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چکیده 
افزایش تعداد و گردش مالی پروژههای سازمانها و سازمانهای پروژهمحور از یک سو و شدتگرفتن
دغدغههای زیستمحیطی تحت مفهوم «توسعه پایدار» از سوی دیگر به ورود دغدغههای زیستمحیطی
در مدیریت پروژه منجر شده است .از اینرو در این مطالعه ،اثرات زیستمحیطی پروژه بهعنوان شاخص
جدیدی در مسئله موازنه هزینه -زمان پروژه در نظر گرفته شده و مدل ریاضی جدیدی با سه شاخص
هزینه ،زمان و اثرات زیستمحیطی ارائه شده است .با توجه به دشواری حل مدل ریاضی ارائهشده از دو
الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات چندهدفه و کرم شبتاب چندهدفه بهصورت ترکیبی با یک الگوریتم
ابتکاری که جوابهای موجه از نظر روابط پیشنیازی ایجاد میکند ،در محیط نرمافزار متلب استفاده شد.
نتایج بهکارگیری این مدل ریاضی و الگوریتمهای حل بر روی دادههای مسائل استاندارد موجود در
کتابخانه  PSPLIBنشان داد که مدیران پروژه با بهکارگیری این مدل ریاضی در زمانبندی پروژه خود،
حق انتخاب بین مقادیر مختلف زمان ،هزینه و اثرات زیستمحیطی پروژه را خواهند داشت و از طرفی
میتوانند اثرات زیستمحیطی پروژه را کنترل کنند؛ همچنین مقادیر شاخصهای ارزیابی جوابهای
پارتو نشان داد که الگوریتم ازدحام ذرات کارایی بهتری نسبت به الگوریتم کرم شبتاب در این مسئله
داشته است.
کلیدواژهها :مسئله موازنه هزينه -زمان -اثرات زيستمحیطي؛ الگوريتم فراابتکاری؛
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.1مقدمه

مدیریت پروژه شامل کاربرد دانش ،مهارتها ،ابزار و فنونی است که برای برآوردن
نیازمندیها و نیل به اهداف تعیینشده پروژه استفاده میشود [ .]14یکی از مهمترین گامهای
مدیریت پروژههای صنعتی و عمرانی ،برنامهریزی و زمانبندی فعالیتها است .این مسئله با
روشهای کالسیکی همچون مسیر بحرانی PERT1 ،و غیره حل میشود و جدول زمانهای
اجرا و خاتمه فعالیتها را به مدیران اجرایی پروژه ارائه میدهد .این روشها بر این فرض بنا
نهاده شدهاند که تمام فعالیتها در زمان استاندارد خود قابلاجرا هستند [ .]25محاسبات تاریخ
تکمیل پروژه با روشهای  PERT ،CPM2و غیره بر این فرض متکی هستند که فعالیتهای
الزم برای اجرای پروژه ،بهخصوص فعالیتهای واقع بر مسیر بحرانی ،همگی در زمانهای
معمول خود که تخمین زدهشدهاند ،قابلانجام باشند .در موارد بسیاری ،الزم است پروژه را زودتر
از تاریخ محاسبهشده بر روی شبکه تکمیل کرد .در چنین شرایطی یکی از راهحلهای ممکن
برای کوتاهکردن زمان اجرای پروژه ،تسریع انجام فعالیتها است .کاهش زمان اجرای فعالیت از
زمان معمولی به زمان کوتاهتر ،همواره با صرف هزینه همراه است .این عمل بهعنوان مسئله
موازنه هزینه -زمان یکی از مسائل شناختهشده در مدیریت پروژه است [ .]12عالوه بر هزینه
بیشتر ،تسریع در انجام فعالیتهای پروژه میتواند بر کیفیت انجام ،ضریب ایمنی و اثرات
زیستمحیطی پروژه نیز تأثیر بگذارد که در مدلهای توسعهیافته مسئله موازنه هزینه -زمان به
تعدادی از آنها پرداخته شده است.
یکی از جنبههای تأثیرپذیر از تسریع در انجام فعالیتها ،اثرات زیستمحیطی بهجامانده از
انجام پروژه است که در سالهای اخیر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است .با توسعه
صنایع و پیشرفت های روزافزون جوامع و افزایش رشد اقتصادی ،توجه به محیطزیست بهعنوان
یکی از ارکان توسعه ،موردغفلت قرار گرفت و تخریب نگرانکننده محیطزیست و منابع طبیعی
درنتیجه کاربرد فناوریها ازجمله دالیل رواج «تفکر توسعه پایدار» شد [ .]38در اواخر دهه 1960
میالدی تعدادی از متفکران که نگران نابودی محیطزیست در برابر رشد اقتصادی بودند ،نخستین
کوششها در راستای حمایت و بهبود محیطزیست در قالب توصیه به اجالس فونکس 3را انجام
دادند .پس از آن این مسئله در اجالس محیطزیست استکهلم  ،1972کمیسیون جهانی
محیطزیست 4در سال  1987و اجالس ریو  1992مطرح شد و درنهایت به ایجاد چارچوبی تحت
عنوان «توسعه پایدار» منجر شد [.]38
دستور کار قرن بیستویکم ،در سند  600صفحهای اجالس ریودوژانیرو ،به رویکرد توسعه
1. Program Evaluation and Review Technique
2. Critical Path Method
3. Founex
4. World Commission on Environment and Development
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پایدار حالتی عمومی داده است [ .]39توسعه پایدار دارای چهار بُعد اقتصادی ،اجتماعی،
محیطزیست و سیاستهای دولتها است (شکل  )1که در آن یکی از مهمترین ابعاد ،توجه به
محیطزیست است [.]38

شکل  .1ابعاد توسعه پایدار و محیطهای درگیر با آن (زاهدی ،ش .و نجفی ،ق.)2006 ]38[ .

توجه به تأثیرات زیستمحیطی در مسئله موازنه هزینه -زمان نیازمند ارائه مدل ریاضی
جدیدی است که در آن عالوه بر درنظرگرفتن این شاخصها ،اهداف و محدودیتهای جدیدی
نیز تعریف شوند که اثرات زیستمحیطی را مدنظر قرار دهند.

.2مبانينظریوپیشینهپژوهش

راهحلهای تسریع در تکمیل پروژه بهطورعمده از هزینه بیشتری برخوردار خواهند بود؛ ولی
با توجه به تسریع زمانی در تکمیل فعالیتها و درنظرگرفتن هزینههای مستقیم و غیرمستقیم
فعالیتها در مواردی میتوانند عالوه بر کاهش زمان تکمیل پروژه ،هزینههای کل پروژه را نیز
کاهش دهند [ .]13مسئله مبادله بین هزینه و زمان برای فعالیتها در این راستا تعریف و
مدلسازی شده است و روشهای برنامهریزی خطی [ ،]14الگوریتم ابتکاری زیمنس [ ]13و غیره
برای حل این مسئله ارائه شدهاند.
در این مبادله امکان انتخاب روش انجام یک فعالیت با کیفیت پایینتر وجود دارد که این
موضوع با عنوان «مبادله هزینه -زمان -کیفیت» که بهصورت مدلهای ریاضی یک یا چندهدفه
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فرموله شدهاند ،در پژوهشهای بعدی مطرح شد تا معیار کیفیت کلی پروژه و حداقل سطح کیفی
فعالیتها را نظر داشته باشد [ .]4مسئله جدید با توجه به دشواری ایجادشده در مدل ارائهشده ،به
یک مسئله  NP-Hardتبدیل شده است که حل آن با روشهای معمول بسیار دشوار است؛
ازاینرو پژوهشگران زیادی این مسئله را با الگوریتمهای فراابتکاری حل کردهاند [.]2 ،6 ،21 ،17
هرچند این روشها جواب بهینه قطعی ارائه نمیکنند ،بهکارگیری آنها موجب بهدستآمدن
جواب بهینه نسبی بسیار نزدیک به جواب نهایی خواهد شد که درعمل مشکل حل مسئله جدید
را مرتفع میسازد [.]17
پس از مدل مبادله هزینه -زمان -کیفیت ،مدلی جدید با جایگزینی شاخص کیفیت با شاخص
ایمنی ،با توجه به حساسیت ایمنی در برخی پروژههای صنعتی (صنایع پتروشیمی و غیره) ،ارائه
شد که دشواریهای مدل قبلی برای حل را به همراه داشت [.]1
درگذر زمان ،مسئله مبادله هزینه -زمان در قالبهای کلی زیر تغییر کرده است:
ـ مبادله هزینه -زمان؛
ـ مبادله هزینه -زمان -کیفیت؛
ـ مبادله هزینه -زمان -ایمنی.
در ادامه تعدادی از پژوهشهای مرتبط با موضوع در جدول  ،1آورده شده است.
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جدول  .1مرور تعدادی از مقاالت حوزه موازنه هزینه-زمان در پروژه
منبع 

موضوع 

معیارمبادله

[]3

موازنه هزینه ـ زمان

هزینه -زمان

[]19
[]5

هزینه -زمان
هزینه -زمان

موردمطالعه
مسئله استاندارد مقالههای
قبلی
مثال عددی
مثال عددی

الگوريتمحل
الگوریتم ژنتیک

موازنه هزینه -زمان
موازنه هزینه -زمان فازی
موازنه هزینه -زمان با
زمانهای غیرقطعی
موازنه هزینه  -زمان-
کیفیت
موازنه هزینه  -زمان-
کیفیت
موازنه هزینه -زمان-
کیفیت
موازنه هزینه  -زمان-
کیفیت
موازنه هزینه  -زمان-
کیفیت
موازنه هزینه  -زمان ـ
کیفیت گسسته
موازنه هزینه  -زمان -
کیفیت

هزینه -زمان

مثال عددی

برنامهریزی تصادفی مقید

هزینه-
زمان-کیفیت
هزینه ـ زمان،
کیفیت
هزینه – زمان
 کیفیتهزینه -زمان
 کیفیتهزینه -زمان
 کیفیتهزینه -زمان
 کیفیتهزینه – زمان
 -کیفیت

یک شرکت پیمانکاری
استقرار مخازن گاز مایع
مسئله بزرگ و پیچیده
تصادفی با  19900فعالیت

برنامهریزی تصادفی
چندهدفه
جستوجوی پراکنده
2
الکترومغناطیس
الگوریتم ترکیبی چندهدفه
کلونی زنبورعسل مصنوعی
الگوریتم کلونی مورچگان
چندهدفه
3
الگوریتم رقابت استعماری
چندهدفه
4
الگوریتم ازدحام ذرات
چندهدفه

مثال عددی

الگوریتم NHGA

[]30

موازنه هزینه  -زمان-
کیفیت گسسته

هزینه – زمان
 -کیفیت

[]32

موازنه هزینه – زمان -
کیفیت

هزینه  -زمان
 -کیفیت

استفاده از الگوریتم
 DAGENبرای ساخت
مسئله
تولید مسئله بهصورت
تصادفی با الگوریتم
ارائهشده

ترکیب الگوریتمهای
جستوجوی پراکنده و
الکترومغناطیس

[]10
[]17
[]31
[]6
[]2
[]21
[]23
[]28

پروژه عمرانی
مسئله استاندارد مقالههای
قبلی
استفاده از مسائل
استاندارد PSPlib
مثال عددی

الگوریتم ابتکاری پیشنهادی
الگوریتم ژنتیک فازی
1

الگوریتم رقابت استعماری

[]34

موازنه هزینه  -زمان-
کیفیت تصادفی گسسته

هزینه – زمان
 -کیفیت

مثال عددی

ترکیب الگوریتمهای
هوشمند 5با شبیهسازی
تصادفی و الگوریتم ژنتیک

[]1

موازنه هزینه – زمان -
ایمنی

هزینه  -زمان
 -ایمنی

مسئله استاندارد مقالههای
قبلی

الگوریتم ژنتیک چندهدفه

1. Chance-Constrained Programming
1. Electromagnetic scatter search
2. Imperialist Competitive Algorithm
3. Particle Swarm Optimization
4. Intelligent Algorithm

102

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 24زمستان 1395

در این مطالعه یک معیار اصلی به معیارهای اولیه مسئله موازنه هزینه  -زمان اضافه شده و
مدل ریاضی جدیدی ارائه شده است؛ سپس به کمک این مدل ریاضی جدید ،به موازنه بین سه
هدف هزینه  -زمان و اثرات زیستمحیطی در پروژههای استاندارد با اندازههای کوچک ،متوسط
و بزرگ پرداخته شده است.
.3روشناسيپژوهش 

روششناسي حل.مدلهای ریاضی موجود در حوزه موازنه هزینه  -زمان ،با اضافهشدن تعداد

فعالیتها ،تعداد حالتهای اجرایی فعالیتها و توابع هدف جدید به مسائلی از جنس NP-Hard
تبدیل میشوند و این موضوع در بسیاری از مطالعات گذشته از قبیل دانه و همکاران ( )1995و
شهسواری پور و همکاران ( ،)2010نبیپور افروزی و همکارن ( ،)2014توضیح داده شده است
[]27 ،8 ،21؛ ازاینرو برای حل این مدل ،در این پژوهش از الگوریتمهای فراابتکاری کمک
گرفته شده است .کاربرد الگوریتمهای فراابتکاری در بهینهسازی مسائل ،با توجه به قابلیت باالی
جستوجوی این الگوریتمها رواج پیدا کرده است؛ ولی نمیتوان از میان الگوریتمهای متعدد
ارائهشده تاکنون ،الگوریتم خاصی را برتر از سایر الگوریتمها دانست؛ زیرا کارایی این الگوریتمها
میتواند در مسائل گوناگون متفاوت باشد [.]35
در پژوهشهای متعددی بهمنظور حل مدلهای موازنه هزینه – زمان  -کیفیت و موازنه
هزینه – زمان  -ایمنی از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده که عملکرد مناسبی نیز داشته
است .در این مطالعه نیز با توجه به شباهت زمینهای مدل توسعهدادهشده با مدلهای پیشین از
این الگوریتم برای مسائل چندهدفه (الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه( )1)MOPSOاستفاده شده
است .بهمنظور ارزیابی عملکرد الگوریتم بهکارگرفتهشده ،در کنار الگوریتم اصلی از الگوریتم
چندهدفه کرم شبتاب نیز استفاده شده است تا بتوان مقایسهای بین عملکرد این دو الگوریتم
فراابتکاری مبتنی بر جمعیت نیز بهعمل آورد .در ادامه به معرفی مختصر پیشینه دو الگوریتم
استفادهشده و شبه کد هر یک که نمایانگر نحوه عملکرد آنها در حل مسئله است ،پرداخته
میشود.


الگوريتمبهینهسازیازدحامذرات.الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ازجمله الگوریتمهای

فراابتکاری مبتنی بر جمعیت است که توسط کندی و ابرهارت ( ،)1995ارائه شد [ .]9این
الگوریتم از هوش جمعی 2الهام گرفته شده است [ .]16این روش درواقع الهامگرفته از رفتار
جمعی ارگانیسمهای طبیعی ،نظیر دسته پرندگان و ماهیها در یافتن منطقهای با غذای کافی
1. Multi-Objective Particle Swarm Optimization
2. Swarm Intelligence
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است .در اینگونه اجتماعها ،بدون وجود کنترل مرکزی ،یک رفتار هماهنگشده بهوجود میآید.
روش  ،PSOبهطور موفق برای مسائل بهینهسازی پیوسته استفاده شده است [ .]29نخستین بار
این روش در مسائل بهینهسازی ،توسط کندی و ابرهارت ( )1995بهکار رفت.
نخستین تالشها برای توسعه الگوریتم تکهدفه ازدحام ذرات جهت مواجهه با مسائل چندهدفه
به پژوهشهای مور و چاپمن ( )1999و ری و همکاران ( )2002برمیگردد که در پژوهش
دیگری تکمیل و موردآزمون قرار گرفتهاند.
کوئلو کوئلو و ساالزار لچوگا ( ،)2002الگوریتم  PSOرا برای مسائل بهینهسازی چندهدفه
طراحی کردند .در الگوریتم جدید ارائهشده به کمک جوابهای غیرمغلوب و مفهوم پارتو ،تالش
شده است تا بتوان از این الگوریتم برای مسائل بهینهسازی چندهدفه استفاده کرد.
در این مطالعه از ترکیب الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه بر اساس جوابهای بهینه پارتو با یک
الگوریتم ابتکاری برای تبدیل جوابهای تصادفی به جوابهای شدنی از نظر روابط پیشنیازی
استفاده شده است .در ادامه مکانیسم عملکرد الگوریتم ترکیبی و الگوریتم ابتکاری ارائه شده
است:
گام  :1تعریف توابع هدف و محدودیتها و همچنین تعیین تعداد تکرار (یا شرط توقف الگوریتم)؛
گام  :2بارگذاری جمعیت  nذره جستجوگر بهصورت یکنواخت در فضای مسئله (از تکرار دوم بر
اساس جواب های بهینه محلی و سراسری ،جمعیت به سمت بهترین جواب (جواب غالب مرحله
قبل 𝑡∗𝑔) حرکت میکند)؛
گام  :3تبدیل موقعیتهای تصادفی هر ذره به موقعیت شدنی با اعمال محدودیتهای پیشنیازی
حاکم بین فعالیتها (این عمل با بهکارگیری الگوریتم ابتکاری معرفیشده انجام میشود).
جوابهای تصادفی ایجادشده به کمک این الگوریتم به یک جواب شدنی بر اساس روابط
پیشنیازی تبدیل میشوند؛
گام  :4محاسبه مقدار توابع هدف برای هر ذره ،مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین 𝑡∗𝑔؛
درصورتیکه یک جواب غالب در بین جوابهای این تکرار وجود نداشته باشد:
گام  :5تولید بردار وزن تصادفی با مجموع یک ،برای هر ذره؛
گام  :6تعیین 𝑡∗𝑔 بر اساس وزنها و مقادیر توابع هدف هر ذره؛
گام  :7تعیین جوابهای غیرمغلوب و انتقال آنها به تکرار بعدی؛
گام  :8تکرار گامهای  2تا  7تا رسیدن به شرط توقف.
در این مطالعه پارامترهای الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات بهصورت جدول  ،2تنظیم شدهاند.
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جدول  .2پارامترهای تنظیمشده برای الگوریتم MOPSO

پارامتر 

یمشده 
مقدارتنظ 

تعداد ذره
تعداد تکرار
( C0ضریب همگرایی سراسری)
( C1ضریب بازگشت به بهترین محل قبلی)

30
1000
0/3
0/7


1

الگوريتم فراابتکاری کرم شبتاب  :الگوریتم کرم شبتاب یک الگوریتم الهامگرفته از
طبیعت است که تو سط یانگ ( ،)2007معرفی شد [.]37
در الگوریتم کرم شبتاب برای سادگی سه قانون زیر در نظر گرفته میشود:
 .1تمام کرمهای شبتاب دوجنسیتی هستند و بدون توجه به جنسیت یکدیگر را جذب میکنند.
 .2شدت جذب متناسب با درخشندگی شبتابها است؛ بنابراین برای دو شبتاب آنکه شدت نور
کمتری دارد به سمت آنکه درخشندگی بیشتری دارد حرکت میکند .اگر هیچ یک از دیگری
درخشانتر نباشند ،بهصورت تصادفی به سمت هم حرکت میکنند؛
 .3تابع هدف بهوسیله شدت روشنایی شبتاب در مقصد تعیین میشود.
در الگوریتم کرم شبتاب دو مسئله مهم وجود دارد :تغییر شدت نور و فرمولهکردن میزان
جذابیت .برای سادگی میتوان فرض کرد که جذابیت یک کرم شبتاب با میزان نوری که
میتاباند ،تعیین میشود.
در سادهترین حالت شدت نور 𝑟𝐼 متناسب با قانون معکوس توان دوم است.
𝐼𝑟 = 𝐼𝑠/ r2

در این معادله 𝐼𝑠 ،شدت نور در منبع است؛ همچنین اگر شدت جذب نور توسط محیط ᵧ
فرض شود ،میتوان شدت نور را با رابطه مقابل محاسبه کرد:
𝑟𝛾𝐼 = 𝐼0 𝑒 −

در این معادله 𝑜𝐼 شدت نور منبع است .برای اجتناب از مشکل یکتایی 2در  r=0در عبارت
 𝐼𝑠/ r2ترکیب توأمان تأثیر قانون معکوس توان دوم و جذب محیطی میتواند بهوسیله فرمول
گاوسی مقابل تخمین زده شود:

1. Firefly Algorithm
1. Singularity
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𝑟𝛾𝐼(𝑟) = 𝐼0 𝑒 −

ازآنجاکه جذابیت یک کرم شبتاب متناسب با شدت نور درکشده توسط کرم شبتاب
مجاور است ،جذابیت یک کرم شبتاب با معادله زیر تعریف تعریف میشود:
2

𝑟𝛾𝛽 = 𝛽0 𝑒 −

در این معادله 𝑜𝛽 شدت نور در  r=0است؛ همچنین فاصله بین دو کرم شبتاب بهوسیله
فرمول زیر تعیین میشود:
𝑟𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 )2 − (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 )2

درنهایت حرکت شبتاب  Jبه سمت شبتاب جذابتر بهوسیله فرمول زیر تعیین میشود:
𝑥𝑗 = 𝑥𝑗 + 𝑏. 𝑒 −𝛾𝑟𝑖𝑗2 . (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ) + 𝛼. €

در این معادله دومین عبارت رابطه جذابیت است و سومین عبارت یک حرکت تصادفی است
که پارامتر  αدر آن یک عدد تصادفی در بازه صفر تا  1و پارامتر  €توزیع یکنواخت است؛
همچنین پارامتر  bمعموالً برابر با  1در نظر گرفته میشود [ .]11مکانیسم الگوریتم کرم شبتاب
ترکیبی استفادهشده در این مطالعه بهصورت زیر است:
در این مطالعه از ترکیب الگوریتم کرم شبتاب چندهدفه بر اساس جوابهای بهینه پارتو
[ .]36با یک الگوریتم ابتکاری برای تبدیل جوابهای تصادفی به جوابهای شدنی از نظر روابط
پیشنیازی استفاده شده است .مکانیسم این الگوریتم که برای نخستین بار توسط یانگ (،)2012
ارائه شده بهصورت زیر است [:]36
گام  :1تعریف توابع هدف و محدودیتها و همچنین تعیین تعداد تکرار (یا شرط توقف الگوریتم)؛
گام  :2بارگذاری جمعیت  nکرم شبتاب بهصورت یکنواخت در فضای مسئله (از تکرار دوم بر
اساس درخشندگی کرمها جمعیت به سمت بهترین جواب (جواب غالب مرحله قبل 𝑡∗𝑔) حرکت
میکند)؛
گام  :3تبدیل موقعیتهای تصادفی هر کرم به موقعیت شدنی با اعمال محدودیتهای
پیشنیازی حاکم بین فعالیتها (این عمل با بهکارگیری الگوریتم ابتکاری معرفیشده انجام
میشود) ،جوابهای تصادفی ایجادشده به کمک این الگوریتم به یک جواب شدنی بر اساس
روابط پیشنیازی تبدیل میشوند؛
گام  :4بررسی مجدد شدنیبودن موقعیتهای خروجی گام  3با اعمال محدودیتهای منابع
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تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ،جوابهای غیرموجه (نشدنی) در این گام از مجموعه جوابها حذف
میشوند؛
گام  :5محاسبه مقدار توابع هدف یا درخشندگی برای هر کرم ،مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین
𝑡∗𝑔؛
درصورتیکه یک جواب غالب در بین جوابهای این تکرار وجود نداشته باشد:
گام  :6تولید بردار وزن تصادفی با مجموع یک برای هر کرم شبتاب؛
گام  :7تعیین 𝑡∗𝑔 بر اساس وزنها و مقادیر توابع هدف هر کرم شبتاب؛
گام  :8تعیین جوابهای غیرمغلوب و انتقال آنها به تکرار بعدی؛
گام  :9تکرار گامهای  2الی  8تا رسیدن به شرط توقف.
در این مطالعه پارامترهای الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات بهصورت جدول  ،3تنظیم
شدهاند.
جدول  .3پارامترهای تنظیمشده برای الگوریتم MOFA

پارامتر 

یمشده 
مقدارتنظ 

تعداد کرم شبتاب
تعداد تکرار

30
1000
در هر تکرار عددی تصادفی بین ( 1-0این ضریب از همگرایی سریع کرمهای
شبتاب جلوگیری میکند و موجب جستوجوی بهتر فضای مسئله میشود)
3
0/2

α
𝛽0
ᵧ

الگوريتم ابتکاری .الگوریتمهای مورداستفاده برای حل این مسئله با یک الگوریتم ابتکاری
ترکیب شده است که بهکارگیری این الگوریتم به افزایش کارایی الگوریتمهای اصلی منجر
خواهد شد؛ زیرا جوابهای غیرموجه (نشدنی) ایجادشده توسط الگوریتم اصلی را به یک جواب
شدنی نگاشت میکند و به عبارتی به ارضای (رابطه  )8-5مدل ریاضی ارائهشده منجر میشود.
مکانیسم عملکرد این الگوریتم ابتکاری بهصورت زیر است:
گام  :1دریافت فهرست جواب تصادفی از الگوریتم اصلی حل؛
گام  :2ایجاد فهرست جواب شدنی (در ابتدا فهرست خالی است)؛
از نخستین فعالیت تا آخرین فعالیت در فهرست جواب تصادفی:
گام  :3فعالیت iام بررسی شود ،درصورتیکه فعالیت (های) پیشنیاز آن در فهرست جواب شدنی
قرار دارد (دارند) آن را به فهرست جواب شدنی اضافه و فعالیت iام از فهرست جواب تصادفی
حذف شود؛
گام  :4تا خالیشدن فهرست جواب تصادفی ،گام  3تکرار شود.
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معیار ارزيابي و مقايسه جوابهای دو الگوريتم .با توجه به تفاوت در ماهیت مسائل
چندهدفه و تکهدفه ،معیارهای ارزیابی جواب برای این مسائل نیز متفاوت است .دو الگوریتم
مورداستفاده در این مطالعه از مفهوم جوابهای پارتو کمک میگیرند و مجموعهای از جوابهای
غیرمغلوب را گزارش میدهند؛ ازاینرو در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد دو الگوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات و کرم شبتاب ،عالوه بر زمان ،هزینه و اثرات زیستمحیطی بهعنوان
توابع هدف ،چهار معیار تعداد ،1تنوع ،2فاصله 3و کیفی 4استفاده شده است که در ادامه تشریح
میشوند .هریک از این معیارها رویکرد خاص خود را به مسائل چندهدفه دارند و قادر به سنجش
ویژگیهای متفاوتی هستند؛ به همین دلیل استفاده از چندین معیار بهجای یک معیار میتواند
ارزیابی جامعتری ارائه کند .در تعدادی از مطالعات مشابه ،از زمان محاسباتی 5بهعنوان معیار
ارزیابی جواب استفاده شده است که با توجه به اینکه این معیار ،وابستگی زیادی به مشخصات
سختافزاری رایانه و زبان یا نرمافزار برنامهنویسی مورداستفاده دارد در این مطالعه از این معیار
استفاده نشده است [.]32
معیار تعداد :در این معیار مالک تعداد اعضای غیرتکراری دو مجموعه پارتو تولیدشده توسط
الگوریتمهاست که درواقع هرچه این تعداد بیشتر باشد عملکرد الگوریتم از دیدگاه این معیار بهتر
است .به عبارتی بیشتر بودن تعداد اعضای مجموعه پارتو متناظر با تعداد حاالت تصمیم بیشتر
است که موجب تسهیل در روند تصمیمگیری مدیران میشود [.]22
معیارتنوع :زیتزلر و همکاران ( ،)2000معیار اندازهگیری خاصی را تعریف کردند که در آن طول
قطر فضایی که توسط مقادیر انتهایی اهداف برای مجموعه جوابهای پارتو بهکار میرود،
اندازهگیری میشود .بر طبق این معیار هرچه میزان تنوع بیشتر باشد ،عملکرد الگوریتم بهتر
ارزیابی میشود [.]40


معیارفاصله :این روش که توسط اسکات ( )1995ارائه شده است از دیگر معیارهای بررسی
نمودار پارتو است که میزان فاصله جوابها از یکدیگر را بررسی میکند تا اندازه فاصله بین
جوابهای یک نقطه با نزدیکترین همسایهاش را بهدست آورد .این معیار را میتوان هم
بهصورت معمولی و هم بهصورت نرمالیزشده در نظر گرفت .برخالف دو معیار قبلی ،در این معیار

1. Quantity Criterion
2. Diversity Criterion
3. Spacing Metric
4. Covering (Quality) metric
1. CPU-Time
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فاصله کمتر به معنای عملکرد بهتر الگوریتم است [.]26
معیار کیفي :این معیار بهطور مستقیم به مقایسه جوابهای پارتو دو الگوریتم میپردازد؛
بهنحویکه دو مجموعه پارتو بهدستآمده را مقایسه میکند و نسبت تعداد جوابهای غالب را
برای هر الگوریتم بهدست میآورد .معموالً مجموع این نسبت برای دو الگوریتم برابر یک
میشود؛ بهجز در مواردی که دو مجموعه پارتو بهدستآمده دارای نقاط مشترک باشد که در این
صورت مجموع میتواند بیش از یک شود [.]7
برای آزمون مدل ریاضی ارائهشده و عملکرد الگوریتمهای حل معرفیشده باید از دادههای
عددی واقعی ،خودساخته و یا استاندارد استفاده کرد .در بسیاری از پژوهشها از مثالهای
خودساخته استفاده شده است که عمدتاً با روشهای تولید تصادفی دادهها ایجاد شدهاند .این
دادهها صرفاً به منظور بررسی عملکرد مدل ریاضی و الگوریتم حل بهکارگرفته شده است.
دستهای دیگر از مطالعات ،از دادههای یک پروژه واقعی استفاده کردهاند .دسته سوم مطالعات که
سهم بیشتری در مطالعات مرورشده به خود اختصاص دادهاند از دادههای استاندارد موجود در
کتابخانه  PSPLIB1استفاده کردهاند .مزیت استفاده از این دادهها در قابلیت مقایسه و همچنین
ارزیابی جوابهای بهدستآمده با جوابهای ثبتشده توسط دیگر پژوهشگران در این پایگاه
است .با توجه به مزیت بهکارگیری دادههای استاندارد موجود در کتابخانه  PSPLIBو همچنین
بهدلیل اینکه در ایران تاکنون شاخصهای زیستمحیطی بهعنوان مالک زمانبندی پروژه بهکار
نرفته است و بهتبع چنین دادهای در پروژههای واقعی ایران وجود ندارد ،در این مطالعه از
دادههای پروژههای استاندارد با اندازههای کوچک ( 10فعالیت) ،متوسط ( 18فعالیت) و بزرگ (30
فعالیت) استفاده شده است .ایجاد دادههای استاندارد برای زمانبندی پروژه برای نخستین بار
توسط دیویس ( )1997انجام گرفت .وی تعداد  83مثال استاندارد از مسئله زمانبندی پروژه تحت
شرایط محدودیت منابع ایجاد کرد .پاترسون ( )1999تعداد  11مثال استاندارد و تالبوت و پاترسون
( 10 )1999مثال دیگر ایجاد کردند .مزیت این مسائل در آن است که نخست از طریق اینترنت
قابلدسترس هستند و دوم ،بهطور مداوم در حال کاملشدن هستند و مدلهای جدید به آنها
اضافه میشود؛ همچنین جوابهای بهینه یا نزدیک به بهینه که تاکنون برای آنها بهدست آمده
است در وبسایت ثبت شده و برای پژوهشگران قابلدسترس است.
در مسائل استاندارد ارائهشده در کتابخانه  PSPLIBتنها زمان برای فعالیتها مشخص شده
است و برای دو تابع هدف دیگر در این مسئله دادهها بهصورت زیر به این مسائل اضافه شده
 .1این کتابخانه حاوی مجموعه مسائل متفاوت برای انواع مسائل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع به همراه جوابهای
بهینه و ابتکاری است .این مجموعه داده میتواند به منظور ارزیابی رویههای حل برای این دسته از مسائل بهکار گرفته شود.
http://www.om-db.wi.tum.de/psplib/library.html
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است:
بهمنظور افزودن هزینه اجرای فعالیتها در مسائل استاندارد از فعالیتهای پروژه انتخاب
شده و زمان اجرای فعالیت در هر حالت اجرایی ،هزینه فعالیت در هر حالت اجرایی با استفاده از
یک تابع وابسته به زمان انجام فعالیت محاسبه شد .برای لحاظکردن عدمقطعیت و عدمامکان
پیشبینی دقیق هزینه ،درجهای از تصادفیبودن در فرمول محاسبه هزینه لحاظ شده است.
محاسبه هزینه هر فعالیت در هر حالت اجرایی از طریق رابطه زیر امکانپذیر است:
)Ci = Ci-1 – Si (ti – ti-1

در این رابطه  Ciو  tiنشان دهنده هزینه زمان اجرای فعالیت هستند و  Siضریب تصادفی
است؛ همچنین دادههای مربوط به اثرات زیستمحیطی فعالیتها در هر یک از حالتهای اجرا
بهصورت تصادفی تعریف شده است.
در جدول  ،4کد و مشخصات عمومی مسائل انتخابشده از پایگاه  PSPLIBذکر شده است.
جدول  .4مسائل منتخب از پایگاه PSPLIB

کدپروژه 
J1014_5
J1053_6
J1814_5
J1853_6
J3014_5
J3053_6

تعدادفعالیت 

بهترينزماناجرا(باتوجهبهدادهموجوددراينپايگاهتاکنون) 

10
10
18
18
30
30

19
29
16
18
19
26

بیانمسئلهومدلسازی.در سالهای اخیر ،مجامع علمی و نشستهای متعددی پیرو تأکید

بر اهمیت چارچوب توسعه پایدار برگزار شده است و همه آنها راهکار توسعه در ابعاد گوناگون و
تداوم این توسعه را منوط به رعایت و حرکت در قالب این چارچوب دانستهاند []39؛ ازاینرو سعی
شد مدل جدیدی برای مسئله موازنه هزینه -زمان در پروژه با درنظرگرفتن اثرات زیستمحیطی
پروژه ارائه شود .اغلب مدلهای ارائهشده در این حوزه ،هزینه را یکی از اهداف مدل ریاضی
ارائهشده برای برنامه زمانبندی فشرده در نظر گرفتهاند و شاید هزینه با درنظرداشتن اصل
هزینه -منفعت ،در تمامی تصمیمهای مدیریتی حضور داشته باشد؛ همچنین مطابق با تعریف
پروژه که به ارائه محصول یا خدمتی منحصربهفرد در حوزه زمانی مشخص اشاره دارد ،زمان
تکمیل پروژه یکی دیگر از اهداف این مدلهای ریاضی بوده است که در تمامی تصمیمهای
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مدیران پروژه رُکن اساسی را ایفا میکند .باوجوداین در مطالعات قبلی اثرات مخرب و منفی
اجرای فعالیتها و پروژهها بر محیطزیست که ممکن است در صورت تسریع در تکمیل پروژه
افزایش یابند ،در نظر گرفته نشدهاند .در این مطالعه با توجه به اهمیت محیطزیست و تعدد
پروژههای صنعتی و عمرانی که غالباً دارای تأثیر قابلتوجهی بر محیط اطراف خود هستند ،تالش
شده است تا مدل ریاضی جدیدی با درنظرداشتن و افزودن متغیر آلودگیهای زیستمحیطی
بهجامانده از پروژه ،توسعه داده شود که در ادامه به بخشهای مرتبط با آن پرداخته میشود.
مفروضات مدل رياضي .هر مدل ریاضی ،با توجه به میزان سادهسازی جهان واقعی ،دارای
مفروضات خاصی است که شناخت آنها برای بهکارگیری مدل ضروری است [ .]18مفروضات
مدل ریاضی این مطالعه به شرح زیر است:
 .1فعالیتهای پروژه ماهیتی چندحالته دارند؛
 .2تعداد فعالیتها و زمان ،هزینه و اثرات زیستمحیطی آنها همگی قطعی و مشخص هستند؛
 .3فعالیتهای پروژه در حین انجام غیرقابلانقطاع هستند و پس از شروع فعالیت تا قبل از زمان پایان آن
مجاز به توقف نیستند؛
1
 .4روابط پیشنیازی بهصورت کلی (  )GPRتعریف میشوند.
شمارندههاونمادهایمدلرياضي 


شماره فعالیت
شماره مد فعالیت
 :tمعرف واحد زمانی پروژه است.
شمارنده شاخصهای زیستمحیطی درگیر با مسئله
مجموعه از جفتفعالیتهایی است که دارای روابط
پیشنیازی هستند.

𝑁 … 𝑖 = 1,2,
𝑖𝑀 𝑗 = 1,2, … . ,
𝑇 𝑡 = 1,2, … ,
)𝑁( 𝐼𝐸 𝐸𝐼 = 𝐸𝐼1 , 𝐸𝐼 2 , … ,
H


پارامترهایمدلرياضي
𝐼𝐸
𝑗𝑖𝑝

𝐼𝐸𝑃
𝑗𝑖𝐶
𝑗𝑖𝑑
𝑖𝑡

اثر زیستمحیطی فعالیت iام در مد jام برای شاخص زیستمحیطی EIام
آستانه اثر زیستمحیطی برای شاخص زیستمحیطی EIام
هزینه اجرای فعالیت iام در مد jام
زمان اجرای فعالیت iام در مد jام
بازه زمانی بین 𝑖𝑠𝑒 تا 𝑖𝑠𝑙
1. General Precedence Relationship
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𝑖𝑠𝑒
𝑖𝑠𝑙
C
T

111

زودترین زمان شروع ممکن برای فعالیت  iام.
دیرترین زمان شروع ممکن برای فعالیت  iام تا تأخیری در زمان اتمام نهایی پروژه
صورت ندهد.
سقف بودجه پروژه
سقف زمان تکمیل پروژه

متغیرتصمیممدلرياضي.متغیر تصمیم این مسئله از نوع صفر و یک است و به صورت زیر
تعریف میشود:
هرگاه فعالیت 𝑖ام در مد 𝑗ام در زمان 𝑡 شروع شود 𝑥𝑖𝑗𝑡 = 1 .
𝑥𝑖𝑗𝑡 = 0

در غیر این صورت

{



مدلرياضيپژوهش.مدل ریاضی ارائهشده برای این مسئله ،بر اساس مدل موازنه هزینه -
زمان گسسته طراحی و شاخصهای زیستمحیطی به آن اضافه شده است و مدل نهایی یک
مدل خطی صفر و یک است.
الف:توابعهدفمدل.نخستین هدفی که هم در مسائل زمانبندی پروژه و هم در چارچوب
توسعه پایدار به آن توجه شده ،هزینههای اتمام پروژه است .اجرای هر فعالیت و هر حالت اجرای
آن نیازمند صرف هزینهای است که با توجه به حالت انتخابشده برای اجرای هر فعالیت ،مجموع
هزینههای فعالیتهای انتخابشده برابر با هزینه اتمام پروژه خواهد شد .در این تابع هدف مطابق
رابطه  ،1از سایر هزینههای پروژه مانند منابع چشمپوشی شده است.
رابطه ()1

𝑠𝑙

𝑀

𝑖
𝑖
𝑠𝑒=𝑡∑
𝑀𝑖𝑛 𝑍1 = ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1
𝑡𝑗𝑖𝑥 𝑐 .
𝑗𝑖 𝑖

از مهمترین اهدافی که در کلیه مسائل زمانبندی پروژه از قبیل  TCTP ،RCPSPو غیره
موردتوجه قرار میگیرد ،زمان اتمام پروژه است .ازآنجاکه مدل ریاضی با توجه به شبکه
فعالیتهای پروژه نوشته میشود ،درصورتیکه زمان اتمام و یا شروع آخرین فعالیت پروژه
(معموالً فعالیتی مجازی است) کمینه شود ،زمان کلی پروژه نیز کمینه خواهد شد؛ بنابراین تابع
هدف دوم مطابق با رابطه  ،2مدل ریاضی پژوهش به کمینهسازی زمان اتمام پروژه میپردازد.
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𝑀

𝑠𝑙

𝑖
𝐼
𝑠𝑒=𝑡∑
𝑀𝑖𝑛 𝑍2 = ∑𝑗=1
𝑡𝑗𝐼𝑥 𝑡.
𝐼

رابطه ()2

تابع هدف سوم این مطالعه ،وجه تمایز مدل ارائهشده با سایر مدلهای موجود در این زمینه
است .در این تابع کمینهسازی اثرات زیستمحیطی درگیر با پروژه مدنظر است .ازآنجاکه هر
پروژه با توجه به ماهیت و محیط اجرای آن ،میتواند تبعات زیستمحیطی متعددی را بر جای
بگذارد ،در حالت کلی میتوان این تبعات را به سه دسته زیر تقسیم کرد:
ـ اثرات زیستمحیطی پروژه بر هوا؛
ـ اثرات زیستمحیطی پروژه بر خاک؛
ـ اثرات زیستمحیطی پروژه بر آب.
بهمنظور حفظ کلیت مدل ارائهشده ،هر سه دسته این اثرات در نظر گرفته میشود و تابع
هدف نهایی از مجموع میزان اثرات هر دسته به دست میآید؛ همچنین برای ایجاد خاصیت
جمع پذیری بین مجموع اثرات هر دسته ،مجموع هر دسته بر میزانی به نام آستانه آن اثر تقسیم
شده است و با بیوزنکردن آن ،اثرات هر دسته با هم جمع شدهاند .این آستانه میتواند از
استانداردهای بینالمللی پروژه و محیطزیستی بهدست آید و یا توسط مدیران پروژه برای پروژهای
خاص تعریف شود .در مدل ریاضی پیش رو ،برای هر فعالیت در هر حالت اجرا ،سه اثر
زیستمحیطی در نظر گرفته شده است که با  EIنشان داده میشوند و آلودگی نهایی پروژه از
مجموع آلودگیهای سه دسته باال برای حالت اجرای انتخابشده برای فعالیتها بهدست خواهد
آمد؛ بنابراین تابع هدف سوم این مسئله به صورت زیر خواهد بود:
رابطه ()3

𝑡𝑗𝑖𝑥.

)(2

𝑠𝑙

𝑀

𝐼𝐸
𝑖 ∑ 𝑖
∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1
𝑗𝑖𝑝 𝑠𝑒=𝑡
𝑖
)(2
𝐼𝐸𝑃

+

𝑡𝑗𝑖𝑥.

)(1

𝑠𝑙

𝑀

𝐼𝐸
𝑖 ∑ 𝑖
∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1
𝑗𝑖𝑝 𝑠𝑒=𝑡
𝑖
)(1
𝐼𝐸𝑃

= 𝑀𝑖𝑛 𝑍3

)(3

𝑖𝑠𝑙
𝐼𝐸
𝑖
𝑀∑ ∑𝐼𝑖=1
𝑡𝑗𝑖𝑥 .
𝑗𝑖𝑝 𝑖𝑠𝑒=𝑡∑ 𝑗=1
)(3

𝐼𝐸𝑃

+

محدوديتهایمدلرياضي :نخستین محدودیت مدل ریاضی ارائهشده ،انتخاب تنها یک

حالت اجرا برای هر فعالیت را در برنامه زمانبندی نهایی ،تضمین میکند .ازآنجاکه در این
پژوهش ،فرض بر آن است که هر فعالیت پروژه میتواند در چندین حالت ،اجرا شود ،این
محدودیت (رابطه  )4الزام انتخاب تنها یکی از حالتهای اجرای فعالیت را تضمین میکند تا مدل
در مرحله حل دچار اخالل نگردد.
محدودیت دوم تا پنجم این مدل ریاضی با توجه به ماهیت روابط پیشنیازی چهارگانه
(شروع  -شروع ،شروع  -پایان ،پایان  -شروع و پایان  -پایان) موجود بین فعالیتهای پروژه
است .مازآنجاکه فعالیت  iامتا قبل از اتمام کلیه فعالیتهای پیشنیاز آن که با توجه به مجموعه
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 Hمشخص میشود ،قابلاجرا نیست؛ ازاینرو این محدودیتها (رابطه  5تا  )8اجازه شروع فعالیت
را قبل از اتمام کلیه فعالیتهای پیشنیاز آن نمیدهد.
سه محدودیت بعدی مدل به این منظور فرموله شده است تا بتواند در صورت خواست مدیر
پروژه ،حداکثر هزینه و زمان اجرا و اثرات زیستمحیطی پروژه را محدود کند؛ البته با توجه به
اینکه مسئله بهصورت چندهدفه طراحی شده است ،مجموعه پارتو ،1خود سعی بر پوشش
حالتهای مختلف اجرایی ممکن را خواهد داشت؛ اما این سه محدودیت (روابط  10 ،9و )11
میتواند این نیاز مدیران پروژه را برآورده کند.
در ادامه مدل ارائهشده برای این پژوهش بهصورت کلی ارائه شده است:
𝑠𝑙

رابطه ()1

𝑀

𝑠𝑙

𝑖
𝐼
𝑠𝑒=𝑡∑
𝑀𝑖𝑛 𝑍2 = ∑𝑗=1
𝑡𝑗𝐼𝑥 𝑡.
𝐼

رابطه ()2
رابطه ()3

𝑀

𝑖
𝑖
𝑠𝑒=𝑡∑
𝑀𝑖𝑛 𝑍1 = ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1
𝑡𝑗𝑖𝑥 𝑐 .
𝑗𝑖 𝑖

𝑡𝑗𝑖𝑥.

)(2

𝑠𝑙

𝑀

𝐼𝐸
𝑖 ∑ 𝑖
∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1
𝑗𝑖𝑝 𝑠𝑒=𝑡
𝑖
)(2
𝐼𝐸𝑃

+

𝑡𝑗𝑖𝑥.

)(1

𝑠𝑙

𝑀

𝐼𝐸
𝑖 ∑ 𝑖
∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1
𝑗𝑖𝑝 𝑠𝑒=𝑡
𝑖
)(1
𝐼𝐸𝑃

= 𝑀𝑖𝑛 𝑍3

)(3

𝑖𝑠𝑙
𝐼𝐸
𝑖
𝑀∑ ∑𝐼𝑖=1
𝑡𝑗𝑖𝑥 .
𝑗𝑖𝑝 𝑖𝑠𝑒=𝑡∑ 𝑗=1
)(3

𝐼𝐸𝑃

+

رابطه ()4

Subject To:
𝑖𝑠𝑙
𝑖
𝑀∑
𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝑖 𝑥𝑖𝑗𝑡 = 1

رابطه ()5

𝑖𝑠𝑙
𝑖𝑀
𝑖𝑠𝑙
𝑖
𝑀∑
𝐻 ∈ )𝑗 𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝑖 (𝑡 + 𝑑𝑖𝑗 + 𝐹𝑆𝑖𝑗 )𝑥𝑖𝑗𝑡 ≤ ∑𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝑖 𝑡. 𝑥𝑗𝑗𝑡 , ∀(𝑖,

رابطه ()6

𝑖𝑠𝑙
𝑖𝑀
𝑖𝑠𝑙
𝑖
𝑀∑
𝐻 ∈ )𝑗 𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝑖 (𝑡 + 𝑑𝑖𝑗 + 𝑆𝑆𝑖𝑗 )𝑥𝑖𝑗𝑡 ≤ ∑𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝑖 𝑡. 𝑥𝑗𝑗𝑡 , ∀(𝑖,

رابطه ()7
رابطه ()8
رابطه ()9
رابطه ()10

𝑖𝑠𝑙
𝑖𝑀
𝑖𝑠𝑙
𝑖
𝑀∑
𝐻 ∈ )𝑗 𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝑖 (𝑡 + 𝑑𝑖𝑗 + 𝑆𝐹𝑖𝑗 )𝑥𝑖𝑗𝑡 ≤ ∑𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝑖 𝑡. 𝑥𝑗𝑗𝑡 , ∀(𝑖,
𝑖𝑠𝑙
𝑖𝑀
𝑖𝑠𝑙
𝑖
𝑀∑
𝐻 ∈ )𝑗 𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝑖 (𝑡 + 𝑑𝑖𝑗 + 𝐹𝐹𝑖𝑗 )𝑥𝑖𝑗𝑡 ≤ ∑𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝑖 𝑡. 𝑥𝑗𝑗𝑡 , ∀(𝑖,

𝐶≤

𝑖𝑠𝑙
𝑖
𝑀∑ ∑𝐼𝑖=1
𝑡𝑗𝑖𝑥 𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝑖 𝑐𝑖𝑗 .
𝐼𝑠𝑙
𝑖
𝑀∑
𝑇 ≤ 𝑡𝑗𝐼𝑥 𝑗=1 ∑𝑡=𝑒𝑠𝐼 𝑡.

1. Pareto
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)(2

𝑖𝑠𝑙
𝐼𝐸
𝑖
𝑀∑ ∑𝐼𝑖=1
𝑡𝑗𝑖𝑥 .
𝑗𝑖𝑝 𝑖𝑠𝑒=𝑡∑ 𝑗=1
)(2

)𝑇(𝐼𝐸
𝑗𝑖𝑝

)(1

+

𝑖𝑠𝑙
𝐼𝐸
𝑖
𝑀∑ ∑𝐼𝑖=1
𝑡𝑗𝑖𝑥 .
𝑗𝑖𝑝 𝑖𝑠𝑒=𝑡∑ 𝑗=1

رابطه ()11
≤ 20

)(1

)𝑇(𝐼𝐸
𝑗𝑖𝑝

)(3
𝑖𝑀
𝑖𝑠𝑙
∑𝐼𝑖=1 ∑𝑗=1
𝑠𝑒=𝑡∑
𝑡𝑗𝑖𝑥𝑝𝐸𝐼 .
𝑗𝑖 𝑖
)𝐸𝐼(𝑇)(3

𝑗𝑖𝑝

+

}𝑥𝑖𝑗𝑡 ∈ {0,1

رابطه ()12

هاويافتههایپژوهش


تحلیلداده
.5

بهمنظور حل مدل ریاضی ارائهشده با الگوریتم ازدحام ذرات شبیهسازیشده و کرم شبتاب،
مدل ریاضی و روشهای حل در محیط نرمافزار متلب نسخه  R2014bکدنویسی شد و مجموعه
جواب و جبهه پارتو 1بهدستآمده در شکلهای  2و  3موردبررسی قرار گرفت.

شکل  .2مجموعه جوابهای پارتو برای پروژه  J3014_5استخراجی از MOPSO

1. Pereto Front
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شکل  .3مجموعه جوابهای پارتو برای پروژه  J3014_5استخراجی از MOFA

در جدول  ،5مقادیر توابع هدف بهدستآمده برای پروژههای منتخب که حاصل اجرای
الگوریتم  MOPSOو  MOFAبرای دادههای باال است به همراه بهترین زمان انجام پروژه (که
در سایت  PSPLIBثبت شده است) ارائه شده است.
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جدول .5

بهترین مقادیر توابع هدف برای مسائل منتخب با  MOPSOو MOFA

بهترينزماناجرای
الگوريتمحل  کدمسئله 
MOPSO

J1014_5

MOPSO

J1053_6

MOPSO

J1814_5

MOPSO

J1853_6

MOPSO

J3014_5

MOPSO

J3053_6

MOFA

J1014_5

MOFA

J1053_6

MOFA

J1814_5

MOFA

J1853_6

MOFA

J3014_5

MOFA

J3053_6

ارائهشدهدر

 PSPLIB
19
29
16
18
19
26
19
29
16
18
19
26

زمان

هزينه

اثرات

تکمیل 

اتمام 

زيستمحیطي 


19
28
16
18
18
26
19
29
16
18
20
26

2213
1922
2952
2692
2956
2582
2256
1952
2952
2699
2998
2653

19/74
17/32
17/74
19/41
16/76
17/19
18/51
17/15
18/24
19/86
16/92
17/91

با توجه به نتایج عددی بهدستآمده از حل این مسئله میتوان نتیجه گرفت که نخست ،مدل
ریاضی ارائهشده در این مطالعه ،توانایی ارائه برنامه زمانی اجرای فعالیتهای پروژه را دارد و از
صحت الزم برخوردار است و دوم ،این امکان را به مدیران پروژههای صنعتی و عمرانی میدهد تا
بتوانند همزمان با اهداف اقتصادی و زمان اجرای خود ،اثرات زیستمحیطی پروژههای را نیز با
مدل ریاضی و روش حل ارائهشده کنترل کنند .اعداد ارائهشده در جدول  ،5بهترین مقادیر
بهدستآمده برای هر یک از توابع هدف سهگانه در سناریوهای متعدد بهدستآمده در جوابهای
الگوریتمهای بهکاررفته است .درمجموع  6مسئله حل شد و  18مقدار بهدستآمده برای توابع
هدف ،الگوریتم  MOPSOدر  13مورد عملکرد برتر 4 ،مورد عملکرد یکسان و تنها در  1مورد
عملکرد ضعیفتر از الگوریتم  MOFAداشته است؛ ازاینرو در مقایسه عملکرد دو الگوریتم،
 MOPSOبا مقادیر بهتر برای اغلب توابع هدف ،عملکرد بهتری داشته است .در مقایسه عملکرد
دو الگوریتم فراابتکاری بهکاررفته در این مطالعه با نتایج موجود در پایگاه  PSBLIBبا توجه به
نزدیکبودن اغلب مقادیر بهدستآمده با مقادیر موجود و برتری یکی از جوابها از جوابهای
موجود ،میتوان عملکرد هر دو الگوریتم در این زمینه را قابلقبول دانست .الگوریتم  MOPSOبا
توجه به یک جواب بهتر نسبت به آنچه در این پایگاه ثبت شده است ،عملکرد مناسبی داشته
است .بهمنظور مقایسه عملکرد دو الگوریتم بهکاررفته در این مطالعه عالوه بر مقادیر توابع هدف
که در جدول  ،5ارائه شد از شاخصهای ارزیابی معرفیشده در بخش قبل استفاده شده است که
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نتایج آن برای این مطالعه در جدول  ،6مشاهده میشود .اعداد ارائهشده در این جدول میانگین
پنج اجرای هر یک از الگوریتمهای بهکاررفته است( .برای ارائه بهتر نتایج و همچنین مقایسه
راحتتر ،اطالعات معیارهای ارزیابی مربوط به یک پروژه ارائه شده است).
جدول  .6معیارهای ارزیابی و مقایسه دو الگوریتم  MOPSOو MOFA

معیار
ارزيابي 
تعداد
تنوع
فاصله
کیفی

مسئله J1014_5

مسئله J1814_5

مسئله J3014_5

MOPSO

MOFA

MOPSO

MOFA

MOPSO

MOFA

241
444/26
1/376
0/64

205
479/62
4/393
0/50

221
411/91
0/7832
0/75

189
376/81
2/5031
0/51

161
427/30
0/611
0/652

137
459/85
2/516
0/529

در مقایسه دو الگوریتم بهکاررفته در این مطالعه از حیث شاخصهای ارزیابی جواب (جدول
 )6الگوریتم  MOPSOاز عملکرد بهتری برخوردار بوده است .این الگوریتم در  83درصد
شاخصهای استفادهشده ،مقادیر بهتری بهدست آورده است و این امر نشان از برتری عملکرد
این الگوریتم نسبت به الگوریتم  MOFAدارد.
نتیجهگیریوپیشنهادها

.6

در این پژوهش عالوه بر ارائه یک مدل ریاضی جدید ،با درنظرداشتن چارچوب توسعه پایدار
و تأکید بر بُعد زیستمحیطی آن ،از ترکیب الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه و الگوریتم کرم
شبتاب چندهدفه با یک الگوریتم ابتکاری برای حل استفاده شد؛ سپس به کمک مدل ریاضی
جدید ارائهشده ،یک چارچوب مفهومی برای زمانبندی فعالیتهای یک پروژه ارائه شد که به
کمک آن میتوان گزینههای مختلف اجرای پروژهها را با هزینه ،زمان و اثرات زیستمحیطی
مشخص ،بررسی کرده و از این طریق با توجه به اهداف هر پروژه بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.
نتایج اجرای دو الگوریتم برای دادههای مسائل استاندارد موجود در پایگاه ،PSPLIB
سناریوهای شدنی برای اجرای فعالیتهای این پروژهها با مقادیر متفاوت برای توابع هدف است.
این نتایج نشان از صحت مدل ریاضی ارائهشده و توانایی آن در ارائه یک جدول زمانی شدنی
برای پروژهها دارد .اجرای برنامه حل این مسئله بر روی سیستمعامل  Windowsبا مشخصات
سختافزاری  CPU Core i5و  RAM 4انجام شد .با توجه به تعداد حاالت ممکن برای این
مسئله ،میتوان عملکرد این دو الگوریتم را قابلقبول دانست.
در مقایسه عملکرد دو الگوریتم ،درمجموع الگوریتم  MOPSOبا مقادیر برابر یا بهتر برای
توابع هدف (جدول  )5عملکرد بهتری داشته است .با درنظرداشتن مکانیسم جستوجوی این
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الگوریتم میتوان این برتری را به هوش جمعی بهکارگرفتهشده و همچنین تمایل حرکت ذرات
به سمت نقاط بهینه محلی و بهینه سراسری در این الگوریتم که از طریق ضرایب همگرایی عمل
میکند ،نسبت داد که توانسته است به نقاط شدنی بهتری دست پیدا کند؛ درحالیکه الگوریتم
 MOFAبا استفاده از تابع حرکت ذرات سادهتر (تمایل حرکت ذرات تنها به سمت بهینه
سراسری است) این امکان را نداشته و عملکرد ضعیفتری در این مطالعه داشته است.
در مقایسه دو الگوریتم بهکاررفته در این مطالعه از نظر شاخصهای ارزیابی جواب (جدول ،)6
الگوریتم  MOPSOاز عملکرد بهتری برخوردار بوده است .این الگوریتم در اغلب شاخصهای
استفادهشده در مسائل منتخب به مقادیر بهتری دست یافته است که نشان از برتری عملکرد این
الگوریتم نسبت به الگوریتم  MOFAدارد .شاخص تعداد جواب پارتو ،نشاندهنده برتری نقاط
مورد بررسی بهصورت هوشمند است .شاخص تنوع و فاصله به میزان پراکندگی جوابها و نحوه
پراکندگی آنها در فضای شدنی مسئله اشاره دارد و معیار کیفی سهم هر الگوریتم در جوابهای
پارتو نهایی را نشان می دهد که در اغلب این شاخصها (بهجز دو نتیجه برای شاخص تنوع)،
الگوریتم  MOPSOتوانسته عملکرد بهتری داشته باشد.
علیرغم برتری الگوریتم ازدحام ذرات در دو مقایسه مقادیر توابع هدف و شاخصهای
ارزیابی ،الگوریتم کرم شبتاب نیز مقادیر نزدیک به مقادیر الگوریتم ازدحام ذرات را به دست
آورده که میتواند عملکرد قابلقبولی در این مسئله  NP-Hardبهحساب آید.
خروجیهای این مطالعه نشان داد که مدیران و ذینفعان پروژههای عمرانی و صنعتی در
صورت دراختیارداشتن اطالعات اثرات زیستمحیطی فعالیتهای پروژه خود میتوانند همزمان با
اهداف اقتصادی و زمانی به محیطزیست اطراف خود نیز توجه داشته باشند و مجموع اثرات
مخرب ناشی از اجرای پروژه بر محیطزیست را بهعنوان یک مقدار قابلسنجش کمینه کنند؛
بدین منظور میتوان از مدل ریاضی و روش حل بهکاررفته در این مطالعه کمک گرفت و به
کنترل اثرات زیستمحیطی پروژهها پرداخت.
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