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چکیده
پروژههای راهسازی ،به دلیل تکرار متناوب بسیاری از فعالیتها و ابنیه در طول فرآیند اجرا،
به عنوان پروژههای خطی-تکراری شناخته میشوند .در این نوع پروژهها وجود انقطاع کاری
و بیکاری منابع ،اتالف زمان و هزینه را در بر خواهد داشت .بنابراین تنظیم برنامه زمانبندی،
بهگونهای که باعث کاهش اتالف ،در زمان و هزینه پروژه شود ،اهمیت فوقالعادهای مییابد.
روش ارائه شده در این پژوهش برای بهینهسازی زمانبندی در پروژههای راهسازی ،مبتنی بر
یکی از اصول تفکر ناب درحذف اتالفها (مودا) است ،و از الگوریتم ژنتیک و رویکرد
 NSGAIIبرای حل مسئله زمانبندی استفاده شده است .با توجه به اینکه در بسیاری از
موارد به دلیل عدم قطعیتهای موجود در شرایط اجرای پروژه ،نمیتوان زمان و هزینه
فعالیت ها را به طور قطعی تعیین کرد ،از دیدگاه فازی نیز به مسئله پرداخته شده است.
ویژگی بارز روش پیشنهادی این است که ،به واسطه توجه ویژهای که به پیوستگی کاری
بین بخشها و واحدهای مختلف شده ،انقطاع کاری و بیکاری منابع به حداقل میزان ممکن
کاهش مییابد و به این ترتیب با کاهش اتالفها میتوان پروژه را یک قدم به نابسازی
نزدیکتر کرد.

 -1مقدمه
طرحهای راهسازی به عنوان پروژههای زیرساخت و
زیربنایی ،الزمه رشد و توسعه اقتصادی در کشورها می-
باشند .و سرمایهگذاریهای قابلتوجهی را به خود
اختصاص میدهند .اما علیرغم توجهات بسیار ،کماکان
نقصهایی به لحاظ کیفی و کمی در این حوزه وجود دارد.
به نظر میرسد بهرهگیری از رویکرد سیستمی و شیوههای
نوین میتواند تا حد زیادی باعث کاهش و حذف اتالفها،
افزایش بهرهوری ،کاهش مدت زمان ساخت ،وکنترل

هزینههای پروژه شود .تفکر ناب نگرش جدید مدیریتی در
عرصه صنعت و ساخت و ساز است ،که در صدد حذف و از
بین بردن هر فرآیند اضافی است که ارزش افزودهای را
ایجاد نمیکند] .[4این اتالفها در اصطالح "مودا" نامیده
میشوند ،و بالغ بر  04درصد فعالیتها را در یک فرآیند
ساختوساز تشکیل میدهند .کاهش این فعالیتها میتواند
باعث بهبود عمدهای در عملکرد سیستم شود] .[2یکی از
انواع مصادیق مودا ،توقف و انتظار منابع برای انجام یک
فعالیت کاری به دلیل انجام نگرفتن به موقع فعالیتهای
پیشنیاز آن است] .[9این نوع از مودا در پروژههای
راهسازی بسیار نمود پیدا میکند .به عنوان مثال در یک
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پروژه راهسازی که عمدتا دارای بخشهای مختلف و
فعالیتهای متعددی است ،بسیار اتفاق میافتد که به
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دلیل تمام نشدن بسیاری از فعالیتها در یک بخش ،مثل

تکراری ارائه کرد] .[6با توسعه الگوریتمهای فراکاوشی برای

اتمام یک پل یا آبرو ،فعالیتهای بعدی شامل روسازی و

حل مسائل بهینهسازی ،در طول سالهای  2444تا

اجرای رویه نمیتواند در آن بخش شروع شود و این در

 Hegazy 24446و  [5]، Wassefو همچنین  Hegazyو

حالی است که این فعالیتها در بخش قبل به اتمام رسیده-

 Leu ،[46] Kamarahو  EL-Rayes ،[47] Hwangو

اند .بنابراین منابع و گروههای کاری این فعالیتها  ،باید در

 ،[40] Hyariاز الگوریتم ژنتیک برای کمینه کردن زمان و

بخش مورد نظر منتظر باقی بمانند تا فعالیتهای پیشنیاز

هزینه بهره گرفتند Ohsato .و  Longدر سال ،2443

آنها به پایان برسد .از اینرو کاهش و حذف انقطاع کاری

روشی برای زمانبندی پروژههای ساختمانی خطی-تکراری

اهمیت زیادی داشته و موجب صرفهجوییهای قابل

با در نظر گرفتن چند تابع هدف مختلف مثل زمان پروژه،

توجهی در زمان و هزینه کلی پروژه میشود] .[0این بدان

هزینه پروژه یا هر دو ارائه کردند .موازنه زمان-هزینه در

معنی است که برنامهریزی در این نوع پروژهها باید بگونه-

مدل آنها با استفاده از تابعی غیرخطی از متغیرهای

ای انجام شود که ضمن کاهش زمان و هزینه کلی پروژه،

زمان-هزینه تعریف شده بود که با دادن وزنهایی به این

مدت زمان بیکاری منابع و اتالف آنها نیز به حداقل برسد.

متغیرها بر اساس نظر مدیر پروژه ،اهمیت این دو عامل در

تاکنون روشهای مختلفی برای اینکار ارائه شده است ،که

زمانبندی میتوانست متفاوت باشد] .[5در سال ،2444

از جمله آن میتوان به روش  CPMاشاره کرد .اما به دلیل

 Hongو  Cho, Hyunزمانبندی پروژه و هزینه ساخت را

ناکارآمدی و ناتوانی آن در ارائه برنامه مناسب]7و6و،[5

در یک مدل ترکیبی و با استفاده از اطالعات منابع ،برای

در

موازنه زمان و هزینه در یک فرآیند ساخت تکراری بکار

در سال

گرفتند] .[43در سال ،2444

 PantouvakisوMaravas

در سال

تئوری مجموعه فازی را با  RSMترکیب کرده و از آن برای

در

برای تامین و

4

روشهای دیگری از جمله تکنیک خط تعادل
سال ،[0]4370روش زمانبندی خطی
 ،[3]4304روش زمانبندی تکراری

)(LOB

2

)(LSM

9

)(RSM

 ،[44]4330روش برنامهریز پروژههای تکراری

0

)(RPP

ارائه یک برنامه زمانبندی فازی

)(F-RSM

سال  ،[44]2442ارائه شد .و پس از آن روش برنامهنویسی

حفظ پیوستگی منابع مصرفی بین فعالیتهای مشابه در

خطی (LP)5درسال 4309و ،[42]4334مورد استفاده قرار

واحدهای مختلف بهره جستند]،Fan, Sun, Wan .[24

گرفت .در سال  ،Selinger ،4304روش برنامهنویسی پویا

نیز در سال  2442با استفاده از منطق نرم ،یک مدل

را ارائه داد] Russel .[49و  Caseltonاین تحقیقات

بهینهسازی برای کاهش هزینههای پروژه و کوتاه کردن

را با ارائه یک مدل پویای  Nمرحلهای ادامه دادند] .[40در

مدت زمان ساخت در پروژههای تکراری ،بر اساس تغییر

6

)(DP

ارائه دادند].[24

سال  EL-Rayes 4339و  Moselhiمدلی بر مبنای DPو

ترتیب کاری بین نواحی مختلف،

با لحاظ فاکتور هزینه در فرآیند بهینهسازی ارائه

در تحقیق حاضر با استفاده از مدل ارائه شده توسط

کردند] Ipsilandis .[45در سال  2447یک موازنه بین

 Ohsatoو  Longو بهرهگیری از الگوریتم

هزینههای ناشی از تاخیرهای پروژه و هزینههای مربوط به

بهینهسازی زمان و هزینه در پروژهای راهسازی پرداخته

وقفههای کاری منابع را با ارائه یک مدل برنامهنویسی

میشود .و یک مثال به عنوان مطالعه موردی ،با دو رویکرد

خطی چند منظوره برای زمانبندی پروژههای خطی-

قطعی و فازی بررسی میشود .نکته قابل توجه در این

NSGAII

پژوهش این است که با بکارگیری الگوریتم
)1. Line Of Balance(LOB
)2. Linear Scheduling Method(LSM
)3. Repetitive Scheduling Method(RSM
4. Repetitive Project Planner
)5. Linear Programming(LP
)6. Dynamic Programming(DP
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آنها را در گزینش پاسخ مناسب بر اساس شرایط موجود،

گام  -0تولید جمعیت  :Qt+4مجددا با بکار بستن

افزایش میدهد.

استراتژی انتخاب دوتایی تورنمنت ،اپراتور تقاطع و جهش
بر روی جمیت  Pt+4اعمال شده و جمعیت  Qt+4تولید

 -2الگوریتم ژنتیک باا رویکارم مر ا ساازي
1

غیر مغلوب NSGAII

میشود .و این فرآیند تا تحقق شرایط خاتمه ادامه می-
یابد]29و.[22

درمسائل بهینهسازی چند هدفه ،که همزمان چند تابع

 -3ئوري فازي

هدف ماکزیممسازی یا مینیممسازی میشوند ،یکی از

اصوال تئوری فازی در شرایطی بکار برده میشود که به

پرکاربردترین روشها ،استفاده از رویکرد رتبهبندی

علت دقیق و قطعی نبودن اطالعات نمیتوان از مفاهیم

غیرپست ) (NSGAIIو ارائه مجموعه جواب پارتو است.

ریاضیات کالسیک بهره جست .در این پژوهش به دلیل

فرآیند این الگوریتم به صورت زیر است.

لحاظ شرایط عدم قطعیت در مسئله ،مفاهیم فازی مورد

گام  -4تولید جمعیت اولیه :جمعیت تصادفی  Pبا

N

استفاده قرار گرفته است ]27و26و25و .[20برای نمایش

کروموزوم تولید میگردد.

اعداد از تابع عضویت مثلثی و برای مقایسه اعداد فازی از

گام  -2رتبهبندی جوابها :تمامی جوابها به وسیله

روش  Okadaو 94] Soperو23و [20استفاده شده است.

الگوریتم  Fast Non Dominatedبه سطوح غیرمغلوب

 -4عملکرم روش و فرآیند اجراي الگوریتم

مختلف تخصیص مییابند.
گام  -9ارزیابی :به هر جواب مقدار برازندگی برابر با سطح
غیرمغلوب آن جواب تخصیص داده میشود.

در پروژههای بزرگ ،مانند پروژههای راهسازی ،که دارای

گام  -0تولید جمعیت  :Qبا استفاده از استراتژی انتخاب

فعالیتهای متعدد است و تخصصهای متنوعی را میطلبد،

دوتایی تورنمنت و اپراتورهای تقاطع و جهش جوابهایی

واگذاری این فعالیتها به پیمانکاران جزء امری اجتناب-

که جمعیتی به نام  Qرا با  Nکروموزوم تشکیل میدهند،

ناپذیر است ،معموال برای اجرای هر فعالیت ،گزینههای

تولید میشود.

مختلفی از پیمانکاران جزء وجود دارند که با زمانها و

گام  -5ترکیب جمعیت والد  Pو جمعیت  :Qاز ترکیب

هزینههای متفاوت میتوانند آن فعالیت را انجام دهند.

R

انتخاب از بین گزینههای مختلف و ترکیب و چیدمان آنها

جمعیت والد  Pو جمعیت  Qجمعیت جدید بهنام
تشکیل میشود ،که شامل  2Nکروموزوم است.

در کنار یکدیگر ،زمان و هزینه کلی پروژه را تعیین خواهد

گام  -6رتبهبندی جوابهای جمعیت  :Rtدر این مرحله

کرد .پس از انتخاب گزینه مناسب از منابع و گروههای

مرتبه همه جوابهای این جمعیت جدید تعیین میگردد

کاری(پیمانکاران)  ،آنها باید در طول پروژه از یک واحد به

و تمام جوابها به سطوح غیرمغلوب تخصیص مییابند.

واحد دیگر حرکت کنند و فعالیت مشابهی را در تمام

گام  -7تولید جمعیت  :Pt+4جمعیت جدید  Pt+4برای

واحدها انجام دهند .برای شروع هر فعالیت در هر واحد دو

تکرار بعدی تولید میشود .برای تولید جمعیت  Pt+4ابتدا

شرط الزم است :اوال این فعالیت در واحد قبلی به اتمام

از اولین سطح غیرمغلوب جمعیت  Rtاستفاده میگردد ،و

رسیده باشد .ثانیا تمام فعالیتهای پیشنیاز فعالیت مزبور،

در صورت لزوم جوابهای سطوح دیگر نیز بکار برده می-

در واحد مورد نظر انجام شده باشند .عملکرد روش ارائه

شوند.

شده در این تحقیق ،به این صورت است که ابتدا گزینه
مناسب برای انجام هر فعالیت انتخاب میشود و سپس بر
1.Non Dominated Sorting Genetic Algorithm
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فعالیت ،زمان کلی اتمام پروژه و هزینه نهایی آن محاسبه

 Qبخش(4واحد) تکرار میشود ،در نظر گرفته شده است.

میشود .الگوریتم پیشنهادی به لحاظ توانمندی خاصی که

برای اجرای هر فعالیت گزینههای مختلفی وجود دارد که

دارد و تکنیکی که در آن بکار برده شده است ،قادر است

شامل زمان و هزینه مورد نیاز برای انجام یک واحد از آن

در چینش فعالیتها ،روشی را اعمال کند که انقطاع کاری و

فعالیت است .در این مدل فرض میشود که تعداد منابع و
2

کارکرد آنها در هر بخش ثابت است ،اما مقادیر

بیکاری منابع به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کند.

نرخ

البته این به معنای پیوستگی مطلق نیست .زیرا انقطاع

کاری ) (Wi,jدر هر بخش ممکن است با بخش دیگر

کاری صفر در مواردی منجر به افزایش زمان و هزینه

متفاوت باشد .زمان مورد نیاز برای تکمیل هر واحد از

پروژه خواهد شد ،که این خود ،با اهداف تفکر ناب و اصول

فعالیت  iکه به صورت ) (diنشان داده میشود ،به عنوان

مدیریت تناقض دارد .محاسبه زمان و هزینه نهایی به

متغیر تصمیم و وابسته به مقدار منابع یا ساختار گروه

دفعات توسط الگوریتم تکرار میشود ،این مراحل تا جایی

کاری میباشد .هزینه مورد نیاز برای تکمیل هر واحد از

ادامه مییابد که شرایط خاتمه عملیات تحقق پیدا کند.

فعالیت  iکه به صورت ) (ciنشان داده میشود ،نیز به

معیار توقف الگوریتم ،ماکزیمم تعداد تکرارهاست .تعداد

مقدار ) (diوابسته است .این رابطه یک رابطه گسسته در

دفعات تکرار فرایند ،میتواند بر اساس نوع و پیچیدگی

نظر گرفته شده است و برای هر فعالیت به صورت یک

مسئله توسط کاربر تعیین شود .در این مثال به دلیل

زوج مرتب (زمان،هزینه) بیان میشود .به این ترتیب زمان

کوچکی ابعاد مسئله ،حداکثر 444تکرار لحاظ شده است.

انجام هر فعالیت در هر بخش ،از ضرب مقدار  diدر  Wi,jبه

در پایان این مرحله مجموعهای از پاسخهای بهینه به

دست میآید و با  Di,jنشان داده میشود .و هزینه هر

عنوان مجموعه جوابهای پارتو ارائه میشود ،که طیف

فعالیت در هر بخش از ضرب مقدار  ciدر  Wi,jبه دست

نسبتا گستردهای از جوابهای مختلف را در بر میگیرد و

میآید و با  Ci,jنشان داده میشود .بنابراین مقادیر  Di,jو

تصمیمگیران پروژه قادر خواهند بود مناسبترین گزینه را

 Ci,jبرای هر فعالیت در هر بخش با بخش دیگر متفاوت

بر اساس شرایط و اولویتهای خود انتخاب کنند .نکته

خواهد بود .در این مدل ،فعالیتها به دو نوع قابل انقطاع 9و
0

قابل توجه این است که در عموم پروژههای عمرانی به

غیرقابل انقطاع تقسیم میشوند .به این معنی که اگر

دلیل عدم قطعیتهایی که در اجرای پروژهها وجود دارد،

فعالیت از نوع غیرقابل انقطاع) (Aباشد ،به صورت پیوسته

مانند شرایط آبوهوایی ،مهارتهای کارگران ،خطاهای

اجرا خواهد شد و اگر فعالیت از نوع قابل انقطاع) (Bباشد،

اجرایی ،خرابی ماشینآالت و تجهیزات ،تغییر قیمت

میتوان پیوستگی آنرا در بخشها و واحدهای پیدرپی

مصالح و  ...معموال نمیتوان زمان و هزینه اجرای فعالیت-

نادیده گرفت و برای جلوگیری از افزایش زمان کلی اتمام

ها را دقیقا تعیین نمود .در این شرایط میتوان اطالعات و

پروژه ،آن را در مقاطعی قطع کرد .در مدل پیشنهاد شده،

دادههای غیرقطعی را در قالب اعداد فازی بیان کرد.

رابطه بین فعالیتها از نوع  finish to startفرض میشود.
یعنی فعالیت  iدر واحد  jتنها زمانی میتواند شروع شود

 -1-4مدل ریاضی مسئله
مدل مطرح شده در این پژوهش ،از مدل ارائه شده توسط

که دو شرط زیر را داشته باشد:
 -4فعالیت  iدر واحد  j -4به اتمام رسیده باشد.

 Longو  Ohsatoدر سال  2443اقتباس شده است] .[5این
مدل برای یک پروژه با  Mفعالیت که بصورت متناوب در
1. Unit
2. Rate
3. Activities allow interruption
4. Activities don’t allow interruption
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 -2فعالیت پیشنیاز  iیعنی  tدر واحد  jتمام شده باشد.

واحد از فعالیت  iبرای گزینهkام ،در صورتی که آن گزینه

در صورت وجود زمان تاخیر) (lagمیتوان این زمان

انتخاب شود.

را نیز به زمان  tاضافه کرد.

در واقع میتوان گفت  diبه عنوان متغیر تصمیم در نظر
گرفته میشود و  Ci,j,Di,j,ciتابعهایی از  diهستند.

MIN Tp
)Tp = Max (Fi,j)= Max (Sij+Dij
i= 1,2,….,M j= 1,2, ….,Q

()4

)(Co + B.Tp

∑

i j+

∑ = Cp =CD + CI
Subject to:
Di,j = di . Wi,j

()9

Ci,j = ci . Wi,j

()0

()5

داشت .در مدل مذکور  :Coهزینه اولیه :B ،هزینه غیر
مستقیم روزانه :Wi,j ،مقدار کار فعالیت  iدر واحد  jو

MIN Cp

()2

همچنین  Si,jو  Fi,jنیز به مقادیر  Di,jبستگی خواهند

}t ϵ{P

k
i =1

∑

di = dik . Bik

k
i =1

∑

cik

.Bik

 : lagt,iزمان تاخیر بین فعالیت پیش نیاز  tو فعالیت  ، iبه
عنوان پارامترهای مسئله هستند.
همچنین بر اساس رویکرد فازی ،با در نظر گرفتن مقادیر
 diو  ciبه عنوان اعداد فازی با تابع عضویت مثلثی،
مقادیر  Di,j , Ci,j , Si,j , Fi,j , lagنیز تبدیل به مقادیر
فازی خواهند شد .اما مقادیرکاری) ،(Wi,jهزینه

اولیه)(Co

= ci

و هزینه باالسری روزانه) (Bهمچنان به عنوان مقادیر

St,j + Dt,j +lag t,i <= Si,j

قطعی در نظر گرفته میشوند .با لحاظ این تغییرات مدل
قطعی مسئله به یک مدل فازی تبدیل میشود.

() 6

If activity : type A
Si,j + Di,j = Si,j+1
Fi,j = Si,j + Di,j

()7

If activity : type B
Si,j + Di,j <= Si,j+1
Fi,j = Si,j + Di,j

 -5مطالعه مورمي
در پروژههای راهسازی ،عموما ابنیه ،از جمله پل دارای
ماهیت تکرارشونده است .بنابراین در این پژوهش برای
ارزیابی و سنجش عملکرد برنامه ،از مثال یک پل بتنی سه

در این مدل:Tp ،زمان کل پروژه :Cp ،هزینه کل پروژه،

دهانه استفاده میشود که توسط  Longو  Ohsatoارائه

 :CDهزینه مستقیم :CI ،هزینه غیر مستقیم است:di .

شده است .دلیل استفاده از این مثال مقایسه روش ارائه

زمان مورد نیاز برای تکمیل هر واحد از فعالیت :Di,j ،i

شده در این تحقیق با روش محققان مذکور و اثبات

زمان مورد نیاز برای تکمیل فعالیت  iدر واحد :ci ،j

برتریهای این روش ،نسبت به روش قبلی است .این مثال

هزینه مستقیم مورد نیاز برای تکمیل هر واحد از فعالیت

یکبا ر با رویکرد قطعی و یکبار با رویکرد فازی حل شده

 :Ci,j ،iهزینه مورد نیاز برای تکمیل فعالیت  iدر واحد ،j

است .این پل شامل پنج فعالیت است که در چهار بخش

 :Si,jزمان شروع فعالیت  iدر واحد  :Fi,j ،jزمان پایان

تکرار میشود .هر فعالیت توسط یک گروه که از یک مکان

فعالیت  iدر واحد  :Bik ،jعدد باینری  4یا  4برای انتخاب

به مکان دیگر حرکت میکند ،بدون تاخیر زمانی

گزینهkام ،در صورتی که آن گزینه انتخاب شود  4و در

انجام میشود .و همه فعالیتهای این پروژه از نوع قابل

غیر اینصورت  4است :dik .زمان مورد نیاز برای تکمیل

انقطاع ) (Bهستند .برای انجام هر فعالیت چندین گزینه

هر واحد از فعالیت  iبرای گزینهkام ،در صورتی که آن

از گروههای کاری (منابع) وجود دارد .زمان و هزینه

گزینه انتخاب شود :cik .هزینه مورد نیاز برای تکمیل هر

تکمیل هر واحد از هر فعالیت معین به صورت یک زوج
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مرتب برای هر گروه کاری مشخص است .هزینه مستقیم

در نظر گرفته شده است .اطالعات مربوط به فعالیتها و

روزانه برای این پروژه  5444$/dو هزینه اولیه 424444 $

گروههای کاری در جدول  4آمده است.

جدول -4اطالعات پروژه پل بتنی سه دهانه
Wi,j

)di(day/work unit) , ci (usd/work unit
گزینه 4

گزینه 3

گزینه 2

گزینه 1

واحد 4

واحد 3

واحد 2

واحد 1

فعالیت

-

-

-

(54و)4/4240

044

524

754

644

خاكبرماري

-

(64و)4/4240

(74و)4/4456

(04و)4/4425

044

004

364

324

فونداسیون

-

(444و)4/4403

(04و)4/4440

(74و)4/4425

4044

4044

4244

4054

ستون

(34و)4/4942

(04و)4/4254

(74و)4/4240

(65و)4/4470

054

574

524

004

یر

-

-

(65و)4/4456

(55و)4/4490

4244

304

4404

4

مال

با اجرای الگوریتم  ،NSGAIIبا ویژگیهای :تعداد تکرار:
 ،444تعداد جمعیت اولیه ،24 :احتمال(نرخ) تلفیق،4/7 :
احتمال(نرخ) جهش ،4/0 :نحوه انتخاب والدین :انتخاب
رقابتی) ،(Tournament Selectionنوع عملیات تلفیق:
تلفیق تکنقطهای ،نتایج زیر بهدست آمده است.

شکل -9نمودار گرافیکی زمان انجام فعالیتها در واحدهای متوالی
برای زمان  444/27روز

شکل -4نتیجه اجرای الگوریتم  NSGAIIبرای دادههای قطعی

شکل -0نمودار گرافیکی زمان انجام فعالیتها در واحدهای متوالی
برای زمان  420/7روز

در شکلهای 2تا  ،0نمودارها به ترتیب ،روند انجام
فعالیتهای 4تا  5را در واحدهای اول تا چهارم نشان می-
دهد .پیوستگی نمودار نشانگر پیوستگی انجام آن فعالیت
شکل -2نمودار گرافیکی زمان انجام فعالیتها در واحدهای متوالی
برای زمان  446/04روز

مجله مدل سازی در مهندسی
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 Longو  Ohsatoبا استفاده از الگوریتم ژنتیک و وزندهی

بنابراین آنها میتوانند بر اساس شرایط خود و اولویتهای

به توابع هدف بر اساس میزان اولویت ،زمان  446/0روز با

مورد نظرشان ،مناسبترین گزینه را انتخاب نمایند .یک

 49/32روز انقطاع کاری را محاسبه کردند .آنها همچنین

معیار برای ارزیابی و سنجش درستی پاسخهای بدست

با اولویت دادن به تابع هزینه و در نظر گرفتن شرایطی که

آمده ،مقایسه آنها با پاسخهای تحقیقات گذشته است .با

هزینه پروژه حداقل مقدار ممکن را داشته باشد ،زمان

مقایسه این جوابها با جوابهای بدست آمده در روش

 420/7روز و هزینه  4000642دالر را به دو روش برنامه-

 Longو  Ohsatoمیتوان دریافت پاسخهای اول و سوم
انطباق کامل با پاسخهای  Longو  Ohsatoدارد .جواب-

ریزی خطی و الگوریتم ژنتیک بدست آوردند].[5

های حاصله عالوه براینکه صحت و درستی روش پیشنهاد
جدول -2مجموعه جوابهای پارتو
گزینههاي انتخابی

زمان بیکاري

براي انجام فعالیتها

منابع

هزینه

شده در حل مسئله را نشان میدهد ،مزیت دیگر این
زمان

رمیف

روش را بر روش پیشنهاد شده  Ohsatoو  Longآشکار

 4و 4و 9و 4و4

49/32

4365344

446/04

1

میسازد ،و آن اینکه این روش قادر است تمامی جواب-

 4و 4و 2و 4و4

40/46

4074244

444/27

2

های مناسب و برتر موجود را با یکبار اجرای برنامه و در

 4و 4و 4و 2و4

44/32

4000644

420/74

3

مدت بسیار کوتاه چند ثانیهای در اختیار مجری قرار دهد.
این جوابها طیف نسبتا گستردهای را بر اساس وزنهای

بر اساس نتایج جدول ،2همانطور که مالحظه میشود

مختلفی که بهطور خودکار به توابع هدف داده میشود،

برای این مسئله سه پاسخ بهینه ،تحت عنوان جوابهای

ارائه میکند ،این در حالیست که در روش  Ohsatoو

پارتو بدست آمده است .پاسخ پیشنهادی اول در بین

 Longدر هر مرحله باید وزن متغیرهای زمان و هزینه بر

پاسخهای ارائه شده ،دارای کمترین زمان و بیشترین

اساس اولویتهای موجود تنظیم شود.

مقدار هزینه و پاسخ پیشنهادی سوم دارای بیشترین زمان

البته باید توجه داشت که در این مسئله ،به دلیل محدود

و کمترین هزینه است .زمان و هزینه پاسخ پیشنهادی دوم

بودن تعداد فعالیتها و گزینههای انتخابی ،جوابها از

مقادیری ما بین پاسخهای اول و سوم دارد ،اما مدت زمان

تنوع زیادی برخوردار نیستند .در صورتی که ابعاد مسئله

انقطاع کاری برای پاسخ سوم کمترین مقدار و برای پاسخ

گستردهتر باشد ،میتوان انتظار داشت که گزینههای

دوم بیشترین مقدار و برای پاسخ اول مقداری مابین پاسخ

متنوع و متعددی از پاسخهای نهایی در اختیار مجری قرار

دوم وسوم است .این اختالف ،از انتخاب گزینههای

گیرد.

متفاوت برای اجرای فعالیتهای مختلف ناشی میشود .به

برای حل مسئله با رویکرد فازی ،زمان و هزینه هر فعالیت

طور کلی میتوان گفت با انتخاب ترکیبهای متفاوت از

در هر گزینه ،از یک عدد قطعی به یک عدد فازی مثلثی

گزینههای موجود برای انجام فعالیتها ،مقادیر متفاوتی از

تبدیل شده است .مقدار میانی اعداد فازی ،برابر همان

زمان و هزینه اتمام پروژه و مدت زمان انقطاع کاری

مقدار قطعی آنهاست.

بدست خواهد آمد .و به این ترتیب گزینههای مختلفی

در این مثال با تغییر مقادیر قطعی گزینهها به مقادیر

برای مدیران و تصمیمگیران پروژه وجود خواهد داشت.

فازی ،جدول به صورت زیر تبدیل میشود.

جدول -9اطالعات فازی شده مثال پل بتنی سهدهانه
گزینه 4

گزینه 3

گزینه 2

گزینه 1

-

-

-

(06و54(،)4/4254و59(،)4/4240و)4/4405
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04
-

(50و64(،)4/4290و69(،)4/4240و)4/4432

(66و74(،)4/4466و72(،)4/4456و)4/4490

(75و04(،)4/4499و05(،)4/4425و)4/4447

-

(35و444(،)4/4439و446(،)4/4403و)4/4400

(77و04(،)4/4444و05(،)4/4440و)4/4444

(60و74(،)4/4495و70(،)4/4425و)4/4443

(00و34(،)4/4957و30(،)4/4942و)4/4269

(70و04(،)4/4277و00(،)4/4254و)4/4247

(66و74(،)4/4254و76(،)4/4240و)4/4244

(62و65(،)4/4244و67(،)4/4470و)4/4466

-

-

(64و65(،)4/4466و63(،)4/4456و)4/4402

(03و55(،)4/4403و64(،)4/4490و)4/4423

با اجرای الگوریتم  ،NSGAIIیک زمان فازی مثلثی به

 -6نتیجهگیري

عنوان زمان کلی اتمام پروژه بهدست آمده است ،که حدود
باال و پایین آن به ترتیب  440/44و  33/44و حد میانی

در این پژوهش ،مدلی برای بهینهسازی زمانبندی ،در

آن  446/04با درجه عضویت  4میباشد.

پروژههای تکرارشونده ،مانند راهسازی ارائه شده ،که
مبتنی بر یکی از اصول تفکر ناب ،و حذف یکی از مصادیق
اتالفها (مودا) است .نکته قابل توجه در این روش کاربرد
تکنیک مناسب در انتخاب و ترکیب و چیدمان درست
گزینهها ،و در نهایت تنظیم برنامه زمانبندی برای کاهش
مدت زمان توقف منابع در بین واحدهاست .در واقع به این
ترتیب یکی از مصادیق مودا کاهش یافته و در صورت
امکان حذف میشود .کاهش و حذف مدت زمان انتظار و

شکل  -5نتیجه اجرای الگوریتم  NSGAIIبرای دادههای فازی

البته علیرغم انتظاری که از الگوریتم  ،NSGAIIبرای ارائه
جوابهای متعدد به عنوان مجموعه جواب پارتو وجود
دارد ،تنها یک جواب فازی بدست آمده است ،دلیل آن
ابعاد کوچک مسئله است .به دلیل تعداد محدود فعالیتها
وگزینهها ،جوابها تنوع زیادی ندارند و تنها یک جواب
غیرمغلوب فازی برای این مسئله بدست آمده است .در
پاسخ حاصل شده با افزایش زمان ،هزینه کاهش مییابد.
اما هیچ قانون کلی در مورد ارتباط زمان کلی پروژه و
مدت زمان انقطاع کاری وجود ندارد و این موضوع بیشتر
به انتخاب گزینهها و ترکیب و چیدمان آنها وابسته است.
جدول -0جوابهای به دست آمده برای شرایط فازی
33/44، 446/04، 440 /44

زمان فازي

2444444، 4365344 ، 4393444

هزینه فازي

44/39، 49/32، 22/52

زمان وقف و بیکاري منابع
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بیکاری منابع باعث صرفهجوییهای زیادی در زمان و
هزینه کلی پروژهها میشود .میزان این صرفهجویی در
پروژههای بزرگ مانند راهسازی به دلیل حجم باالی
منابع ،ماشینآالت و تجهیزات بسیار قابل توجه خواهد
بود .ویژگی برتر این روش در آن است که ،با استفاده از
رویکرد  NSGAIIدر حل مسائل چند هدفه ،طیفی از
پاسخهای بهینه ،به کاربر پیشنهاد میشود .و تصمیمگیران
پروژه قادر خواهند بود از میان راهحلهای ارائه شده،
گزینه مناسبی را که بیشترین هماهنگی را با شرایطشان
دارد ،انتخاب کنند .مزیت دیگر روش ارائه شده ،بهره-
مندی از رویکرد فازی در حل مسائل زمانبندی است .این
موضوع از این جهت دارای اهمیت است که ،اغلب پروژه-
های عمرانی به دلیل ماهیتشان با عدم قطعیتهایی مواجه
هستند و برای تحقق شرایط واقعی ناگزیر باید بتوان از
همین اطالعات تقریبی و غیر قطعی استفاده کرد .قابلیت
روش ارائه شده در استفاده از اطالعات فازی برای حل
مسئله زمانبندی ،امکان نزدیک شدن به حالت واقعی را
برای کاربر فراهم میکند .در نهایت ،برای حصول اطمینان
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حسامی و موالیی

 و بنابراین میتوان آن را در کنار سایر روشهای.میرساند

 مثالی ارائه و با دو رویکرد،از کارایی روش پیشنهاد شده

نوین برنامهریزی و زمانبندی در پروژههای تکرارشونده

قطعی و فازی حل شده و نتایج قابل قبولی در مقایسه با

.مورد استفاده قرار داد

پاسخهای محاسبه شده توسط محققان پیشین بهدست
 که عملکرد مناسب و کارآیی این روش را به،آمده است
خوبی نشان میدهد و ویژگیهای مثبت آن را به اثبات
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