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زمانبندیپروژهبا
مدلسازیفرایندانتشارخبرگیميانکارکناندرمسئلة 

منابعمحدودوچندمهارته 
اميرحسينحسينيان،1وحيدبرادران *2
 .9دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 .2استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
(تاریخ دریافت ،17/13/91 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،19/13/15 :تاریخ تصویب)19/13/21 :

چکیده
در این پژوهش ،یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط برای مسئلۀ زمانبندی پروژۀ چندهدفه با منابع محدود و چندمهارته ارائه شده است .اهددا مددل،
کمینهسازی زمان تکمیل پروژه و کمینهسازی هزینههای پروژه است .در این مسئله ،امکان تشکیل گروههای کاری برای مهدار هدای مددنرر فعالیدتهدا
وجود دارد .در مدل پیشنهادی ،کارایی کارکنان متفاو است و آنها میتوانند بهکمک همکاری با کارکنان کارآمددتر ،کدارایی ددود را به دود دهندد .بده
ع ار دیگر ،امکان یادگیری کارکنان از نیروهای کارآمدتر وجود دارد .روابط آموزشی میان کارکنان در قالدب چندد شد کۀ وزندی جهدتدار نمدایش داده
میشود .مدل پیشنهادی از جمله مسائل  NP-hardاست که برای حل آن ،چهار الگوریتم فراابتکاری چندهدفه توسعه یافته است .کارایی الگوریتمها نیدز
در حل چند مسئلۀ نمونه مقایسه شده و مقایسۀ الگوریتمها از نرر همگرایی ،تندو جدوا هدا و زمدان محاسد ا ان دا صدور گرفتده اسدت .هریدک از
الگوریتمها توانستهاند از نرر بردی معیارهای سن ش عملکرد از سایر روشها موفقتر عمل کنند.
واژههایکلیدی:انتشار د رگی ،بهینهسازی چندهدفه ،مسئلۀ زمانبندی پروژه ،یادگیری.


مقدمه 
مسئلۀ زمانبندی پروژه با منابع محدود و چندمهارته یکدی
از مسائل شنادته شده در زمینۀ مدیریت پروژه است .هدد
این مسئله ،زمدانبنددی فعالیدتهدای پدروژه بدا توجده بده
دسترسددی محدددود بدده منددابع و روابددط پددیشنیددازی میددان
فعالیتهاست .در این مسدئله ،فعالیدتهدا حدداقل بده یدک
مهار نیاز دارند و منابع ،کارکنانی بهشمار میآیند که قادر
به ان ا یک یا چند مهار هستند ] .[9هد این پژوهش،
ارائۀ مدل ریاضی جدیدی برای مسئلۀ زمانبندی پدروژه بدا
منابع محدود و چندمهارته است که در آن کارایی کارکندان
متأثر از پدیدۀ یادگیری 2است .در مدل پیشنهادی ،کدارایی
کارکنان در ان ا هریک از مهار هایی که دارندد ،متفداو
است و امکان به ود کارایی آنان بهکمک یادگیری از افرادی
کده کدارایی بدایتری دارندد ،وجدود دارد .یدادگیری در ایدن
مسئله ،زمانی رخ میدهدد کده چنددین نیدروی انسدانی بدا
کاراییهای مختلف برای ان ا یکی از مهار های مورد نیاز
فعالیتها تخصیص یابندد .در ایدن صدور  ،تنهدا مدیتدوان
کارکنانی را به مهار های یدک فعالیدت ادتصداا داد کده
9

* نویسندة مسئول

کارایی آنها در ان ا مهار های مدنرر ،بزرگتر یا مساوی
با یک مقدار استاندارد باشدد؛ بندابراین اثدر یدادگیری نقدش
بسیاری در افزایش تعداد نیروهای واجد شرایط برای ان دا
مهار های مورد نیاز فعالیتهدا دارد .بددینمنردور در ایدن
پژوهش ،از مفهو انتشار 3برای مدلکردن گسترش د رگی
میان کارکنانی که مهار های مشترک دارند ،استفاده شدد.
انتشار به طور معمول در حوزۀ بازاریدابی بدرای مددلکدردن
رفتار افرادی که عالقدهمنددیهدای مشدترکی بدرای دریدد
کایهای گونداگون دارندد ،اسدتفاده مدیشدود ] .[2در مددل
پیشنهادی ،کارکنانی که کارایی بایتری دارند ،میتوانند بدر
کارکنانی که کارایی کمتری دارندد اثرگداار باشدند و سد ب
به ود کارایی افراد شوند .با افزایش کارایی کارکندان ،زمدان
مورد نیاز برای فعالیتها کاهش مییابد .همچنین دسدتمزد
روزانۀ آنها و درنتی ه هزیندههدای پدروژه افدزایش دواهدد
یافت؛ بنابراین در این پژوهش ،یدک مددل ریاضدی دوهدفده
برای مسئلۀ زمان بندی پروژه با منابع محدود و چندمهارتده
ارائه شده است که هد آن کمینه سدازی هدم زمدان زمدان
تکمیل پروژه و هزینه های پروژه است .مسدئلۀ زمدانبنددی
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پروژه با منابع محددود و چندمهارتده ،مسدئلۀ بهیندهسدازی
 NP-hardاست؛ بنابراین برای پروژههایی با ابعاد وسیع ،بده
الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری نیاز است تا جوا بهینه
یا جوا هایی نزدیک به بهینه در زمدان محاسد اتی معقدول
یافددت شددود ] .[4 ،3 ،9در ایددن پددژوهش ،چهددار الگددوریتم
فراابتکاری بهمنرور حل مدل توسدعه یافتدهاندد کده شدامل
4
الگوریتم ژنتیدک بدا مرتدبسدازی غیرمغلدو نسدخۀ دو
5
( ،)NSGA-IIالگوریتم ژنتیک رت ده بنددیشددۀ ندامغلو
( ،)NRGAالگدددوریتم ژنتید دک چندهدفددده )MOGA( 6و
7
الگوریتم انتخا م تنی بدر شدکلدهدی پدارتو نسدخۀ دو
( )PESA-IIهسددتند .بددا توجدده بدده ویژگددیهددای مدددل
پیشنهادی ،یک سادتار نمایش جدید برای الگوریتمها ارائه
شده است تا امکان جستوجوی فضای جوا وجود داشدته
باشد .مقایسههای میان الگوریتمها از نردر همگرایدی ،تندو
جوا ها و زمان محاس ا صور میگیرد.
پيشينةپژوهش 
بلنگددوئز و نددرون یددک مدددل ریاضددی را بددرای RCPSP
چندمهارته پیشنهاد دادندد کده در آن کدارایی کارکندان در
ان ا هریک از مهار هایی که دارند ،متفاو است] .[5ووُ و
سان مدل غیردطی مختلطی را بدرای مسدائل زمدانبنددی
پروژه و تخصدیص کارکندان چندمهارتده ارائده کردندد و بده
مطالعددۀ اثددر یددادگیری کارکنددان بددر به ددود کددارایی آنهددا
پردادتند ] .[6مهمدان چدی و شدادرخ نیدز اثدر یدادگیری و
فراموشی را بر کدارایی نیدروی انسدانی مطالعده کردندد ].[7
کاظمیپور و همکاران مدل عدد صدحیح مختلطدی را بدرای
مسئلۀ زمانبندی پروژۀ چندحالتده و چندمهارتده پیشدنهاد
کردند ] .[9ت ریزی و همکاران روشی متشدکل از دو فداز را
برای بیشینه سازی ارزش فعلی دالص 9در زمانبندی پدروژه
با مندابع چندمهارتده اسدتفاده کردندد ] .[1میسکوئسدکی و
همکاران الگوریتم بهینه سازی متشدکل از الگدوریتم کلدونی
مورچگان 1و قوانین تقدمی را بدرای حدل مسدئلۀ RCPSP
چندمهارته پیشدنهاد دادندد ] .[91جدوانمرد و همکداران دو
مسئلۀ زمانبندی پروژۀ چندمهارته و سرمایهگااری منابع را
تلفی دق کردنددد ] .[99مقصددودلو و همکدداران نیددز الگددوریتم
بهینه سدازی علدفهدای هدرز چندهدفده را بدرای RCPSP
چندحالته و چندمهارته پیشنهاد دادند ] .[92در مطالعدهای
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دیگر ،مقصودلو و همکاران مددل ریاضدی دوهدفده را بدرای
بهینه کردن کل هزینههدا و ریسدک دوبدارهکداری پیشدنهاد
دادند ] .[9چِن و همکاران مسئلۀ زمانبنددی چنددپروژهای
با منابع محدود و چندمهارته را مطالعه کردند که در آن اثدر
یادگیری و فراموشی کارکنان بر کارایی آنها بررسدی شدده
است ] .[93با بررسی پژوهشهای پیشین مدیتدوان نتی ده
گرفت ارزیابی اثر یادگیری کارکنان بر کدارایی آنهدا کمتدر
مدنرر قرار گرفته است .در مطالعا اندکی که اثر یادگیری
را بر کارایی کارکنان بررسی کدردهاندد ،پژوهشدگران فدر
میکنند که کارایی نیروی کار با صر زمان بیشتر در ان ا
یددک مهددار افددزایش مددییابددد .بددا توجدده بدده اطالعددا
جمع آوری شده ،تداکنون اثرپدایری یدادگیری کارکندانی بدا
کارایی کمتر از کارکنانی که کارایی بیشتری دارند ،مطالعده
نشده است؛ بنابراین مطالعۀ حاضر به بررسدی اثدر یدادگیری
کارکنددان از یکدددیگر و نقددش آن در ارتقددای کددارایی آنددان
پردادته است .همچنین اثر یدادگیری کارکندان بدر مقدادیر
زمان تکمیل و هزینههای پروژه مطالعه شده اسدت .در ایدن
پژوهش ،رویکردی نوین برای مدلکردن یادگیری کارکندان
از یکدیگر پیشنهاد شده است .رویکرد پیشنهادی م تنی بدر
مفهو انتشار در ش کههای اجتماعی اسدت .مفهدو انتشدار
معمویً در ش کههای اجتماعی بهمنردور مددلکدردن تدأثیر
افراد بر یکدیگر استفاده می شود .تداکنون از مفهدو انتشدار
د رگی جهت مدلکردن به ود کدارایی کارکندان از طریدق
یادگیری استفاده نشده است؛ بنابراین یکدی از اهددا ایدن
پژوهش پردادتن به این شدکا پژوهشدی اسدت .در سدایر
مسائل زمانبندی نیز میتوان از رویکرد ارائدهشدده در ایدن
مطالعه برای انتشار د رگی میان کارکنان استفاده کرد.

مدلسازیریاضی 
تعریفمسئلهو 
زمانبندیپروژهبامنابعچندمهارته 
فرایندانتشاردر 
انتشار دانش در میان کارکنان مدیتواندد بده به دود کدارایی
افراد من ر شود .هرچده کدارایی افدراد بیشدتر شدود ،تعدداد
کارکنان واجد شدرایط بدرای ان دا مهدار هدای موردنیداز
فعالیتها افزایش مییابد .باید توجه داشدت کدارگری واجدد
شرایط ان ا مهار های یک فعالیت است که میزان کارایی
او ،بیشتر یا مساوی با کارایی مهدار مددنرر باشدد .هرچده
کارایی کارکنان افزایش یابد ،مد زمان ان دا مهدار هدای
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یک فعالیت کاهش مدییابدد .از سدوی دیگدر ،بدهکدارگیری
کارکنانی با کارایی بیشتر ،به افزایش هزینههای پروژه من ر
دواهد شد].[94
در مسئلۀ زمانبندی پروژه چندمهارته ،فر این اسدت
که بردی فعالیتهای پروژه در هر دورۀ زمدانی بده بدیش از
یک نیروی انسانی نیاز دارند تا مهار های مورد نیداز آنهدا
تکمیل شود؛ بنابراین بردی کارکنان این فرصت را دواهندد
یافت تا از طریق همکاری با کارکنان کارآمدتر ،کارایی ددود
را به ود دهند .براین اساس ،ممکن است همکاری دو یا چند
نیروی انسانی س ب یادگیری شود .در این پدژوهش ،روابدط
نیروهای کاری در قالب چند ش که نمایش داده میشود .هر
ش که مرت ط با یکی از مهار های مدورد نیداز پدروژه اسدت.
تعداد گرهها در هر ش که با تعداد کارکندانی کده مدیتوانندد
مهار مربوط را ان ا دهند برابدر اسدت .گدرههدا بدهکمدک
یالهای جهتدار به یکدیگر متصدل شددهاندد .ایدن یدالهدا
نشانگر ارت اط کارکنانی است که مهار های مشترک دارند؛
برای مثال اگر کارایی کارگر  Aدر ان ا مهار  ،kبیشدتر از
کارایی کارگر  Bباشد ،یک یال جهتدار از گرۀ  Aبه گدرۀ B
در ش کۀ  kوجود دواهد داشت .وجود یک یال جهدتدار از
سوی گرۀ  Aبه سوی گرۀ  Bبدین معنی است کده اگدر ایدن
کارگران برای ان ا دادن مهارتی با یکدیگر همکداری کنندد،
کارگر  Aمدیتواندد کدارگر  Bرا آمدوزش دهدد .از آن دا کده
کارایی کارکنان در طول زمان تغییر میکند ،ایدن شد کههدا
پویا هستند].[94
نشاندهندۀ گرا مربوط به شد کۀ  kدر دورۀ t
است .در دورۀ صفر ،ش کهها براساس کارایی اولیۀ کارکندان
نشددانگر
(
شددکل مددیگیرنددد) .
گرا وزنی جهتدار برای مهار  kدر دورۀ  tاسدت.
م موعهای از کارکنانی را نشان میدهد که قدادر بده ان دا
نشدانگر م موعدهای از
مهار  kدر دورۀ  tهسدتند.
یالهای جهتداری است که گره مربوط بده کارکندان را در
ش کۀ  kو در دورۀ  tبه یکددیگر متصدل مدیکنندد.
نشاندهندۀ اوزان غیرمنفدی یدالهدا در شد کۀ  kدر دورۀ t
است .وزن هر یال بهصدور تفداو کدارایی کارکندانی کده
گرههای مربوط به آنها بهکمک این یال به یکدیگر متصدل
شدهاند تعریف مدی شدود .ارت اطدا و اوزان یدالهدای ایدن
ش کهها در طول زمان بهروزرسانی میشوند؛ بنابراین گدرا
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بهدست می آیدد.
براساس اطالعا گرا
در این پژوهش ،بهمنرور انتشار د رگدی میدان کارکندان از
مدل آستانهای دطی 99که از جمله مدلهای شدنادتهشدده
در زمینۀ انتشار در ش کههای اجتماعی است ،استفاده شده
است .در این مدل ،برای هر گدره  ،یدک عددد تصدادفی در
بازۀ ] ]1 ،9تولید میشود .عدد تصادفی تولیدشده برای گرۀ
را آستانۀ گرۀ مینامند که با نمایش داده مدیشدود.
هر گرۀ ́ مدیتواندد بدا وزن ́ بدر گدرۀ اثرگداار باشدد.
هنگددامی کدده یددک گددره از گددرههددای همسددایۀ دددود تددأثیر
می پایرد« ،فعال »92دواهد شد .فعالشدن یک گره به ایدن
معناسددت کدده سددایر گددرههددای همسددایه و غیرفعددال فعددال
میشوند ] .[94 ،2همچنین فعالشدن گرۀ مربوط بده یدک
کارگر در مدل پیشنهادی به این معناسدت کده ایدن کدارگر
واجد شرایط برای تعلدیم همکداران ددود اسدت .گدرۀ در
صورتی که شرط زیر برقرار باشد ،فعال دواهد شد]:[94

 bss  s
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در رابطددۀ  ،9نشددانگر م موعددۀ گددرههددای فعددال در
همسایگی گرۀ  sاست .هنگامی که گدرۀ فعدال مدیشدود،
م از است تا هریک از گرههای غیرفعال در همسایگی ددود
را فعال کند .افرادی کده کدارایی بدایتری از سدایر کارکندان
دارند ،در ابتدای فرایند انتشار در حالدت فعدال قدرار دارندد؛
بنابراین اعضای فعال اولیه براساس کارایی اولیۀ افراد تعیین
دواهندد شددد .در پددژوهش حاضددر ،مدددل آسددتانهای دطددی
بهمنردور اسدتفاده در مسدئلۀ زمدانبنددی پدروژه بدا مندابع
چندمهارته توسعه یافته است .به این ترتیب برای هریدک از
) درنردر
9
کارکنان ،یدک حدد آسدتانهای ( ) (
گرفته میشود که مقدار آن بهصدور تصدادفی در بدازۀ ]،9
 ]1تولید می شود .اگر کارایی یک کارگر بیشتر یا مساوی بدا
مقدار باشد ،این کارگر عضوی فعال دواهد بود .کارکندانی
که کارایی آنها بیشتر یا مسداوی بدا حدد آسدتانهای باشدد،
بهمنزلۀ نیروی کار واجدد شدرایط بدرای آمدوزشدادن سدایر
کارکنان شنادته دواهند شد .گدره مربدوط بده کدارگر در
ش کۀ  kو در دورۀ  tزمانی فعال میشود که رابطۀ زیر برقرار
باشد]:[94
sk (t 1)  skt   s
()2
در رابطددۀ (،)2

9

نشددانگر کددارایی کددارگر در
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میددزان اثرگددااری
شدد کۀ  kو در دورۀ ( )t-9اسددت.
همکاران فعال کارگر  sرا بدر کدارایی ایدن کدارگر در ان دا
مهار  kدر دورۀ  tنشان میدهد .این میدزان اثرگدااری بدا
رابطۀ  3محاس ه میشود]:[94
) skt   s . max ( skt  skt
()3
sAskt

نشانگر م موعهای از کارکنان فعالی
در رابطۀ ،3
است که میتوانند در دورۀ  tکارگر  sرا در ان دا مهدار k
آموزش دهند .بدهعندوان ضدریب اثرپدایری کدارگر  sاز
همکدداران فعددالی کدده کددارایی آنهددا بیشددتر اسددت ،تعریددف
میشود .مقدار این ضریب در بازۀ ] ]1 ،9دواهد بدود؛ بدرای
مثال ،پروژهای را درنرر بگیرید که برای فعالیتهای آن بده
دو مهار نیاز است و کارکنان حاضر در آن  1نفر هسدتند.
فر میکنیم  2نفر از کارکنانی که بیشترین میزان کارایی
اولیه را دارند ،کارکنان فعال محسدو مدیشدوند؛ بندابراین
ارت اطا آموزشی میان کارکنان در قالب دو ش که نمدایش
داده مدیشددود .ایددن ارت اطدا آموزشددی در شددکل  9بددرای
دورههددای  911 ، 1و  211قابددلمشدداهده اسددت.
گرههای س زرنگ و آبی رنگ بهترتیب نشان دهندۀ کارکندان
فعال و غیرفعال هستند .با توجه به اینکده کدارایی کارکندان
بهدلیل اثر یادگیری تغییر میکند ،جهدت یدالهدا در طدول
زمان نیز تغییر دواهد کرد؛ بدینمعنی که یدالهدا از سدوی
کارکنانی با کارایی بیشتر بهسوی کارکنانی با کدارایی کمتدر
حرکت میکنند .با توجه به شکل  ،9جهت بردی از یالهدا
با افزایش تعداد کارکندان فعدال و بدا گاشدت زمدان تغییدر
میکند .اوزان یالها بدهدلیدل محددودیت فضدا در شدکل 9
نشان داده نشده است .افزایش تعداد کارکنان فعدال در ایدن
شکل بیانگر موفقبودن فرایند انتشار د رگی میان کارکنان
است .یالهایی که جهت آنها تغییر کدرده اسدت ،بدا رندگ
قرمز نمایش داده شدهاند.

مدلریاضیپيشنهادی 
در این بخش ،مدل پیشنهادی و فرضیههای آن ارائده شدده
نشان می دهد کده
است .سادتار پروژه را گرا
در آن  Vنشاندهندۀ م موعۀ فعالیتها و  PRبیدانکننددۀ
روابط پیشنیازی فعالیتهاست .فعالیتها بهترتیدب از  1تدا
 N+9شمارهگااری شده اند .فعالیتهای  1و  N+9بهترتیدب

فعالیددتهددای م ددازی ابتدددایی و انتهددایی ش د که هسددتند.
فعالیددتهددای م ددازی زمددان ندارنددد و بدده من عدی نیازمنددد
نیستند .یک فعالیت زمانی می تواند شدرو شدود کده همدۀ
فعالیتهای پیشنیاز آن تکمیل شده باشند .هر فعالیت تنها
در یک حالت (مُد) ان ا مدیشدود .مندابع پدروژه نیروهدای
کاری چندمهارته هستند و می توانند یدک مهدار را ان دا
دهند .هر فعالیت به یک یا چند مهار و به تعداد مشخصی
از کارکنان برای ان ا هریک از مهار ها نیداز دارد .کدارایی
کارکنان در ان ا هریک از مهار هایی که دارندد ،متفداو
است .کارکنانی که کدارایی بیشدتری دارندد ،زمدان کمتدری
برای ان ا مهار های مورد نیاز فعالیتها صر مدیکنندد.
هرچه کارایی کارکنان بیشتر باشدد ،دسدتمزد روزاندۀ آنهدا
بیشتر است .مهار هدا را بایدد کارکندانی ان دا دهندد کده
کارایی آنها بیشتر یدا مسداوی بدا کدارایی مدورد نیداز ایدن
مهار باشدد .بایدد توجده داشدت کده کدارایی کارکندان بدا
یادگیری از نیروهای کارآمدتر به ود مییابد .گرۀ مربوط بده
یک کارگر زمانی فعال میشود که کارایی این کارگر بیشدتر
یا مساوی با مقدار آستانه باشد .تنها کارکنان فعال میتوانند
به آموزش سایر کارکنان بپردازندد .کارکندان فعدال نیدز بده
حالت غیرفعال بازنمی گردندد] .[94در ادامده ،م موعدههدا،
پارامترها ،متغیرهای تصمیم و مدل ریاضی ارائه شده است.

مجموعهها 

 Jم موعۀ فعالیتهای پروژه  j, j  0,1, 2,..., N  1
 م موعددۀ مهددار هددای مددورد نیدداز پددروژه (م موعددۀ
ش کههای آموزشی)  k , k   1, 2,..., K 
 م موعۀ کارکنان چندمهارته  s, s  1, 2,..., S 
 Hم موعۀ دورههای زمانی t, t   0,1, 2,..., T 
 PRم موعۀ روابط پیشنیازی فعالیتها
م موعۀ مهار های مورد نیاز فعالیت j
م موعۀ کارکنانی کده قدادر بده ان دا دادن مهدار k
هستند.
م موعددۀ کارکنددان فعددالی کدده در دورۀ  ،tقددادر بدده
آموزشدادن کارگر  sدر ان ا مهار  kهستند.


پارامترهایمدل 
مددد زمددان اسددتاندارد فعالیددت ( jزمددان مددورد نیدداز
کارکنانی که کارایی آنها  9است).
تعداد کارکندانی کده قدادر بده ان دا دادن مهدار k
هستند
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حداقل کارایی مدورد نیداز بدرای ان دا مهدار  kاز
فعالیت j
میزان بودجهای که در هر دوره از پدروژه قابدلصدر
است.
کل میزان بودجهای که برای پروژه قابلصر است.
ضریب اثرپایری کارگر s
حد آستانۀ کارگر (گره) s
دستمزد روزانۀ کارگری که کارایی او  9است.
برابر  9است ،اگر کارگر  sبتواندد مهدار  kرا ان دا
دهد .در غیر این صور  ،مقدار آن صفر است.

B

𝛪

200

=

t

100

7

=

t

0

7
1

3

1

5
2
6

4

)(4



)(5



Minimize Z2 

t 0

  skt .I . jskt
j 0 t 0 k 1 s 1

6

4

6

4
8

9

9

 X jt  1
t 0

skt 

متغیرهایتصمیم 
کارایی کارگر  sدر ان ا دادن مهار  kدر دورۀ t
مد زمان مدورد نیداز کارکندان تخصدیصیافتده بده
فعالیت j
زمان مورد نیاز برای ان ا دادن مهار  kاز فعالیت j
میزان اثرگااری همکاران فعال کدارگر  sبدر کدارایی
این کارگر در ان ا دادن مهار  kدر دورۀ t
تعداد کارکنان فعال در ش کۀ آموزشی  kدر دورۀ t
تفاو کارایی کارکنان ́ و  sدر ان ا دادن مهار k
در دورۀ t
متغیر تابع هد اول
متغیر تابع هد دو
برابر  9است ،اگر فعالیت  jدر دورۀ  tآغداز شدود؛ در
غیر این صور  ،مقدار آن صفر است.
برابددر  9اسددت ،اگددر کددارگر  sدر دورۀ  tدر حددال
ان ا دادن مهار  kاز فعالیت  jباشد؛ در غیدر ایدن
صور  ،مقدار آن صفر است.
برابر  9است ،اگر گرۀ مربوط به کارگر  sدر ش کۀ k
در دورۀ  tفعال باشد؛ در غیر این صور  ،مقددار آن
صفر است.
برابر  9است ،اگر کارگر  sواجدد شدرایط ان دا دادن
مهار  kاز فعالیت  jدر دورۀ  tباشدد؛ در غیدر ایدن
صور  ،مقدار آن صفر است.

skt  sk (t 1)  skt

s, k , t
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)(7
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́

)(6
1

4

3

برابدر  9اسددت ،اگددر کدارگر  sبددا کددارگر فعددال ́ در
ان ا دادن مهار  kدر دورۀ  tهمکار باشد؛ در غیدر
این صور  ،مقدار آن صفر است.
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j , k

)(92

  j , j   J

T

T

t 0

t 0

s, t
k , t

)(95
)(96
)(97

k

 t.X jt  d j   t .X jt
 jskt  M sk
N 1 K

   jskt 1
j 0 k 1

N 1 S

   jskt  Rk
j 0 s 1

s, k , t

skt  s . skt

j, s, k , t

skt  L jk . jskt

k

)(99

t , k

)(91

s k t 0 skt
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j, s, k , t

)(94

pj

) d j  max(TR jk
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)(93

)  X jt

T

TR jk  max(

t

)(21

t

S

kt   skt 
t 0 s 1

k (t 1)  kt
N 1 K S

  skt .I . jskt  U
j 0 k 1 s 1
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) (29
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t

j 0 t 0 k 1 s 1
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j 0
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Askt 



k ,
t

if skt   s & skt  skt
if skt   s & skt  skt
if skt   s & skt  skt
if skt   s & skt  skt

)(24

j, ( s, s), k ,
t

)(25

j, s, k ,
t





;} Ask (t 1)  {s

; ) Ask (t 1

; ) Ask (t 1
 A
; )sk (t 1


X jt ,  jskt ,  skt ,  jskt ,



مهددار  kدر حددال همکدداری هسددتند یددا دیددر .رابطددۀ 23
را نشان مدیدهدد .روابدط  24و
به روزرسانی م موعۀ
 25نیز نو متغیرهای تصمیم را مشخص میکنند.

روشهایحل 


 sskt {01
},
skt , d j , TR jk , skt , kt ,

ساختارنمایشجوابوفرایندکدگشایی 

sskt , Z1, Z2  0

در این پژوهش ،هر جوا به شکل ماتریس

روابط  4و  5بهترتیب نشداندهنددۀ توابدع هدد اول و
دو مدل هستند که کمیندهسدازی زمدان تکمیدل پدروژه و
هزینههای پروژه بهشمار میآیند .رابطۀ  6تضمین مدیکندد
که هر فعالیت دقیقاً یدکبدار شدرو شدود .رابطدۀ  7میدزان
اثرپایری کارگر  sرا در ان ا دادن مهار  kدر دورۀ  tنشان
میدهد .کارایی کارگر  sدر ان دا دادن مهدار  kدر دورۀ t
در رابطۀ  9قابلمحاس ه است .رابطۀ  1تضمین میکند کده
کارایی کارکنان کمتر یا مساوی یدک اسدت .بدا اسدتفاده از
رابطۀ  ،91زمدان مدورد نیداز بدرای ان دا دادن مهدار  kاز
فعالیت  jمحاس ه میشود .رابطۀ  99کدل زمدان مدورد نیداز
برای تکمیل مهار  kاز فعالیت  jرا محاس ه میکند .رابطۀ
 92نشاندهندۀ روابط پیشنیازی فعالیتهای پدروژه اسدت.
براساس رابطۀ  ،93کارکنان ادتصاایافته به یدک مهدار
می توانند آن را ان ا دهند .رابطۀ  94نشان میدهد که هدر
کارگر تنها میتواند یک فعالیت را در هدر دوره ان دا دهدد.
براساس رابطۀ  ،95میزان استفاده از نیروی انسانی بیشتر از
میزان دسترسی به آنها نیست .رابطۀ  96بیان میکند گدرۀ
مربوط به کارگر  sزمانی فعال میشود که کارایی آن بیشدتر
یا مساوی با حد آستانهای باشد .رابطۀ  97تضمین مدیکندد
کارایی کارکنان تخصیص یافتده بده یدک مهدار از حدداقل
کارایی مورد نیاز بیشتر یا مسداوی اسدت .رابطدۀ  99تعدداد
نیروهددای کددار فعددال را در ان ددا دادن مهددار  kتددا دورۀ t
محاس ه میکند .رابطۀ  91تضمین میکند گدرههدای فعدال
به حالت غیرفعال برنمیگردند .براسداس رابطدۀ  ،21میدزان
هزینۀ هر دوره کمتر یدا مسداوی بدا میدزان بودجدۀ درنردر
گرفتهشده برای هر دوره است .رابطۀ  29نشان میدهد کدل
هزینه های پروژه باید کوچکتر یدا مسداوی بدا کدل بودجدۀ
درنرر گرفتهشده برای پروژه باشد .رابطۀ  22تعیین میکند
که آیا کارگر  sبا کارگر فعدال ́ در دورۀ  tبدرای ان دا دادن

 2نمایش

داده میشود که  Nنشاندهندۀ تعدداد فعالیدتهدای پدروژه
است .سطر نخست در این ماتریس بده فهرسدت فعالیدتهدا
مربوط است .نحوۀ قرارگیدری فعالیدتهدا در ایدن فهرسدت
بهگونهای است که هر فعالیت پس از فعالیتهای پدیشنیداز
دود قرار میگیرد؛ از اینرو فهرست فعالیتها از نرر روابدط
پیشنیازی امکانپدایر 93هسدتند .سدطر دو نشداندهنددۀ
شمارۀ منابع (کارکنان) تخصیصیافته به فعالیتهای پدروژه
است] .[96 ،95پروژه ای را درنرر بگیرید کده شدامل شدش
فعالیت و نیازمند سه مهار است .شکل  2نمونهای از یدک
جوا امکانپایر برای این پروژه است .سطر اول در شکل 2
ترتی ی امکانپایر از فعالیتهای این پروژه را نشان میدهد.
فر میکنیم فعالیت  2نیازمند مهدار  9و  3اسدت .ایدن
فعالیددت در هددر دوره نیازمنددد دو کددارگر بددرای ان ددا دادن
مهار  9است؛ درحالی کده تنهدا یدک کدارگر بدرای ان دا
مهار  3در هر دوره نیاز است .همانطور که در سدطر دو
از شددکل  2مشدداهده مددیشددود ،کددارگران  1و  99بددرای
ان ددا دادن مهددار  ،9از فعالیددت  2تخصددیص یافتددهانددد.
همچنین ،کارگر  7برای ان ا دادن مهار  3به این فعالیت
ادتصاا داده شده است.
5

6

3

4

1

2

9

1

(1 , )3,5

13

()1 , 5

(7 , )9,11

امکانپذیر 

.نمونهایازجواب

شکل2
94

در این پژوهش ،از روش برنامه تولید زمانبندی سری
( [97] )S-SGSبرای کدگشدایی جدوا هدا اسدتفاده شدده
است.
الگوریتمهایفراابتکاری 

در مطالعدۀ حاضددر ،از الگددوریتمهددای ،91 ،99] NSGA-II
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 [29] MOGA ،[99] NRGA ،[21و [22] PESA-II

برای حل مدل پیشنهادی استفاده شدده اسدت .توضدیحا
تکمیلی دربارۀ این روشها در مراجع ذکرشده فراوان است.

نتایجمحاسباتی 
معيارهایسنجشعملکردالگوریتمها 


در این مطالعه ،از معیارهای مختلف سن ش عملکدرد بدرای
اندازهگیری همگرایی الگوریتمهدا ،تندو جدوا هدا و زمدان
محاس ا استفاده شده اسدت .ایدن معیارهدا ع دار اندد از:
تعداد جوا های غیرمغلو  ،[99] )NOS( 95فاصله از جوا
ایدهآل ،[23] (MID) 96معیار فاصلهگدااری،[23] )SM( 97
91
شدددادص تندددو  ،[99] )DM( 99پوشدددش م موعددده
( [99] )C-Metricو زمددان محاسدد ا .)CPU time( 21
هرچه مقادیر شادصهای  DM ،NOSو  C-Metricبیشتر
باشد ،عملکرد الگوریتم بهتر است؛ درحالیکه هرچه مقدادیر
شدادصهددای  SM ،MIDو زمددان محاسد ا کمتددر باشددد،
عملکرد روش حل مطلو تر است.

تنظيمپارامترهایالگوریتمها 

در این پژوهش ،از روش تداگوچی بدرای تنردیم پارامترهدای
الگوریتمهدا اسدتفاده شدد .تداگوچی آمدارهای بده ندا «نسد ت
سیگنال به نویز »23را برای ارزیابی عملکرد یک فرایند پیشدنهاد
داده است .هرچه نس ت سیگنال به نویز بیشتر باشدد ،سدیگنال
کیفیت بهتری دواهد داشت .در این پژوهش ،برای هدر پدارامتر
چهار سطح درنرر گرفته شده است .رحمتی و همکداران ][23
شادصی با عنوان ضریب پراکندگی چندهدفده )MOCV( 24را
برای تنریم پارامترهای الگوریتمهای چندهدفه پیشنهاد دادندد.
ایددن ضددریب ،دو معیددار  MIDو  DMرا بددهترتیددب بددرای
درنررگددرفتن همگرایددی الگددوریتم و تنددو جددوا هددا درنرددر
مدددیگیدددرد .شدددادص  MOCVبدددا اسدددتفاده از رابطدددۀ 26
قابلمحاس ه است ]:[23
22

MID
DM

()26

MOCV 

پنج مسئلۀ نمونۀ  921فعالیتی (با ابعاد بزرگ) بهصور
تصادفی انتخا  ،و هر مسئله  21مرت ه حل شدده اسدت تدا
نتایج مطمئنی حاصدل شدود .بهتدرین جدوا در میدان 21
اجرا ،بهعنوان نتی ۀ هر مسئله درنردر گرفتده شدده اسدت.
برای محاس ۀ  MOCVباید نتایج دو شادص  MIDو DM
به شادص «درصد انحرا نس ی (RPD) »25ت دیل شدوند.
مقدار  RPDبا استفاده از رابطۀ  27بهدست میآید ]:[24
100

()27

* Sol  Sol
* Sol

RPD 

بددا مقدددار  MOCVبددهکمددک یددک
در رابطددۀ ،27
الگوریتم برابر است و بهترین مقدار  MOCVرا در میدان همدۀ
مقادیر نشان میدهد .شکلهدای  6-3بدهترتیدب نشداندهنددۀ
میانگین نس ت سیگنال به نویز برای الگوریتمهای ،NSGA-II
 MOGA ،NRGAو  PESA-IIهستند .مقدادیر پارامترهدای
الگوریتمها نیز بهصور جدول  9است.
pm

pc

-10
-20
-30
-40

0.65 0.70 0.75 0.80 0.05 0.10 0.15 0.20
MaxIt

Npop

-10
-20

Mean of SN ratios

مسائلنمونه 
در این مطالعه 951 ،مسئلۀ استاندارد بهصدور تصدادفی از
پایگاه مسائل نمونۀ زمان بندی پروژه )PSPLIB( 29انتخا ،
و به سه دسدتۀ ابعداد کوچدک ( 31فعدالیتی) ،متوسدط (61
فعالیتی) و بدزرگ ( 11و  921فعدالیتی) تقسدیم شددند .بدا
توجه به ویژگیهای مدل پیشنهادی ،بردی اطالعا باید به
مسائل نمونۀ انتخا شده اضدافه شدود .تعدداد مهدار هدای
پروژه ،از توزیع یکنوادت گسسدته در بدازۀ  ]6 ،91پیدروی
میکنند .تعداد کارکنان دارای توزیع یکنواددت گسسدته در
بازۀ  ]21 ،35است .تعداد مهار های هر فعالیدت از توزیدع
یکنوادت گسسته در بدازۀ  ]9 ،Kپیدروی مدیکندد .تعدداد
کارکنانی که در ابتدای فرایند انتشار در ان ا دادن مهار k
فعال هسدتند توزیدع یکنواددت گسسدتهای در بدازۀ ]9 ،3
دارند .کل میزان بودجهای که برای پدروژه صدر مدیشدود،
 9.111.111واحد پولی اسدت .ضدریب اثرپدایری کارکندان
بهصور تصادفی در بازۀ ] ]1 ،9تعیین میشود .حد آسدتانۀ
همۀ کارکنان  1/5درنرر گرفته شده است .دسدتمزد روزاندۀ
کارکنانی که کارایی آنهدا  9اسدت ،بدهصدور تصدادفی بدا
توزیع یکنوادت در بازۀ  [211 ،411تعیین میشود.
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pc

pm

10 015
0.
0.
MaxIt
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15

0
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05
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65

0.

Npop
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0
30

0

25

0

20

0

0

0

15

10

Mean of SN ratios

-10
-20
-30
-40

20
0.

جوا های غیرمغلو سدایر الگدوریتمهاسدت .بعدد از الگدوریتم
 ،NSGA-IIروش  PESA-IIاز نرددر شددادص  NOSعملکددرد
بهتددری از سددایر روشهددا دارد .از نرددر شددادص  MIDنیددز
الگوریتمهدای  NSGA-IIو  PESA-IIبدهترتیدب رت دۀ اول و
دو را بهدست آوردهاند .یکنوادتی توزیع جوا های غیرمغلو
الگوریتم  MOGAاز سایر الگدوریتمهدا بهتدر اسدت .الگدوریتم
 NRGAپددس از الگددوریتم  MOGAنتددایج بهتددری از نرددر
شدادص  SMاز دو روش دیگددر بدهدسددت آورده اسدت .از نرددر
گستردگی جوا های غیرمغلو (شادص  ،)DMالگوریتمهدای
 NSGA-IIو  NRGAبهترتیب رت ههدای اول و دو را کسدب
کردهاند .از نرر شادص زمان محاس ا نیدز الگدوریتم PESA-
 IIسریعتر از سایر روشها عمل کرده است .

50

شکل.4نمودارسیگنالبهنویزالگوریتمNRGA
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شکل.5نمودارسيگنالبهنویزالگوریتمMOGA
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جدول.1مقادیرپارامترهایالگوریتمها 

pm
-20
-24
-28
-32
-36

0



0
15

شکل.6نمودارسيگنالبهنویزالگوریتمPESA-II


بحثویافتهها 

جدول  2مقایسۀ عملکرد الگوریتمهدای ،NRGA ،NSGA-II
 MOGAو  PESA-IIرا از نردددر معیارهدددای ،MID ،NOS
 DM ،SMو زمان محاس ا نشان میدهد .هدر الگدوریتم پدنج
مرت ه اجدرا شدده و میدانگین نتدایج در جددول  2آمدده اسدت.
براساس نتایج حاصل از دروجیها ،تعداد جوا های غیرمغلو
تولیدشددده بددهکمددک الگددوریتم  NSGA-IIبیشددتر از تعددداد

پارامتر

مقدارپارامتر

نماد

1/65

نرخ تقاطع

1/21
211
311

نرخ جهش
Npop
MaxIt

اندازۀ جمعیت
تعداد تکرار

1/65

نرخ تقاطع

1/21
211
311

نرخ جهش
Npop
MaxIt

الگوریتم
NSGA-II

NRGA

اندازۀ جمعیت
تعداد تکرار

1/65

نرخ تقاطع

1/21
211
311

نرخ جهش
Npop
MaxIt

1/15
211
311
41

Npop
MaxIt
ARS

MOGA

اندازۀ جمعیت
تعداد تکرار
نرخ جهش

PESA-II

اندازۀ جمعیت
تعداد تکرار
اندازۀ آرشیو

در جدولهای  ،6-3الگوریتم ها از نرر میانگین شادص
پوشش م موعه مقایسه شده اند .بدا توجده بده ایدن نتدایج،
الگوریتم  NSGA-IIدر مسائل کوچدک ،متوسدط و بدزرگ
بهمراتب بهتر از سایر روشها عمل کرده است.
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مدلسازی فرایند انتشار د رگی میان کارکنان در مسئلۀ زمانبندی پروژه...
یتمهاازنظرمعيارهایسنجشعملکرد
جدول.2مقایسةالگور 
معیارهایسنجشعملکرد

فعالیتها

تعداد

الگوریتم

J = 31

NSGA-II
NRGA
MOGA
PESA-II
NSGA-II
NRGA
MOGA
PESA-II
NSGA-II
NRGA
MOGA
PESA-II
NSGA-II
NRGA
MOGA

49/36

PESA-II

59/15

J = 61

J = 11

J = 921

NOS

MID

SM

DM

CPU time

23/94
97/59
97/22
21/75
36/97
26/64
27/37

64/29
333/35
397/43
296/97
952/31
479/15
441/13

4/47
3/13
3/24
4/59
9/99
7/19
5/15

5237/26
3911/35
3454/99
3491/91
5733/61
5321/39
4199/74

47/65
52/92
64/49
43/27
11/23
913/92
931/93

33/92

421/99

45/99
37/25
32/19
49/12
54/74
43/74

675/65
919/79
731/21
721/99
2411/52
4274/16

9/94
31/27
27/91
23/57
29/93
15/11
99/91

4313/43

97/27

91925/61
1251/52
9412/16
9443/79
99963/77
91959/23

931/91
949/79
996/65
997/76
991/69
914/11

4139/29

1935/15

243/99

3967/99

1219/25

956/99

75/69
93/32

جدول.3شاخصپوششمجموعهبرایمسائلJ =33
تمها 
مقایسةالگوری 

 NSGA-II

 NRGA

 MOGA

 PESA-II

NSGA-II

1/21
1/95
1/39

1/73

1/27

1/65

1/94
1/61

1/13

1/14

1/94

1/97

NRGA
MOGA
PESA-II

-

جدول.4شاخصپوششمجموعهبرایمسائلJ =06
تمها 
مقایسةالگوری 

 NSGA-II

 NRGA

 MOGA

 PESA-II

NSGA-II

1/96
1/91
1/26

1/61

1/22

1/53

1/74
1/61

1/17

1/19

1/99

1/25

NRGA
MOGA
PESA-II

-



جدول.5شاخصپوششمجموعهبرایمسائلJ =03
تمها 
مقایسةالگوری 

 NSGA-II

 NRGA

 MOGA

 PESA-II

NSGA-II

99/1
21/1
39/1

97/1

25/1

43/1

77/1
74/1

91/1

91/1

NRGA
MOGA
PESA-II





-

36/1

97/1

-

نشریۀ تخصصی مهندسی صنایع ،دورۀ  ،52شمارۀ  ،4زمستان 9317

571

جدول.6شاخصپوششمجموعهبرایمسائلJ =123
تمها 
مقایسةالگوری 

 NSGA-II

 NRGA

 MOGA

 PESA-II

NSGA-II

1/92
1/37
1/42

1/95

1/36

1/66
1/16

 NRGA
 MOGA
 PESA-II

جوا های بهینۀ  911مسئلۀ نمونه با ابعاد کوچک (31
فعالیتی) با جوا هدای الگدوریتم هدای فراابتکداری مقایسده
شدددند .همچنددین فاصددلۀ جددوا هددای بهیندده از نتددایج
الگوریتمهای فراابتکاری محاس ه شده و میانگین درصد این
فواصل از نرر مد تکمیل و هزینههای پروژه بدهترتیدب در
شکلهای  7و  9آمده است .برایناساس ،الگوریتم NSGA-
 IIعملکرد مناسبتری از سایر روشها در یافتن جوا هدای
بهینه دارد.

یتمهاازنظر
جوابهایبهينهبانتایجالگور 

شکل.7مقایسة
زمانتکميلپروژه
۱0
۱4

)GAP (%

0
4
۲
PESA-II

MOGA

NRGA

NSGA-II

6

Algorithms

یتمهاازنظر
جوابهایبهينهبانتایجالگور 

شکل.8مقایسة
ینههایپروژه
هز 

1/14

در ادامه ،اثر یادگیری کارکنان بر مقدادیر توابدع هدد
مطالعه شده است .میانگین جدوا هدای بهیندۀ مسدائل 31
فعالیتی (با ابعاد کوچک) در دو حالت «با اثدر یدادگیری» و
«بدددون اثددر یددادگیری» در جدددول  7مقایسدده شدددهانددد.
برایناساس ،میانگین جوا هدای بهینده در حدالتی کده اثدر
یادگیری کارکنان بر کارایی آنها درنرر گرفته شدده اسدت،
به مراتب کمتر از حالتی است که بده اثدر پدیددۀ یدادگیری
توجهی نشده است.

حالت 

37594/97

42/59

بایادگیری 

59117/64

57/32

بدونیادگیری 

براسدداس جدددولهددای  9تددا  ،99عملکددرد ایددن چهددار
الگددوریتم در دو حالددت «بددا اثددر یددادگیری» و «بدددون اثددر
یادگیری» آمده است .الگوریتمها  91مرت ه اجرا شددهاندد و
میانگین نتایج گزارش شدده اسدت .هدر چهدار الگدوریتم در
حالتی که یادگیری کارکنان از یکدیگر مددنرر قدرار گرفتده
است به نتایج بهتری دست یافتهاند.
جدول.8عملکردNSGA-IIبااثریادگيریوبدوناثریادگيری 

۱۲
۸

1/22

-

نههایپروژه  زمانتکمیلپروژه 
هزی 

Algorithms

۱6

1/99

جوابهابااثریادگيریوبدوناثریادگيری

جدول.7مقایسةميانگين
)GAP (%

PESA-II

MOGA

NRGA

NSGA-II

۱۸
۱0
۱4
۱۲
۱6
۸
0
4
۲
6

-

1/91

1/29

زمان تکمیل پروژه
حالت
با یادگیری
بدون یادگیری

J = 31
44/17
51/96

J = 11
J = 61
949/99
19/51
972/39 999/52
هزینههای پروژه

J = 921
211/44
243/57

J = 921
J = 11
J = 61
J = 31
حالت
با یادگیری 976713/35 931151/13 912414/96 39177/56
بدون یادگیری 914952/93 953991/94 929359/37 52644/91




مدلسازی فرایند انتشار د رگی میان کارکنان در مسئلۀ زمانبندی پروژه...
جدول.0عملکردNRGAبااثریادگيریوبدوناثریادگيری 
زمانتکمیلپروژه
حالت
با یادگیری
بدون یادگیری

J = 31
52/35
65/62

J = 61
17/13
999/22

J = 11
961/55
994/99

J = 921
292/21
256/39

نههایپروژه
هزی 
J = 921
J = 11
J = 61 J = 31
حالت
با یادگیری 292556/13 959942/19 927233/94 47921/14
بدون یادگیری 213767/19 227966/22 961519/39 69469/92
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افددزایش یافددت .جدددول  92اثددر افددزایش مقددادیر مختلددف
پارامترها را بر توابع هد مدل برای یکی از مسائل نمونه بدا
ابعاد کوچک نشان میدهدد .بدرایناسداس ،افدزایش مقدادیر
و بهترتیب من ر به کاهش زمان تکمیدل
پارامترهای
پروژه و افزایش هزینه های پروژه دواهد شد .افزایش پارامتر
 Iتأثیر فراوانی بر زمان تکمیل پروژه ندارد؛ درحالیکه من ر
به افزایش هزینههای پروژه دواهد شد.




جدول.12تحليلحساسيتمدلپيشنهادی

جدول.13عملکردMOGAبااثریادگيریوبدوناثریادگيری 

پارامتر 

زمانتکمیلپروژه 
J = 31
حالت
41/96
با یادگیری
بدون یادگیری 64/69

J = 61
16/61
997/74

J = 11
957/26
971/22

J = 921
291/65
249/19

نههایپروژه 
هزی 
J = 921 J = 11
J = 61
J = 31
حالت
با یادگیری 917671/59 971756/17 925445/73 45944/69
بدون یادگیری 269695/91 223433/91 964619/66 51939/47


جدول.11عملکردPESA-IIبااثریادگيریوبدوناثر
یادگيری 
زمانتکمیلپروژه
J = 31
حالت
با یادگیری 47/63
بدون یادگیری 69/95

J = 61
12/11
994/49

J = 11
952/27
973/91

J = 921
215/15
246/42

نههایپروژه
هزی 
J = 921 J = 11
J = 61
J = 31
حالت
با یادگیری 913459/95 951241/14 996435/74 42597/29
بدون یادگیری 263171/25 917931/17 935914/46 57529/31


تحليلحساسيت 
در این بخش ،صحت مدل ارائهشدده بدا تحلیدل حساسدیت
بررسی شده است؛ بنابراین مقادیر برددی پارامترهدای مهدم
در مدل پیشنهادی تغییر کرده است تا اثر این تغییدرا بدر
زمان تکمیل پروژه و هزینههای پروژه مشدخص شدود .بایدد
توجه داشت که بهدلیل محدودیت فضا ،امکدان نمدایش اثدر
تغییر مقادیر همۀ پارامترها بدر مقدادیر توابدع هدد وجدود
نداشت .در این مطالعه ،برای هر پارامتر سده سدطح درنردر
گرفته شد و مقادیر پارامترها از سدطح اول تدا سدطح سدو

I

سطح 9
سطح 2
سطح 3
سطح 9
سطح 2
سطح 3
سطح 9
سطح 2
سطح 3

مقدار
پارامتر 
91
95
21
1/3
1/5
1/7
211
311
411

زمانتکمیل
پروژه 
953
19
99
945
997
16
959
949
955

نههای
هزی 
پروژه 
39.556
54.317
51.652
36.541
43.516
49.997
35.257
59.411
61.521


پيشنهادها

نتيجهگيریو

در این پژوهش ،یدک مددل ریاضدی دوهدفده بدرای مسدئلۀ
زمانبندی پروژه با منابع محدود و چندمهارته ارائه شدد .در
مدل پیشنهادی ،کارکندان کدارایی متفداوتی در ان دا دادن
مهار های دود دارند و کارایی آنان با یادگیری از کارکندان
کارآمدتر به ود مییابد .بهمنرور مدلکردن روابط آموزشدی
میان کارکنان ،مدل آسدتانهای دطدی توسدعه یافتده اسدت.
اهدا مدل پیشنهادی ،کمینهسازی هم زمان زمان تکمیدل
پروژه و هزینههای پروژه است .بدا توجده بده اینکده مسدئلۀ
زمانبندی پروژه از جملده مسدائل  NP-hardاسدت ،چهدار
الگدددوریتم فراابتکددداری  MOGA ،NRGA ،NSGA-IIو
 PESA-IIتوسددعه یافتددهانددد .همچنددین سددادتار نمایش دی
جدیدی برای این چهدار الگدوریتم پیشدنهاد شدد و تنردیم
پارامترهدای ایدن چهدار الگدوریتم بدهکمدک روش تداگوچی
صور گرفت .عملکرد چهار الگدوریتم پیشدنهادی در حدل
چندین مسئلۀ نمونه با ابعاد کوچک ،متوسدط و بدزرگ نیدز
سن یده شد .مقایسۀ میان الگوریتمهدا براسداس معیارهدای
تعداد جوا های غیرمغلو ( ،)NOSفاصله از نقطۀ ایددهآل
( ،)MIDفاصلهگااری ( ،)SMتنو جوا هدا ( ،)DMزمدان

9317  زمستان،4  شمارۀ،52  دورۀ،نشریۀ تخصصی مهندسی صنایع

 تأثیر فراوانی بر زمان تکمیدل پدروژهI  افزایش پارامتر،میان
. اما هزینههای پروژه را افزایش میدهد،ندارد
بررسی اثر پدیدۀ فراموشی بر کارایی کارکنان مدیتواندد
 از دیگدر زمیندههدای.زمینهای برای پژوهشهای آتی باشدد
 میزان. میزان دسترسی متغیر به نیروی انسانی است،فراوان
دسترسی به نیروی کار در هر دوره ممکدن اسدت بدهدلیدل
 بیماری یدا مدرگ ثابدت ن اشدد؛، مردصی،تعطیال رسمی
بنابراین با درنررگرفتن میزان دسترسی متغیر به نیروی کار
.میتوان به زمانبندیهای کارآمدتر دست یافت
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 نتددایج مقایسده.محاسد ا و پوشددش م موعدده ان ددا شددد
 بر سایر روشهدا ازNSGA-II نشان دهندۀ برتری الگوریتم
. و پوشش م موعه استDM ،MID ،NOS نرر معیارهای
 بده نتدایج بهتدریSM  از نردر شدادصMOGA الگوریتم
 از نرر زمان محاسد ا ازPESA-II دست یافته و الگوریتم
 تحلیدل، در ادامده.سایر روشها سریع تر عمل کدرده اسدت
حساسیت مدل پیشنهادی صور گرفت و نتدایج آن نشدان
و س ب کداهش زمدان
داد افزایش مقدار پارامترهای
 در ایدن.تکمیل پروژه و افزایش هزینههای پدروژه مدیشدود
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