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 چكیده

 یهاتیفعال یبندنزما یتر مورد توجه قرار گرفته است؛ مسئله انتخاب پروژه بر مبناپروژه که کم تیریاز موضوعات مد یکی

ارند؛ د یمتفاوت ریمختلف، مقاد یهادر زمان هاتیسود حاصل از اتمام فعال ق،یتحق نی. در اباشدیمنابع م تیمحدود طیآنها در شرا

، روابط منابع یهاتیمحدود تیمناسب، با رعا یبندزمان برنامه کیسبد پروژه را با  نیبهتر رددا یلذا مدل ارائه شده سع

و  یبنددل زمانم کیش پژوه نیدر نظر گرفته شده، ارائه کند. در ا یها قبل از افق زمانو اتمام پروژه هاتیفعال نیب یازینشیپ

ت حل مدل ست. جهاموضوع توسعه داده شده  اتیموجود در ادب یهامدل ساسبر ا هاتیفعال یبندبر زمان یها مبتنانتخاب پروژه

 قیبا روش دق آن سهیمختلف و مقا لیحل مسا قیاز طر کیژنت تمیالگور ییاست که کارا دهیاستفاده گرد کیژنت تمیاز روش الگور

 یواقع یایسئله در دنحل م یبرا تمیالگور نیاز ا ک،یژنت تمیالگور ییاست. با توجه به کارا دهیگرد یبررس نگویافزار لحاصل از نرم

 . است دهیمشهد استفاده گرد یپژوهشکده در دانشگاه فردوس کیدر 

 کلمات کلیدی 
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ABSTRACT 

Resource-constrained project selection and activities scheduling is a project management problem, 

which is attended less than the other ones. This research consider that every activity can profit 

differently and it depend on the each activity completion time. Therefore, a mathematical model will be 

proposed which tries to suggest the optimum project portfolio by an appropriate scheduling regard to 

resources, precedence relations and dead-line time constraints. In this paper, the models in the literature 

of the problem develop a project selection and activities scheduling model. To solve the model, a 

special genetic algorithm is used which is evaluated by solving some simple examples and comparing 

with Lingo modeling application. Subject to genetic algorithm efficiency, it is used to solve a problem 

in the real world, which related to an institute of Ferdowsi University. 

.  
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 مقدمه -1

مسئله انتخاب پروژه از دیرباز، مورد توجه بسیاری از محققان و 

مدیران پروژه بوده است. مسئله انتخاب پروژه معموال به عنوان یک 

[. با این 1] شودسازی با محدودیت منابع توصیف میمسئله بهینه

ی مدیران پروژه پیشنهادی، عمدتا مورد استفادههای وجود اغلب مدل

توان به موارد زیر در دنیای واقعی قرار نگرفتند. از دالیل این امر می

 اشاره کرد:

 [2ها  ]. در نظر نگرفتن وابستگی میان پروژه1

 [2. عدم استفاده از تجربیات مدیران پروژه ]2

 1ها  ]پروژه بندی هم زمان. عدم توجه به اهمیت انتخاب و زمان3

 [9و  8و  7و  6و  5و  4و  3و 

. وجود تعداد زیاد اهداف کمی و کیفی که اغلب با یکدیگر 4

 [10ناسازگارند ]

. یکنواخت نبودن منابع در دسترس، میزان مصرف، تعداد نیروی 5

 [10انسانی متخصص ]

 [10بندی اجزا ]. برقراری توازن در زمان تکمیل و زمان6

اغلب بدین سازی این مسئلهکرد سنتی برای مدلبه طور کلی، روی

صورت است که پس از انتخاب سبد پروژه، سازمان یا شرکت مورد نظر، 

[. در ادامه 5پردازد]های انتخابی میبندی هر یک از پروژهبه زمان

ها بیان زمان پروژهبندی همبرخی از دالیل اهمیت انتخاب و زمان

 گردد:می

عموال قصد دارند که در یک افق زمانی از الف( مدیران پروژه م

ها را به اتمام برسانند. لذا اگر بدون توجه به پیش تعیین شده، پروژه

ها انتخاب شوند؛ این امکان ها، سبدی از پروژهزمان شروع و پایان پروژه

ها در موعد مقرر، به اتمام نرسند. بنابراین چنانچه وجود دارد که پروژه

بینی شده تمام رها شوند؛ سود مورد انتظار پیشنیمه ها به صورتپروژه

توان منابع بیشتری صرف کرده و حاصل نخواهد شد. همچنین می

ها را در زمان مقرر به اتمام رساند؛ که در این صورت نیز افزایش پروژه

 [.3ها، منجر به غیر اقتصادی شدن آن پروژه شود ]هزینه

ه در حداکثر منابع در ب( گاهی اوقات به دلیل محدودیتی ک

ی های سودده، در ابتدای دورهدسترس داریم؛ امکان شروع تمام پروژه

ریزی وجود ندارد؛ در حالی که با داشتن منابع کافی در اول افق برنامه

ها وجود خواهد داشت. لذا در نظر های بعد امکان شروع آندوره

فتن برخی ها ممکن است باعث از دست ربندی پروژهنگرفتن زمان

 [.11های سودده شود ]پروژه

با این وجود، اکثر تحقیقات گذشته در زمینه مسئله انتخاب سبد 

بندی منابع نیز جزء پروژه صورت گرفته است. اما این حقیقت که زمان

نشدنی از مسئله انتخاب پروژه است؛ موجب گردید تا محققان جدا

و  13و  12و  3و  1کنند ]بندی پروژه را مطرح مسئله انتخاب و زمان

 [.17و  16و  15و  14

بندی از نظر بعضی محققان نظیر توفیقیان و نادری، منظور از زمان 

و  6سبد پروژه اینست که زمان شروع و پایان هر پروژه تعیین شود ]

منتشر کردند؛ با ارائه یک مدل  2015ای که در سال [. آنها در مقاله8

کنند که ها ارائه میبندی پروژهب و زمانبرای انتخا 1عدد صحیح خطی

ها توسط دورنر و دمیولمیستر و هروالن از نوع تر این دسته مدلپیش

و  18بندی شده است ]شناسایی و طبقه NP_hardمسائل سخت یا 

[. بنابراین با روشی پیشنهادی بر پایه الگورتم تکاملی کلونی 19

نتها برای بهبود مدل پردازند؛ سپس در امورچگان، به حل آن می

ها و ایجاد نیازی بین پروژهپیشنهادی  در تحقیقات آتی، روابط پیش

شرایطی که بتوان در بین اجرای یک پروژه، توقف کرد و به سایر 

های غیرقابل کنند. ضمن تشابه پروژهها پرداخت؛ را پیشنهاد میپروژه

قراراست؛ به آنچه نیازی، برانقطاع مقاله مذکور که بین آنها روابط پیش

ها در ها و روابط تقدم و تاخری بین فعالیتمورد شناخت از فعالیت

رسد که تعیین زمان بندی است؛ بدیهی به نظر میهای زمانشبکه

ها امری مهم در کارایی مدل و بهینه تک فعالیتشروع و پایان تک

بخش  4ی این تحقیق که شامل [. لذا در ادامه9] کردن سود باشد

تر مسئله، تر و کاملصلی باقی مانده است؛ در بخش دوم بیان سادها

ضمن تشریح فرضیات و  اصل مدل ریاضی پیشنهادی، مطرح 

گردند. بخش سوم نیز به عنوان راه حل، به تشریح اجزاء مختلف می

پردازد. در بخش سازی آنها میالگوریتم ژنتیک پیشنهادی و نحوه پیاده

افزار لینگو و الگوریتم ژنتیک عاد کوچکتر با نرمهایی با ابچهارم مثال

گردد. همچنین در ادامه این بخش، یک نمونه پیشنهادی، حل می

های بادی، در یک پژوهشکده در های طراحی توربینموردی پروژه

دانشگاه فردسی مشهد را، با استفاده از الگوریتم پیشنهادی مورد 

بندی تحقیق بیان گیری و جمعیجهدهد. در انتها نیز نتارزیابی قرار می

 گردد.می

بندی ی انتخاب و زمانتشریح و مدلسازی مسئله -2

 پروژه: 

، و توسعه قیتحق یهاشرکت ریمحور نظشرکت پروژه کی

پروژه جهت  یبا تعداد یمانکاریپ یهاو  شرکت یطراح یهاشرکت

و  تیرو است. هر پروژه از چند فعالروبه یبندو زمان انتخاب

 هاتیمحدود لیشده است. به دل لیمشخص، تشک ییهاتیودمحد

 تریها )و در سطح خردتر و جزئزمان پروژهشروع الزاما هم یامکان برا

ها )و در پروژه یمنظور الزم است بعض نی( وجود ندارد. بدهاتیفعال
                                                           

1 Integer Linear Problem 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 گردند یبندمانها زپروژه ری( زودتر از ساهاتیفعال یسطح خردتر بعض

 اتی. در ادامه در بخش فرضیا حتی برخی از آنها قابل انتخاب نباشند

به صورت  مذکورمسئله  یبرا ، به طور جامعتوسعه داده شده مدل

 . گرددیم حیمهم تشر هیاول اتیفرض

ب که برای انتخاپژوهش،  نیا یشنهادیذکر است که مدل پ انیشا

 یزئج یراتییتغ جادیضمن اگردد؛ بندی ارائه میپروژه بر مبنای زمان

 یهاکه در بخش رهایمتغ تی( و ماهیزمان تی)محدود تیدر محدود

 جعامذکور در مر یاضیر یهااز مدل یاقتباس گردند؛یم حیتشر نیواپس

 .باشدی[ م9[ و ]8]

  مسئله اتیفرض -1-2

 در این مقاله، فرضیات مدل ریاضی پیشنهادی عبارتند از:

 انتخاب شود. تواندیم بارکی. هر پروژه حداکثر 1 

 .میها دارپروژه یبرا یزمان حداکثر تی. محدود2

 نیخرآ تاینها یال یواحد زمان نیاول ی. هر پروژه در بازه زمان3

 روعش دیها است؛ بااتمام پروژه ییانداز نهاکه همان چشم یواحدزمان

 گردد.

نتخاب انجام شده که در صورت ا تیچند فعال ای کی. هر پروژه از 4

شدن انجام شوند و در صورت انتخاب ن دیپروژه همه آنها با کی شدن

 کدام آنها انجام نخواهند شد. چیپروژه ه کی

 .گرددیبار انجام م کیدرصورت انجام فقط  تی. هر فعال5

 هستند. انقطاعرقابلیغ هاتی. فعال6

 مینیمومی از نوع روابط finish to start یازین شی. روابط پ7

 تماممشروط به ا تیزمان شروع هر فعال نیزودتر یبه عبارت ایهستند 

بل )روز( ق یواحد زمان کیآن، در حداقل  ازینشیپ یهاتیفعال یهمه

 است. مورد نظر تیشروع فعال ی)روز( منتخب، برا یاز واحدزمان

بالفاصله پس از انجام  ها،تیاز فعال یامجموعه ی. در صورت اجرا8

مشخص، در روز اتمام آن، پرداخته خواهد شد که از  یمبلغ ت،یهر فعال

 ی( شدهNPV2)  یقبل به صورت سود خالص معادل ارزش خالص فعل

 پروژه، گزارش شده است. رانیآن، توسط مد

احد مصرف از هر منبع، در هر و زانیسود و م ،یزمان یها. داده9

 اند.داده شده یبه صورت اعداد قطع هاتیفعال یاجرا یزمان

سقف  کیرا به صورت وجود  یریدپذیمنابع تجد تی. محدود10

 .میهر منبع دار یدر هر روز برا

  مسئله یپارامتر ها -2-2

 گیرد:مدل پیشنهادی پارامترهای زیر را در بر می

I : هامجموعه پروژه 

                                                           
2 Net present value 

N ها: تعداد پروژه 

i :  نشانگر پروژهiام 

𝐽𝑖 یهای پروژه: مجموعه فعالیت iام 

ni های پروژه : تعداد فعالیتiام 

j  نشانگر فعالیت :jام 

j’  نشانگر فعالیت :j’ام که شماره فعالیتی بعد از فعالیت j.ام است 

FPOS3 : هاافق زمانی برای اجرای پروژه 

𝑑ij  طول مدت زمان الزم برای انجام فعالیت :jی ام از پروژهiما 

t :  نشانگر روزtام 

t’ :  نشانگر روزt’ ام که مساوی یا بعد از روزt.ام است 

Tij :  نشانگر روزt ام از اجرای فعالیتjی ام از پروژهiام 

NR : تعداد انواع منابع 

k :  نشانگر منبع نوعk  ام 

Rkt :  مقدار ظرفیت منبع نوعk ام در زمانt ام 

rijktij
ام از jام برای اجرای فعالیت kمیزان مورد نیاز از منبع نوع  : 

 ام اجرای آنtام در روز iی پروژه

bijt :  معادل( مقدار سود خالصNPV حاصل از اتمام فعالیت )j ام

 ام tام در روز iاز پروژه 

Hij : های پس نیاز فعالیت مجموعه فعالیتj ام از پروژهiام  

 مسئله  یشنهادیپ یاضیو مدل ر یریگمیتصم یهاریمتغ -3-2

Yi  انتخاب یا عدم انتخاب پروژه :i ام؛ در صورتی که پروژهi ام

صورت برابر با صفر اینانتخاب شود؛ مقدار آن برابر با یک و در غیر

 خواهد بود. 

Xijt  انتخاب زمان شروع :t  برای فعالیتj ام از پروژهi ام، در

ام شروع گردد؛ مقدار آن tام در روز iام از پروژه jصورتی که فعالیت 

 صورت برابر صفر خواهد بود. اینبرابر با یک و در غیر

 :های مسئله به شکل زیر استحدودیتمدل ریاضی تابع هدف و م

 
Maximizing Benefit-Goal = 

∑ ∑ ∑ ((bij(t+𝑑ij−1)) × (Xijt)
(FPOS−𝑑ij+1)

t=1

ni
j

N
i =1 ) (1) 

Subjected to; 

∑ Xijt
FPOS
t=1   ≤ 1                                                                 

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽𝑖                                                     (2)           

∑ Xijt
FPOS
t=1   = Yi                                                             

   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽𝑖                                                  (3)           

                                                           
3 Final Prospect Of Scheduling 
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∑ (Xijt  × (t + 𝑑ij − 1))FPOS
t=1  < ∑ (Xij′t′ × t′FPOS

t′=1 )           

∀𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽𝑖 , 𝑗′ ∈ Hij                                           (4)             

∑ (Xijt  × (t + 𝑑ij − 1))FPOS
t=1   ≤ FPOS                             

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽𝑖                                                       (5)           

∑ ∑ ∑ ((Xijt) × (rijkt′ij
))FPOS

t=1
ni
j

N
i =1  ≤ Rkt′                       

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽𝑖  , 𝑡 ≤ 𝑡′ ≤ t + 𝑑ij − 1                    (6) 

  Yi ∈ {0, 1}                                                                      

∀ 𝑖 ∈ 𝐼                                                                 (7) 

Xijt ∈ {0, 1}                                                                     

∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽𝑖  , 𝑡 ≤ 𝑡′ ≤ t + 𝑑ij − 1                    (8) 

تر نیز به آن اشاره شد؛ گونه که پیشتابع هدف مسئله، همان

ناشی از   (NPV) معادل ارزش خالص فعلیبیشینه کردن سود خالص 

بندی مناسب، ها طبق یک برنامه زمانها و اجرای فعالیتانتخاب پروژه

کند که هر فعالیت و در نتیجه در ادامه هر میبیان  2ی است. رابطه

کند تضمین می 3ی پروژه حداکثر یک بار انتخاب و انجام شود. رابطه

های آن نیز انجام شود و ای انتخاب شود؛ تمام فعالیتکه اگر پروژه

در  مینیمومینیازی از نوع بیانگر برقراری روابط پیش 4بالعکس. رابطه 

ها را قبل وم اتمام پروژهلز 5های هر پروژه است. محدودیت بین فعالیت

کند. محدودیت وجود یک سقف برای انداز زمانی برقرار میاز چشم

 ،8و  7شود. روابط بیان می 6یمیزان مصرف هر نوع منبع، در رابطه

  ها هستند.ها و زمان شروع فعالیتبیانگر ماهیت انتخابی پروژه

 پیشنهادی کیژنت تمیالگور -3

 تمیالگور میمفاه بودن مسئله، NP-hardبه علت  قسمت، نیدر ا

مراجع به  ی)که در برخ یشنهادیپ کیژنت تمیو الگور باینری کیژنت

 آن، یسازادهی[( و نحوه پ20استاندارد موسوم است ] کیژنت تمیالگور

 . گرددیارائه م به عنوان راه حل

 کیژنت تمیالگورکلی ساختار  -1-3

توسط جان هلند  1775بار در سال  نیاول کیژنت تمیمنطق الگور

 عت،یو انطباق در طب یمصنوع یهاستمیتحت عنوان س یادر مقاله

با  1787از سال  کیژنت تمیو موفق الگور یجد یمطرح شد. کاربردها

 یسازنهیاز مسائل به یعیگلدبرگ آغاز شد و در گستره وس یهاینوآور

 [. 21شد ] فتهکارگربه طورموفق به

 یهاپاسخ یاز مجموعه یابتدا با انتخاب تصادف کیژنت تمیالگور

 تیجمع نی)که هر عضو از ا ه،یاول تیبه نام جمع هیو موجه اول یشدن

 ،یاوارد حلقه تمی. سپس الگورشودیم جادی( اشودیم دهیکروموزوم  نام

از  یمتوال یهاکه در آن حلقه، نسل شود؛یمشخص، م یبا شرط توقف

. دیرس نهیتا بتوان با بهبود هر نسل به جواب به شودیم دیولها تپاسخ

ها از کروموزوم ی، تعدادانتخاب یهااز روش یکیدر هر حلقه ابتدا با 

 نیدر ا .گردندیو جهش  انتخاب م  وندیپ یهااتیانجام عمل یبرا

دارند شانس  یکه تابع برازش بهتر ییهاها عمدتا کروموزومروش

 دینسل جد جادیبا ا لیدل نیخواهند داشت و به هم یشتریتخاب بان

 .از نسل بعد بهتر خواهدبود هاوابج تیفیداشت که ک دیام توانیم

 یهاکروموزوم ی( و جهش برروفرزند دی)تول وندیپ یهااتیسپس عمل

 نیا وند،یفرزند در عملگر پ دی. منظور از تولشودیشده، اجرا مانتخاب

کروموزوم که اصطالحا  ی)همان اعضا رهایمتغ زا یبرخ ریاست که مقاد

را از کروموزوم  گرید یکروموزوم و برخ کی( را از مینامیها را ژن مآن

حاصل اصطالحا فرزند  یهاکه به کروموزوم میکنیبرداشت م هیثانو

چند  ای کی تیماه رییتغ یعنی. و منظور از عملگر جهش، شودیگفته م

ها پروژه یهاریارزش متغ لیمسئله تبد نیاکروموزوم، که در  کیژن از 

عملگر،  ی. در آخر شرط توقف که نوعباشدیبالعکس م ای کیاز صفر به 

در بخش  [.21] شودیبهتر شدن ارزش مورد نظر است؛ اجرا م یبرا

 گردند.بعدی به طور خاص اجزای الگوریتم پیشنهادی تشریح می

پیاده پیشنهادی برای های روش و اجزای الگوریتم ژنتیک -2-3

 آنهاسازی 

 یسدینوکدد برنامه کیالزم، در قالب  اتیعمل هیذکر است که کل انیشا

 اندهیدستگاه را کی ی، ارائه و بر رو MATLAB (2015b)افزار در نرم

اند. اجدرا شدده RAM (8GB)و  CPU (Cori7 , MQ)با مشخصدات 

 است: یبخش اصل 8برنامه شامل 
 کروموزوم فیتعر -1

به صورت  یشامل کروموزوم هیاول تیبرنامه، هر فرد از جمع نیدر ا

هاست که صفر بودن برابر با تعداد کل پروژه ییهاتیبا تعداد ب یارشته

 تیبودن هر ب یکدهنده انتخاب نشدن آن پروژه و نشان تیهر ب

 دهنده انتخاب شدن آن است.نشان

 هیاول تیجمع -2

که تمام  یبه طور مناسب یتصادف مهیبه صورت ن  هیاول تیجمع

مجاز پوشش داده شود و در ضمن در وسط فضا هم با  یفضا یهاکنج

 نیبد گردد؛یم جادیموجود باشد، ا ییهاکروموزوم یتصادف یحالت

 تیبودن ب یکبا صرفا  یهر پروژه، کروموزوم یصورت که ابتدا به ازا

 ردیگیقرار م هیاول تیدر جمع هاتیب ریسا دنپروژه مورد نظر و صفر بو

)البته بر طبق تابع  یها به صورت کامال تصادفکروموزوم ریو سپس سا

 دی( تولردیگیرا در نظر م هاتیها و محدودکه شرط ینییپا هیال

بدست  9 یهر نسل از رابطه یبرا یشنهادیپ تیتعداد جمع .گردندیم

 :دیآیم

تعداد جمعیت = Max(تعداد پروژهها, Min(2تعداد پروژهها − 1,100)) (9) 
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 ییگراعملگر نخبه -3

از اعضا و  یمشخص یعملگر است که تعداد ینوع ییگرانخبه

 ینسل فعل شتریمسئله با سود( ب نیبرتر و با ارزش )در ا یهاکروموزوم

 فرضشی. تعداد پدهدیانتقال م یبه نسل بعد مایرا مستق

بدست  10 یاز رابطه ق،یتحق نینخبه هر نسل، در ا یهاکروموزوم

 .دیآیم

تعداد پیشنهادی کروموزومهای نخبه = Max(1, (0.05 ×

 (10)                                                  ((تعداد جمعیت هر نسل

 عملگر انتخاب -4

و  گرید قاتیاز تحق یاریمشابه بس قیتحق نیعملگر انتخاب، در ا

صورت که شانس  نیمراجع موجود، روش انتخاب چرخ رولت است؛ بد

 میبرابر ارزش سود کل آن تقس ،یبه مرحله بعد افتنیراه  یهر فرد برا

 .شودیم ینسل فعل یبر مجموع ارزش سود همه اعضا

 آن یسازادهیپ یبرا یشنهادیحل پو راه وندیعملگر پ -5

شد،  انیب ترشیمطابق با آنچه پ وند،یمسئله عملگر پ نیدر ا

ها به عنوان از کروموزوم یامجموعه که یزمانچون  ستین ریپذامکان

عدم امکان تولید فرزندان به  فرزند انتخاب شدند؛ دیتول یکروموزوم برا

گام به  6با  یتمیلذا الگور تعداد کافی از مجموعه مذکور محتمل است.

مذکور ضمن حفظ  تیاز وضع یریبه عنوان راه حل جلوگ ریصورت ز

 :گرددیم شنهادیاستاندارد، پ کیژنت تمیاصول الگور

)چون اگر  ییاز نخبه گرا ماندهیباق تی( ابتدا به تعداد جمع1گام

عملگر  قیاز طر یکروموزوم نسل فعل 100کروموزوم از  10فرضا 

 ت،یبه علت اصل حفظ تعداد جمع ابند؛یراه  یبه نسل بعد ییگرانخبه

عدد  90 دیو جهش با وندیانتخاب، پ یعملگرها یینها یخروج

. تعداد میکنیم دیتول کیصفر و  نیب یفکروموزوم باشد(، عدد تصاد

که  یبا تعداد فرزندان شودیبرابر م وند،یاعداد کوچکتر از درصد نرخ پ

 گردند. دیتول دیبا

 بر ماندهی. از مجموعه باقگرددیآغاز م یاگام، حلقه نی( از ا2گام

و  گردد؛یانتخاب م یعضو را به طور کامال تصادف 2اثر عملگر انتخاب، 

. اگر عدد مذکور از شودیساخته م کیصفر و  نیب زین یعدد تصادف کی

از دو کروموزوم  یفرزند شدن دیبر تول یکمتر بود؛ سع وندیدرصد نرخ پ

 ینییپا هینبودن فرزند توسط تابع ال ایبودن  یخواهد بود )شدن نتخبم

گام تکرار  نیدوباره ا صورتنیرای(؛ و درغشودیاست که آزموده م

 .گرددیم

 یاگشت، دو کروموزوم والد، به مجموعه دیتول ی( اگر فرزند3گام

به  زین یو فرزند اول شدن شوندیاضافه م نیوالد یبه نام مجموعه

فرزند  دنی. اگر تعداد فرزندان با رسابدییفرزندان انتقال م یمجموعه

در صورت وجود فرزند  د؛ینرس 1شده در گام محاسبه یاول به حد کاف

 .ابدییفرزندان انتقال م یبه مجموعه ز،ین یدوم شدن

، 2آغاز شده در گام  یشرط توقف حلقه گریگام بار د نی( در ا4گام

. اگر گرددیم یشدن تعداد فرزندان مطلوب است؛ بررس جادیکه همان ا

و  شودیاجرا م 5حلقه مذکور متوقف و گام  شرط توقف برقرار بود که

 . گردندیتکرار م 2مشابه از گام  اتیعمل صورتنیرایدرغ

 یکه شامل اعضا شودیساخته م یاگام مجموعه نی( در ا5 گام

 یجز اعضا از عملگر انتخاب، به ماندهیباق یهامجموعه کروموزوم

حاصل را  یهآنها است. مجموع ریو نظ نیوالد یموجود در مجموعه

 .مینامیم نیوالد ریمجموعه غ

( سه حالت امکان رخ دادن دارند؛ حالت اول( اگر تعداد 6گام

 یبه همراه تعداد فرزندان، برابر با تعداد اعضا نیوالد ریغ یمجموعه

مرحله  یدو مجموعه، اعضا نیاز عملگر انتخاب شد؛ اجتماع ا ماندهیباق

اگر تعداد اجتماع دو مجموعه مذکور . حالت دوم( سازندیرا م یبعد

مجموعه فرزندان به مرحله  یشد؛ همه اعضا ازیمورد ن تعداداز  ترشیب

و  یبه صورت تصادف مانده،یباق ازیو به تعداد مورد ن ابندییبعد راه م

 تایخواهند رفت. و نها یبه نسل بعد نیروالدیاز مجموعه غ یرتکراریغ

تر از تعداد مورد مجموعه مذکور کم حالت سوم( اگر تعداد اجتماع دو

از  ماندهیبر اجتماع دو مجموعه فوق، از مجموعه باق عالوهنظر بود، 

کروموزوم انتخاب  ازیو به تعداد مورد ن یعملگر انتخاب، به طور تصادف

 .ابندییو به مرحله بعد انتقال م گرددیم

ب انتخا 0.6و خطا عدد  حیبر حسب صح وند،یدرصد نرخ پ ضمنا،

 توسط کاربر خواهد بود. رییاست که قابل تغ دهیگرد

 عملگر جهش -6

 یافتهیبودن حاصل جهش  یعملگر، در صورت نشدن نیدر ا

 یشتریب یهااعمال عملگر مذکور، جهش یکروموزوم انتخاب شده برا

شود.  دیتول یو شدن افتهیجهش  یکروموزوم تایتا نها گرددیاعمال م

ها پاسخ تیمطلوب یو خطا و بررس حیدرصد نرخ جهش، بر حسب صح

انتخاب  0.5(، عدد یمحل موماز توقف در اکستر یری)جهت جلوگ

 توسط کاربر خواهد بود. رییاست که قابل تغ دهیگرد

 شرط توقف -7

بهبود  زانیدرصد م فرض،شیپ جادشده،یشرط توقف در برنامه ا

نسل در  20حداقل  دیتول نیو همچن ینسل متوال 15در  0.05تر از کم

 شده است. فیاستاندارد، تعر کیژنت تمیالگور
و  ها،تیمحدود کنندهی)تابع بررس ینییپا هیال یشنهادیتابع پ -8

 و سود هر کروموزوم( هاتیشروع فعال یبندگر برنامه زمانمحاسبه

توابع است. در  ریاز ز یابزرگ از مجموعه یاتابع در واقع حلقه نیا

 یتعداد ای،زیر مجموعه عددهای متاز حلقهبا استفاده سطح،  نیا

خواهد شد؛  حیکه در ادامه تشر یتصادفمهیحالت متفاوت به طور ن

بدست  11 یاز رابطه های مورد بررسیپاسخ. تعداد گردندیم یبررس

 .دیآیم
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تعداد حاالت سطح پایینی =

Min(100,  (11)             (!(تعداد همهی فعالیتهای کل پروژهها)

قرار دارد  ومینسبتا بزرگ د ی، حلقهاولیه داخل حلقه بزرگ در

حلقه  نیاست. در ا شده هیتعب هر روز، به طور مجزا، یبررس یکه برا

شروع به  تیقابل یدارا یهاتیفعال سیسه سلول و ماتر یهر روز یبرا

 افتهیخاتمه یهاتیو فعال در حال انجام یهاتیفعال ،یازینشیلحاظ پ

به طور  روزانه، به ازای واحدهای زمانی وجود دارد.  ن،یشیپ یدر روزها

 ،یازینشیبالقوه مناسب از لحاظ پ یهاتیورود فعال شنهادیپ یتصادف

 یرتابعیو توسط ز شودیدر حال انجام داده م یهاتیبه مجموعه فعال

 یهاتیفعال نیترشیب تایتا نها گرددیم یمنابع آنها بررس تیمحدود

 یهاتیفعال یهامجموعه د،در گام بع ی. از طرفشروع گردندممکن 

مجموعه  نیو همچن یازینشیو قابل انجام به لحاظ روابط پ ماندهیباق

به  یها. لذا پاسخگردندیم یبه روز رسان افته،یخاتمه  یهاتیفعال

 تی. در نهاندسازیم برآوردهرا  هاتیاز محدود یاریدست آمده؛ بس

ها قبل از فعالیتشرط اتمام کل  ،یداخل یا همان حلقه دومحلقه 

را، به عنوان آخرین محدودیت باقی  هاپروژه یینها یانداز زمانچشم

و در صورت  ت؛یمحدود نیدر صورت صحت ا گردد؛یم یبررس مانده

نسبت  یبهتر بودن ارزش سود خالص بدست آمده از حلقه بزرگ داخل

،  اولیهدر حلقه بزرگ  ضمن اتمام حلقه داخلی، ن،یشیبه حالت پ

بودن  یشدن ها،تیفعال یبندزمان اطالعات پاسخ شامل برنامه

 رهیذخ ینییکل تابع پا یسود آنها به عنوان خروج ها وکروموزوم

حالت در حلقه بزرگ  100 یکه مثال بعد از بررس ی. در صورتگرددیم

نگردد که بتواند همه  افتی هاتیاز فعال یبندزمان برنامه چیه ،یکل

 یشنهادیپ وزوم؛ کرومرعایت کندالزم را  یهاتیشروط و محدود

 .شودیقابل قبول شناخته م ریو غ ینشدن

  ی و مطالعات مورد یمحاسبات یهایابیارز -4

مبتنی بر ادبیات  پیشنهادی مدل یابیارز یبخش، ابتدا برا نیدر ا

در  ییهامثال ،یشنهادیپ کیژنت تمیالگور ییکاراسنجش و موضوع 

عالوه بر حل  یابیارز یاست و برا دهیگرد یطراح ابعاد نسبتا کوچک

 نگویافزار لاز نرم قیبه عنوان روش حل دق یشنهادیپ تمیآنها با الگور

آنها  جیها و نتامثال نیا حیربه تش لیبهره گرفته شده است که در ذ زین

 .شودیم رداختهپ

 یشنهادیپ و مدل تمیالگور یابیارز - -1-4

 7و  6، 4، 5با تعداد  بیپروژه به ترت 4روزه،  10 یافق زمان کیدر 

سقف  یسادگ یو برا ریدپذینوع منبع تجد 1با در نظر گرفتن  ت،یفعال

 1منبع هر روز، طبق مشخصات درج شده در جدول  یعدد برا 4ثابت 

 . دندیگرد یطراح

 شده یطراح یهاپروژه اطالعات - 1 شماره جدول

 نام پروژه
تعداد 
 فعالیت

سود حاصل از اجرای 
هر پروژه به صورت 

 مجزا 

زمان اتمام اجرای هر 
 پروژه به صورت مجزا 

1 5 235 6 
2 4 290 6 
3 6 218 6 
4 7 430 9 

 

بر اساس  یبندانتخاب و زمان یبرا ییهاحاصل از حل مثال جینتا

در  قیحل دق یهاآنها با پاسخ روش سهی، و مقا1جدول  یهاپروژه

 .گردندیذکر م 2جدول 

 شدهیطراح یهامثال حل یهاپاسخ جینتا و اطالعات -2جدول 

های نام پروژه
 موجود

 4و  2، 1پروژه  3و  2، 1 پروژه
و  3، 2، 1پروژه 

4 
تعداد کل 

 هافعالیت
15 16 22 

های پروژه
انتخابی الگوریتم 

 ژنتیک

 2، 1های پروژه
 3و 

 4و  1های پروژه 4و  1های پروژه

های پروژه
 انتخابی لینگو

 2، 1های پروژه
 3و 

 4و  1های پروژه 4و  1های پروژه

آمده سود بدست 
از الگوریتم 

 ژنتیک
593 620 620 

سود بدست آمده 
 از لینگو

593 620 620 

 230 230 155 سود پروژه اول
زمان اتمام پروژه 

 اول
10 6 6 

 _ _ 250 پروژه دومسود 
زمان اتمام پروژه 

 دوم
10 _ _ 

 _ _ 188 سود پروژه سوم
زمان اتمام پروژه 

 سوم
9 _ _ 

سود پروژه 
 390 390 _ چهارم

زمان اتمام پروژه 
 10 10 _ چهارم

 10 10 _ زمان اتمام پروژه

جداول فوق،  یو کم یفیک لیبدست آمده از تحل جیبا توجه به نتا

نسبت به  ،یشنهادیپ یاضیمدل ر جهیکه نت افتیدر توانیبه سهولت م
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 ترکینزد تیبه واقع تواندیانتخاب پروژه، تا چه حد م یسنت یهاتمیس

قابل انقطاع فرض  ریها را غکه پروژه نیشیپ یهاباشد و نسبت به مدل

را ارائه کند.  یترنهیسود کل به تواندیم یزانیتا چه م داشتند؛یم

در مسائل  ،یشنهادیپ کیژنت تمیالگورپاسخ طور که مشاهده شد؛ همان

 صحت و دقت مناسبی با حجم کوچک از هاتیفعال یبندانتخاب و زمان

ارائه شده که توسط  یاضیمدل ر تیماه لیبرخوردار است. به دل

شناخته  حیعدد صح یخط یزیربرنامه یهااز نوع مدل نگویافزار لنرم

و  کردیرو بیبه بعد، ترک 9 یافزار از نسخهنرم نیا کردیشد؛ رو

[. 22شاخه و کران و روش صفحات برش است ] تمیالگور یهاروش

تر از آنچه در در مسائل با حجم بزرگ هاکردیرو نیاستفاده از ا

شد؛ امکان و احتمال متوقف شدن در  دهید ن،یشیپ یهامثال

 شیپاسخ، افزا یوجو برارا به هنگام جست یمحل یهااکسترموم

 نیا یاضیبهتر کاربرد مدل ر شینما یبرا یلذا در بخش بعد دهند؛یم

 یشنهادیپ کیژنت تمیتوسط الگور ینمونه مورد کیپژوهش، اطالعات 

است؛ حل خواهد شد و گزارش آن ارائه  دهیگرد یآن بررس ییکه کارا

 .دیخواهد گرد

 یمطالعات مورد ینمونه کی یبررس -2-4

 ی، در دانشگاه فردوس1389در سال  دیهواخورش یپژوهشکده

 یرا در حوزه یموفق یهاو تا کنون پروژه دهیگرد سیمشهد تأس

، اطالعات 3نموده است. جدول  یسازو نمونه یطراح یباد یهانیتورب

ها پروژه نی. ادهندی، نشان م1393را در سال  دیکاند یپروژه طراح 4

 تیفعال 22و  10، 22، 4با تعداد  بیبه ترت زه،رو 45 یافق زمان کیدر 

 لیمطابق جدول ذ از،یمورد ن ریپذدینوع منبع تجد 9و با استفاده از 

 یبرا ن،یاز مسئول ی. طبق مصاحبه با برخدندیگرد یبندانتخاب و زمان

سود به دست آمده خالص پس از  ،یخاص طراح یهادسته پروژه نیا

در هر روز  یهر واحد منبع مصرف یه، به ازایدر برآورد اول هانهیکسر هز

در نظر گرفته شده است که طبق  شنهادیپ یتومان برا 150000مبلغ 

نسبت  تیدر هر فعال ریتاخ یدرسال، به ازا %20حدود  ینرخ بهره بانک

 روش مسیر بحرانیانجام آن در شبکه  یزمان ممکن برا نیبه زودتر

(CPM)یسکسر خواهد گشت. ضمن دستر مه،ین جربه عنوا ی، مبلغ 

 ریسا ،یزیربرنامه یمدت افق زمان هیواحد از هر منبع در کل 3به 

 آمده است. لیاطالعات در جدول ذ

 و یشنهادیپ کیژنت تمیالگور از حاصل یمحاسبات جینتا و اطالعات -3جدول 

 یسنت یهاروش ریسا با آن سهیمقا

 
ی پروژه

 اول

ی پروژه

 دوم

 یپروژه

 سوم

ی پروژه

 چهارم
 نتایج 

 هاپروژه

 انتخابی
_ _ _ _ 

ی پروژه

 3و  2، 1

تعداد 

 فعالیت
4 22 10 22 36 

 زمان اتمام

در روش 
CPM 

6 21 37 38 37 

روش  سود
CPM 

60000

0 

749890

0 

180000

0 

42006

00 

989890

0 

زمان اتمام 

در الگوریتم 

 ژنتیک

6 24 

 

37 

 
_ _ 

سود اتمام 

 هر پروژه 

60000

0 

749010

0 

180000

0 
_ _ 

به عنوان نمونه، زمان و سود پروژه دوم را در حالت سنتی و  اگر

بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع  با حالتی که محدودیت منابع 

توان به کارایی مدل ریاضی گردد؛ مقایسه شود؛ میبرای آن اعمال می

ی ی سود اجرای تنهای پروژهارائه شده پی برد. همچنین با مقایسه

ی چهارم در ی اول؛ و از طرفی انتخاب نشدن پروژههچهارم با سود پروژ

توان کاربرد و توانایی محاسباتی مدل و الگوریتم بهترین پاسخ، می

بندی ژنتیک پیشنهادی را در حل مسئله انتخاب پروژه بر اساس زمان

 ها، بهتر نشان داد.فعالیت

 ی آت قاتیتحق یبرا شنهادیو پ یریگجهینت ،یبندجمع -5

ارائه شده در  یهااشاره شد؛ اغلب مدل زیقبال ن همانطور که

به  ییمسائل انتخاب سبد پروژه، در پاسخگو یگذشته برا قاتیتحق

پژوهش، با انتخاب  نیناکارآمد هستند. لذا در ا یواقع یایدن یازهاین

منابع، و با در  تیمحدود طیدر شرا هاتیفعال یبندپروژه بر اساس زمان

و  ،یافتیبا ارزش مبالغ در هاتیزمان ختم فعال یبطهنظر گرفتن را

ها بر زمان و سود و پروژه هاتیمتقابل فعال ریبا اعمال تاث نیهمچن

مسائل  یبرا کپارچهی حیعدد صح یخط یاضیمدل ر کی گر،یکدی

 اتیآنها بر اساس ادب یهاتیها در سطح فعالپروژه یبندانتخاب و زمان

ها قابل گذشته، پروژه یهاپژوهش موضوع ارائه شد. بر خالف اکثر

 هاتیدر سطح فعال یزیرزمان و برنامهبه طور هم یانقطاع، اجرا

 هستند.

انتخاب و  یبرا ریاضیمدل  پیشنهادات بخش دوم دربا توجه به 

 ییهاآزمون ،یشنهادیپ کیژنت تمیکاربرد راه حل الگور و یبندزمان

 هیبر پامذکور،  تمیالگور مدل ارائه شده و ییسنجش توانا یبرا

که  فتصورت گر نگویافزار لنرم قیاز طر ق،یحل نسبتا دق یهاروش

 نشان داده شد. یشنهادیمدل و روش حل پ مناسب ییتوسط آنها کارا

ها و پروژه یبندمدل و روش حل در انتخاب و زمان ییکارا زین انیدر پا

 کیآنها در  یسازادهیبا پ نه،یبه سود به یابیدست یبرا شانیهاتیفعال
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مشهد نشان داده شده است.  یموجود در دانشگاه فردوس یپژوهشکده

صرف نظر از اعداد و ارقام زمان و  ،یشنهادینشان داد که مدل پ جینتا

کردن  نهیبه یبرا یشنهادیپ یها، به دنبال ارائهتک پروژهتک یانهیزه

 است.  هاتیفعال یبندها و زمانانتخاب یسود کل

خاص  یمال طیشرا ریدر نظر گرفتن تاث یآت قاتیتحق یبرا

 یهاروش ریاز سا یدر مدل، و استفاده یمورد یهاقراردادها و نمونه

 .گرددیم شنهادیارائه شده، پ یاضیدر حل مدل ر یتکامل تمیالگور
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