی ] Ford ،[6و  Fulkersonدر
جریانهای شبکه ] Siemens ،[7و همينطور
 Goyalدر الگوریتم تبادل هزینه و زمان در  CPMساده
] [9],[8و  Elmaghrabyو  Salemدرتقریب خطی
بهينه در فشردهسازی پروژه ] ،[10اشاره نمود .همچنين
 Moderو همکاران در مدیریت پروژه در
شبکههای  CPMو  ،[11] PERTتابع هزینه
فعاليتها را به صورت پيوسته در نظر گرفتند.

36

 DTCTPتاکنون با روشهای مختلف حل مورد بررسی
قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به روشهای دقيق
اشاره نمود که در مطالعات برنامهریزی پویا توسط
 Hindelangو  ،Muthقائدهی شمارش
) (enumeration algorithmتوسط Patterson
و  [12] Harveyو روش شاخه و حد (branch and
) boundتوسط  Demeulemeesterو همکاران
] [14], [13و همچنين  Erengucو همکاران ][15
مورد استفاده قرار گرفته است .اما هيچ یک از روشهای
دقيق قادر به حل مسئله  DTCTPدر ابعاد بزرگ
نمیباشند .از همين رو گرایش به سمت استفاده از دیگر
روشها در بين پژوهشگران قوت گرفت .تحقيق Akkan
نمونهای از یک روش ابتکاری براساس آزادسازی الگرانژ
در حل این نوع مسائل درونشبکه  AOAمیباشد ].[16
 Liuو همکاران از الگوریتم ژنتيک برای حل DTCTP
بهره بردند ] .[17همچنين  Pengو همکاران با استفاده
از الگوریتم ژنتيک به حل  DTCTPپرداختند ].[18
 Elmaghrabyو  Kamburowskiبر روی تابع
هدف  DTCTPجریمه و پاداش در نظر گرفتند ].[19
فشردهسازی فعاليتها توسط  Annو همکاران معرفی شد
] Van Slyke .[20در سال  1963نخستين کسی بود
که از شبيهسازی مونت کارلو در زمينه فشردهسازی استفاده
نمود ،او توانست دستاوردهای زیادی بدست آوردکه از آن
جمله میتوان به محاسبه دقيقتر طول زمان پروژهها،
انعطافپذیری در انتخاب تابع توزیع زمان فعاليتها و
توانایی محاسبه ميزان بحرانی بودن مسير اشاره
نمود] Vanhoucke. [21و همکاران  DTCTPرا با
در نظر گرفتن محدودیت  time-switchمورد مطالعه
قرار دادند ].[22
هر چند این تکنيکها مزایای خود را دارند ،تمام آنها با
 DTCTPبه صورت مسئلهای تک هدفه برخورد میکنند
که هدف آنها متمرکز برکاهش هزینههای پروژه یا کاستن
زمان اتمام پروژه میباشد .در این ميان برخی محققان
متوجه شدهاند که برای تعيين زمان اجرای فعاليتهای
پروژه باید مالحظات دیگری در نظر گرفته شوند ،مثالً
ممکن است مدیریت پروژه تمایل به دستیابی به سطح
باالتری از سرعت انجام پروژه با هزینۀ پایين را داشته باشد.
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 .در این صورت یک راه حل قدیمی می تواند این باشد که
زمان اتمام پروژه و هزینه را با دو هدف برای یک تابع
هدف اسکالر منحصر به فرد در نظر گرفت  Sasakiو
 Pasandideh ,[24],[23] Genو همکاران
] [25این تابع جدید را با استفاده از تکنيکهای
تک هدفه نظير روش  IP-metricبهينه نمودند.
تحقيقات صورت گرفته قدمهای مهمی را بسوی یافتن
رویکردهای مؤثرتر و کارآمدتر برای مدلهای ریاضی
تکهدفه برداشته اند ،اما به هر حال برای رویکردهای
تک هدفه ،باید جهت دستيابی به عملکرد بهتر،
مکانيزم های پيچيدۀ ترکيبی چند هدفه را طراحی کنيم .از
سوی دیگر جمع دو هدف ممکن است احتمال یافتن چند
راه حل را از بين ببرد که در عمل انتخابهای کمتری را
برای تصميم گيرنده باقی می گذارد .ما نيز در این تحقيق
قصد داریم تا با ارائه ی یک مدل ریاضی دوهدفه،
بهينه سازی هزینه و زمان را به صورت توام و با استفاده
از یک الگوریتم  MOPSOپيشنهادی انجام دهيم.
فرض فشردهسازی فعاليتها در مسئلهی تبادل هزینه و
زمان به دليل ارائهی راهحل هایی مطرح شد که در آنها
بتوان با صرف هزینه های مشخص ،سرعت انجام پروژه
را تا حد امکان باال برد .نکته ی قابل توجه در این است
که ارائهی راهحل هایی مبتنی بر سرعت پایين انجام پروژه
ولی با صرفه جویی بيشتر هزینهها می تواند صاحب ارزش
باشد .در یک نگرش کلی به تاخير افتادن پروژهها واقعيتی
انکارناپذیر در انجام پروژههای بزرگ میباشد.
چنانکه سازمان جهانی سدها ) (WCDطی تحقيقی
که به صورت بسيار کلی روی  99پروژه انجام داده
است مطرح مینماید که تنها نيمی از آنها در زمان مقرر
به پایان رسيدهاند و حدود  30 %آنها از یک تا  2سال

و  4پروژه هم بيش از  10سال تاخير داشته است .
دالیل اصلی تاخير در این پروژهها عبارتند از مشکالت
مالی ،عدمکارآیی پيمانکار و مدیریت ساخت ،زمانبندی
غيرواقعی ،نارضایتی نيروی انسانی و اعتراض و
چالشهای قانونی و حقوقی ].[26
لذا بر خالف تحقيقات صورت گرفته پيشين در این زمينه
که حد باالی زمان اجرای فعاليتها را برابر با زمان نرمال
آنها در نظر می گرفتند ،ما در مدل ریاضی ارائه شده در
این مقاله بنا داریم تا این حد را تا مقداری برابر حداکثر
زمان ممکن ارتقاء دهيم ،به نحوی که هر چه از زمان
نرمال انجام فعاليت به سمت زمان فشرده آن حرکت
می نمایيم ،می بایست هزینههای فشرده سازی بيشتری را
متحمل شویم و هر چه از زمان نرمال انجام فعاليت به
سمت حد باالی در نظر گرفته شده برای آن ميرویم با
صرفه جویی بيشتر هزینه ها مواجه هستيم .در این صورت
مرز نهایی پاسخ های بدست آمده از الگوریتم
 MOPSOطيفی از پاسخ های متنوع را در برابر
تصميم گيرنده قرار می دهد که وی با توجه به شرایط
بودجه و زمان مورد نياز خود جهت اتمام پروژه یکی از
این پاسخها را برمی گزیند .مسئله مهم دیگر در نظر
گرفتن ارزش زمانی پول است چرا که در پروژههای بزرگ
مهم است که بدانيم هزینه بيشتر یا صرفهجویی آن در
چه مقطعی از زمان صورت می پذیرد و تاثير نرخ بهرهی
پول بر آن چقدر می باشد .در تمام تحقيقات انجام شده
که به آنها اشاره شد ارزش زمانی پول در نظر گرفته نشده
است در حالی که این عامل فاکتور مهمی برای
تصميم گيری در انجام پروژههای بزرگ و سرمایهبر است.
در این مقاله قصد داریم تا ضمن در نظر گرفتن این عامل
به بهينه سازی هزینه و زمان بپردازیم

33

محمدعلی شفيعی و همکاران  /پژوهشهای نوین در ریاضی /سال چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1390

 -8متغیرها و پارامترها:
زمان رخداد رویداد i
حداقل زمان مجاز برای فعاليت i-j

ti :
D f ij  :

زمان نرمال فعاليت i-j

Dn ij  :

حد اکثر زمان مجاز برای فعاليت i-j

Dmij  :

زمان برنامهریزی شده (عملی) برای اجرای فعاليت i-j
هزینه غيرمستقيم (باالسری) پروژه
هزینه مستقيم پروژه

d ij :

هزینهی فشردهسازی فعاليت i-j

H:

Kn :
C f ij  :

هزینهی نرمال فعاليت i-j

Cn ij  :

هزینهی انجام با تاخير فعاليت i-j

Cmij  :

ضریب هزینه فشردهسازی فعاليت i-j

Cij :

ضریب صرفهجویی به تاخير انداختن فعاليت i-j

Cij :

حد اکثر زمان مورد نظر برای اتمام پروژه

t Max :

حد اکثر بودجه در اختيار

CMax :

نرخ بهره

I0 :

اگر فعاليت مربوطه فشرده شود  1در غير اینصورت  3است

y ij :

اگر فعاليت مربوطه با تاخير انجام شود  1در غير اینصورت  3است

y ij :

اگر فعاليت مربوطه در زمان نرمال انجام شود  1در غير اینصورت  3است

y ij :

 -3بیان مسئله:
زمانی که فعاليت های آغازین یک پروژه فشرده میشوند
سرمایه مورد نياز برای فشرده سازی تا روز پایان پروژه
درگير خواهد بود و چنانچه فعاليت های پایانی پروژه
فشرده شوند این سرمایه زمان کمتری را در پروژه درگير
خواهد بود .همين اثر در رابطه با صرفهجویی حاصل از به
تاخير انداختن انجام فعاليت ها نسبت به زمان نرمال در
طول زمان انجام پروژه مشهود است .لذا ارزش زمانی پول
به عنوان یک عامل تاثيرگذار در این زمينه مطرح خواهد
بود .الزم به توضيح است که در این مقاله به دنبال ارائه
مدلی که فاکتور ارزش زمانی پول را در مسائل تبادل
هزینه و زمان لحاظ نماید ،خواهيم بود.
شهریاری و همکاران در سال  2339مسئله تبادل هزینه
و زمان را با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول مورد بررسی
قرار دادند .دستاورد آنها ارائه یک مدل ریاضی در
زمان بندی شبکه های پرت بود .در این تحقيق آنها نائل
به توسعه بزرگی بر مقوله فشردهسازی زمان در شبکههای

پرت و سی پی ام گردیدند که ارزش زمانی پول به عنوان
یک متغير تأثيرگذار بر تابع هزینه کل به صورت خطی،
غيرخطی و چندهدفه مورد مطالعه قرار گرفت ] .[27البته
شهریاری در مقاله ای دیگر نيز با استفاده از NSGAII
و مرتب سازی در داده های غيرمسلط ،راه حلی برای
 DTCTPارائه نمود که در نهایت منجر به ارائه تابعی
برای در نظر گرفتن مطلوبيت تصميم گيرنده درمسئله
فشردهسا زی با در نظر گرفتن معيار ارزش زمانی پول و
تبادل آن با ميزان فشردهسازی گردید ].[28
از اینرو هزینهی فشرده سازی به تابع هزینه کل اضافه و
صرفه جویی حاصل از به تاخير انداختن فعاليتها از آن
کم می شود تا تبادل زمان و هزینه در شبکههای پرت به
صورت واقعیتر و با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول به
انجام تبادل هزینه و زمان بپردازد.
بنا بر این تابع هزینه این مدل متشکل از هزینههای
مستقيم ،غيرمستقيم و هزینه فشردهسازی و صرفهجویی
حاصل از به تاخير افتادن انجام فعاليتها میباشد.
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) 𝑗𝑖𝑑 −
)𝑗𝑖(𝑛𝐷( 𝑗𝑖− ∑ ∑ Ć𝑖𝑗 . ý
𝑗

𝑖

) 𝑗𝑖𝑑 −

برای درج روابط که قادر به لحاظ نمودن فاکتور ارزش
زمانی پول برای فشردهسازی باشد ،به ترتيب زیر عمل
میکنيم.
اگر فرض کنيم تعدادی از فعاليت ها فشرده شده است و
برای هر واحد زمانی فشرده سازی فعاليت  i-jبه ميزان
 Cijواحد پول هزینه صرف شده باشد ،واضح است که
)  ∑i ∑j Cij (t n − t iبيان گر مقدار پولی است که از
روز 𝑖ام تا روز 𝑛 ام (روز اتمام پروژه) در پروژه درگير بوده
است .به همين ترتيب ميزان صرفهجویی هزینهها نيز
می بایست متاثر از ارز ش زمانی پول باشد بنابراین داریم:
𝑛𝐾 𝑧1= 𝐻(𝑡𝑛 − 𝑡1 ) +

'

در رابطهی باال  I 0نرخ بهره است و  Cijو  Cijتحت
عنوان ضریب هزینه و صرفهجویی عمل میکنند .در
گذشته تحقيقاتی بر روی چگونگی تاثيرگذاری هزینههای
پروژه و نيز فشردهسازی هزینه ها انجام شده است .از آن
جمله می توان به مطالعه انجام شده توسط Ameen
اشاره نمود که با تعریف شاخص شيب هزینه و ارائه
تکنيکی تحت عنوان  CAPERTSIMبه
تصميم گيری تحت شرایط عدم قطعيت برای تبادل هزینه
و زمان در فشردهسازی و رابطه بين آنها پرداخت .در این
تحقيق شاخص شيب هزینه ،نسبت هزینه اعمال شده به
ميزان فشردهسازی تعریف گردید و با در نظر گرفتن طول
زمان های هر فعاليت به صورت احتمالی مدلی نسبتاً
ابتدایی بر مبنای یک شبيه سازی ساده برای فشردهسازی
ارائه گردید ] . [29در این تحقيق بنا داریم رابطهای
غيرخطی برای 𝑗𝑖𝐶 و  Cijنسبت به طول زمان اجرا
فعاليتها ارائه دهيم که برای این منظور فرض شده رابطه
هزینه فشردهسازی فعاليت ها با طول زمان اجرا آنها به
شکل  1باشد:

)𝑗𝑖(𝑛𝐷({ 𝑗𝑖𝑦 + ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗 .
𝑗

𝑖

} − 𝑑𝑖𝑗 ) + (𝑡𝑛 − 𝑡𝑖 )𝐼0
)𝑗𝑖(𝑛𝐷({ 𝑗𝑖− ∑ ∑ Ć𝑖𝑗 . ý
𝑗

𝑖

} − 𝑑𝑖𝑗 ) + (𝑡𝑛 − 𝑡𝑖 )𝐼0

C
C
C(dij
) C
n
t

D
شکل  -1نمودار رابطه هزینه و زمان

dij

D
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با توجه به شکل مذکور چنانچه رابطه ميزان فشردهسازی
زمان با هزینه فشرده سازی از توزیع نمایی منفی با
ضابطه ای به شکل زیر پيروی کند ،آنگاه داریم:
) 𝑗𝑖𝑑(𝛽𝐶(𝑑𝑖𝑗 ) = 𝑎𝑒 −
با مشخص بودن مختصات نقاط به طول 𝑛𝐷و 𝑓𝐷 مقادیر
 αو  βقابل محاسبه است:

𝐶

𝑓

𝑛𝐷 𝐷𝑓 −

𝑦𝑖𝑗 + 𝑦ˊ𝑖𝑗 + 𝑦˝𝑖𝑗 = 1
𝑥𝑎𝑚𝑡 =< 𝑛𝑡

)(5
)(6
)(7

∑𝑖 ∑𝑗 𝑦𝑖𝑗 . 𝑎𝑖𝑗 . 𝑒 −𝛽𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) (1 + (𝑡𝑛 +

𝑡𝑖 ))𝐼0 − ∑𝑖 ∑𝑗 𝑦ˊ𝑖𝑗 . 𝛼ˊ𝑖𝑗 . 𝑒 −𝛽ˊ𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) (1 +
𝑥𝑎𝑚𝑐 =< ) (𝑡𝑛 + 𝑡𝑖 ))𝐼0 + 𝐻(𝑡𝑛 − 𝑡1
(8) 𝑡𝑖 ≥ 0
}𝑦𝑖𝑗 ∈ {0.1

 -4-9تابع هدف اول:

) 𝑛𝐷𝑎 = 𝑒 (𝐿𝑛 (𝐶𝑛 )+𝛽.
)𝑛𝐶( 𝑛𝐿

𝑗 ∀𝑖.

43

=𝛽

به همين ترتيب برای ضریب صرفهجویی هزینهها داریم:
)𝑗𝑖𝑑(𝛽𝐶ˊ(𝑑𝑖𝑗 ) = 𝛼ˊ𝑒 −
𝑚𝐷𝛼ˊ = 𝑒 (𝐿𝑛(𝐶𝑚)+𝛽ˊ.
𝐶
) 𝑚𝐶 ( 𝑛𝐿
𝑛
= ˊ𝛽
𝑚𝑛𝐷 𝐷𝑛 −
از سوی دیگر هدف دوم پروژه را برابر زمان اتمام پروژه
قرار میدهيم:

𝑛𝑡 = 𝑧2

در تابع هدف اول ميزان کل هزینههای مستقيم و
غيرمستقيم پروژه ،هزینههای حاصل از فشردهسازی
فعاليتها و صرفه جویی ناشی از به تاخير انداختن انجام
فعاليت ها قرار دارد .نکته ی قابل توجه در تابع هدف اول
در نظر گرفتن ارزش زمانی پول در محاسبه هزینههای
فشرده سازی و صرفه جویی در تاخير فعاليتها است .به
طور کلی می توانيم این تابع را به صورت زیر تفکيک
نمایيم.
 هزینه های حاصل از فشرده سازی فعاليتها:(1  (t n  ti ) I 0

) ( d ij

ij

 y . .e 


ij ij

i

j

 صرفه جویی ناشی از به تاخير انداختن فعاليتها:(1  (t n  ti ) I 0

)   ' ij (d ij

y 'ij. 'ij .e


j

 -4مدل رياضي:
با توجه به توضيحات باال مدل ریاضی ارائه شده به
صورت زیر میباشد:
𝑚𝑖𝑛𝑧1
= ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗 . 𝑎𝑖𝑗 . 𝑒 −𝛽𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗) (1
𝑗

𝑖

+ (𝑡𝑛 + 𝑡𝑖 ))𝐼0
− ∑ ∑ 𝑦ˊ𝑖𝑗 . 𝛼ˊ𝑖𝑗 . 𝑒 −𝛽ˊ𝑖𝑗 (𝑑𝑖𝑗) (1
𝑗

𝑖

𝑛𝑘 + (𝑡𝑛 + 𝑡𝑖 ))𝐼0 + 𝐻(𝑡𝑛 − 𝑡1 ) +
𝑛𝑡 = 𝑚𝑖𝑛𝑍2
𝑠. 𝑡:

)(1
𝑗𝑖𝑑 ≥ 𝑖𝑡 𝑡𝑗 −
𝑗 (2) 𝑦𝑖𝑗 . 𝐷𝑓𝑖𝑗 ≤ 𝑦𝑖𝑗 . 𝑑𝑖𝑗 < 𝑦𝑖𝑗 . 𝐷𝑛𝑖𝑗 ∀𝑖.
𝑗 (3) 𝑦ˊ𝑖𝑗 . 𝐷𝑛𝑖𝑗 < 𝑦ˊ𝑖𝑗 . 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑦ˊ𝑖𝑗 . 𝐷𝑚𝑖𝑗 ∀𝑖.
)(4
𝑗𝑖˝𝑦 𝑦˝𝑖𝑗 . 𝑑𝑖𝑗 = 𝐷𝑛𝑖𝑗 .
𝑗 ∀𝑖.

i

 هزینه های مستقيم و غيرمستقيم پروژه:H (t n  t1 )  k n

 -8-4تابع هدف دوم:
کامال مشخص است که در تابع هدف دوم زمان اتمام
پروژه را  minمیکنيم .بهينه سازی این هدف به همراه
هدف اول ،یک ساختار همگون از پاسخها را ایجاد
می نماید .به طوری که بدون دخالت دادن هدف دوم در
روند بهينه سازی مسئله ،جواب ها به سمت به تاخير
انداختن پروژه تشویق می شوند ،چرا که برای بهينه نمودن
هدف اول تمایل به صرفهجویی بيشتر هزینهها دارند .اما
واضح است که صرفه جویی بيشتر هزینهها زمان
طوالنی تر اجرای پروژه را به دنبال دارد و بدین ترتيب
تابع هدف اول غيربهينه می شود .از طرفی اجرای پروژه

ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای مسأله تبادل هزینه -زمان و در نظر گرفتن ارزش زمانی پول با استفاده از الگوریتم MOPSO

دربازهی زمانی کوتاهتر با فشردهسازی بيشتر فعاليتها و
پرداخت هزینه های بيشتر روبرو است.
محدودیت اول :این محدودیت برای رعایت پيشنيازی
فعاليت ها قرار داده شده است به طوریکه اگر فعاليت B
پيش نياز فعاليت  Aباشد برای زمان اتمام فعاليت A
داریم:

t A  d BA  t B

اما عالمت بزرگتر مساوی به این علت استفاده شده است
که به عنوان مثال فرض کنيد فعاليتهای  Bو C
پيش نياز فعاليت  Aباشد آنگاه برای زمان اتمام فعاليت
 Aداریم:

t A  maxdBA  tB , dCA  tC 

محدودیت دوم :محدودیت کنترلی برای فشردهسازی
فعاليت ها است به طوریکه اگر فعاليتی فشرده شود
) (𝑦𝑖𝑗 = 1حد پایين این فشرده سازی برابر 𝑗𝑖𝑓𝐷
می باشد از طرفی اگر فعاليتی فشرده شود با توجه به
محدودیت  2و  ،0حتما ) (𝑦𝑖𝑗 = 1خواهد شد.
محدودیت سوم :محدودیت کنترلی برای به تاخير انداختن
فعاليت ها است .به طوری که اگر فعاليتی با تاخير مواجه
شود ) (𝑦"𝑖𝑗 = 1حد باالی این تاخير برابر 𝑗𝑖𝑚𝐷
می باشد ،از طرفی اگر فعاليتی با تاخير مواجه شود با توجه
به محدودیت  3و  0حتما ) (𝑦′𝑖𝑗 = 1خواهد شد.
محدودیت چهارم :محدودیت کنترلی برای انجام فعاليت
در زمان نرمال است به طوری که اگر فعاليتی در زمان
نرمال انجام شود ) ،(𝑦"𝑖𝑗 = 1این زمان برابر 𝑗𝑖𝑛𝐷
می باشد .از طرفی اجرای فعاليت در زمان 𝑗𝑖𝑛𝐷 با توجه
به محدودیت  3و  0حتما ) (𝑦"𝑖𝑗 = 1خواهد شد.
محدودیت پنجم :به این معنی است که برای طول زمان
اجرای هر فعاليت به طور کلی سه حالت وجود دارد و
برای هر فعاليت می بایست یکی از این سه حالت را
برگزینيم.
 فعاليت فشرده میشود. فعاليت با تاخير مواجه میشود. فعاليت در زمان نرمال انجام میشود.محدودیت ششم :محدودیت زمان اجرای پروژه حداکثر تا
زمان 𝑥𝑎𝑚𝑡 است.

محدودیت هفتم :محدودیت بودجه در اختيار حد اکثر تا
مقدار 𝑥𝑎𝑚𝐶 است.

 -8روش حل:
تاکنون تحقيقات زیادی در رابطه با استفاده از الگوریتم
 GAدر حل مدل های ریاضی تکهدفه و چندهدفه
انجام شده است .برای مثال  ,Sou-Sen Leuبا ارائه
مقاله ای در مجله بين المللی کنترل پروژه و با استفاده از
الگوریتم ژنتيک بر مبنای نظریه فازی ،اثرات عدمقطعيت
و داده های نادقيق در زمينه تبادل هزینه و زمان را بررسی
نمودهاند ] .[30در تحقيقی دیگر Heng.Li
و  J.N.Caoاز دانشگاه پلیتکنيک هنگکنگ با
تر کيبی از الگوریتم ژنتيک و متدهای learning
 machineدست به ایجاد تکنيکی به نام MLGAS
زده اند و ادعا کرده اند در حالتی که رابطه بين هزینهها و
فعاليت ها غيرخطی باشد ،این تکنيک جوابهای بهتری
بدست خواهد داد ] .[31در ميان پژوهشهای انجام
شده ،مقاله Chung – Wei Fengو Scott.
 A.Burnsاز دانشگاه ایلی نيوز ،ضمن ارائه الگوریتمی
بر پایه الگوریتم ژنتيک ،یک برنامه محاسباتی نيز در
زمينه محاسبه کارایی الگوریتم تهيه کرده است .این
پژوهش کامل ترین پژوهشی است که با استفاده از
الگوریتم ژنتيک ،در زمينه تبادل هزینه و زمان انجام شده
است ] Chua .[32و همکاران در سال  1990با استناد
به آن که برای حل مسایل فشرده سازی زمان ،مدلهای
ریاضی مانند برنامه ریزی خطی و برنامهریزی عدد صحيح
از لحاظ زمان محاسبات به صرفه نمیباشند و برای
مسائل با حجم بزرگ کارایی چندانی ندارند ،اقدام به
توسعه الگور یتم ژنتيک برای آن نمود .در این مدل
محدودیت منابع برای هر یک از فعاليتها نيز مدنظر قرار
گرفت ].[33
به طور کلی الگوریتمهای بهينهسازی تکهدفه ،حل
بهينه را با توجه به یک هدف مییابند و این در حالی
است که در مسائل چند هدفه یک حل بهينه مجزا را
نمیتوان یافت .پس طبيعی است که با یک مجموعهای
از حلها به نام حل های مغلوب نشده موثر سر و کار داشته
باشيم .از بين این مجموعه حل های متناهی ،حل مناسب

محمدعلی شفيعی و همکاران  /پژوهشهای نوین در ریاضی /سال چهارم ،شماره چهاردهم ،تابستان 1390

جواب هایی خواهد بود که عملکرد قابل قبولی را نسبت
به همه اهداف داشته باشد .حل مسائل چندهدفه با
رویکرد پارتو از دسته مسائل پيچيده تر در حل مسائل
چندهدفه میباشند ].[34
علت این است که معموالً جواب بهينه خاصی برای این
روشها بدست نمیآید ] .[36شکل  2مجموعه

42

جواب های پارتو را در فضای حل مسائل چندهدفه نشان
میدهد.

شکل  -2مجموعه جوابهای پارتو در حل مسائل چندهدفه ][34

 -9الگوريتم بهینه سازی اجتماع ذرات
چندهدفه:(MOPSO) 8
چندین رویکرد مختلف از الگوریتم  PSOبرای مسائل
چند هدفه توسعه داده شده است .الگوریتم  Mooreو
 Chapmanدر سال 1999از اولين الگوریتمها در این
زمينه است ] . [37این الگوریتم در یک سند غير چاپی
ارایه شد و مبتنی بر پارتو است .همان طور که میدانيم
الگوریتم های مبتنی بر پارتو از مفهوم غلبه جهت
رتبه بندی اعضای جمعيت استفاده میکنند .مشابه
الگوریتم  ،NSGA-IIدر این الگوریتم نيز از دو مفهوم
غلبه و فاصله ازدحامی جهت امتيازدهی به تک تک افراد
جمعيت استفاده شده است .از بهترین الگوریتمهای
بهينه سازی اجتماع ذرات چند دفه ،الگوریتم ارایه شده
توسط  Coello Coelloو همکاران در سال 2334
است که در این تحقيق از آن استفاده میشود ].[38
رویکرد آنها بر مفهوم جواب های پارتو برای تخمين مسير
پرواز هر ذره و نگهداری جواب های نامغلوب قبلی یافت
شده در یک مخزن است ،به طوریکه از این جوابها،
ذرات دیگر برای مسير پروازشان استفاده کنند.

2 Multi-Objective Particle Swarm
)Optimization (MOPSO

 -6-9تعريف پارامترها و اجزای بکار رفته در
الگوريتم:
از آنجایی که در چارچوب بهينهسازی چندهدفه global
best salutationیا بهترین جواب کلی نمیتواند
تعریف گردد ،لذا از یک سطح بایگانی جوابهای
غيرمغلوب به نام مخزن استفاده میشود و دسته ذرات به
صورت تصادفی از مخزن انتخاب میگردند .اعضای
مخزن آنهایی هستند که در فضای جستجو با ناحيه
ازدحامی کمتر ،شانس بيشتری برای انتخاب شدن به
صورت دسته را دارند .یک ساختار مبتنی بر شبکه مطابق
 ، MOPSOیک معيار تراکم برای کاوش در فضای
جستجو را میدهد.
 -6-8مقداردهي اولیه مکان و سرعت و ايجاد
جمعیت اولیه:
ساختار جواب در نظر گرفته شده برای مسئله ارائه شده
مطابق با شکل زیر می باشد که شامل ماتریسی سطری
با تعداد ستون هایی برابر با تعداد فعاليتهای موجود در
پروژه است .هر آرایه ی این ماتریس معرف duration
یک فعاليت به خصوص میباشد.

ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای مسأله تبادل هزینه -زمان و در نظر گرفتن ارزش زمانی پول با استفاده از الگوریتم MOPSO

2

…
d

d

1  2 2  4  1  2 
d

1  2  2 

c1    1

d

 -6-3مراحل تکرار:
پس از مقداردهی اوليه مکان و سرعت هر ذره ،نوبت به
تکرار الگوریتم می رسد تا شرط توقف مسئله برآورده
گردد .مراحل به قرار زیر میباشند:
 -1ارزیابی هریک از ذرات
 -2ذخيره مکانی ذراتی که بردارهای نامغلوب ارایه
میدهند (در مخزن .)REP
 -3توليد مکعب های چند بعدی و قرار دادن ذرات در این
مکعب ها (برای مثال اگر دو تابع هدف وجود داشته باشد
هر محور شامل یک تابع هدف است).
 -4ارزش دهی دوباره حافظه هر ذره (این حافظه برای هر
ذره به عنوان یک راهنما برای حرکت میباشد و همچنين
این حافظه در مخزن  REPذخيره میشود).
الف) برای ذره  i=0تا i=MAX
ب) ]Pbest[i]=POP[i
 -0تا زمانی که حداکثر تکرارها بدست نيامده قدمهای زیر
را انجام میدهيم:
الف) سرعت هر ذره با رابطه زیر محاسبه میشود:
)]𝑖[𝑡𝑠𝑒𝑝𝑏( 𝑉𝐸𝐿[𝑖] = 𝑤 × 𝑉𝐸𝐿[𝑖] + 𝑐1 𝑟1
]+ 𝑐2 𝑟2 (𝑅𝐸𝑃[ℎ
)]𝑖[𝑃𝑂𝑃 −

] Pbest[iبهترین مکانی است که ذره  iتا این لحظه
پيدا کرده است REP[h] .مقداری است که از مخزن
گرفته میشود ،از آنجاییکه همگرایی الگوریتم به شدت
وابسته به پارامترهای اصلی آن شامل  c1 ، wو c2
می باشد ،تصميم بر آن شد تا جهت افزایش کارایی
الگوریتم ،پارامترها در بهترین مقدارخود تنظيم شوند.
یکی از کاراترین روش های ارایه شده در بکارگيری
پارامترهای الگوریتم ،طرح تطبيقی 3است که توسط
کلرک و کندی )2332( 4ارایه شد] .[39روند محاسبه
پارامتر های اصلی در روابط زیر نشان داده شده است.

Adaptive version



3

c1    2
w
w  w  wdamp

که  1  2  4و بهترین مقدار در  1  2و
 1  2  4.1بدست میآید.
ب) موقعيت هر ذره با اضافه کردن سرعت بدست آمده
از مرحله قبل با رابطه زیر بروز رسانی میشود.

]POP[i]  POP[i]  VEL[i
ج) ذراتی در فضای جستجو که از حدودشان تخطی
نمیکنند ،نگهداری میشوند.
د) هر ذره در  POPارزیابی میشود.
ه) محتوای  REPرا با توجه به مختصات ذره در
مکعب های چند بعدی بروز رسانی میشود .این
بروزرسانی شامل اضافه کردن همه جوابهای نامغلوب
جاری به مخزن است .در این فرآیند هریک از جوابهای
مغلوب شده از مخزن حذف میشوند .از آنجاییکه
ظرفيت مخزن محدود است ،هر زمانی که ظرفيت آن
تکميل شد معيار دومی را برای بقاء بکار میبریم .ذراتی
که در مکان هایی از فضای جواب با ازدحام کمتر جمعيت
هستند اولویت باالتری برای بقاء دارند.
و) زمانی که موقعيت فعلی ذره بهتر از موقعيت شامل
حافظه اش است ،موقعيت ذره با استفاده از رابطه زیر بروز
میشود:
]Pbest[i]  POP[i

معيار برای تصميم گيری این که موقعيت کدام ذره از
حافظه بایستی باقی بماند ،به آسانی با پارتوی غالب
بدست می آید (برای مثال اگر موقعيت جاری بوسيله
موقعيت در حافظه مغلوب شود ،موقعيت در حافظه حفظ
می شود ،در غير این صورت موقعيت جاری با موقعيت
حافظه جایگزین میشود و اگر هيچکدام از آنها توسط
دیگری مغلوب نشوند یکی از آنها را به تصادف انتخاب
میکنيم).
Clerc and Kennedy
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ز) افزایش شمارنده حلقه
 -6شرط توقف الگوریتم رسيدن تا تعداد تکرار معينی
است.
شکل  6فلوچارت کلی الگوریتم  MOSPOرا نشان
میدهد.

شکل  - 6فلوچارت الگوریتم MOPSO

 -7مثال عددی:
نمونه موردی از مقاله Crashing PERT
network
using
mathematical
 programmingکه در شماره  19مجله
International Journal of Project
 Managementدر سال  2331به چاپ رسيده است،
انتخاب شده است .شبکه مورد استفاده در این مقاله بارها
و بارها در مقاالت و تحقيقات معتبر دیگری به کار گرفته
شده است و در زمينه فشردهسازی زمان ،منبعی معتبر به
شمار میآید.

فرض این نمونه به این ترتيب است که فعاليتها یا در
زمان نرمال انجام می شوند یا با فشرده سازی مواجه
خواهند شد با توجه به فرضيات موجود در مدل پيشنهادی
این نمونه را برای حالتی که امکان انجام فعاليتها با
تاخير ميسر باشد ،تعميم میدهيم در جدول  2اطالعات
فعاليتها آمده است.

ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای مسأله تبادل هزینه -زمان و در نظر گرفتن ارزش زمانی پول با استفاده از الگوریتم MOPSO
جدول  - 8مشخصات هزينه و زمان مربوط به فعالیتها
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در این مثال مقدار  H=2000 ، Kn=100,000و
نرخ بهره را برابر 𝐼0 = 0.1در نظر می گيریم .همچنين
حداکثر بودجه ی در اختيار را  Cmax=1000,000و
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حداکثر زمان مجاز برای اتمام پروژه tmax=140
لحاظ میکنيم.
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در تصویر شکل  ،0شبکه  AOAمربوطه نمایش داده
شده است.
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A1

A4
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5

2

1

4

A5

A10

A2

3

A17

شکل  - 0دیاگرام  AOAنمونه موردی مورد مطالعه

حل مثال فوق با استفاده از الگوریتم  MOPSOنتایج زیر را در بر دارد که در شکل  3آمده است.
140
138
136
134

Time

132
130
128
126
124

1.5
6

x 10

1.4

1.3

1.2

1.1
Cost

شکل  - 3نمودار مجموعه جواب نا مغلوب در الگوریتم MOPSO

همان طور که در شکل  3مشخص است ،هر چه به سمت
اجرای سریعتر پروژه می رویم مجبور به پرداخت
هزینه های بيشتر هستيم .در چنين شرایطی ناگزیر به
فشرده سازی بيشتر فعاليتها می باشيم .از سوی دیگر اگر

1

0.9

0.8

122
0.7

تمایل به استفاده حداکثری از زمان مجاز اتمام پروژه
داشته باشيم،
از صرفه جویی بيشتر هزینه ها برخوردار خواهيم بود و در
این حالت ميزان به تاخير افتادن فعاليتها افزایش خواهد
یافت .در جدول  3مقدار تابع هدف اول و دوم و نيز ميزان
فشرده سازی و به تاخير انداختن فعاليتها در  10پاسخ
الگوریتم  MOPSOآمده است.

ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای مسأله تبادل هزینه -زمان و در نظر گرفتن ارزش زمانی پول با استفاده از الگوریتم MOPSO
جدول  - 3مشخصات مجموعه جواب نامغلوب نهايي در الگوريتم NSGA-II

Crash

Delay
18
18
16
16
18
17
17
17
18
14
16
16
16
16
18
15
19

49
48
58
65
48
60
53
56
58
62
59
59
59
59
64
69
66

با توجه به نتایج بدست آمده از پاسخ  1تا  10به طور کلی
شاهد روند صعودی زمان اتمام پروژه ،روند نزولی
هزینه ها ،روند نزولی ميزان فشردهسازی و روند صعودی
ميزان به تاخير انداختن فعاليتها میباشيم.

نتیجهگیری:
در این مقاله نشان دادیم که می توان با در نظر گرفتن
فرضياتی ،شرایط مسئله را به دنيای واقعی نزدیکتر
گردانيم .چنان که لحاظ نمودن ارزش زمانی پول در مسئله
تبادل هزینه و زمان یکی از مهم ترین عوامل
تصميم گيری برای مدیران و تصميمگيرندگان باشد .زیرا
همواره در برنامه ریزی اکثر قریب به اتفاق پروژههای

Cost
783340.736
737992.270
899801.061
1120550.54
750907.495
1058317.68
810118.795
878142.461
840096.238
1026633.00
947583.241
981333.564
981333.564
981333.564
1213074.61
1441155.61
1231290.69

time
137
139
131
125
138
126
135
132
133
127
130
129
129
129
124
122
123

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

بزرگ که اجرای آنها شامل مدت زمان طوالنی میشود،
تغيير ارزش پول ایجاد اخالل می نماید .همچنين در نظر
گرفتن تابع غيرخطی هزینه از دیگر نکات قابل توجه در
این راستا می باشد .از سویی دیگر بدست آوردن مجموعه
نامغلوب برای مدل های ریاضی مربوط به مسائل تبادل
هزینه و زمان می تواند برای کارفرمایان و پيمانکاران حائز
اهميت باشد .چرا که این پاسخ ها انعطاف بيشتری نسبت
به زمان اتمام پروژه و بودجه در اختيار دارند و به این
ترتيب شرایط بهتری را برای حضور در مزایدهها و
رقابت های اقتصادی جهت جذب پروژههای بزرگ فراهم
میآورند.
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