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تأخر و تقدم روابط آنها بین که دارد وجود هم به وابسته فعالیت تعدادی پروژه هر در چکیده.
محدودند. بعضاً که است متفاوتی منابع نیازمند معموال پروژه فعالیت هر اجرای است. برقرار
مورد منابع اند. شده گرفته درنظر شروع به پایان صورت به تاخر و تقدم روابط مقاله دراین
مثل نشدنی تجدید و وابزار انسانی نیروی مثل شدنی تجدید دسته دو به ها پروژه در استفاده
شود اجرا مختلف حالت چندین در تواند می پروژه فعالیت هر میشوند. تقسیم زمان و سرمایه
معموال پروژه هر پیچیدگی است. معین منابع کارگیری به و زمان مستلزم حالت هر اجرای که
این از هرکدام مقدار دارد. بستگی منبع سطح و منبع فاکتور و کمانها پچیدگی پارامتر سه به

اند. شده محاسبه استاندارد آزمون های مساله برای پارامترها

(C و RS و RF) پروژه پیچیدگی پارامترهای .١

:[١] دارد بستگی زیر پارامتر سه به معموال پروژه هر حل بودن مشکل و پیچیدگی

پروژه شبکۀ پیچیدگی در تأخر و تقدم روابط همان یا کمانها تعداد .(C) کمانها پیچیدگی .١.١
و می�دهیم نمایش C با را آن که دارد وجود پیچیدگی پارامتر یک پروژه هر برای و دارد زیادی تأثیر
می�رسند. گره هر به که کمانهایی تعداد متوسط یا گره هر پیش�نیازهای متوسط تعداد با است برابر
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هر تقاضای مورد منابع متوسط کنندۀ مشخص ١RFپروژه هر در (RF). منبع فاکتور .٢.١
تجدیدنشدنی و تجدیدشدنی منابع برای و است یک و صفر بین عددی RF پارامتر است. فعالیت
فاکتور محاسبۀ فرمول می�نامیم. NRF و RRF ترتیب به را آنها که می�شود محاسبه مجزا به�طور

است: زیر صورت به منبع

RF =
۱
n
.
۱
K

.

n∑
i=۱

۱
Mi

Mi∑
mode=۱

K∑
k=۱

x

x = ۱ ifrikmode > ۰
x = ۰ o.w

NRF در و شدنی تجدید منابع انواع تعداد RRF در : K ، پروژه فعالیتهای تعداد : n
تقاضای مورد mode حالت در که k منبع مقدار : rikmode

تجدیدنشدنی، منابع انواع تعداد
است. i فعالیت انجام حالتهای تعداد : Mi و است i فعالیت

همۀ یعنی RF=1 اگر می�دهد. نشان را منابع به احتیاج باینری فرم RF دیگر عبارت به
هیچ یعنی RF=0 اگر و می�شود مشکل خیلی مسأله و دارند نیاز منابع انواع همۀ به فعالیتها
در و محدودیت بدون و غیرمقید منابع نظر از مسأله پس ندارد. نیاز منبعی نوع هیچ به فعالیتی

می�شود. آسان خیلی آن حل نتیجه

می�باشد. منابع بودن دردسترس کنندۀ مشخص ٢RS پروژه هر در .٢ (RS) منبع سطح .٣.١
مجزا به�طور تجدیدنشدنی و تجدیدشدنی منابع برای و است یک و صفر بین عددی RS پارامتر
هر ابتدا RRS محاسبۀ برای می�نامیم. NRS و RRS ترتیب به را آنها که می�شود محاسبه
مصرف را شدنی تجدید منبع مقدار بیشترین که می�گیریم نظر در اجرایش از حالتی در را فعالیت
تقاضا حداقل نشدنی، تجدید منابع برای شود. می محاسبه زیر صورت به RS پارامتر می�کند.

می�کنیم: محاسبه زیر به�صورت را (Kmax) تقاضا حداکثر و (Kmin)

Kmin =
n∑

i=۱
minMi

m=۱rikmode

Kmax =
n∑

i=۱
maxMi

m=۱rikmode

تعداد : Mi و است i فعالیت تقاضای مورد mode حالت در که k منبع مقدار : rikmode

می�شود: محاسبه زیر رابطۀ از RS حال است. i فعالیت انجام حالتهای

N = Kmin +RS(Kmax −Kmin)

١Resource Factor
٢Resource Strength or Resource Avalibility
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به�صورت تقاضا حداقل شدنی، تجدید منابع برای است. نشدنی تجدید منبع کل مقدار N آن در که
شود: می محاسبه زیر

Kmin = maxn
i=۱minMi

mode=۱rikmode

زمان زودترین در فعالیتها که وقتی تقاضا حداکثر به�عنوان زمان از مرحله هر در تقاضا، حداکثر و
داریم: و می�شود گرفته نظر در شوند، اجرا (est) خود شروع

K∗
i = maxMi

mode=۱rikmode

m∗
i = minMi

mode=۱(m : rikmode = k∗
i )

Kmax = maxT
t=۱

n∑
i=۱

rikm∗

starti ≤ t ≤ finishi

i فعالیت شروع زمان finishi و i فعالیت شروع زمان starti پروژه، تکمیل زمان :T
می�آوریم: به�دست زیر رابطۀ از شدنی تجدید منبع برای را RS پارامتر حال است.

R = Kmin +RS(kmax −Kmin)

صفر بین آنها برای RS پارامتر و است ۱ برابر پترسون آزمون مسألۀ ۱۱۰ هر برای RF پارامتر
مقدار و ۱ و ۰٫۵ کولیش، آزمون مسائلۀ ۵۳۶ برای RFپارامتر مقدار است. متفاوت یک و
که چیزی می�باشد. ۱٫۵ برابر C پارامتر مقدار و ۱ و ۰٫۷ و ۰٫۵ و ۰٫۲ ،RS پارامتر
RFپارامتر تأثیر زیر جدول است. تجدیدشدنی منبع دونوع وجود می�کند، مشکل را مسائل این

می�دهد: نشان محاسباتی زمان برروی را

میانگین RRF=١ RRF=٠.۵ مت�وس� زمان CPU
٨.١٠ ٩.٢۴ ۶.٩٢ NRF=٠.۵

١٢۴.٨۵ ١۴٢.۴۴ ١٠۵.۵۵ NRF=١
٨۵.٧٠ ۶٢.١۴ میانگین

می�دهد: نشان محاسباتی زمان برروی را RSپارامتر تأثیر زیر جدول همچنین

میانگین RRS=١ RRS=٠.٧ RRS=٠.۵ RRS=٠.٢ مت�وس� زمان CPU
٣۶٣.١٣ ۴۴٣.٠٨ ۴۴١.٠٣ ٢٨١.۵١ ٢۶٧.٨۶ NRS=٠.٢
۶٢.۴٧ ١٠١.۵٢ ۵٨.٧١ ۴۶.٨٠ ٣٨.۶٩ NRS=٠.۵
١٣.۵٣ ١١.٢۵ ١٢.٨۴ ١۴.٩٧ ١۵.١١ NRS=٠.٧
٣.۵٧ ٠.٠۶ ٠.۴٨ ٣.٢٧ ١٢.۶۶ NRS=١

٩۵.۵٣ ٨۴.٧٠ ۵٩.٢٠ ۵۴.٩۶ میانگین
حل یابد افزایش نشدنی تجدید و شدنی تجدید منابع نوع دو هر برای RF وقتی کلی طور به
منابع از بیشتر بسیار نشدنی تجدید منابع برای RF تاًثیر البته می�شود. مشکل خیلی مسأله
ولی می�شود مشکلتر مسأله یابد کاهش نشدنی تجدید منبع برای RS اگر است. شدنی تجدید
مسأله دیگر عبارت به .[١] می�شود ساده�تر مسأله یابد کاهش شدنی تجدید منبع برای RS اگر
مشکل نیز تجدیدنشدنی منابع سطح کاهش با و مشکل، تجدیدشدنی منابع سطح افزایش با
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بسیار مسأله برای ممکن جواب کردن پیدا تجدیدنشدنی منابع سطح کاهش با زیرا ،[٢] می�شود
شده تولید مسألۀ ۴۸۰ که دارد وجود کولیش آزمون مسائل از دیگر دسته�ای می�گردد. مشکل
تجدید منبع و دارد شدنی تجدید منبع نوع ۴ و فعالیت ۳۰ مسأله هر و هستند ProGen با

دارد. انجام حالت یک فعالیت هر و ندارد نشدنی
می�دهد: نشان مسائل این برای را پیچیدگی پارامترهای مقدار زیر جدول

٢.١ ١.٨ ١.۵ C
١ ٠.٧۵ ٠.۵ ٠.٢۵ RRF
١ ٠.٧ ٠.۵ ٠.٢ RRS

پارامتر تأثیر زیر جدول است. شده محاسبه [١] قطعی روش یک با مسائل این برای بهینه جواب
می�دهد: نشان محاسباتی زمان برروی را C پیچیدگی

٢.١ ١.٨ ١.۵ C
٢٣١.١٩ ۴٧٧.٨٠ ۶٧۴.٧۶ مت�وس� زمان CPU

در تأخر و تقدم روابط افزایش با زیرا می�شود، ساده�تر مسأله C پارامتر افزایش با دیگر عبارت به
باعث کران، و شاخه روش در مثال و می�دهد کاهش مسأله برای را ممکن جوابهای تعداد پروژه،
برروی را RFپارامتر تأثیر زیر جدول می�شود. مسأله شدن ساده و محاسباتی درخت شدن کوتاه

می�دهد: نشان محاسباتی زمان

١ ٠.٧۵ ٠.۵ ٠.٢۵ RRF
٩٢٨.٣٠ ٧٨٧.٩٨ ١٢٨.٣۵ ٠.٣٠ مت�وس� زمان CPU

تأثیر زیر جدول می�شود. مشکلتر شدنی، تجدید منابع برای RF افزایش با مسأله یعنی
می�دهد: نشان محاسباتی زمان برروی را RSپارامتر

١ ٠.٧ ٠.۵ ٠.٢ RRS
٠.٠٣ ۴۵.۶ ٢۴٧.٨٣ ١۵۵.۵٢ مت�وس� زمان CPU

جدول همچنین می�گردد. ساده�تر مسأله شدنی، تجدید منابع برای RS افزایش با می�دهد نشان که
می�دهد: نشان محاسباتی زمان برروی را شدنی تجدید منابع انواع تعداد تأثیر زیر

۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ R
۴٠۶.١۵ ١٣٨.۵١ ٢٣.۵٩ ۴.٢٩ ١.١٠ ٠.٠٩ مت�وس� زمان CPU

References
1. Rainer Kolisch, Arno Sprecher and Andreas Drexl, Characterization and gen-

eration of a general class of resource-constrained project scheduling problems,
Manage. Sci. 41 (1995), no. 10, 1693–-1703.

2. L. Ozdamar, A genetic algorithm approach to a general category project sched-
uling problem, Trans. Sys. Man Cyber Part C 29 (1999), no. 1, 44–-59.

۷۹

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

