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 چکیده

در ابتدا به دلیل عدم قطعیت موجود در مسائل دنیای واقعی سعی نمودیم تا با فازی سازی پارامتر های 

این عدم قطعیت غلبه نماییم، به این منظور هزینه مسئله )هزینه جابجایی از یک گره به گره دیگر( به 

جابجایی بین گره های مختلف در گراف را به صورت عدد های فازی مثلثی فرض نمودیم. مسئله حداکثر 

جریان مورد بررسی قرار گرفت، در این مرحله با ترکیب مسئله حداکثر جریان با مسئله کوتاه ترین مسیر 

در آن ضمن تعریف ظرفیت برای هر مسیر قصد بیشینه ساختن بار انتقالی یک مدل دو هدفه ساخته شد که 

ز مفهوم با بهره گیری ادر نهایت ار مبدأ به مقصد در عین انتخاب کوتاه ترین مسیر به لحاظ هزینه را داریم.

تئوری فازی، وجود هر یال در گراف را به صورت فازی درآوردیم. بدین شکل که به هر یال از گراف 

مطالعه یک درجه عضویت بین صفر و یک نسبت داده شد. با تفسیر این اعداد به عنوان قابلیت  مورد

انتخاب  ی مسیراطمینان مسیر در هدف سوم از مدل ارائه شده با بیشینه سازی کاردینالیتی نسبی مجموعه

ند فرا ابتکاری چشده، سعی در برگزیدن مسیری ایمن تر داریم.برای حل مدل ارائه شده از الگوریتم های 

بهره گرفتیم. در آخر با محاسبه فاصله هر کدام از جواب های موجود در جبهه  NRGAو  NSGA-IIهدفه 

اول پارتو با جواب ایده آل و بدست آوردن کمترین آنها یک جواب)یعنی یک مسیر( به عنوان جواب بهینه 

 مدل چند هدفه برگزیده شده است.

 الگوریتم ژنتیک، فازی تصمیم گیری چند هدفه، بهینه سازی، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 ،مختلف يهارمعيا به توجه ورتضر دوـجو اـب. ندا جهاموها  اريگذ  يها سرمايهو  ها فرصتاز  نبوهيا با ها وژهپر وزهمرا

 رمجبورا  انمدير ،هاپروژه   ينا حلدر  لمد زيسا بهينه ياـهاربزا عفـض راـكندر  هـچند هدف ياـه لدـم پيچيدگي

 كتفاكنند. ا مالي يهارمعيا به  غلبه و ادتركرودمحدرا  بنتخاا يهارمعيا تا ساخته

جان »الگوريتم ژنتيک يک روش جستجوي اكتشافي قابل تطبيق بر اساس ژنتيک جمعيت است. الگوريتم ژنتيک توسط 

معرفي شده بود. الگوريتم ژنتيک يک الگوريتم جستجوي احتماالتي روي مکانيک انتخاب طبيعي و  ۱۹۷۰در سال « هلند

شود. در هر نسل، تناسب هر كروموزوم ها به نام جمعيت، آغاز مياي از راه حلژنتيک طبيعي است. الگوريتم ژنتيک با مجموعه

 .ق با مقادير متناسب با آنها انتخاب شده استها براي نسل بعدي احتماال مطابارزيابي شده و سپس كروموزوم

سازي و يک الگوريتم ژنتيک يک روش جستجو است كه در محاسبه براي پيدا كردن راه حل تقريبي يا دقيق براي بهينه

هاي الگوريتم .اندبندي شدههاي ژنتيک به عنوان اكتشافات جستجوي جهاني طبقهالگوريتم .شودمسائل جستجو استفاده مي

شناسي تکاملي مثل هاي الهام گرفته از زيستهستند كه از روش (EA) هاي تکامليژنتيک يک كالس خاص از الگوريتم

 .كنندگذري استفاده ميهش، گزينش و همج وراثت،

اب وعه جوكنيم. اين مجمهاي ژنتيک ابتدا به طور تصادفي يا الگوريتميک، چندين جواب براي مسئله توليد ميدر الگوريتم 

ناميم. سپس با استفاده از عملگرهاي الگوريتم ژنتيک پس از انتخاب ناميم. هر جواب را يک كروموزوم ميرا جمعيت اوليه مي

كنيم. در نهايت نيز جمعيت فعلي را با ها را باهم تركيب كرده و جهشي در آنها ايجاد ميهاي بهتر، كروموزومكروموزوم

 .كنيمشود، تركيب ميها حاصل ميدر كروموزومجمعيت جديدي كه از تركيب و جهش 

 بیان مسأله -1-1
  تيريبه  مد  توجهمنابع سازمانها ، لزوم  تيمحدودكسب وكار و يرقابت يپروژه ها ، فضا ياجرا يچدگيپ رياخ يدر سالها

پروژه  ها،    ياجرا  مراحلدر   نرويمورد  توجه  قرارداده  است.از  ا  شتريبه  اهداف  پروژه  ها  ب  يابيپروژه  را  در  دست

پروژه ها  يكه از اهداف اصل هستنداجرا   يها  نهي،  كاهش  مدت  زمان  و  هز  تيفيك  شيبه  دنبال  افزا  انيكارفرما

 ندرو يبشمار م

ي مساله،ممعروفترين نوع اين  بسياري از زمينه ها مورد استفاده قرار مي گيرد . از جمله مسائلي است كه در زمانبندي از

اشاره كرد . اين مساله با داشتن مجموعه اي از فعاليت ها، منابع  RCPSP توان به مساله ي زمانبندي پروژه با منابع محدود

، محدوديت ها ومعياري براي ارزيابي كارايي، به دنبال يافتن راهي براي تخصيص منابع به فعاليت هاست به گونه اي كه 

حداكثركارايي بدست آيد. به دليل اهميت اين مساله ،روش هاي مختلفي براي حل آن  د،باتوجه به محدوديت هاي موجو

سازي زمان مسئله بهينه ارائه شده است . ازجمله اين روش ها مي توان روش هاي دقيق،اكتشافي، فرااكتشافي را نام برد.

اخير بسيار مطرح بوده، كه از ديدگاه عملي  هاي ساخت، در سالهايبعنوان بخشي از فرايند مديريت پروژه، بخصوص در پروژه

 باشد. و نظري داراي اهميت قابل توجهي مي

، در مورد گيريسازي موازنه زمان، يک پروسه تعيين روشهاي مناسب انجام فعاليتهاي يک پروژه، جهت تسريع و تصميمبهينه

منابع، شامل نيروي انساني، تجهيزات، روشها و  ترينيافتن بهترين حاالت ممکن زمان و بوده، كه نيازمند انتخاب مناسب

انتخابي،  هايباشد.با توجه به وجود تعداد زياد تركيبات احتمالي از گزينهتکنولوژي جهت انجام هر يک از فعاليتهاي پروژه مي

دستيابي  ها جهتگزينهبراي انجام فعاليتهاي يک پروژه با هزينه و زمان مربوط به خود ، مسئله، تعيين بهترين تركيب از اين 
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نامه سعي شده مدلي ابتکاري ، عملي و توسعه يافته از تركيب تخصيص باشد. در اين پايانبه بهترين زمان و هزينه پروژه مي

 .رددپذير ارائه گمنابع و الگوريتم ژنتيک، بدليل موتور قدرتمند جستجويش، براي يافتن جواب بهينه در فضاي امکان

به نحو  اي از نقاط فضاي جواب در هر تکرار محاسباتيسازي با در نظر گرفتن مجموعهبه عنوان يک الگوريتم محاسباتيِ بهينهالگوريتم ژنتيک 

لي شود وكند. در مکانيزم جستجو گرچه مقدار تابع هدف تمام فضاي جواب محاسبه نميمؤثري نواحي مختلف فضاي جواب را جستجو مي

گيري آماري تابع هدف در كليه گيري آماري تابع هدف براي هر نقطه، در متوسطبراي هر نقطه، در متوسطمقدار محاسبه شده تابع هدف 

 گيري آماريشود و اين زير فضاها به طور موازي از نظر تابع هدف متوسطزير فضاهايي كه آن نقطه به آنها وابسته بوده دخالت داده مي

شود كه جستجوي فضا به نواحي از آن كه متوسط آماري تابع هدف در ويند. اين روند باعث ميگمي شوند. اين مکانيزم را توازي ضمنيمي

مسيري فضاي  هاي تکآنها زياد بوده و امکان وجود نقطه بهينه مطلق در آنها بيشتر است سوق پيدا كند. چون در اين روش برخالف روش

 ت. همگرايي به يک نقطه بهينه محلي وجود خواهد داش شود، امکان كمتري برايجواب به طور همه جانبه جستجو مي

مال هايي كه عدد برازندگي بيشتري دارند، احتاي هستند كه رشتهكنند به گونهها عمل ميهاي تصادفي كه روي انتخاب و حذف رشتهمکانيزم

جمعيت  تر هستند. بدين لحاظها مقاومتههاي جديد داشته و در مرحله جايگزيني نسبت به ديگر رشبيشتري براي تركيب و توليد رشته

يابد. ها افزايش ميهاي مختلف، كامل شده و متوسط مقدار تابع هدف در جمعيت رشتهها در يک رقابت بر اساس تابع هدف در طيّ نسلدنباله

رار ضاي جواب مورد جستجو قبطور كلي در اين الگوريتم ضمن آنکه در هر تکرار محاسباتي، توسط عملگرهاي ژنتيکي نقاطي جديد از ف

ند. بر اساس كگيرند توسط مکانيزم انتخاب، روند جستجوي نواحي از فضا را كه متوسط آماري تابع هدف در آنها بيشتر است، كنکاش ميمي

وسط ت گيرندسيکل اجرايي فوق، در هر تکرار محاسباتي، توسط عملگرهاي ژنتيکي نقاط جديدي از فضاي جواب مورد جستجو قرار مي

کرار كند. كه بر اين اساس، در هر تمکانيزم انتخاب، روند جستجو نواحي از فضا را كه توسط آماري تابع هدف در آنها بيشتر است، كنکاش مي

 كند؛ اين سه عملگر عبارتند از: دو عملگر ژنتيکي و عملکرد انتخابي تصادفيها عمل ميمحاسباتي، سه عملگر اصلي روي رشته

 تحقیق مبانی نظری

 زمانبندی پروژه با محدودیت منابع

 

پروژه ها،  يدر اجرا قيكسب توف يپروژه ها برا رانيپروژه هستند كه همه مد کي ياصل اريسه مع تيفيو ك نه،يزمان، هز

ند. اما باش يم تيفيسطح از ك نيممکن، در باالتر نهيهز نيزمان ممکن، با كمتر نيهمواره به دنبال اتمام پروژه ها در كمتر

 يکرديپروژه، انتخاب رو رانيمد يرو شيپ يچالش اصل افت؟يدست  ياهداف نيتوان به چن ياست كه چگونه م نيسوال ا

باشد.  يبه سه هدف فوق م دنيپروژه ، بمنظور رس يها تيفعال تيفيو ك نهيزمان، هز نهيبه يها بيترك افتنيمناسب جهت 

 در پروژه تا چه حد شتريب يها نهيصرف هز نکهيدر پروژه، و ا تيفيو ك نهيزمان، هز اريسه مع انيموازنه م يچگونگ فكش

 .باشد يم قيتحق نيا يآن خواهد شد، موضوع اصل يفيعملکرد ك نيپروژه و همچن يمنجر به كاهش مدت زمان اجرا
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 گیری چندهدفهاصول تصمیم

توابع هدف به طور همزمان، مساله تصميم گيري چند معياره  با توجه به غير ممکن بودن رسيدن به مقادير بهينه در تمامي

معموالً به انتخاب يک گزينه از ميان تعدادي راه حل كانديدا منجر خواهد شد. در نهايت انتخاب نهايي، مصالحه و توازني بين 

وعه جواب هاي توابع هدف خواهد بود و دست آخر، ترجيح تصميم گيرنده، مشخص كننده تک جواب نهايي از ميان مجم

 كانديدا مي باشد.

بسياري از مسائل تصميم گيري شامل تعداد زيادي از متغيرهاي تصميم مي باشند كه عمالً مقايسه تمامي آنها و همه امکان 

سازي از اين دست تبديل به يک مساله جستجو با هاي انتخاب، غير ممکن مي باشد. لذا با توجه به اين نکته، مسائل بهينه

انتخاب جواب بهينه بر اساس فرايند حذف جواب هاي نامطلوب خواهند شد. حل اينگونه مسائل تحت عنوان تصميم  رويکرد

 گيري چند هدفه يا بهينه سازي چند هدفه شناخته مي شود.

 مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه -

. گامهای و کنترل پروژه استبرای انجام برنامه ریزی و کنترل یک پروژه نیاز به ساخت سیستم برنامه ریزی 

 برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارتند از: 

 تحلیل پروژه: 

تفکيک پروژه و تهيه فهرست فعاليتها، بررسي روابط ميان فعاليتها و تهيه  شامل مراحل مروري بر اهداف و شرايط اجرايي،

 باشد. ها و نهايتاً ترسيم پروژه ميفهرست روابط ميان فعاليت

 برآورد مدت، هزینه و منابع اجرایی: 

ها، برآورد هزينه هاي شامل مراحل برآورد حجم عمليات و منابع مورد نياز فعاليتها، برآورد مدت و هزينه اجراي فعاليت

 غيرمستقيم پروژه و تهيه بودجه مفصلي پروژه مي باشد. 
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 :زمان بندی پروژه

شامل تعیین مراحل زمان بندی شبکه )پروژه(، تهیه جداول مشخصات اجرایی فعالیتها و بررسی اثر وقوع شرایط 

 نامناسب نظیر شرایط نامطلوب جوی و بررسی سایر مسائل و مشکالت احتمالی می باشد. 

 هزینه:  -برنامه ریزی منابع و شناخت رابطه زمان

 هزینه و تاریخ گذاری پروژه است.  -ع، بررسی رابطه زمانشامل مراحل برنامه ریزی و تخصیص مناب

 تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه: 

شامل مراحل صدور دستور کار یا مجوز شروع پروژه، تهیه برنامه نهایی و اجرایی پروژه، تامین منابع اجرایی 

 پروژه و هدایت و اجرای پروژه می باشد. 

 ارزشیابی و نظارت پروژه: 

یش های اجرا، مقایسه نتایج به دست آمده با پمراحل ارزشیابی پیشرفت اجرای فعالیتها، ارزشیابی هزینهشامل 

 ها، به هنگام کردن پروژه و تهیه گزارشهای الزم برای مدیریت می باشد. بینی

  تصمیم گیری مدیریت:

این گام از برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل مراحل ارزیابی پیشنهادها، تصمیم گیری مدیریت و اعمال واکنش 

های مناسب و مقتضی است. اطالعاتی که در گامهای اول و دوم برنامه ریزی به دست می اصول کلی سیستم 

ابسته برنامه ریزی و کنترل پروژه، و برنامه ریزی و کنترل پروژه را می سازند و از همین جهت، سرنوشت سیستم

به چگونگی انجام گامهای اول و دوم می باشد. درگامهای سوم و چهارم برنامه ریزی و کنترل پروژه، اطالعات 
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تهیه شده در گامهای اول و دوم پردازش و تحلیل شده و ظاهر سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخته می 

 شود. 

 : شناخت فعالیتهای پروژه

مدیر پروژه برای تحلیل پروژه با شناخت فعالیتهای آن و تهیه شبکه، باید یک گروه کاری از افرادی که در 

 ها تجربه وتخصص دارند تشکیل دهد. کار طراحی، اجرا، نظارت و بهره برداری از این گونه پروژه

نظم یا تفکیک پروژه که روشی م کار شناخت اجزاء یا فعالیتهای پروژه از طریق ریز و خرد کردن یا تقسیم و

 سیستماتیک است انجام می شود.

 (Breakdown)روشهای ریز کردن پروژه  -2-4-2

روش ریز کردن پروژه روشی از باال به پائین و از کلیات به جزئیات و به طور کلی، روشی سلسله مراتبی است. 

هایی که به آنها اشاره خواهد شد، به چندین ابتدا کل یک پروژه )یا سطح اول( با انتخاب و استفاده از شیوه

بخش عمده )یا عناصر سطح دوم( تقسیم می شود سپس هریک از عناصر سطح دوم، به نوبه خود، به چندین 

کار دیگر )عناصر سطح سوم( تفکیک می شوند. ریز کردن کارها در هر سطح، بنا به نیاز یا تمایل یا تا آنجا 

عالیت تر ادامه می یابد و سرانجام در جایی که آنرا سطح فبه عناصر سطوح پائینکه صالح باشد به همین ترتیب 

 ها می نامند، خاتمه می یابد. مهمترین روشهای تجزیه کردن پروژه عبارتند از: 

  روش تجزیه کردن براساس مراحل 

  روش تجزیه کردن براساس موضوعات و کارهای اصلی و عمده 

 ها و واحدهای سهیم در اجرای پروژه روش تجزیه کردن براساس سازمان 
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ای هممکن است که در گامهای مختلف کار برنامه ریزی و مهمتر از آنها در هنگام اجرای پروژه، با وضعیت

. های پروژه را بار دیگر مورد بررسی قرار دادروبرو شود که برای اعمال نظارت درست و ثمربخش باید فعالیت

ادغام چند فعالیت با یکدیگر یا تجزیه یک کار به چند فعالیت دیگر منجر نتیجه این بررسی و اصالح، به 

 شود. می

در تجزیه کارها و فعالیتهای پروژه و به بیان دیگر در تهیه نمودار کارهای پروژه به برآورد مدت و هزینه اجرایی 

م گام، تنها فعالیتهای الزهر فعالیت و همچنین تقدم و تاخر یا روابط میان آنها توجه ویژهای داشت. در این 

 برای تامین هدف های پروژه تشخیص داده می شود. 

 روش اجرای تحقیق 

در این فصل به شرح و بسط هدف اصلی پایان نامه پرداخته می شود. در ابتدا دالیل استفاده از الگوریتم ژنتیک 

در مدل را توضیح داده و در ادامه به بیان جزئیات و چگونگی مدل کردن مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک 

 در حل مسئله توضیح داده می شود. NSGA-IIپرداخته و سپس توانایی مدل چند هدفه 

 . در این فصل جزئیات روش جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها ارایه می شود. 

مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود در واقع کلی ترین مساله زمانبندی است به طور کلی این مساله با هدف 

تیک وژه بررسی حل مساله زمانبندی از الگوریتم ژنیافتن توالی مناسب بین فعالیتهای پروزه است . در این پر

 استفاده شده  دلیل این استفاده میتوان در موارد زیر دانست :

 بسیاری از فعالیتها قطعی نیستند و بهتر است از روشهای غیر قطعی استفاده شود -1
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ین زده د کارشناس تخمبه دلیل کمبود اطالعات در مورد فعالیت ها در پروزه ها بسیاری از اطالعات توسط افرا -2

 (1396میشوند که این مساله باعث میشود استفاده از روش فازی مناسبتر باشد)آخوندی ،

 طرح مسئله

بر نحوه  تم ژنتیک می باشد. اگر پیمانکارالگوری تکاملی روش از استفاده با هزینه –تدوین مدل بهینه ی زمان 

. شود ههزین –استفاده از منابع موجود اهمیت دهد، ممکن است هزینه اتمام پروژه بیشتر از حالت دو هدفه زمان 

. شود برآورده هزینه و زمان کردن حداقل همزمان صورت به هدف تابع که است این هدف تحقیق این در

 باشند:می ذیل شرح به محتمل حالتهای

 M1زمانی که تاکید پیمانکار بر کاهش نوسانات استفاده از منابع باشد.  -1

 M2زمانی که تاکید پیمانکار بر کاهش زمان مصرف از منابع باشد.  -2

 M4زمانی که تاکید پیمانکار بر کاهش نوسانات و آزاد کردن منابع در زودترین زمان ممکن است.  -3

 M3بر آزاد کردن منابع در زودترین زمان ممکن است.  زمانی که تاکید پیمانکار -4

 در یفاز صورت به ها فعالیت برای را هزینه –در این مدل با استفاده از اصول منطق فازی، پارامترهای زمان 

 هزینه و زمان با ها فعالیت انجام زمان در گیری تصمیم منظور به پیمانکار برای پذیری انعطاف تا شده گرفته نظر

 ست آمده به منظور بهینه سازی کل پروژه بیشتر شود.د به
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 هر جامان زمان مدت افزایش با که آنجا از ها فعالیت سازی فشرده و هزینه –با استفاده از آنالیز موازنه زمان 

 مدت به آن تگیوابس عدم و مستقیم غیر هزینه بودن ثابت فرض با و یابد می کاهش آن مستقیم هزینه فعالیت،

 ت می توان نتیجه گرفت که هزینه کل انجام فعالیت نیز کاهش می یابد.فعالی هر

در فازی کردن پارامترهای زمان و هزینه و آنالیز موازنه زمان  Ngو  Zhengبا توجه به کار انجام گرفته توسط 

رفتن نامه در نظر گ پایان این در اصلی نوآوری. گیرد می قرار تایید مورد گرفته انجام کار صحبت هزینه –

 را نههزی – زمان پارامترهای همزمان صورت به که بوده هزینه –روش الگوریتم ژنتیک در آنالیز موازنه زمان 

 بهینه می کند. NSGA-II هدفه چند مدل از استفاده با

 نحوه ی مدل کردن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک برای حل مساله

 الف( ارائه شکل پاسخ مسئله به نحوی که برای الگوریتم ژنتیک مفید باشد.

ب( تعیین روش تولید جمعیت اولیه که بتواند حامل جواب های مفید در همگرا شدن به جواب نهایی مسئله 

 باشد.

 ج( تعیین درست تابع برازش پاسخ ها

تاثیر  زندان را در خالل تولید مجدد تحتد( تعیین صحیح، عملگرهای ژنتیک شامل تولید نسل که ترکیب فر

 قرار می دهد.

( و 0Pه( تعیین پارامترهای مهم الگوریتم ژنتیک مثل اندازه جمعیت تعداد نسل های تولیدی، احتمال ترویج )

 (mPاحتمال جهش )
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 معیار های مقایسه

گیرد به استفاده قرار میدر این بخش معیارهای مقایسه که جهت ارزیابی دو الگوریتم پیشنهاد شده مورد 

توان سازی چند هدفه میسازی تک هدفه دو معیار را برای بهینهقرار زیر است. به طور کلی برخالف بهینه

 درنظر گرفت:

 های پارتو ( حفظ تنوع در بین جواب1

 های پارتو دب. ( همگرایی به مجموعه جواب2

ر زیر شود که به قرای بهینه یابی چند هدفه اشاره میهادر این بخش به چهار معیار مقایسه برای الگوریتم

 است: 

 :)NPS(2های پارتو( تعداد جواب1

 توان یافت.های بهینه پارتو هستند که در هر الگوریتم میدهنده تعداد جواب نشان 

 :3( فاصله گذاری2

های متوالی را با استفاده از ارائه شده است]*[. این معیار فاصله نسبی جواب 4این معیار توسط اسکات 

 کند.ی زیر محاسبه میرابطه

 
𝑆 = √

1

|𝑛|
∑(𝑑𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑑𝑖 که = 𝑚𝑖𝑛⏟
𝑘∈𝑛 Λ 𝑘≠1

∑ |𝑓𝑚
𝑖 − 𝑓𝑚

𝑘|2
𝑚=1   ,�̅� = ∑

𝑑𝑖

|𝑛|

𝑛
𝑖=1 فاصله اندازه گیری شده برابر با کمترین مقدار .   

های واقع در مجموعه نامغلوب امین جواب وجواب iمجموع قدرمطلق تفاضل در مقادیر توابع هدف بین 

ال انحراف معیار بانهایی است. در ضمن این معیار فاصله، با کمترین فاصله اقلیدسی بین جواب فرق دارد. 

ها به طور یکنواخت در کنار هم کند. زمانی که جوابرا اندازه گیری می  𝑑𝑖معیارهای مقادیر مختلف 

های نامغلوب نهایی آن دارای نیز کوچک خواهد بود، بنابراین الگوریتمی که جواب sباشند آنگاه مقدار 

 مقدار فاصله گذاری کوچکی باشند بهتر خواهد بود.

                                                           
2 Number Of Pareto Solution(Nps) 
3 Spacing 
4 Schott 
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 :5( فاصله نسلی3

 Qهای متعلق باشند یا نباشند، میانگین فاصله جواب *Pکه به  Qاز این معیار به جای یافتن جواب هایی 

 ]*[. کندرا پیدا می *Pاز 
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iبرابر با فاصله اقلیدسی )در فضای جواب( بین جواب  di، پارامتر P=2برای  Q  و نزدیکترین عضو از

P*  خواهد بود. که*( )k

mf  مقدارm  امین تابع هدف به ازای جوابk ام ازP* باشد.می 
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 کوچکتری داشته باشد الگوریتم بهتری خواهد بود. GDهمچنین الگوریتمی که 

 (Cpu time( زمان محاسبات )4

 باشد.مدت زمان اجرای الگوریتم توسط رایانه می

 

 گراف شکل زیر را در نظر بگیرید. 

                                                           
5 Generational Distance 
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 ردازیم.پدر شروع کار به حل مسئله کوتاه ترین مسیر برای این مسئله با الگوریتم ژنتیک تک هدفه می

بودن مسئله و همچنین ماهیت الگوریتم های فرا ابتکاری، در هر بار  NP-hardدقت کنیم که به علت 

رسیم. خروجی های نرم افزار برای این مسئله عبارت است اجرای الگوریتم لزوماً به یک جواب خاص نمی

 از:

 ( بهترین جواب، مقدار بهترین جواب و مقدار میانگین جواب ها در هر تکرار1

Iteration 1:  Best Cost = 25, Mean Cost = 33.3, Best Rout: 1   3  10  11  12  16  20 
Iteration 2:  Best Cost = 25, Mean Cost = 31.9, Best Rout: 1   3  10  11  12  16  20 
Iteration 3:  Best Cost = 25, Mean Cost = 30.5, Best Rout: 1   3  10  11  12  16  20 
Iteration 4:  Best Cost = 24, Mean Cost = 28.2, Best Rout: 1   2   3  10  11  12  16  20 
Iteration 5:  Best Cost = 24, Mean Cost = 26.4, Best Rout: 1   2   3  10  11  12  16  20 
Iteration 6:  Best Cost = 24, Mean Cost = 25, Best Rout: 1   2   3  10  11  12  16  20 
Iteration 7:  Best Cost = 24, Mean Cost = 24.7, Best Rout: 1   2   3  10  11  12  16  20 
Iteration 8:  Best Cost = 24, Mean Cost = 24.6, Best Rout: 1   2   3  10  11  12  16  20 
Iteration 9:  Best Cost = 24, Mean Cost = 24.3, Best Rout: 1   2   3  10  11  12  16  20 
Iteration 10:  Best Cost = 24, Mean Cost = 24.5, Best Rout: 1   2   3  10  11  12  16  20 
Best Rout 1   2   3  10  11  12  16  20 
Elapsed time is 5.131955 seconds. 
>> 

 جواب نهایی و مدت زمان اجرای برنامه( 2

Best Rout 1   2   3  10  11  12  16  20 
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Elapsed time is 5.131955 seconds. 
 

 ها در هر مرحله( نمودار همگرایی بهترین جواب با میانگین جواب3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایش گرافیکی مسئله و جواب( 4

 



 

 

I4C.iust.ac.ir         387 

 

 دیگریک نمونه از مسئله 

 همان طور که یاد داریم شبکه مسئله به صورت زبر است.
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 : پاسخ الگوریتم برای این مسئله عبارت است از

Best Rout 1  2  5 
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را برای  6دقت کنید چون سایز این مسئله کوچک است. الگوریتم ژنتیک قادر است جواب بهینه سراسری

 مسئله تشخیص دهد.

نماییم. این را در نظر بگیرید. مدل ارائه شده در پایان نامه را برای این گراف حل می 1گراف مثال شماره 

مثال جامع ترین نمایش از کار ما است. و تمام اهداف اعم از کوتاه ترین مسیر، بیشترین جریان و باالترین 

ت. همچنین در پایان با محاسبه فاصله جواب های موجود در جبهه قابلیت اطمینان در آن آورده شده اس

 نماییم.اول پاره تو با جواب ایده آل، یک جواب را به عنوان جواب مرجح معرفی می

                                                           
6 Global 
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 لگوریتمحل مدل با ا NSGA-II 

 خروجی های برنامه برای این مسئله عبارت است از:

 پارتو هر تکرار( تکرار ها و تعداد جواب های موجود در جبهه اول 1

Iteraion 1: Number of Front1 Members = 5 
Iteraion 2: Number of Front1 Members = 6 
Iteraion 3: Number of Front1 Members = 6 
Iteraion 4: Number of Front1 Members = 3 
Iteraion 5: Number of Front1 Members = 6 
. 

. 

. 

Iteraion 48: Number of Front1 Members = 2 
Iteraion 49: Number of Front1 Members = 6 
Iteraion 50: Number of Front1 Members = 5 
 

( زمان حل2  

Total CPU Time: 6.3522 second(s) 
 

( جواب های موجود در پارتو اول، آخرین تکرار و مقادیر هزینه، جریان و قابلیت اطمینان هر یک3  

{Solution: 1   4  10  11  12  16  20}   Cost=  19   Flow=  1 Reliability=  0.64833 
{Solution: 1   4   8  14  19  20}   Cost=  22   Flow=  7 Reliability=  0.628 
{Solution: 1   4   8  14  19  20}   Cost=  22   Flow=  7 Reliability=  0.628 
{Solution: 1   4  10  11  12  16  20}   Cost=  19   Flow=  1 Reliability=  0.64833 
{Solution: 1   4   8  14  19  20}   Cost=  22   Flow=  7 Reliability=  0.628 

 

 

 آل( نمایش جواب مرجح با مقدار فاصله ازدحامی و فاصله آن از جواب ایده4

Best Of the Best :  

{Solution: 1   4   8  14  19  20}   Cost=  22   Flow=  7 Reliability=  0.628 
Crowding Distance= 9 Distance from Ideal Solution= 3 
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 ( نمودار نقاط جبهه پارتو اول تکرار آخر5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نمایش جواب مرجح روی گراف6
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 لگوریتمحل مدل با ا NRGA 
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ن در مسائل کوچک پاسخ ها نیز یکساساختار جواب در این الگوریتم نیز دقیقاً مانند قبلی است. و حتی 

هستند. اما مشاهده شده که تعداد جواب های پارتو اول آن نسبت به الگوریتم قبلی کمتر بوده و تقریباً 

 زمان حل بیشتری دارد

 در این مثال تعداد جواب های پارتو، زمان حل و جواب مرجح این الگوریتم برابر است با:

Iteraion 50: Number of Front1 Members = 3 

Total CPU Time: 6.4433 second(s) 

{Solution: 1   4  10  11  12  16  20}   Cost=  19   Flow=  1 Reliability=  0.64833 
{Solution: 1   4   8  14  19  20}   Cost=  22   Flow=  7 Reliability=  0.628 
{Solution: 1   4  10  11  12  16  20}   Cost=  19   Flow=  1 Reliability=  0.64833 
Best Of the Best :  
{Solution: 1   4   8  14  19  20}   Cost=  22   Flow=  7 Reliability=  0.628 
Crowding Distance= Inf Distance from Ideal Solution= 3 

 نتیجه گیری

را به صورت عدد فازی مثلثی درآوردیم. در نهایت با فازی برای مقابله با عدم قطعیت هزینه هر مسیر 

سازی یال های گراف هدف سوم را به صورت بیشینه سازی کاردینالیتی نسبی مسیر تعریف کردیم. با 

تفسیر درجه عضویت هر یال به عنوان قابلیت اطمینان آن این هدف به دنبال بیشینه سازی قابلیت اطمینان 

 مسیر است.

است. پس برای حل آن باید از الگوریتم های فرا  NP-hardه مدل ارائه شده از رده مسائل از آنجایی ک

باشد از انواع چند هدفه آنها استفاده کردیم. ابتکاری بهره بگیریم. و از طرفی چون مدل چند هدفه می

 از جواب ها،درپایان نیز یک جواب ایده آل برای مسئله بر اساس بهترین مقادیر تابع هدف در هر کدام 

شویم. دقت کنیم که چنین جوابی به صورت موجه وجود ندارد و تنها به صورت تئوری تعریف متصور می

نماییم شود. حال فاصله هر کدام از جواب های موجود در پاره تو اول را با جواب ایده آل محاسبه میمی

 نماییم.و جوابی که کمترین فاصله را دارد به عنوان جواب مرجح معرفی می

توانستیم با بهره گیری از تکنیک های بهینه یابی چند هدفه، مسئله را به یک مسئله تک هدفه تبدیل البته می

نماییم. اما در آن صورت دیگر قادر به بدست آوردن دسته جواب های پاره تو نبودیم. و این روش ها 

 ی چند هدفه دارد.جواب های بسیار محدودی در مقایسه با الگوریتم های فرا ابتکار
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به علت کاربرد فراوان الگوریتم ژنتیک در مسائل بهینه سازی ترکیبی، که مدل ما نیز از آن نوع است)جواب 

 برای حل مدل بهره گرفتیم. NRGAو  NSGA-IIگسسته( دارد. از دو الگوریتم 

حل نمودیم. و برای کسب  NSGA-IIبدین ترتیب که ابتدا یک مثال عددی از مسئله را با الگوریتم 

پرداختیم. بعد از تکرار این فرآیند  NRGAاطمینان از صحت الگوریتم به حل همان مسئله با الگوریتم 

مثال عددی و مشاهده نزدیکی جواب این دو الگوریتم که حتی در مسائل کوچک هر دو به یک  5برای 

 حاصل نمودیم. شدند، از درستی الگوریتم ها اطمینانجواب یکسان همگرا می

شخص م تعداد پاسخ های پارتو و فاصله اصلی ،فاصله ،زمان حلبا مقایسه دو الگوریتم در چهار پارامتر 

 دارد. NRGAکارایی بیشتری نسبت به الگوریتم    NSGA-IIشده که الگوریتم

 فهرست منابع  

تاخیر و زمان بندی بدون تاخیر جهت ، شناسایی و مقایسه زمان بندی 139۰احمدی پور, عطیه و فریبا شعلیه،  [1]

 ، تهران، انجمن مدیریت پروژه ایرانهفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه استفاده بهینه از منابع پروژه،

کیفیت پروژه گسسته با در نظر  -هزینه -، موازنه زمان1394امیری, علیرضا؛ محمدعلی وحدت و احمد صادقیه،  [2]

تهران،  ،دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایعیافته و محدودیت منابع،  میمگرفتن روابط پیشنیازی تع

 گروه پژوهشی بوعلی

، ارایه الگوریتم ترکیبی ژنتیک چندهدفه برای حل مساله چندهدفه 1396آخوندی اناری, مینا و طه کشاورز،  [3]

کیفیت پروژه با درنظر گرفتن روابط پیشنیازی و شکست فعالیتها در صورت کمبود منابع، -هزینه-موازنه زمان

 عالی صالحان، تهران، موسسه آموزش دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

، زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در حالت های اجرایی چندگانه و 1396آور, مریم و بهروز افشارنجفی،  [4]

تهران،  ،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداریپنجره های زمانی سخت و نرم برای پایان فعالیت ها، 

 موسسه آموزش عالی صالحان

NPV ، زمانبندی پروژه با منابع محدود با اهداف زمان تکمیل ،13۸9سامان خیرخواه، جاویدی, محبوبه و امیر  [5]

 ، تهران، گروه پژوهشی آریاناششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ، PSOو نیرو مندی با روش
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 (. مدیریت و کنترل پروژه، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.13۸1حاج شیر محمدی، ع ) [6]

، بکارگیری الگوریتم های ژنتیک و شبیه سازی تبرید 13۸7سیفی, مسعود؛ رضا توکلی مقدم و فریبرز جوالی،  [7]

فصلنامه  برای حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با جریان های نقدی تنزیل یافته

 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

، بررسی روش های حل مساله ی زمانبندی, پروژه 1394وعی نیا و محمد حسن شیحکی، فرساد اسحق؛ زهرا طل [۸]

، گرگان، گروه آموزش و همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری با منابع محدود،

 پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر، مرکز آموزش علمی و کاربردی هالل احمر استان گلستان

، الگوریتم تکاملی ترکیبی با دو جمعیت متقارن برای مساله ی 1393سیامک و کورش زیارتی، فرشیدی,  [9]

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی  زمانبندی پروژه های چند حالته با منابع محدود،

 ، بصورت الکترونیکی، مرکز علمی کاوشگر علمو پایه

کیفیت پروژه با استفاده از -زمان -، بهینه سازی مسئله موازنه هزینه1394باس نجفی، کالسنگیانی, الهام و امیرع [1۰]

ه مدیران ایده ، تهران، موسسکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایعرویکرد بهینه سازی استوار، 

 پرداز پایتخت ویرا

، مدلسازی و حل مسیله موازنه هزینه 1394هاشم زاده زرگر, مهران؛ منصور قلعه نوی و ابراهیم رضایی نیک،  [11]

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط ، موردی( مطالعه) قطعیت شرایط در –زمان 

 ، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانسزیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته

 نامه جهتسازی، پایان(. تسطیح منابع با در نظر گرفتن بهینه13۸3میرابراهیمی، امیرمحمد و صیقلی، سهیل )ا [12]

 مدیریت و مهندسی ساخت، دانشکده فنی دانشگاه تهران. -دریافت درجه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران

ن محدودیت منابع با استفاده از هزینه پروژه با در نظر گرفت -(. حل مسأله موازنه زمان13۸5صابر، وحید ) [13]

 المللی مدیریت و پروژه در سالن اجالس سران.الگوریتم ژنتیک چندشاخصه، سومین کنفرانس بین
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های بزرگ عمرانی، زمان در پروژه -سازی رابطه هزینه(. بهینه13۸4قدوسی، پرویز و کاظمی، محمدعلی ) [14]

مدیریت و مهندسی ساخت، دانشکده عمران  -عمران نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد، مهندسیپایان

 دانشگاه علم و صنعت ایران.

نامه ها، پایانای مورچههزینه با استفاده از الگوریتم چندجامعه -(. موازنه زمان13۸5کساییان زیارتی، احمد ) [15]

 انشگاهمدیریت و مهندسی ساخت، دانشکده عمران د -جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران

 علم و صنعت ایران.
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