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ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی و فیلتر
کالمن برای بهینهسازی چندهدفه مسئله زمانبندی پروژه و پیشبینی
پیشرفت زمانی پروژه

پیشبینی قابلاعتماد ،عنصری حیاتی برای موفقیت در مدیریت یک پروژه میباشد .از دیرباز روش ارزش کسبشده ( )EVMبهمنظور
دنبال نمودن عملکرد زمانی و هزینهای پروژه ،مورداستفاده قرارگرفته است .بهرهگیری از این روش جهت ارزیابی عملکرد زمانی پروژه با
بهرهگیری از شاخص عملکرد زمانی ( )SPIتوسط محققین و صنعتگران موردانتقاد جدی واقعشده است؛ ازاینرو ،مطالعه حاضر،
چارچوبی بهمنظور ارزیابی تصادفی و پیشبینی عملکرد زمانی در هر یک از فعالیتها در مدیریت پروژه ارائه مینماید .در این چارچوب،
منابع فعالیتها که فاکتورهایی غیرقطعی در نظر گرفتهشدهاند ،بهینهسازی شده است؛ سپس با استفاده از روش پیشبینی فیلتر کالمن،
برنامهریزی اجرایی پروژه به صورتی انجامگرفته است که بتوان پروژهها را در شرایط عدم قطعیت ،پیشبینی و افق زمانی پیش روی آنها را
خیلی دقیق و با کمترین خطا برای مدیران پروژه ترسیم نمود و با کمترین تأخیر زمانی و هزینهای ،پروژه را به اتمام رساند .جهت اطمینان
از کیفیت جواب ،خروجی الگوریتم فرا ابتکاری قهرمانی در لیگهای ورزشی با الگوریتم ژنتیک ( )NSGAIIو الگوریتم چندهدفه
بهینهسازی انبوه ذرات ( )PSOمقایسه شده است که نتایج بهدستآمده نشان از برتری الگوریتم معرفیشده در این مقاله دارد.
واژههای کلیدی :مدیریت پروژه ،عدم قطعیت ،الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی ،فیلتر کالمن.
دریافت1396/12/10 :

اصالح1397/3/17 :

پذیرش1397/4/19:

 -1مقدمه
امروزه ،لزوم برنامهریزی مناسب بهمنظور برآورد صحیح زمان و هزینهی انجام پروژه و میزان منابع موردنیاز در یک پروژه که تأثیر مستقیم بر
اجرا ،اداره و بهرهبرداری مناسب از پروژههایی مانند پروژههای ساختمانی ،نرمافزاری ،نفت و گاز و ...دارد ،روشن است .درمجموع ،مدیریت
و برنامهریزی فعالیتها و منابع موردنیاز در یک پروژه ،نیازمند انجام تحلیلهای مختلفی است که یکی از آنها ،مدلسازی و پیشبینی
صحیح هزینه و زمان انجام پروژه است .رسیدن به این هدف ،کمک قابلتوجهی به مدیریت بهینه پروژه و تصمیمگیری بهتر در شرایط غیرقطعی
میکند .مسئله برنامهریزی و پسازآن کنترل زمانبندی پروژهها ،هرروز اهمیتی بیش از گذشته مییابد .در محیطی که رقابت شرکتها هرروز
به هم نزدیکتر میشود و تفاوتهای کوچک در ارائه قیمت در مناقصهها منجر به موفقیت یا شکست در مناقصه میشود ،ارائه برنامهای که
منطبق بر واقعیات است و بتواند حاوی تمام واقعیات اقتصادی در مدل یک پروژه باشد حائز اهمیت زیادی است .یک برنامه جامع ،این
قابلیت را دارد که با استفاده از رابطه هز ینه و زمان در یک پروژه ،تغییرات الزم را در هزینه و زمان منابع در نظر بگیرد و راهحلهای مناسب را
پیش روی کاربران قرار دهد تا بتوانند قبل از اجرای پروژه ،برآورد مناسبی از زمان ،هزینه اجرایی و میزان منابع موردنیاز در پروژه داشته باشند.
برای زمانبندی و کنترل پروژه ،مراحل مختلفی ازجمله تحلیل پروژه ،برآورد مدت ،هزینه و منابع اجرایی و درنهایت زمانبندی پروژه صورت
میگیرد .گاهی اوقات مدیر پروژه تصمیم میگیرد زمان پروژه را کاهش دهد که این امر تأثیر مستقیم بر هز ینه تمامشده خواهد داشت .بهمنظور
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با استفاده از الگوریتم چندهدفه فرا ابتکاری قهرمانی در لیگهای ورزشی ( ،)LCAبرنامهریزی اولیه پروژه با توجه به زمان و

بهینهسازی زمان – هزینه ،روشهای مختلفی در دو حوزه آنالیز موازنه زمان – هزینه به کار گرفتهشدهاند .به همین منظور ،روشهای
ریاضی و ابتکاری و فرا ابتکاری متنوعی به کار میروند .هدف از این تحقیق ،آنالیز وضعیت زمان ،هزینه و منابع پروژه در شرایط
غیرقطعی ،باهدف پیشبینی و کاهش تأثیرات نامطلوب بر اهداف عملکردی پروژه در مرحله اجرا و کنترل آن میباشد .بهطورکلی در
این تحقیق قصد داریم ابتدا با کمک روشهای فرا ابتکاری ،برنامه زمانی مبنا را با در نظر گرفتن محدودیتهای منابع و زمان ،استخراج
کرده و سپس در فاز اجرایی ،با توجه به روند پروژه ،به کمک روش پیشبینی فیلتر کالمن ،مقادیر زمان ،هزینه و منابع را برای یک دوره
آتی ،پیشبینی کنیم.
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 -2ادبیات تحقیق
در ابتدا ،به معرفی مفاهیم اولیه و تعاریف میپردازیم .در ادامه ،اجزای مسئله زمانبندی پروژه معرفی میشوند و مروری نیز بر روی
ادبیات تحقیق و پیشینه زمانبندی پروژه با اهداف و معیارهای غیرقطعی انجام میگردد .در پایان ،انواع روشهای حل مسائل مزبور
موردبررسی قرار میگیرد؛ همچنین ،الگوریتمهای فرا ابتکاری مورداستفاده در این تحقیق بهتفصیل بحث میشوند.

ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینهسازی چند هدفه مسئله زمانبندی پروژه و پیشبینی پیشرفت زمانی پروژه

 1-2تعریف مدیریت پروژه
در حالت کلی ،میتوان این تعریف را برای مدیریت پروژه بیان کرد که «مدیریت پروژه دانشی است که با استفاده با علم مدیریت،
ابزارها ،تکنیکها و تخصصهای گوناگون ،سعی دررسیدن به اهداف پروژه و انتظارات کارفرما دارد و هدف نهایی آن بهبود نتایج و
بهینه کردن تمامی عوامل ،محدودیتها و متغیرهای تأثیرگذار در پروژه میباشد» (الرسون و گری .)2018 ،با توجه به اینکه پروژهها،
گوناگونی و تنوع زیادی دارند ،تدوین یک متدولوژی و برنامه جامع و کامل که بتواند برای همه پروژهها قابلاستفاده باشد ،غیرممکن به
نظر میرسد .راهحلی که در این راه به نظر میرسد این است که پروژهها را بهنوعی تقسیمبندی نماییم که بتوانیم در هر مورد ،روال
مشخصی را تدوین و بکار بگیریم .عامل مهم دیگر در تنوع پروژهها ،دیدگاه کارفرمایان و متولیان پروژه میباشد .در هر یک از
تقسیمبندیهای فوق ،عالوه بر اینکه ساختاری متفاوت را جهت مدیریت پروژه میتوان تدوین کرد ،از طرف دیگر ،اولویتبندی
محدودیتهای پروژه از دید کارفرما حائز اهمیت میباشد .بهطور مثال ،در پروژه ساخت یک فرودگاه ممکن است کارفرما کنترل زمانی
را در اولویت اصلی خود جهت مدیریت قرار داده و به تیم مدیریت پروژه دیکته کند و در مراحل بعد ،هزینه کمتر ،کیفیت باالتر ،منابع
مؤثرتر و محدودیتهای دیگر قرار گیرند؛ بنابراین ،توجه به محدودیتها و عوامل کنترل ،اصلیترین وظیفه مدیریت پروژه میباشد تا
خواستههای صاحبان پروژه را برآورده سازد .اولویتدهی و وزن دهی محدودیتها میتواند به نحو مؤثری در این رابطه مورداستفاده
قرار گیرد (سبزه پرور.)1389 ،
 2-2زمانبندی پروژه
زمانبندی پروژه عبارت است از تعیین زمان شروع هر یک از فعالیتهای پروژه با توجه به محدودیتهای موجود در آن و تعیین یک
توالی زمانی جهت انجام یکسری فعالیت وابسته با توجه به تقدم و تأخر آنها (هرولین و دمولمیستر ،)2002 ،بطوریکه بین زمان تکمیل
پروژه و هزینه کل ،موازنه باشد و بهمنظور رسیدن به یک یا چند هدف مشخص و برای رسیدن به این اهداف ،گزینههای موجود
موردبررسی قرارگرفته باشد و نهایتا بهترین گزینه برای انجام فعالیتها بهمنظور تکمیل پروژه ،انتخابشده باشد (کاظمی و توکلی مقدم،
 .)2011برای زمانبندی در تمام پروژهها محدودیتهای تقدمی بین فعالیتها وجود دارد ،اما عالوه بر آن ،محدودیتهای دیگری
ازجمله محدودیتهای منابع و هزینه هستند .یکی از مشکالت رایج در مدیریت پروژه ،اختالل زمانبندیها در اثر عوامل کنترل نشدنی
حین اجرای پروژه است ،بنابراین ،مدیران پروژه اغلب در پایبندی به تعهداتشان دچار مشکل میشوند؛ بنابراین ،زمانبندی پروژه عالوه
بر زمان ختم کوتاه ،باید حین اجرا دچار کمترین اختالل شود .زمانبندی ،یکی از مسائل مهم در مرحله برنامهریزی پروژه است (هرولین
و دمولمیستر.)2002 ،
محققین معتقدند که مهمترین عامل شکست پروژهها را میتوان پیچیدگی پروژهها و نیز ضعف مدلهای سنتی مدیریت پروژه دانست.
به عقیدهی آنها پروژههای قرن  21را باید با تفکر نو و روشهای پیشرفته و جدید مدیریت نمود (هاس .)2009 ،مدیریت زمان در

پروژه به دلیل ماهیت موقتی و غیرتکراری پروژهها و با توجه به جوهره مدیریت پروژه که مدیریت ریسک و عدم قطعیت است و با در
نظر گرفتن تفاوتهای هر پروژه با پروژههای دیگر ،به یک قاعده استانداردی نیازمند میباشد که بتواند تغییرات الزم با نیازهای هر پروژه
را داشته باشد (ترنر .)2014 ،افزایش پیچیدگیهای پروژه منجر به ظهور الگوهای غیرقطعی شده است (پادالکار و گوپیناس.)2016 ،
در تحقیقات مدیریت پروژه ،اذعان شده است که دو دیدگاه باید در مدیریت پروژه لحاظ گردد :بهرهوری پروژه (خروجی کارآمد) و
موفقیت پروژه (ارائه نتایج سودمند) .اولین دیدگاه در شرایط قطعی کاربرد دارد درحالیکه دیدگاه دوم ،شرایط منطقیتری را در نظر
میگیرد و در شرایط پروژه ،فاکتورهای غیرقطعی را نیز لحاظ میکند (دنیل و دنیل .)2017 ،بررسی مقاالت اخیر نشان میدهد که
بحث پیچیدگی و عدم قطعیت ،همچنان مبهم است (رامش و برونینگ ;2014 ،کورشی و کانگ ;2015 ،برونینگ ;2014 ،ساندرز و
همکاران .)2015 ،درزمینهی خاص مدیریت پروژه نیز تعاریف گوناگونی از عدم قطعیت وجود دارد .برخی از محققان با دیدگاه
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استراتژ یک ،عدم قطعیت و ریسک را بر مبنای تابع هدف پروژه بیان میکنند .عدم قطعیت در فازهای اولیه چرخه عمر پروژه ،بهمنظور
مشخص نمودن آنچه میتواند انجام شود ،تصمیمگیری درباره آنچه باید انجام شود و اطمینان از اینکه چه مواردی انجام خواهند شد،
وجود دارد.

در مسائل زمانبندی پروژه ،توابع هدف مختلفی در نظر گرفته میشوند که از معمولترین آنها در اکثر تحقیقات ،مسئله حداقل کردن
زمان اجرای پروژه است .زمان شروع پروژه معموال در زمان  T=0در نظر گرفته میشود که بااینوجود ،تابع هدف ،حداقل کردن بیشترین
زمان خاتمه فعالیت پروژه است (آنجال و چاو چنگ.)2008 ،
()1

)) min Cmax = min(max(Sj + Pj

که در آن  Sjزمان شروع و  Pjزمان عملیات فعالیت  jمیباشد.
تدوین برنامهریزی کالسیک پروژه ،معموال معیار بهینگی مانند حداقل طول یا حداقل تأخیر را مشخص میکنند .چنین معیارهایی تمایل
دارند بهطور ضمنی ،استفاده از تجهیزات در طول افق زمانی برنامهریزیشده را به حداکثر برسانند .درحالیکه ،مدیریت بهطورمعمول
دنبال به حداقل رساندن هزینهها و به حداکثر رساندن استفاده از تجهیزات و منابع میباشد (اورجی و وی .)2013 ،در مسائل با یک
مد اجرایی ،برای انجام هر فعالیت پروژه ،یک روش منحصربهفرد وجود دارد که تعیینکننده زمان فعالیت و میزان مصرف منابع مختلف
است و ثابت فرض میگردد .در مسائل با چند مد اجرایی ،هر فعالیت میتواند در یکی از مدها انجام شود و هر مد اجرایی دارای هزینه،
زمان و میزان مصرف منابع مربوط به خود میباشد (ژنگ وین و همکاران)2012 ،؛ بنابراین در حالت چند مد اجرایی ،موازنه ممکن
است.
 2-2-2مسئله تبادل هزینه-زمان با محدودیت منابع

مسئله موازنه بین ارکان مختلف محدوده پروژه به اشکال مختلفی موردبررسی قرار میگیرد .بهعنوان نمونه ،موازنه بین زمان-هزینه،
زمان-هزینه-کیفیت ،کیفیت-هزینه و  ...میباشد .بهینهسازی زمان و هزینه در یک پروژه ،یک فرآیند اجرای مناسب فعالیتها جهت
تسریع و تصمیمگیری در مورد دست یافتن به بهترین حالت ممکن زمان و هزینه میباشد .ازآنجاییکه در یک رابطه ،سازش پنهان میان
زمان و هزینه پروژه برقرار میباشد ،لذا پیشبینی اینکه نتیجه فشردهسازی زمانبندی یک پروژه منجر به افزایش یا کاهش هزینه پروژه
شود ،دشوار است .اگر هزینههای مستقیم پروژه افزایش یابد به دلیل کاهش زمان پروژه ،هزینههای غیرمستقیم (باالسری ،هزینههای
ثابت و غیره) ممکن است کاهش یابد (اشتهاردیان .)1385 ،تارک هگازی و کساب ( )2003سه حالت اجرایی برای هر فعالیت با
توجه به تخصیص منابع در نظر گرفتند ،سپس در هر دو مرحله برنامهریزی و اجرای پروژه به موازنه زمان-هزینه با الگوریتم
ژنتیک پرداختند .بدین شکل که در مرحله برنامهریزی ،با توجه به محدودیت زمان تحویل و یا هزینه و محدودیت دسترسی به منابع
کلیدی ،روش اجرای بهینه هر فعالیت با زمان و هزینه مربوط به هر یک به دست میآید ،سپس در مرحله اجرای پروژه با فاصله
هشتروزه و ارزیابی پروژه با روش ارزش کسبشده ( )EVMمیپردازد؛ بنابراین اگر انحراف زمانی یا هزینهای مشاهده شود ،برای
فعالیتهای باقیمانده پروژه مجددا برنامه بهینهسازی اجرا میشود.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،3شماره ( ،)2تابستان  ، 1397صفحه113-99 :

 1-2-2طبقهبندی مسائل زمانبندی پروژه ازنظر توابع هدف

روشهای سنتی برای موازنه زمان-هزینه ،زمان و هزینه را برای یک فعالیت بهصورت یکحالته قطعی در نظر میگیرند؛ درحالیکه
ماهیت این دو شامل عدم قطعیت میباشد؛ بنابراین برای در نظر گرفتن این عدم قطعیتها و تجزیهوتحلیل اثرات احتمالی ،از روشهای
شبیهسازی استفادهشده است (فنگ و همکاران)2007 ،؛ همچنین یک الگوریتم نیز برای هدایت این آنالیز به سمت بهینگی نیاز
میباشد که این تحقیق یک روش ترکیبی از الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی و روشهای شبیهسازی برای حل مسئله موازنه زمان-
هزینه در شرایط عدم قطعیت ارائه میدهد و نتیجه بهدستآمده را با الگوریتمهای انبوه ذرات و ژنتیک مقایسه میکند.
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 -3مدل تحقیق
همانطور که در بخش قبل عنوان شد هدف این تحقیق ،تدوین مدل بهینهی زمان–هزینه با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری قهرمانی در
لیگهای ورزشی است .در این تحقیق ،هدف این است که تابع هدف بهصورت ،همزمان حداقل کردن زمان و هزینه برآورده شود .در
شکل  1مدل تحقیق را مشاهده میکنید.

ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینهسازی چند هدفه مسئله زمانبندی پروژه و پیشبینی پیشرفت زمانی پروژه

شکل  -1مدل تحقیق.

 1-3مفروضات مدل پیشنهادی





تمامی مقادیر پارامترها بهجز مدتزمان فعالیتها و میزان منابع در دسترس ،قطعی هستند.
هر پروژه شامل دو فعالیت مجازی ابتدایی و انتهایی است با زمان فعالیت صفر و منابع موردنیاز صفر.
منابع تجدید پذیر هستند بدین معنا که در هر واحد زمانی (روز) تعداد منابع مشخصی در اختیار است.
نحوه استفاده از منابع در اجرای فعالیتها ،تک مدی است.
 2-3معرفی مؤلفههای مدل پیشنهادی

در جدول  1به معرفی مؤلفههای مدل پیشنهادی میپردازیم:
جدول  -1مؤلفههای مدل.
شماره

مؤلفه

تعریف

1
2
3
4

n
K
T
i

ایندکس فعالیتها ()1,2,…,n

5

j

ایندکس فعالیتها ()1,2,…,n

6

t

ایندکس روز ()1,2,…,T

7

k

ایندکس منابع ()1,2,…,K

 3-3متغیرهای تصمیم مدل پیشنهادی
در جدول  2به معرفی متغیرهای تصمیم مدل پیشنهادی میپردازیم:

تعداد کل فعالیتها
تعداد کل منابع
تعداد کل روزها (افق زمانی)

جدول  -2پارامترها و متغیرهای تصمیم مدل ریاضی مسئله تحقیق.
شماره

تعریف

مؤلفه

1

sj

خط مبنای شروع یا همان  baseline durationاست.

2

Sj

شروع واقعی پروژه است.

3

Wj

وزن فعالیت که بهنوعی هزینه انحراف شروع واقعی
فعالیت از شروع برنامهای

4

Di

متغیر تصادفی که نشاندهنده مدتزمان تحقق فعالیت i

5
6
7

WIPt

است.
مجموعه فعالیتهایی که در زمان  tشروع میشوند.
میزان استفاده منبع  kتوسط فعالیت i
متغیر تصادفی که نشاندهنده تعداد منابع تجدید پذیر در
زمان  tاست.
زمان نهایی پروژه است.

rik
Akt

9
10
11
12
13

Vij

درجه بحرانی بودن
میزان بافر به فعالیت i
هزینه تخصیص یک واحد بافر به فعالیت i
مقدار بودجه در دسترس بهمنظور تخصیص بافر
جریمه عدم برآورده سازی هر یک از محدودیتها

bi
Ci
Budget
𝛿

 4-3معرفی مدل ریاضی
برنامهریزی استوار جهت مقابله با عدم قطعیت در مسئله بهینهسازی برای تصمیمگیرندگان ریسکگریز توسعه دادهشده است .در این
حوزه ،در ابتدا ،سو یستر ( )1973به ارائه مدل بدترین حالت ممکن برای مسائل خطی پرداخت .قابلتوجه است که رو یکرد استوار
توسط نو یسندگان مختلفی برای شرایط واقعی نظیر زنجیرههای تأمین مورد پیادهسازی قرار گرفت .روش حل در این مقاله بر اساس
روش امکانی محدودیت شانس عنوانشده توسط پیشوایی و همکاران ( ،)2012بیانشده است.
یک جواب در مسئله بهینهسازی ،استوار است ،اگر و تنها اگر دارای خواص استوار شدنی و استواری بهینگی باشد .استواری شدنی
به این معنا است که جواب تقریبا برای تمامی مقادیر پارامترهای غیرقطعی ،شدنی باقی بماند و استواری بهینگی به این معنا است
که مقدار تابع هدف برای پارامترهای مختلف ،تغییرپذیری کمتری خواهد داشت.
مسئله بهینهسازی زیر را در نظر بگیرید:

شکل شماره  -2توزیع امکان پارامتر فازی ذوزنقهای.
𝑥𝑐 = 𝑧 min
Subject to:
𝑥≥0

𝑏 ≤ 𝑥𝐴
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τ
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که در مدل باال C ،ماتریس مقادیر ضریب هزینه A ،ضرایب مربوط به میزان مصرف منابع b ،مقادیر مربوط به سمت راست و x

متغیر مسئله میباشد .برای شکل دادن به مدل مسئله با محدودیت شانس که شامل پارامترهای غیرقطعی میباشد ،از اپراتور ارزش
انتظاری استفاده میشود .در این تحقیق ،توزیع امکان ذوزنقه مورداستفاده قرارگرفته است که در شکل  2آمده است .شکل تابع،
توسط چهار نقطه )  𝜀 = (𝜀1 , 𝜀2 , 𝜀3 , 𝜀4مشخص میشود .مشخص است زمانی که  𝜀2با مقدار  𝜀3برابر گردد )  (𝜀3 = 𝜀2آنگاه
تابع ذوزنقهای به تابع مثلثی تبدیل میگردد .با توضیحات ارائهشده در باال ،مدل مرجع با محدودیت شانس به شکل زیر قابلبیان
است:
𝑥) ̃𝑐(𝐸 = )𝑧(𝐸 min
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Subject to:
𝛼 ≥ }̃𝑏 ≤ 𝑥𝐴{𝑐𝑒𝑁
𝑥≥0

در مسائل برنامهریزی استوار با محدودیت شانس میتوان به مدل کلی زیر اشاره نمود (پیشوایی و همکاران.)2012 ،

ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینهسازی چند هدفه مسئله زمانبندی پروژه و پیشبینی پیشرفت زمانی پروژه

) )min 𝐸(𝑧) + 𝛾(𝑧𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑚𝑖𝑛 ) + 𝛿(𝑏(1) − 𝛼 × 𝑏(1) − (1 − 𝛼) × 𝑏(2
Subject to:
)𝐴𝑥 ≤ 𝑏(1) − 𝛼 × 𝑏(1) − (1 − 𝛼) × 𝑏(2
𝑥≥0

که در مدل باال
𝑥 × )𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝐶(4
𝑥 × )𝑧𝑚𝑖𝑛 = 𝐶(1

در نظر گرفتهشده است) ) . (𝑏(1) − 𝛼 × 𝑏(1) − (1 − 𝛼) × 𝑏(2سطح اطمینان هر یک از محدودیتهای شانس را بیان میکند
که در آن 𝛿 ،جریمهی عدم برآورده سازی هر یک از محدودیتهای است 𝛿 .پارامتر کنترل استوار شدنی بودن است که میتواند
تحت عنوان ضرر ناشی از عدم برآورده سازی تقاضا در نظر گرفته شود .با توجه به مدل فوق ،مدل نهایی ارائهشده بهقرار زیر است:
()2

𝑁

) 𝑛𝑖𝑚𝑧 𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ 𝑊𝑗 (𝐸(𝑆𝑗 ) − 𝑠𝑗 ) + 𝛾(𝑧𝑚𝑎𝑥 −
𝐽=1

𝑛

) )+ 𝛿1 ∑(𝐷𝑖 ,(4) − (1 − 𝛼1 )𝐷𝑖 ,(3) − 𝛼1 𝐷𝑖 ,(4
𝑛

𝑖=1
𝑚

) )+ 𝛿2 ∑ ∑(𝐴𝑘𝑡(1) − 𝛼2 𝐴𝑘𝑡(1) − (1 − 𝛼2 )𝐴𝑘𝑡(2

()3
()4
()5

𝑘=1 𝑡=1

)𝑆𝑗 − 𝑆𝑖 ≥ (1 − 𝛼1 )𝐷𝑖 ,(3) + 𝛼1 𝐷𝑖 ,(4
𝑁∑
)𝑖∈𝑊𝐼𝑃𝑡 𝑟𝑖𝑘 ≥ (1 − 𝛼2 )𝐴𝑘𝑡(2) + 𝛼2 𝐴𝑘𝑡(1
𝑗𝑆 ≤ 𝑗𝑠

𝑅 ∈ )𝑗 ∀ (𝑖,

𝐾 ∀ 𝑡 = 1,2,3, … 𝜕, 𝑘 = 1,2, … ,

𝑁 ∀ 𝑗 = 1,2, … ,

()6

𝜏 ≤ 𝑁𝑠

()7

0.5 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 1

در مدل فوق مقدار 𝑥𝑎𝑚𝑍 و 𝑛𝑖𝑚𝑍 برابر است با:
𝑛

𝑚

𝑛

) )𝑧𝑚𝑎𝑥 = ∑(𝐷𝑖 ,(4) ) + ∑ ∑(𝐴𝑘𝑡(2
𝑘=1 𝑡=1
𝑛 𝑚

𝑖=1
𝑛

) )𝑧𝑚𝑖𝑛 = ∑(𝐷𝑖 ,(3) ) + ∑ ∑(𝐴𝑘𝑡(1
𝑘=1 𝑡=1

𝑖=1

 تابع هدف ( )2بیانگر کمینهسازی زمان اتمام کل پروژه است.

 محدودیت ( )3تضمین میکند هر فعالیت میتواند بعد از اتمام فعالیتهای پیشنیازی خود ،کار خود را آغاز نماید.
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 محدودیت ( )4تضمین میکند که هر فعالیت زمانی میتواند انجام شود که بهاندازه منابع موردنیازش ،منبع در اختیار داشته باشد.
 محدودیت ( )5تضمین میکند که هر فعالیت زودتر از زمانی که برنامهریزیشده است ،شروع نشود.
 محدودیت ( )6تضمین میکند که کل فعالیتهای پروژه تا زمان نهایی پروژه ،انجام شوند.

در بخش تئوری این تحقیق ،بهکارگیری و ارائه الگوریتمهای فرا ابتکاری از نوع تحقیقات توسعهای میباشد؛ با زمانبندی یک پروژه
واقعی با توجه به هدف مورد انتظار ،این تحقیق به یک تحقیق کاربردی تبدیل میشود و از مباحث و نتایج بهدستآمده در بخش اول
تحقیق در یک پروژه نیروگاهی استفاده میشود .مسئله ،با تمام محدودیتهای آن در محیط  Matlabتوسط سه الگوریتم قهرمانی در
لیگهای ورزشی ،انبوه ذرات (( )PSOکومار و ویدیارتی )2016 ،و ژنتیک (( )GAگونکالوز و همکاران )2008 ،حلشده است.
همانگونه که در شکل  1مدل مسئله به تصویر کشیده شده است ،ما در این مقاله با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری قهرمانی در لیگهای
ورزشی ،برنامهی زمان بندی اولیه پروژه را با در نظر گرفتن پارامترهای غیرقطعی ،استخراج میکنیم ،سپس برنامه زمانبندی بهعنوان
ورودی به الگوریتم بازگشتی فیلتر کالمن داده میشود .این الگوریتم با توجه به روند اجرایی پروژه  ،روند پیشرفت پروژه را برای یک
دوره آتی پیشبینی میکند و این چرخه در صورت نیاز تا انتهای پروژه تکرار میگردد.
 1-4معرفی الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی
الگوریتم فرا ابتکاری قهرمانی در لیگهای ورزشی که در سال  2009معرفیشده است ،الگوریتمی مبتنی بر جمعیت میباشد .این
الگوریتم تالش میکند محیطی را مدل کند که در این محیط ،تیمها در یک لیگ برای چند هفته (تکرار) بازی کنند .این الگوریتم با در
نظر گرفتن مقدار تابع هدف بهعنوان قدرت تیمهایی که مقابل یکدیگر بازی میکنند و نیز با در نظر گرفتن راهحلها بهعنوان
سیستم تیمهایی که در مقابل یکدیگر قرار میگیرند ،نوعی مسابقه را شبیهسازی مینماید .این الگوریتم با استفاده از استراتژی SWOT

برای آنالیز تیمها ،میتواند آرایش تیمی را برای مسابقات شبیهسازیشده به دست آورد .این روش ،بر اساس نقاط قوت  ،ضعف ،
فرصتها و تهدیدها عمل مینماید SWOT .چهار نوع تطبیق در الگوریتم لیگ قهرمانان انجام میدهد.

 تطبیق  S/Tکه نقاط قوت را در مقابل تهدیدات رقبا نشان میدهد.
 تطبیق  S/Oکه نقاط قوت و فرصتها را همزمان نشان میدهد.

 تطبیق  W/Tکه نقاط ضعف را در برابر تهدیدات رقبا نشان میدهد.

 تطبیق  W/Oکه نقاط ضعف را در برابر فرصتهای پیش رو نشان میدهد.
همچنین با در نظر گرفتن شش قانون ایده آل ،این الگوریتم به بهترین نحو عمل مینماید .تعداد فصلها ( )Sو تعداد تیمها (،)L
پارامترهایی قابل تنظیم هستند که تغییر آنها در پاسخ نهایی الگوریتم تأثیر مستقیم دارد.
فرضیاتی که در  LCAمبنا قرار میگیرند عبارتاند از:

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،3شماره ( ،)2تابستان  ، 1397صفحه113-99 :

 -4حل مدل و نتایج حاصل از آن

فرض  :1تیم قویتر احتمال برد بیشتری نسبت به تیم ضعیفتر دارد ،اما تیم ضعیفتر ،همچنان شانس بردن تیم قویتر را دارد.
فرض  :2احتمال برد یک تیم یا باخت تیم مقابل ازنقطهنظر هر دو تیم یکسان است.
فرض  :3نتیجه بازیها تنها بهصورت برد یا باخت بوده و امکان تساوی وجود ندارد.
فرض  :4تمرکز تیمها بر بازی هفته آتی خود بوده و تمامی تغییرات در آرایش تیمی بر مبنای وقایع رخداده در هفته قبل است .آرایش
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اتخاذ شونده بر مبنای بهترین آرایش تیمی یافت شده تا آن لحظه صورت میپذیرد (حسین زاده کاشان.)2009 ،
 1-1-4ایجاد برنامه بازیهای لیگ

جهت تولید یک برنامه زمانی برای مسابقات لیگ ،ابتدا فرض میشود هر دو تیم در طول فصل ،فقط یک بازی (تک رفتی) با یکدیگر
انجام دهند .در پایان فصل ،هر یک از  Lتیم حاضر  L − 1مسابقه انجام خواهد داد که این یعنی آنکه درمجموع

)L(L−1
2

بازی در طول

هر فصل انجام میپذیرد.
ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینهسازی چند هدفه مسئله زمانبندی پروژه و پیشبینی پیشرفت زمانی پروژه

 2-1-4تعیین تیم برنده در یک بازی

برنده یک بازی بر اساس مقایسه یک عدد تصادفی تولیدشده با مقدار تابعی به دست میآید که با میزان قدرت آن تیم رابطه مستقیم دارد،
یعنی شانس برد تیم قویتر بیشتر است ولی درعینحال ،شانس برنده شدن در بازی با یک تیم قویتر همچنان باقی است (فرض .)1
آرایش تیمی و میزان قدرت تیم  iدر هفته  tرا به ترتیب با  xitو )  f(xitنشان میدهند .فرض کنید ،تیمهای  iو  jدر هفته  tبا یکدیگر
مسابقه میدهند در این صورت احتمال برد تیم  iدر هفته  tکه با  ptiنشان داده میشود از فرمول ( )8به دست میآید (به شکلی مشابه
 ptjقابلتعریف میباشد) .بدیهی است که  .pti + ptj = 1عدد حاصل از آن تابع ،مرزی را در بازه ] [0,1ایجاد مینماید .اکنون عددی
تصادفی تولید میگردد؛ درصورتیکه کوچکتر از ( ptiمرز تعیینشده) باشد ،تیم موردنظر برنده آن مسابقه تعیین میگردد و در غیر این
صورت ،بازنده است .اگر ̂ fبهترین مقدار تابع هدف تا آن لحظه باشد (یک کران پایین برای تابع هدف مسئله باشد) مقدار  ptiاز فرمول
( )8به دست میآید (حسین زاده کاشان.)2009 ،
() 8

f(xjt ) − ̂f
̂f(xjt ) − f(xit ) − 2f

= pti

چون مقدار  ̂fاز قبل مشخص نمیباشد ،باید از فرمول })  ̂f t = mini=1,2,…,L{f(Bitاستفاده شود که در آن  Bitبهترین آرایش یافت شده
تاکنون میباشد (مقدار اولیه تابع هدف در ابتدا جایگزین بهترین مقدار میشود و سپس کمکم بهبود داده میشود).
 3-1-4تغییر در آرایش تیمی

چهار راهبرد مختلف جهت مقابله با تیم حریف در هر هفته ،برای هر تیم قابل اتخاذ است؛ هر راهبرد ،از ترکیبی دوتایی از چهار نظرگاه
 SWOTپدید میآید .این ترکیبها عبارتاند از  W/T ،W/O ،S/O ،S/Tکه هر یک ،معادالت منحصر به خود را دارا هست (معادالت
( )9تا ( .))12در این معادالت j ،l ،i ،و  kبه ترتیب عبارتاند از اندیسهای تیم خودی ،تیم حریف در هفته جاری ( ،)t + 1تیم
حریف در هفته گذشته ( )tو تیمی که در هفته گذشته ( )tبا حریف کنونی مسابقه داده است ( .)i = 1,2, … Lآرایش تیم  iدر هفته t
t
t
 xit = (xi1و بهترین آرایش تیمی بهدستآمده تا هفته ( tحاکی از بهترین مقدار بهدستآمده تابع هدف)
, … , xin
با )

با = Bit

)  (bti1 , … , btinنشان داده میشوند .در زیر ،برای نشان دادن یک مؤلفه از هر بردار باال ،از نماد  dاستفادهشده است (.)d = 1,2, … , n

اگر هر دو تیم  iو  lدر هفته  tبرنده بازیهای خود با تیمهای  jو  kباشند ،آرایش تیمی  iدر هفته  t + 1با استراتژی  S/Tبهصورت زیر
است:
()9

∀d = 1, … , n

t+1
t
xid
= btid + yid
)) (ѱ1 r1 (btid − btkd ) + ѱ1 r2 (btid − btjd

اگر در هفته  ،tتیم  iاز  jبرده باشد و تیم  lبه  kباخته باشد ،آرایش تیمی  iدر هفته  t + 1با استراتژی  S/Oطراحی گردیده و بهصورت
زیر خواهد بود:
()10
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∀d = 1, … , n

t+1
t
xid
= btid + yid
)) (ѱ2 r1 (btkd − btid ) + ѱ1 r2 (btid − btjd

اگر در هفته  ، tتیم  iبه  jباخته و تیم  lبر  kغلبه کرده باشد ،آرایش تیمی  iدر هفته  t + 1با استراتژی  W/Tطراحی گردیده و بهصورت
زیر خواهد بود:

اگر هر دو تیم  iو  lدر هفته  tبازنده بازیهای خود با تیمهای  jو  kباشند ،آرایش تیمی  iدر هفته  t + 1با استراتژی  W/Oبهصورت
زیر است:
()12

∀d = 1, … , n

t+1
t
xid
= btid + yid
)) (ѱ2 r2 (btkd − btid ) + ѱ2 r1 (btjd − btid

در معادالت باال  ѱ1و  ѱ2ضرایب ثابت دورکننده و نزدیک کننده به ترتیب در بازههای ] [0,6و ] r1 ،[0.9,1.1و  r2اعداد تصادفی
t+1
t
 xidتغییر میکند یا خیر
 yidمؤلفه بردار باینری تصادفی است که مشخص میسازد -dامین عنصر از بردار
یکنواخت در بازه ] [0,1و

(حسین زاده کاشان .)2009 ،برای همه تیمها ،به همین شکل معادله تعریف میشود .تعداد یکهای این بردار باینری از یک توزیع
تصادفی هندسی با پارامتر  pcتبعیت میکند.
 2-4مقایسه بین نتایج و دادههای واقعی
برای حل مدل در این قسمت از دادههای پروژه پیادهسازی سیستم مدیریت وظایف در یکی از ارگانهای دولتی استفادهشده است .بعد
از حل مدل بهوسیله هر سه الگوریتم ،جوابهای متفاوتی حاصلشده که در ادامه به مقایسه بین جوابها در حالتهای مختلف
میپردازیم .با توجه به بررسی جوابهای بهدستآمده از الگوریتمهای فرا ابتکاری فوق ،کیفیت جواب سه الگوریتم به تفکیک در
جدول  3و در شکل  3نمایان میگردد.
جدول  -3ارزیابی جوابهای پارتو به تفکیک الگوریتمهای فرا ابتکاری.
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()11

∀d = 1, … , n

t+1
t
xid
= btid + yid
)) (ѱ1 r2 (btid − btkd ) + ѱ2 r1 (btjd − btid
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1,350,000,000
1,300,000,000
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1,050,000,000
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300

مدت زمان انجام پروژه
شکل  -3مقایسه جواب الگوریتمهای فرا ابتکاری.
جدول  -5ارزیابی جوابهای پارتو به تفکیک الگوریتمهای فرا ابتکاری.
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 3-4معرفی الگوریتم فیلتر کالمن
روش فیلتر کالمن ،یک الگوریتم چرخشی (برگشتی) ،برای تخمین درست اما ناپیدای حالت یک سیستم دینامیک در حضور مشاهدات
یا دادههایی که توأم با خطا هستند ،میباشد .از سال  1900که ردولف کالمن مقاله خود را در مورد راهحلی برای مشکل فیلتر نمودن
دادههای خطی گسسته ارائه نمود ،تاکنون کاربرد این روش در زمینههای وسیعی از پیگیری الگوریتم سیستمهای رادار گرفته تا پیشبینی
و کنترل ،بهصورت چشمگیری پیشرفت کرده است .درزمینهی مهندسی عمران نیز روش فیلتر کالمن و فیلتر کالمن توسعهیافته در
تشخیص مشکالت سازهای ،کنترل سازه و پیشگوییها استفادهشده است .امروزه پیشرفت چشمگیر توانایی کامپیوترهای شخصی و
نرمافزارها ،روش فیلتر کالمن را به ابزاری قابلاستفاده برای مدیران پروژه تبدیل نموده است .در این تحقیق ،از این روش بهمنظور پیگیری
روند پیشرفت پروژه و پیشبینی اینکه در آینده چه وضعیتی را خواهد داشت استفادهشده است.
الگوریتم فیلتر کالمن ،از یک چرخه برگشتپذیر که در شکل  4نشان دادهشده است تشکیل میشود .در روش فیلتر کالمن ،حالت یک
سیستم دینامیک در هر زمان  kبا دو نوع متغیر نشان داده میشود :متغیرهای حالت (  )xkو متغیرهای کواریانس خطا (  .)Pkکواریانس
خطا ،عدم قطعیت در تخمین متغیرهای حالت را نشان میدهد .متغیر حالت و کواریانس خطا در هر فاصله زمانی  Kبهوسیله دو مدل
خطی تصادفی به هنگام میشوند :مدل اندازهگیری و مدل سیستم .مدل اندازهگیری با استفاده از مشاهدات جدید ( ،)Zkدادههای
مقدماتی را بهنگام میکند و مدل سیستم ،حالت آینده سیستم را در مرحله بعدی زمان پیشبینی مینماید.
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در این روش ،پیشرفت پروژه بهعنوان یک سیستم با دو متغیر حالت ،در طی زمان مدلسازی میشود TVk :و نرخ تغییر آن در طی دوره
k
 .(dTVمتغیر حالت  KFFMبهصورت زیر تعریف میشود:
گزارش )
dt

TVk
} xk = {TVk
⁄dt

()13

محاسبات متغیر حالت  xkو مشاهده جدید  zkاز طریق دو فرمول زیر انجام میشود:
()14

xk = Axk−1 + wk−1

()15

zk = Hxk + vk ,

2
 wk−1بیانگر واریانس اختالل فرآیند
بهطوریکه  wk−1خطای تصادفی که بیانگر تغییرات در انحرافات  TVدر یک دوره گزارش،

تصادفی است .واریانس اختالف فرآیند ،عدم قطعیت را در مدل فرآیند نشان میدهد .پارامتر  vkنشانگر اختالل اندازهگیری است که
خطا را در اندازهگیری واقعی بیان میکند A .ماتریس مربعی انتقال معلوم فرآیند dt ،اختالف میان دو ماه متوالی و  Hماتریس مشاهده
مستطیلی است (عظیم و همکاران.)2014 ،
0
]
q

0
0
dt
[ = ]; wk−1
[ = ] ]; Q k = COV[wk−1
0
wk−1
1

1
0

[=A

کوواریانس خطا بهوسیله تخمین خطای حالت ،یعنی تفاوت بین مقدار صحیح (اما نامعلوم) حالت سیستم  xkو تخمین حالت سیستم
 x̂kتعیین میشود.
()16

𝑇
𝑥[]̂𝑥 𝑃 = 𝐸([𝑥𝑘 −
]̂
𝑘
𝑥𝑘 −
𝑘

فرآیند پیشبینی بدین شکل است که قبل از مشاهده دادههای جدید ،یک تخمین اولیه از متغیر حالت بر اساس تخمین متغیر حالت
مرحله قبل انجام و ماتریس انتقال محاسبه میشود.
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شکل شماره  -4چرخه کامل فیلتر کالمن.

()17

+
x̂k− = Ax̂k−1

()18

+
Pk− = Ak Pk−1
ATk + Q k−1

در ادامه ،مدل اندازهگیری ،اطالعات قبلی را با استفاده از مشاهده جدید  zkبهروزرسانی میکند تا تخمین قبلی  xkرا بهبود دهد.
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()19

) x̂k+ = x̂k− + K k (Zk − Hx̂k−

ماتریس وزنی  Kرا بهره کالمن مینامند و طوری تعیین میشود که کوواریانس خطای تخمین ثانویه  Pk+را حداقل کند .یکی از
فرمولهای ارائهشده ،به شکل زیر میباشد (کیم:)2010 ،
ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینهسازی چند هدفه مسئله زمانبندی پروژه و پیشبینی پیشرفت زمانی پروژه

()20

K k = Pk− H T (HPk− H + + R k )−1

()21

] Pk+ = [I − K k HPk−

بهعنوان نمونه ،در حالتیکه از فیلتر کالمن برای زمان پروژه استفاده میشود ،هدف از پیشبینی منحنی پیشرفت ،تخمین و بهروزرسانی
زمان نهایی اتمام پروژه ( )EDACدر هر زمان  t kمیباشد .وقتی تخمین  x̂kیعنی اختالف زمان ̂k
 TVدر هر زمان  tkبه دست آمد،
ارزش کسبشده مورد انتظار ̂ k
 EVدر آن زمان بهوسیله منحنی پیشرفت پایه تعیین میشود.

()22

)̂ k
̂ k = PV(ES
EV

()23

̂ k ) = t k + TV
̂ k = t k + x̂k
(ES

حال ،زمانی که رابطه زیر محقق شود EDAC ،حاصل میشود:
()24

̂k > BAC
EV

وقتی به چنین زمانی )  (tkرسیدیم که در رابطه باال صدق میکرد EDAC ،بهصورت زیر محاسبه میشود:
()25

0≤α≤1

EDAC = t k − α(t k − t k−1 ) ≅ t k

محدوده تخمین  EDACرا نیز میتوان بهصورت مستقیم از نتایج فیلتر کالمن بهصورت ماتریس کوواریانس خطای  Pkبه دست آورد
(کیم.)2007 ،

برای تلفیق روش فیلتر کالمن و مدیریت ارزش کسبشده فرض میشود پیشرفت تجمعی پروژه ،از معادله پو یای فضای حالت که
پیشرفت واقعی پروژه را نشان میدهد حاصل میشود (کیم و همکاران .)2010 ،روش فیلتر کالمن با داشتن اطالعات اولیه موجود و
در نظر گرفتن خطاهای اجرا و اندازه گیری ،با مینیمم کردن میانگین مربعات خطاها ،یک تخمین بهینه از وضعیت پروژه ارائه میدهد و
ین روند تا انتهای پروژه ادامه مییابد .همچنین با توجه به عدم قطعیتی که در پیشبینی وضعیت آینده پروژه وجود دارد ،مقداری تحت
عنوان خطای فرآیند در مدل سیستم بیان میشود .کیم (2007؛  )2010و عظیم و همکاران ( )2014از روش فیلتر کالمن برای در نظر
گرفتن عدم قطعیت پیشبینیها آتی برای زمان و کیم ( )2011برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در هر دو بخش زمان و هزینه استفاده
کردهاند .همچنین عطارزاده و چوا ( )2011از روش فیلتر کالمن برای ارزیابی ریسک عملکرد (زمان و هزینه) در پروژههای بلندمدت
زیر ساختاری استفاده کردهاند.
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در این تحقیق از تلفیق روش مدیریت ارزش کسبشده و روش فیلتر کالمن برای آنالیز ریسک و پیشبینی در هر سه مورد از اهداف
عملکردی شامل زمان ،هزینه استفادهشده است .در ادامه ،در شکل  ،5فلوچارت اجرای الگوریتم فیلتر کالمن را مشاهده میکنیم.

تعیین مختصات نقطه آغازین

یافتن پارامترهای مدل

( )𝑥0 , 𝑝0

( 𝑘𝑃 𝑇 ،R ،H ،و )...

مرحله سوم

مرحله چهارم
بهروزرسانی

پیشبینی

شکل شماره  -5روند اجرای فیلتر کالمن.

 1-3-4پیشبینی پروژه توسط الگوریتم فیلتر کالمن

ما در نرمافزار اکسل ،اطالعات واقعی پروژه را وارد مینماییم و با توجه به روند اجرایی پروژه ،روند اجرایی پروژه را برای یک دوره انجام
میدهیم .اطالعات واقعی ،توسط مدیر پروژه اعالم میگردد و خروجی نرمافزار که در شکل  6مشاهده میکنید ،پیشبینی روش کالمن
را در نرمافزار اکسل نشان میدهد.

شکل  -6نتیجه پیشبینی فیلتر کالمن.
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مرحله دوم

مرحله اول

با توجه به روند اجرایی پروژه ،روش پیشبینی فیلتر کالمن پیشبینی نموده است که همانگونه که در شکل  7مشاهده میکنید ،با این
روند ،تأخیر انتهای کار  260.45میباشد.
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شکل -7جزئیات محاسبات فیلتر کالمن.

 -5نتیجهگیری
ارائه رویکردی مبتنی بر الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی و فیلتر کالمن برای بهینهسازی چند هدفه مسئله زمانبندی پروژه و پیشبینی پیشرفت زمانی پروژه

همانگونه که مشاهده شد ،در این تحقیق ،عالوه بر ارائه یک مدل ریاضی کاربردی که بهتفصیل در بخش سوم موردبررسی قرار گرفت،
از  3الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک ،الگوریتم چندهدفه  LCAو ازدحام ذرات بهصورت همزمان برای حل مسئله زمانبندی پروژه دو
هدفه استفاده گردید .از سوی دیگر مدل ارائهشده عالوه بر در نظر گرفتن دو هدف ،مسئله زمانبندی پروژه را با در نظر گرفتن پارامترهای
غیرقطعی در حالت روابط پیش نیازی کلی در نظر گرفته است که این مدل در بررسی ادبیات پژوهش توسط پژوهشگران مشاهدهشده
است .در ادامه ،بهمنظور اعتبارسنجی الگوریتم و بررسی توانایی آن در حل مسائل نمونه موجود در ادبیات موضوع و نیز بهمنظور
سنجش توانایی الگوریتم در دستیابی به جوابهاي بهینه ،آزمایشهاي مختلفی ترتیب داده شد و نتایج ،حاکی از عملکرد مناسب
الگوریتم پیشنهادی در حل این مسئله با ابعاد مختلف بود .پس از اعتبارسنجی  3الگوریتم فرا ابتکاری در حل مسئله ،الگوریتمهای
پیشنهادی برای حل مسئله تحقیق در پروژه ساخت نیروگاه مورداستفاده قرار گرفت و نتایج بهدستآمده در بخش چهار موردبررسی
قرار گرفت .نتایج حاکی از آن است که هر چه اندازه پروژه بزرگتر باشد زمانبندی آن با توجه به محدودیت منابع و روابط پیشنیازی
پیچیدهتر و استفاده از روشهای دقیق غیرممکنتر خواهد شد؛ درحالیکه در پروژههایی با اندازه کوچک ،استفاده از الگوریتمهای فرا
ابتکاری غیرکارا و نامناسب است .عالوه بر این بررسی میتوان برتری الگوریتم قهرمانی در لیگهای ورزشی را نسبت به دو الگوریتم
دیگر مشاهده کرد .در این بخش ،پیشنهادهایی برای مطالعات آتی در راستای تحقیقات بیانشده است که میتواند توسط محققین
عالقهمند به این حوزه موردبررسی قرار گیرد.






در نظر گرفتن بافر با مقدار غیرقطعی.
قابل انقطاع بودن فعالیتهای پروژه.
در نظر گرفتن چندین پروژه بهصورت همزمان.
ترکیب الگوریتمهای فرا ابتکاری جدید که تاکنون در این مسئله موردمطالعه قرار نگرفته است.
توسعه الگوریتمهای فرا ابتکاری دیگر که تاکنون در این مسئله موردمطالعه قرار نگرفته است.
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