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.1مقدمه

امروزه مدیران فازمانها عمهماً با این مسئله روبهرو هستند که از بون رروهههایی که
بهصهرت بالقهه به آنها روشنهاد میشهد ،کدام رروهه را انتخاب کنند ،رروههها را بر چه افافی
انتخاب کنند یا چگهنه مناب الزم را به آنها جخصوص دهند [ .]18در بون روشهایی که برا
مدیری و کنترل هیینه و زمانبند رروههها و هد دارد ،روش مدیری ارزش کسبشده بهطهر
گستردها برا روشبونی هیینه و زمان اجمام رروههها افتهاده میشهد [ .]2اگر در مسئله انتخاب
فبد رروهه ،اثر متقاب بون رروههها بر مبنا معوارها انتخاب چندگانه و اولهی ها
جصمومگورندگان لحاظ شهد ،جصمومگور بسوار روچوده میشهد .بهخصهص وقتی جعداد زیاد
1
رروهه مه هد باشد [ .]8جعری مدیری رروهه از نظر «مؤفسه مدیری رروهه آمریکا»
بهکارگور دانش ،مهارتها و روشها بهمنظهر ا را مؤثر و کارآمد رروههها اف  .طبق جعری
این فازمان در کتاب « ،»PMBOK 2008رروهه جالشی مهق برا ایجاد یک محصهل،
خدم یا نتوجه منحصربهفرداف [ .]17با جه ه به نوازها رروهه ،ارائه یک مدل با درنظرگرفتن
محدودی ها رروهه ،بهطهر که مناف رومانکار را حداکثر کند ،احسا میشهد؛ از طرفی با
جه ه به محدودی ها فازمان در ا را رروههها مختل  ،مسئله انتخاب رروهه مطرح
میشهد؛ بهطهر که از حداکثر ظرفو فازمان افتهاده شده و درعونحال فازمان با رروهها با
جأخور زمانی و یرر مالی ناشی از آن مها ه نشهد .در این رژوهش یک مدل ریایی مبتنی بر
اندیس زمانی و یک مدل برنامهریی محدودیتی برا مسئله انتخاب و زمانبند رروههها
بهمنظهر حداکثرکردن ارزش فعلی خالص و با درنظرگرفتن هیینهها ایافهکار مناب
ججدیدرذیر و ریمه جأخور و راداش زودکرد ارائه شده اف  .مسئله انتخاب و زمانبند همیمان
رروههها با جه ه به هیینهها ایافهکار  ،راداش زودکرد و ریمه دیرکرد با جه ه به فه شوهه:
ررداخ کارفرما به رومانکار و همچنون مناب ججدید رذیر و ججدید نارذیر با فعالو ها رروهه در
چندین حال ا رایی در کنار هم و در یک مدل بهمنظهر حداکثرکردن ارزش فعلی خالص در نظر
گرفته شده اف  .در رژوهشها روشون جمام مهارد باال در یک مدل بهصهرت همیمان در نظر
گرفته نشده بهد.
فاختار مقاله حایر به این شرح اف  :در بخش دوم ،مبانی و چارچهب نظر رژوهش و در
بخش فهم ،روششنافی رژوهش و مدل ریایی و برنامهریی محدودیتی جشریح شده اف  .در
بخش چهارم ،مدلها ارائهشده با دادهها کتابخانها مهرد آزمایش قرار گرفته و در بخش
رنجم نتوجهگور و روشنهادها ارائه شده اف .

)1. Project Management Institute (PMI
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.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

مسئله  ،RCPSPیکی از مسائ معروف در حهزه جحقوق در عملوات ،مهیهع رژوهشها
بسوار بهده اف ؛ ازاینرو ،جعمومها مختلهی از آن در مبانی نظر رژوهش و هد دارد .این
جعمومها عمهماً بهمنظهر جطبوق مسئله رایها  RCPSPبا شرایط واقعی رخ میدهند .طبق
دفتهبند هارجمن و بریسکرن ( ،)2010این جعمومها در حهزهها زیر رو داده اف [:]10
ـ جعموم مهاهوم فعالو  :میجهان به مهارد مانند ا ازه انقطاع در فعالو [ ،]3جغوور نواز مناب با
جغوور زمان [ ،]4درنظرگرفتن زمانها راهانداز [ ،]15حال ها ا رایی چندگانه 1و مسائ
مبادلها  2اشاره کرد.
ـ جعموم محدودی ها زمانی :در جعمومها زمانی مهارد از قبو حداق جأخور زمانی،3
بوشترین جأخور زمانی ،جاریخها آزادفاز و یرباال ها ،4محدودی ها جعهیض زمانی،5
محدودی ها مهاز فاز و غوره اشاره شده اف .
ـ جعموم محدودی ها مناب  :مناب ججدیدرذیر ،ججدید نارذیر [ ]20و مضاع از مله جعری ها
افتهادهشده در مبانی نظر رژوهش اف  .مهارد دیگر از قبو مناب ججمعی ،نسبی و روهفته
نوی در رژوهشها انجامشده مه هد اف [.]10
ـ اهداف ایگیین :اهداف مبتنی بر زمان یکی از کاربرد جرین اهداف مهردافتهاده هستند .از
دیگر اهداف میجهان به مهارد از قبو  :اهداف مبتنی بر افتحکام ،6اهداف بهمنظهر زمانبند
دوباره ،اهداف مبتنی بر مناب ججدیدرذیر ،اهداف مبتنی بر مناب ججدیدنارذیر ،اهداف مبتنی بر
هیینهها و اهداف مبتنی بر ارزش خالص فعلی اشاره کرد .در مسائ با رروههها چندگانه،7
چندین رروهه با هم برنامهریی میشهند .اینگهنه مسائ نوی جهاب هدف متنافب با خهد را دارند.
چن ( ،)2009مدل ریایی انتخاب و زمانبند را برا ح در یک حال ا رایی بهمنظهر کاهش
زمان اجمام رروههها ارائه کرد [ .]6مدل ریایی رایه آن ،مدل مبتنی بر اندیس زمانی اف که در
ادامه درباره آن جهیوح داده خهاهد شد.
مسائ زمانبند رروهه به روشها مختلهی ح میشهند ،طبق مقاله عبدالشاه (،)2014
این روشها را میجهان به فه دفته کلی :روشها ح دقوق ،ابتکار و فرا ابتکار
8
جقسومبند کرد [ .]1روشها ح دقوق شام مدلفاز ریایی و روشها شمارش یمنی

1. Multiple Modes
2. Tradeoff Problems
3. Time Lags
4. Release Dates and Deadlines
5. Time-Switch Constraints
6. Robustness-based Objectives
7. Multiple Projects
8. Numerical Implicit Methods
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هستند .برا یافتن فرمهلبند منافب برا فاخ مدل ریایی ،مدلها رایها افتهادهشده
در مبانی نظر رژوهش بررفی شد .بر افا مقاله کنه و همکاران ( ،)2013زمانبند
فعالو ها رروهه با افتهاه از مدلفاز ریایی به فه طریق انجام میشهد [:]13
فرمولبندیمبتنيبرانديسزماني.1در این نهع مدلفاز  ،متغور باینر  xitبهعنهان متغور

جصموم در نظر گرفته میشهد i .شاخص فعالو و  tشاخص زمان اف  .اگر فعالو  iدر زمان t
شروع شهد xit ،مقدار یک به خهد میگورد .مدتزمان و زمان شروع فعالو  ،عدد صحوح در نظر
2
گرفته میشهد .متغور  tدر بازه   0,T قرار دارد که  Tحد باالیی طهل زمانبند یا افق زمانی
اف [ .]16متغور  Tبه مدتزمان فعالو ها وابسته اف و با افیایش آن ،جعداد متغورها بهصهرت
3
نمایی رشد خهاهند کرد .این فرمهلبند به مدلها زمان  -گسسته مشههر بهده و با نماد DT
نشانهگذار میشهد [.]12
فعالیتها .4در این نهع مدلفاز  ،MILPیک متغور جصموم

فرمولبندی مبتني برتوالي 

باینر و یک متغور جصموم روهفته  Siجعری میشهد .متغور  x ijاگر و جنها اگر فعالو  jبعد از
فعالو  iا را شهد ،مقدار یک به خهد میگورد .متغور  s iجاریخ شروع فعالو  iرا مشخص میکند.
در این صهرت اگر  x ij  1باشد ،خهاهد بهد p i .طهل زمان فعالو iاف  .متغورها ایافی
ریانها مناب نوی مهردنواز اف جا بتهان آن را برا مسئلهRCPSP
دیگر برا مدلفاز
5
ریان» نوی
گسترش داد؛به همون دلو این نهع فرمهلبند را «فرمهلبند بر افا
مینامند.این نهع مدلفاز بهدلو محدودی ها -Mبیرگ 6که بهمنظهر خطیفاز
محدودی ها دوحالتی (این یا آن) مهردنواز اف  ،آزادفاز خطی یعوهی دارد[ .]13این
فرمهلبند به «مدلفاز روهفته -زمانی مبتنی بر ریان »)FCT( 7مشههر اف  .مدل
ا دهی عبه 8برا  RCPSPکه جهفط فبیهررور( ،)2007ارائه شده اف  ،نهعی فرمهلبند
بر افا جهالی اف [ .]19این مدل در مقاله کرامتی ( )2015نوی افتهاده شده اف [.]11
فرمولبندی مبتني بر رويداد .9برخالف مدلها


 DTکه از متغورها

اندیسگذار شده

1. Time-Indexed Formulations
2. Time Horizon
)3. Discrete-Time Formulation (DT
4. Sequence-based, or Disjunctive Formulations
5. Flow-based Formulations
6. Big-M Constraints
)7.Flow-based Continuous-Time Formulation (FCT
8. Rectangle Packing
9. Event-based Formulations
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مبتنی بر زمان افتهاده میکنند ،کنه ( ،)2011دو نهع مدل دید ارائه کرده اف که متغورها
آن بر مبنا رویدادها اندیسگذار شدهاند [ .]12رویدادها مربهط به زمانها شروع و رایان
فعالو ها اف  .در هر زمانبند با هدف زودجرین زمان رایان 1و با روابط روشنواز رایان به
شروع ( 2)FSو جأخور زمانی 3صهر ،شروع هر فعالو در زمان صهر یا همیمان با رایان یکی از
فعالو ها اف ؛ بنابراین جعداد رویدادها به جعداد فعالو ها بهعالوه یک محدود میشهد .مجمهعه
}   {0,1,2,..., nرویدادها را مشخص میکند .فرمهلبند بر افا رویداد نواز به
فعالو ها مجاز (مهههمی) ندارد .درنتوجه جعداد فعالو ها برابر با  nخهاهد بهد .این
فرمهلبند  ،مانند فرمهلبند بر افا رویداد  ،FCTمیی زمانها فعالو غورصحوح را نوی
دارد و درصهرجیکه افق زمانی برنامهریی افیایش یابد بهدلو افتهاده از جعداد متغور کمتر،
کارایی بهتر نسب به  DTخهاهد داش ؛ همچنون در مقایسه با  ،FCTاز Mـبیرگ افتهاده
نمیکند.
4
فرمهلبند مبتنی بر رویداد بر دو افا امکانرذیر اف  .1 :رویدادها شروع و رایان
()SEE؛  .2رویدادها فعال و غورفعال .)OOE( 5در فرمهلبند بر افا رویداد شروع و رایان
( )SEEاز دو متغور باینر برا شروع و رایان هر فعالو افتهاده میکند .متغور باینر  x ieبرابر
یک خهاهد بهد؛ اگر و جنها اگر فعالو  iدر رویداد  eشروع شهد و همچنون متغور باینر yie
زمانی برابر یک خهاهد بهد زمانی که فعالو  iدر رویداد  eبه رایان برفد .یک متغور روهفته te
برا جعوون جاریخ رویداد  eجعری شده اف  .یک متغور روهفته  rekنوی مقدار مهردنواز از منب k
را درف بعد از رویداد  eنشان میدهد .فرمهلبند  SEEدر مقایسه با  FCTجعداد بوشتر
متغور باینر نواز دارد؛ ولی درعهض از -Mبیرگ افتهاده نمیکند .در فرمهلبند بر افا
رویداد فعال و غورفعال ( ،)OOEبرا هر رویداد جنها از یک متغور باینر افتهاده میکند .در
اینجا متغور  z ieجعری شده اف که اگر و جنها اگر فعالو  iدر رویداد  eشروع شده باشد یا
بالفاصله رس از رویداد  eهنهز درحال رردازش باشند ،برابر یک خهاهد بهد؛ در غوراینصهرت
مقدار آن برابر صهر میشهد؛ درنتوجه z ie ،در زمان رردازش فعالو  iبرا جمام رویدادهایی که
در طهل زمان رردازش قرار دارند ،مقدار یک میگورد .جعداد متغور باینر این روش ،نص روش
 SEEو برابر با روش  FCTاف و جعداد محدودی بوشتر دارد.
با جه ه به نظریه روچودگی ،مسئله  RCPSPیکی از غورقاب کنترلجرین مسائ در
بهونهفاز جرکوبی اف ؛ درواق  RCPSP ،به دفته مسائ  NP-hardدر فطح باال 6جعلق دارد.
1. Left-Shifted Schedule
2. Finish to S
3. Time Lag
)4. Start/end event-based formulation (SEE
)5. On/off event-based formulation (OOE
6. NP-hard in the strong sense
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مسئله  RCPSPبا یک منب و بدون محدودی روشنواز  ،معروف به مسئله زمانبند با مناب
محدودشده ،مسئله  NP-completeدر فطح باال اف و مدلها ریایی ارائهشده برا ح
این مسئله کارایی محافباجی باالیی ندارد [ .]12رویکرد مدلفاز ریایی ،مبتنی بر مدلفاز
ههشمند و الگهریتم ستجه غورههشمند اف ؛ درنتوجه مدلفاز ریایی مسائ واقعی مشک
و ح مدل نوی زمانبر اف ؛ درصهرجیکه در رویکرد برنامهریی محدودیتی ،از مدلفاز
غورههشمند و الگهریتم س و ه ههشمند افتهاده میشهد؛ درنتوجه فرایند مدلفاز جسهو
شده و الگهریتم س و ه نوی از کارایی محافباجی باالجر برخهردار اف  .در این رژوهش
بهمنظهر افیایش نبه کاربرد و عملواجی مدل برا مسائ واقعی ،عالوه بر مدل ریایی ،یک
مدل برنامهریی محدودیتی نوی ارائه شده اف .

1

برنامهريزیمحدوديتي .برنامهریی محدودیتی ( )CPیو روشها ههش مصنهعی اف و

3
2
برا ح مسائ اریا محدودی و بهطهرکلی برا ح مسائ جرکوبی بهکار میرود [.]9
روشها فازگار و افتراجژ ها س و ه فوستماجوک در  CPبرا ح مسائ  ،الزم
هستند .در برنامهریی محدودیتی افتراجژ ها س و ه مختلهی مانند ،جهلود و آزمهن
( ،4)GTعقبگرد ( ،5)BTبررفی روبه له ( 6)FCبرا یافتن راهح ها مسائ جرکوبی
مهردافتهاده قرار میگورد ،روش  GTجمام راهح ها ممکن را جا رفودن به یک هاب مه ه،
س و ه و بررفی میکند .در روش  ،BTاگر راهح فعلی ،محدودیتی را نقض کند ،س و ه
به آخرین متغور فازگار عقبنشونی میکند؛ درنتوجه با حذف شاخهها غوریرور  ،س و ه
برا هابها مه ه ،کارآمدجر از  GTعم میکند .در روش  ،FCمقادیر متناقض برا
متغورها بهطهر مهق حذف میشهند و فایر متغورها مه هد با جه ه به محدودی ها مربهط
به متغور فعلی ،ججدیدنظر میشهند .برا بهبهد عملکرد س و ه ،روش  ،FCانتشار محدودی
بوشتر نسب به روش  GTبرا بررفی فازگار متغورها صرف میکند؛ باو هداین ،زمان کلی
ممکن اف بوشتر شده و رردازش در هر گره طهالنیجر شهد؛ درنتوجه ،با جه ه به ماهو مسئله،
ارزیابی هیینه-فایده برا جعوون یک راهبرد س و ه منافب ،یرور اف [ .]14برنامهریی
محدودیتی در ح مسائ زمانبند افتهاده شده اف  .از مهارد که مسئله زمانبند رروهه با
این روش ح شده اف  ،میجهان به رژوهش لوه و وانگ ( )2011در حداکثرکردن فهد
رروههها انتخابشده ،اشاره کرد [ .]14در این رژوهش زمانبند فعالو ها رروهه در نظر
)1. Constraint Programming (CP
)2. Constraint Satisfaction Problems (CSP
3. Combinatorial Problems
)4. Generate-and-test (GT
)5. Backtracking (BT
)6. Forward Checking (FC
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گرفته نشده اف  .جرو و همکاران ( ،)2011مسئله زمانبند رروهه را با محدودی مناب
ججدیدرذیر بهمنظهر حداق کردن زمان اجمام رروهه به کمک برنامهریی محدودیتی ا را کردند
[ .]21مقایسه این رژوهش با رژوهشها مرجبط در دول  1ارائه شده اف .
دول  .1مقایسه مدلها ارائهشده در روشونه رژوهش
منابعچندحالته

منابعتجديدناپذير

ارزشخالصفعلي

جريمهديرکرد

پاداشزودکرد

روشهایپرداخت


چندپروژه

کرامتی و همکاران،
()1393

✓

-

✓

✓ ✓

انتخابپروژه

فوهوه همکاران،
()1387

✓

-

✓

-

اضافهکاری


مقالهها


-

✓

-

-

-

✓

-

-

مدلفاز ریایی
✓
( ا دهی عبهها)

روشحل

روشها
فراابتکار

چن و افکون)2009( ،

-

-

-

-

-

-

✓

✓

-

مدلفاز ریایی

چاکرابهرجی و فارکر
()2014

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

مدلفاز ریایی
رویداد محهر

لوه و وانگ)2011( ،

-

-

-

-

-

-

✓

در این رژوهش

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓
بدون
زمانبند

✓

-

برنامهریی
محدودیتی

✓

مدلفاز ریایی
و برنامهریی
محدودیتی


شناسيپژوهش 


روش
.3

برا جهفعه مدل بهمنظهر دفتوابی به اهداف رژوهش از موان مدلها ریایی مه هد در
مبانی نظر یک مهرد انتخاب شده و جهفعه داده میشهد.
انتخابمدلپايهرياضي.مدلفاز مبتنی بر رویداد فعال و غورفعال ( )OOEدر مقایسه با
فایر مدلها به جعداد متغور کمتر نواز دارد [ .]5این مدل برا جهاب هدف زمانی طراحیشده
اف  .چهن در فرمهلبند این مدل فرض شده اف که فعالو ها در زودجرین جاریخ ممکن
شروع میشهند ،نمیجهان از این فرمهلبند در جهاب هدف مالی که در آنها با جه ه به زمان
ررداخ ها جهفط کارفرما و محافبه ارزش خالص فعلی ،ممکن اف فعالو ها در زودجرین جاریخ
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ممکن شروع نشهند ،افتهاده کرد .در این مدل ،برا محافبه هیینهها ایافهکار  ،جاریخ رایان
هر فعالو بهطهر دقوق دردفتر نوس ؛ بهعبارتدیگر ،درصهرجیکه در رایان یک فعالو ،
شروع فعالو دیگر و هد نداشته باشد ،مدل الیامی برا اختصاص رویداد به آن ندارد؛ ازاینرو،
امکان محافبه هیینه ایافهکار از یک رویداد به رویداد دیگر امکانرذیر نوس ؛ از طرفی،
دفترفی به فطح مناب ججدیدرذیر در مدل  OOEجنها در رویدادها امکانرذیر اف و اگر
رژوهشگران بخهاهند در هر دوره زمانی  tبه فطح مناب دفترفی داشته باشند ،بهدلو افتهاده از
متغور جصموم در جهاب م شرطی از شرایط مدلفاز ریایی خارج میشهند.
فرمهلبند بر افا رویدادها شروع و آغاز ( ،)SEEدر مقایسه با مدل  OOEبه دو برابر
متغور باینر نوازمند اف ؛ درنتوجه زمان بوشتر برا ح مسئله نسب به مدل OOE
مهردنواز اف []5؛ اما در مقایسه این مدل با مدل  ،DTزمان ح به شرایط مسئله بستگی دارد.
اگر طهل زمانی فعالو ها کم باشد ،مدل  DTفری جر از مدل  SEEعم میکند؛ اما
درصهرجیکه طهل زمانها زیاد و همچنون متنهع باشند ،بهطهر که نتهان دوره زمانی را
بهگهنها جنظوم کرد که زمانها رردازش فعالو ها غورصحوح نشهند ،مدل  SEEدر زمان
کمتر نسب به  DTبه هاب بهونه خهاهد رفود.
در مدل مبتنی بر جهالی فعالو ها ( ،)FCTجهالی دو فعالو یا رردازش مهاز آنها در یک
متغور باینر ذخوره میشهد .این فرمهلبند  ،متغورها و محدودی ها زیاد دارد و از لحاظ
آزادفاز برنامهریی خطی بهدلو افتهاده از -Mبیرگ یعو اف  .برا کنترل مویان افتهاده
از مناب ججدیدرذیر ،ریانی از مناب شک میگورد که رس از رایان هر فعالو به فعالو دیگر
انتقال مییابد .هر فعالو ا ازه دارد از فعالو هایی که از لحاظ جهالی روش از آن قرار دارد ،منب
دریاف کند و فعالو مجاز صهر از فعالو  n+1به مویان ظرفو منب ججدیدرذیر ریان
دریاف میکند.
با جه ه به ریان کنترل مناب  ،امکان محافبه مویان افتهادهشده از هر منب در هر دوره زمانی
به روش خطی به دلو افتهاده از متغور جصموم در جاب م شرطی ،و هد ندارد .در مدل کرامتی
( )2015که جهفعهیافته مدل فبیهررور ( )2007با درنظرگرفتن معوارها مالی اف  ،محافبه
هیینهها ایافهکار با مشک مها ه شده اف [ .]11مدلفاز مبتنی بر اندیس زمانی ()DT
به دالی زیر بهعنهان مدل رایه این رژوهش انتخاب شده اف :
ـ اعمالنکردن شرایط محدودکننده خارج از محدودی ها مسئله؛
ـ افتهادهنکردن از -Mبیرگ در مدلفاز و فرمهلبند ؛
ـ امکان محافبه مویان افتهاده از مناب ججدیدرذیر در هر دوره زمانی؛
ـ کارایی منافب در فعالو ها با مدتزمان کهجاه.
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ارائهمدلرياضي.در مدل رایه ،متغور جصموم  xitاف  .برا گسترش آن به مسئله چندحالته و
چند رروهه ،متغور جصموم به  xpimtجغوور رودا کرد .در اینجا  pنشاندهنده شماره رروهه i ،شماره
فعالو  m ،مد ا رایی فعالو و  tدوره زمانیا اف که این فعالو در صهرت ا راییشدن
رروهه از آن جاریخ شروع میشهد .این متغور ،یک متغور صهر و یک اف  .برا انتخاب رروهه
متغور جصموم  ypنوی به مدل ایافه شده اف  .متغور باینر  ،ypزمانی برابر یک خهاهد شد که
رروهه  pا را شهد؛ در غوراینصهرت مقدار آن صهر خهاهد بهد .مدل ریایی ارائهشده به شرح زیر
اف :
() 1

Max z  CFPnpv CFM npv OAC npv  ROPnpv
T

  x pnmt

CFPnpv  TCFPp  y p / (1   )m Mn t 1

() 2

p P

) CFPnpv    ICFPp   y p / (1  

Tp

() 3

() 4

() 5

H

p P  1

(t d pim ) x pimt

(t d pim ) x pimt

) .x pimt / (1  

) .x pimt / (1  

T

  CFP

pi

pP i Ap m M i t 1

T

pim

CFPnpv  

  CFM

CFM npv  

pP i Ap m M i t 1

T

() 6

OAC npv  OAR r .oart / (1   )t
r R t 1

ROPnpv   y p .(rewRate p (1  g p )  penRate p .g p ).(DL p

() 7

T

  x pnmt

m M n t 1

() 8

).x pimt p  P , (i , j )  E p

) ) / (1  

pnmt



pjmt

T

pim

T

  (t  d

m M j t 1

 x



m M n t 1
T

 t .x

m M j t 1
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()10
()11
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.x pimt V w w W

T

pimw

} N pimr .x pimu  C r r  R , t {1,...,T

   L

p P i Ap m M i t 1

t

  

p P i Ap m M i u t -d pim 1

T

 y p p  P , i  A p
N pimr .x pimu  uart  oart  AC r

pimt

 x

m M i t 1

t

  

p P i Ap m M i u t -d pim 1

} r  R , t {1,...,T

()13
()14
()15
()16

} uart  0, oart  0 r  R , t {1,...,T

- DL p  M .g p p  P

 M .(1- g p ) p  P

T

pnmt

 x

m M n t 1

T

pnmt

 x

m M n t 1

DL p 

}x pimt , g p , y p  {0,1

برا حال ها ررداخ کارفرما میجهان« ،ررداخ در زمان اجمام رروهه»« ،ررداخ در
فهاص زمانی مشخص» و «ررداخ در زمان اجمام فعالو ها» را در نظر گرف  .درصهرجیکه در
جاریخ اجمام رروهه ،بهطهر یکجا جمامی ریانها نقد مثب رروهه ررداخ شهد ،محافبات آن
در جاب هدف بهصهرت رابطه  2خهاهد بهد .رارامتر  TCFPpک ررداختیها کارفرما برا
رروهه  pاف  .نرخ جنیی  1با  αنشان داده شده اف  .درصهرجیکه کارفرما در فهاص زمانی
مشخص رس از جاریخ شروع اقدام به ررداخ مبلغ مطابق با قرارداد کند ،ارزش خالص
ریانها نقد مثب از طریق رابطه  3محافبه میشهد .رارامتر  ICFPpρمویان دریاف
ریان نقد مثب در بازه  برا رروهه  pاف  Tp .جاریخ دریاف این مبلغ اف  .درصهرجیکه
در زمان اجمام هر فعالو  ،کارفرما مبلغ مهردنظرش را برا آن فعالو ررداخ کند ،ارزش خالص
1. Discount rate

انتخاب و زمانبندی چندين پروژه با محدوديت منابع...

89

فعلی این ررداخ ها از طریق رابطه  4محافبه میشهد .رارامتر  CFPpiمبلغی اف که کارفرما
در اجمام فعالو  iاز رروهه  pبه رومانکار میدهد .هیینهها ا را فعالو ها ،به انتها هر
فعالو اختصاص داده میشهد .ارزش خالص فعلی هیینه از طریق رابطه  5محافبه میشهد.
رارامتر  CFM pimهیینه ا را فعالو  iدر حال ا رایی  mبرا رروهه  pاف  .هیینه
ایافهکار مناب ججدیدرذیر فازمان در جاب هدف با عبارت  6محافبه میشهد .هیینه هر واحد
ایافهکار منب  rبا  OARrنمایش داده شده اف  .در هر یک از حال ها اجمام رروهه زودجر
از مهعد و اجمام دیرجر از آن ،درصهرجیکه برا آن طبق قرارداد اولوه راداش یا ریمها در نظر
گرفته شده باشد ،از طریق رابطه زیر اعمال میشهد.
راداش و ریمه جنها در صهرجی محافبه میشهد که رروهه انتخابشده و 𝑝𝑦 برابر یک باشد.
رارامترها  rewRate pو  ، penRatepبهجرجوب ،نرخها راداش و ریمه به ازا هر دوره
زمانی برا رروهه  pاف درصهرجیکه  g pاز محدودی ها  14و  15مقدار یک بگورد ،به این
معنا اف که رروهه رس از جاریخ یرباال جمام شده اف و باید نرخ ریمه در نظر گرفته
شهد .زمان بون جاریخ یرباال از جاریخ اجمام رروهه کم میشهد .بهدلو اینکه جاریخ اجمام رس
از جاریخ یرباال بهده و مقدار آن بوشتر اف  ،خهدبهخهد مقدار این عبارت منهی شده و به
یک ریان نقد منهی جبدی میشهد .اگر  g pبرابر صهر شهد ،نرخ راداش محافبه شده و به
دلو اینکه جاریخ اجمام از جاریخ یرباال کمتر اف  ،ریان نقد به یک ریان مثب جبدی
میشهد .در انتها عبارت با جقسوم مبدل ،این عبارت به ارزش خالص فعلی جبدی میشهد.
به ازا هر ه فعالو ها رروهه که رابطه روشنواز و هد دارد ،محدودی  8اعمال
میشهد .نامعادله  ،9محدودی مجمهع افتهاده از مناب ججدیدنارذیر در ک رروههها و فعالو ها
اف  .رارامتر  Lpimwمویان منب ججدیدنارذیر مهردنواز برا حال ا رایی  mبرا فعالو  iدر
رروهه  pاف  .مقدار منب دردفتر  wبا  Vwنشان داده شده اف  .مجمهع افتهاده از مناب
ججدیدرذیر در ک رروههها و فعالو ها در هر دوره زمانی نباید بوشتر از ظرفو دورها آنها
باشد .در نامعادله  ،10مناب ججدیدرذیر جمام فعالو هایی که از جاریخ  tشروع شدهاند یا هنهز در
این جاریخ به رایان نرفودهاند با یکدیگر م میشهند و مقدار مجمهع آن کمتر و مساو ظرفو
این منب جعوون میشهد .در اینجا N pimr ،مویان مهردنواز از منب  rدر هر دوره زمانی برا
فعالو  iدر حال ا رایی  mدر رروهه  pاف  .ظرفو منب  rبا  Crنشان داده شده اف .
درصهرجیکه در فرآیند ح مسئله ،یک رروهه برا ا را انتخاب شهد ،مدل باید جمام فعالو ها
مرجبط با آن را ملیم به ا را کند و اگر رروهه برا ا را انتخاب نشهد ،هوچیک از فعالو ها آن
نباید ا را شهند .این شرایط با محدودی  11به مدل اعمال میشهد .محدودی  ،12ایافهکار
منب  rرا در دوره  tبا نماد  oartمحافبه میکند .ظرفو مناب دردفتر  ،بدون ایافهکار  ،با
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 ACrنمایش داده شده اف  .درصهرجیکه فطح افتهاده از مناب در یک دوره کمتر از این مقدار
باشد در متغور  uartذخوره میشهد و مقدار  oartبرابر صهر خهاهد شد .بدین منظهر در
محدودی  13هر دو متغور ،غورمنهی در نظر گرفته میشهد .برا هر رروهه یک جاریخ
یرباال جعوون میشهد که در صهرت اجمام رروهه روش از آن جاریخ به ازا هر دوره زمانی،
برا رروهه راداش و در صهرت اجمام رس از یرباال  ،ریمه اختصاص مییابد .برا جعوون
اجمام روش از یرباال یا رس از آن ،از دو محدودی  14و  15افتهاده میشهد .در اینجاn ،
آخرین فعالو مجاز رروهه 1و رارامتر  DLpیرباال رروهه  pاف  .متغور باینر g p
جعوونکننده اجمام رس از یرباال یا قب از آن اف  .درصهرجیکه  g pبرابر صهر شهد،
محدودی  15بیاثر خهاهد شد و جاریخ اجمام رروهه روش از یرباال قرار میگورد.
درصهرجیکه  g pبرابر یک شهد ،محدودی  14بیاثر خهاهد شد و جاریخ اجمام رروهه رس از
یرباال قرار خهاهد گرف  .اطالعات 𝑝𝑔 ،در جاب هدف مهردافتهاده قرار خهاهد گرف .
2

برنامهريزی محدوديتي .این مدل به زبان  OPLنهشتهشده و با IBM ILOG

مدل 

 CPLEX CP Optimizerح میشهد .در مدلفاز برنامهریی محدودیتی از دو متغور
جصموم بازها  ،3اولی برا جعوون زمان شروع و رایان فعالو ها و دیگر برا جعوون حال ها
ا رایی فعالو ها و یک متغور صهر و یک بهمنظهر انتخاب /عدمانتخاب هر یک از رروههها
افتهاده شده اف  .در اینجا هر یک از فعالو ها بهصهرت  Optionalجعری شدهاند جا در صهرت
ا را نشدن رروهه مربهطه ،آن فعالو نوی زمانبند نشهد.
()17

;]dvar boolean project[p in Projects
;dvar interval task[t in Tasks] optional
;dvar interval mode[m in Modes] optional in 1.TH size m.pt

()18

dexpr float Obj = npvCFP1- npvCFM - npvOC+ npvROP

()19

* dexpr float npvCFP=sum(p in Projects) project[p] * p.TCFP
;)](1+a) ^ (-projectEnd[p

()20

)dexpr float npvCFP = sum(p in Projects,t in 1.TH: p.ICFP[t]>0
;)p.ICFP[t]* (1+a) ^ (-t

1. Milestone
2. Optimization Programming Language
3. Interval
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dexpr float npvCFP =sum(i in Tasks) presence of(task [i])*
i.CFP * ((1+a) ^ (-end of(task[i])));

)21(

npvCFM=sum(j in Modes) presence of(mode[j])*j.CFM *
(1+a)^ (-end of(mode[j]))
dexpr float npvOC = sum(k in RenewableRsrcIds,t in
1..TH)(usage[k,t]>AvaRenewableRsrc[k])*(usage[k,t]AvaRenewableRsrc[k])*OCR[k]*((1+a)^-t );
npvROP=sum(p in
Projects)((projectEnd[p]<p.DeadLine)*rew+
(projectEnd[p]>p.DeadLine)*pen)*(p.DeadLineprojectEnd[p])* (1+a)^ (-projectEnd[p])*project[p];
dexpr int Nonrenewable RsrcUsage[r in
NonRenewableRsrcIds] = sum (m in Modes:
m.dmdNonRenewable[r]>0) m.dmdNonRenewable[r] *
presence of(mode[m]);
CumulFunction RenewableRsrcUsage [r in RenewableRsrcIds]
= sum (m in Modes: m.dmdRenewable[r]>0)
Pulse(mode[m],m.dmdRenewable[r]);
dexpr int usage[k in RenewableRsrcIds,t in 1..TH]=sum(i in
Modes)(Start of(mode[i])<=t & t<endOf(mode[i]) & presence
of(mode[i]))*i.dmdRenewable[k];
Subject to:
forall (p in Projects,t in Tasks)
alternative(task[<p.pid,t.tid>],all(m in Modes: m.tid=t.tid &
p.pid=m.pid) mode[m]);
forall (r in NonRenewableRsrcIds)
nonRenewableRsrcUsage[r] <= CapNonRenewableRsrc[r];
forall (r in RenewableRsrcIds)
renewableRsrcUsage[r] <= CapRenewableRsrc[r];

)22(

forall (t1 in Tasks, t2id in t1.succs)
endBeforeStart(task[t1],task[<t1.pid,t2id>]);
forall(t in Tasks)
project[<t.pid>]= presence of(task[t]);

)31(

)23(

)24(

)25(

)26(

)27(

)28(

)29(
)30(

)32(

 برا هریک از حال ها ررداخ ها کارفرما «ررداخ.  جاب هدف مدل اف،18 عبارت
 «ررداخ در فهاص زمانی مشخص» و «ررداخ در زمان اجمام،»در زمان اجمام رروهه
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فعالو ها» بهجرجوب ارزش فعلی ریانها نقد در رابطهها  20 ،19و  21آورده شده اف .
رارامتر  aنرخ بهره (جنیی ) اف  .عبارت جصموم  Project Endجاریخ اجمام رروهه را از رو
آخرین فعالو هر رروهه محافبه میکند .ارزش خالص فعلی ریانها نقد منهی از عبارت
 22محافبه میشهد .عبارت  23مجمهع ارزش خالص فعلی هیینهها ایافهکار را محافبه
میکند .عبارت  24ارزش خالص فعلی ریمه یا راداش زمان اجمام رروهه را محافبه میکند.
عبارت جصموم 1در رابطه  ،25عبارت ] ،Non Renewable Rsrc Usage [rمویان مصرف
مناب ججدیدنارذیر را جهفط ک حاالت ا رایی انتخابشده بوان میکند .در رابطه  26عبارت
 RenewableRsrcUsageجابعی ججمعی 2از کتابخانه جهاب  OPLبرا محافبه ظرفو
افتهادهشده مناب ججدیدرذیر اف .
 Usageدر عبارت  ،27مویان افتهاده از منب  kدر زمان  tرا محافبه میکندdmd .
 Renewableمنب مهردنواز  kبرا فعالو  iاف  .بهدلو اینکه برا جمام حاالت ا رایی ،یک
متغور جصموم در نظر گرفته شده اف  ،فرآیند ح مسئله به انتخاب و زمانبند حال ها
ا رایی خالصه میشهد .برا الیام مدل به انتخاب یک حال ا رایی به ازا هر فعالو از
محدودی  28افتهاده میشهد .برا محدودکردن افتهاده از مناب ججدیدنارذیر از محدودی 29
افتهاده میشهد .رارامتر ] ،Cap Non Renewable Rsrc[rظرفو منب ججدیدنارذیر  rرا نشان
میدهد .از عبارت  30برا محدودکردن مناب ججدیدرذیر افتهاده میشهد .رارامتر Cap
] Renewable Rsrc[rظرفو منب ججدیدرذیر  rرا نشان میدهد .برا جعوون محدودی
روشنواز از دفتهر  31افتهاده میشهد .در عبارت باال  t2idشنافه فعالو هایی اف که رس از
فعالو  t1باید ا را شهند .درصهرجیکه یک رروهه برا ا را انتخاب شهد ،جمامی فعالو ها آن
نوی باید در زمانبند در نظر گرفته شهند .درصهرجیکه یک رروهه انتخاب نشهد ،هوچیک از
فعالو ها آن نباید زمانبند شهند .این رابطه از طریق محدودی  32برقرار میشهد.
هاويافتههایپژوهش


تحلیلداده
.4

برا آزمهن مدلها ارائهشده از کتابخانه  ،Psplibفه رروهه انتخاب شد .هرکدام از
رروههها دارا  16فعالو (فعالو ها مجاز شروع و رایان رروهه) و هر یک از فعالو ها شام
فه حال ا رایی بهدند .ا را این رروههها مستلیم افتهاده از دو منب ججدیدرذیر و دو منب
ججدیدنارذیر بهد .مدل باید با جه ه به محدودی ها از بون فه رروهه ،رروهههایی را انتخاب و
زمانبند کند که ارزش خالص فعلی درآمد ک بوشترین مقدار باشد .رارامترهایی که به دادهها
کتابخانها ایافه شدند در دول  2آورده شده اف .
)1. Decision Expression (Dexpr
2. Cumulative Function
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دول  .2اطالعات مسئله
پروژهها

شماره
1
2
3

افم کتابخانها
j141_8
j149_10
j144_10

یرباال
32
38
40

مناب ججدیدنارذیر
شماره

افق زمانی
60
60
60

نرخ ریمه
100
100
100

نرخ راداش
120
120
120

مناب ججدید رذیر
شماره

ظرفو

هیینه ایافهکار در هر روز

در دفتر

ظرفو

1

87

1

48

60

100

2

79

2

48

60

150

اطالعات باال با فرض بهره مرکب 1با نرخ بهره روزانه برابر با  0/05درصد در نظر گرفته شد
که برابر با نرخ بهره  20درصد در فال اف .
2
برا ح مدل ریایی از فرور نئه و برا ح برنامهریی محدودیتی از لپجاپ با
مشخصات  Intel® Core™ i5-3230M CPUافتهاده شده اف  .فرور نئه برا ح مسائ
عدد جهفط «دانشگاه ویسکانسون» راهانداز شده اف [ .]7مشخصات ح کنندهها در دول
 3آورده شده اف .
دول  .3اطالعات فخ افیار و نرمافیار ح کنندهها
برنامهریی ریایی

برنامهریی محدودیتی

رردازشگر:

2x Intel Xeon E5-2430 @ 2.2GHz (12
cores total), HT Enabled

Intel® Core™ i5-3230M CPU @ 2.63GHz
2.63GHz


حافظه داخلی:

64GB RAM

4GB RAM

نرمافیار:

GAMS 24.4.3r51699 Released Apr2,
2015 LEX-LEG x86 64bit/Linux

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
v12.6 x86

ح کننده:

Dicopt

CP Optimizer engine

مدل ریایی ارائهشده با هر فه روش ررداخ کارفرما ح شد .در دول  4نتایج جاب هدف
با انهاع روشها ررداخ  ،آورده شده اف .

1. Compound interest
2. Neos Server
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دول  .4مقدار جاب هدف برا انهاع روشها ررداخ
روشپرداختکارفرما 

زماناتمامپروژه 

دورهای 


فعالیتها 

زماناتمام

برنامهریی ریایی
برنامهریی محدودیتی

6545/524
6549

6535/076
6428/5

6568/183
6248/2

در شک ها  1و  ،2نمهدار گان فعالو ها رروههها انتخابشده به دو روش برنامهریی
محدودیتی و برنامهریی ریایی با جاب هدف ررداخ در اجمام رروهه ،آورده شده اف  .از بون
فه رروهه مه هد ،رروههها دوم و فهم انتخاب شدهاند .با جه ه به شک ها  1و  ،2زمان شروع
فعالو ها رروههها در هاب برنامهریی محدودیتی حتیاالمکان در انتها شناور آن قرار
گرفته اف ؛ بنابراین هاب بهتر نسب به برنامه مدل ریی ریایی حاص شده اف  .در
شک  .3نمهدار مصرف مناب ججدید نارذیر و شک  .4نمهدار افتهاده از مناب ججدید رذیر برا هر
دو روش آورده شده اف  .این دو نمهدار نشان میدهد که کهچکجرین جغوورات در زمانبند و
انتخاب حال ا رایی فعالو ها ،با اینکه هابها از لحاظ ارزش خالص فعلی یکسان هستند ،چه
جأثور در جسطوح مناب خهاهد گذاش  .با جه ه به اینکه امکان مقایسه هاب بهدف آمده برا
مسئله دول  2با نتایج رژوهشها مشابه و هد ندارد ،در یک فای صهحه گسترده ،هابها
بهدف آمده از لحاظ مه ه بهدن و رعای محدودی ها روشنواز و محدودی ها مناب
بررفی شده اف  .در شک  ،5مدل صهحه گسترده بررفی هاب حاص از مدل برنامهریی
محدودیتی نشان داده شده و به شک مشابه برا مدل ریایی نوی انجام شده اف ؛ همچنون
برا آزمهن مدلها برنامهریی ریایی و برنامهریی محدودیتی ،هاب هر مدل در دیگر
قرار داده شد جا مشخص شهد نرفودن به هاب یکسان در دو مدل ،به دلو خطا مدلفاز
نباشد؛ درنتوجه ،جهاوت در هاب نهایی ناشی از شرط جهق الگهریتم ستجه و کارایی محافباجی
دو روش اف  .شرط جهق برنامه  DICOPTکه در نرمافیار  GAMSبرا ح مدل ریایی
غورخطی عدد صحوح افتهاده شده اف  ،عدمبهبهد هاب زیرمسئلهها اف و شرط جهق این
برنامه لیوماً رفودن به هاب بهونه نوس .
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شک  .1گان رروهه انتخابشده دوم .برنامهریی محدودیتی  ،برنامهریی ریایی
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4
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6
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1
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شک  .2گان رروهه انتخابشده فهم .برنامهریی محدودیتی  ،برنامهریی ریایی

0
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برنامه ریی ریایی

برنامه ریی محدودیتی
100

100

50

50
0

0

8 10 12 14 16 18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
n2

n2

n1

6

4

0

2

n1

شک  .3نمهدار مصرف مناب ججدید نارذیر

برنامه ریی ریایی

برنامه ریی محدودیتی
40

40

30

30

20

20

10

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
r2

r1

0
9 11 13 15 17 19
r2

شک  .4نمهدار افتهاده از مناب ججدید رذیر

r1

7

5

3

1
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شک  .5مدل صهحه گسترده بررفی هاب حاص از مدل برنامهریی محدودیتی

مدل با مقادیر مختل ریمه جأخور و راداش زودکرد و همچنون هیینهها ایافهکار مناب
و با فرض روش ررداخ در اجمام رروهه بررفی شده اف  .جأثور مقادیر مختل رارامترها بر
انتخاب رروههها و مقدار جاب هدف در دول  5نشان داده شده اف  .عل بیجأثوربهدن
هیینهها ایافهکار بر مویان جاب هدف (ارزش خالص فعلی ک ) افتهادهنکردن از مناب
ججدیدرذیر بوشتر از حداکثر ظرفو دردفتر آنها اف .
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دول  .5بررفی مدل ریایی با رارامترها مختل با روش ررداخ در زمان اجمام رروهه
پاداشزودکرد 

جريمهديرکرد 

اضافهکاری

هزينه

پروژههای 


تابعهدف 

(روزانه) 

(روزانه) 

منب 1

منب 2

انتخابشده 


50

60

50

75

1-3

4434

50

60

50

150

1-3

4434

50

60

100

75

1-3

4434

50

60

100

150

1-3

4434

50

120

50

75

1-2-3

3767/6

50

120

50

150

1-2-3

3767/6

50

120

100

75

1-2-3

3767/6

50

120

100

150

1-2-3

3767/6

100

60

50

75

2-3

6545/3

100

60

50

150

2-3

6545/3

100

60

100

75

2-3

6545/3

100

60

100

150

2-3

6545/3

100

120

50

75

2-3

6545/3

100

120

50

150

2-3

6545/3

100

120

100

75

2-3

6545/3

100

120

100

150

2-3

6545/3

نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

یکی از ارکان مهم مدیری رروهه ،انتخاب رروههها فهدآور با جه ه به محدودی ها
زمانی ،مکانی ،بهد ها  ،نورو انسانی ،مهاد اولوه دردفتر و ججهویات فازمان اف  .با جرکوب
این شرایط به مسئله زمانبند فعالو ها رروهه امکان مدلفاز فرآیند جصمومگور برا
مدیران رروهه فراهم میشهد .در این رژوهش با افتهاده از رویکردها مدلفاز ریایی و
برنامهریی محدودیتی دو مدل بهمنظهر انتخاب و زمانبند رروههها با افتهاده از مناب
ججدیدرذیر و ججدیدنارذیر ارائهشده که هدف آنها حداکثرکردن ارزش فعلی خالص با
درنظرگرفتن هیینهها ایافهکار و روشها ررداخ مختل اف  .در مدل ریایی ارائهشده
در این مقاله بهدلو غورخطیبهدن جاب هدف ،دفتوابی به هاب بهونه جضمونشده نوس ؛
ازاینرو ،روشنهاد میشهد رژوهش ها آجی در ه بهبهد عملکرد مدل ریایی و کاهش زمان
ح برا مسئلهها بیرگ باشد .مقایسه عملکرد مدل ریایی و برنامهریی محدودیتی با
طراحی مسائ مختل و مقایسه کارایی محافباجی آنها و همچنون ارائه روشها فراابتکار
دید و مدلها نهین مبتنی بر برنامهریی محدودیتی برا کاهش زمان ح و ارجقا کارایی
ح مسائ بیرگ نوی میجهاند بهعنهان حهزه ذاب در رژوهشها آینده بررفی شهد.
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