روشي ابتکاري براي تعيين زمانبندي پرداختها در پروژه:
دو رويکرد متفاوت براي پيمانکار و کارفرما
فرزاد بهرامي 1٭; قاسم

مصلحي2

چکيده
در اين مقاله ،مسأله تعيين همزمان مکان ،زمان و مقدار پرداختها در مسائل زمانبندي پروژه با هدف بيشينه
کردن ارزش خالص فعلي جريانهاي نقدي پروژه مد نظر قرار گرفته است .با توجه به طبيعت پيچيده اين مسأله،
از يک روش ابتکاري دو مرحلهاي تکرار شونده استفاده شده است؛ بهطوريکه در مرحله اول با تثبيت زمانبندي
فعاليتها ،زمانبندي پرداختها تعيين ميگردد؛ در مرحله دوم با تثبيت مکان و مقدار پرداختها ،با هدف بيشينه
کردن ارزش خالص فعلي پيمانکار ،فعاليتها دوباره زمانبندي ميشوند .اين دو مرحله تا زمان رسيدن به
جوابهاي ايدهآل تکرار ميگردند .در مرحله اول ،دو رويکرد مد نظر قرار دارد؛ بيشينه کردن ارزش خالص فعلي
پيمانکار و بيشينه کردن ارزش خالص فعلي کارفرما و دو الگوريتم فرا ابتکاري بر مبناي الگوريتم ژنتيک و
شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي طراحي و پس از تنظيم پارامترها با هم مقايسه شدهاند .با استفاده از مسائل
استاندارد  021فعاليتي ،اجراي روش بهطور کامل بررسي و تاثير پارامترهاي مدل بر روي ارزش خالص فعلي و
زمان تکميل هر دو هدف ارائه ميگردد .همچنين تاثير مرحله دوم در امکان پذير کردن پروژهها و بهبود وضعيت
پيمانکار بررسي و نشان داده شده است که روش پيشنهادي در تکرارهاي متوالي ،قادر است به جوابهايي ناچيره
دست يابد.

کلمات کليدي  :مديريت پروژه ،زمانبندي پرداخت ،ارزش خالص فعلي ،الگوريتمهاي فرا ابتکاري ،جواب ناچيره.

A Heuristic for Scheduling Payments in project: Two
Different Approaches for Contractor and Client
F. Bahrami; G. Moslehi
ABSTRACT
In this paper, we consider the problem of simultaneously determining the amount, timing and location
of progress payments in projects to maximize NPV of the cash flows. Due to the combinatorial nature of
the problem, for the first time, we propose an iterative two-stage heuristics where payment scheduling is
determined in the first stage ones activities are fixed, and in the second stage activities are rescheduled to
improve contractor NPV by fixing the amount and location of payment scheduling. The two stages iterate
up to achieve ideal solutions. In the first stage, two objects are considered; maximization of contractor
NPV and maximization of client NPV. Two Meta heuristics; genetic algorithm and simulated annealing
are designed and the results are compared. By standard test problems with 120 activities, whole
performances of the algorithm is considered and effect of model parameters on NPV and completion time
for both objective functions is measured. In addition, effect of the second stage on project feasibility and
contractor improvement is considered. The result shows that the proposed algorithm is able to achieve
non-dominated solutions in consequential iterations.
KEYWORDS : Project management; Payment Scheduling; Net present value; Meta heuristics; Nondominated solution.
تاريخ دريافت مقاله1831/12/20:
تاريخ اصالحات مقاله1833/3/22 :
 1٭ نويسنده مسئول و کارشناس ارشد مهندسي صنايع ،دانشگاه صنعتي اصفهان .پست الکترونيکfarzad-bahrami@in.iut.ac.ir :
 2دانشيار دانشکده صنايع و سيستمها ،دانشگاه صنعتي اصفهان .پست الکترونيکmoslehi@cc.iut.ac.ir :

اميركبير /مهندسی مکانيک  /سال چهل و دو  /شماره  / 3زمستان 9331

33

ارزش خالص فعلي کارفرما با زمانبندي پرداختها در ابتدا يا

 -1مقدمه
معمولترين هدف مالي ،بيشينه کردن ارزش خالص فعلي

1

جريانهاي نقدي است که مدتهاست محققان و مديران پروژه
اهميت آن را در ارزيابيهاي پروژه تشخيص دادهاند [ .]12در
يک پروژه ،هزينهي اجراي فعاليتها به عنوان جريان نقدي منفي
پيمانکار محسوب ميشود و جريان نقدي مثبت او مربوط به
دريافتهايش است که متناظر با جريان نقدي منفي کارفرما
است .راسل [ ]18اولين بار مسأله زمانبندي پروژه با
جريانهاي نقدي ثابت را به صورت يک مسأله برنامهريزي
غيرخطي بر روي شبکههاي برداري 2فرموله کرد .او نشان داد
که وقتي هدف مالي در پروژه مطرح ميشود ،مسير بحراني
متفاوت از مسير بحراني با هدف کمينه کردن زمان است.
گرينولد [ ]5تحقيق راسل را با اضافه کردن يک ضرباالجل 8به
پروژه و تغيير شکل دادن مسأله برنامهريزي غيرخطي به يک
مسأله برنامهريزي خطي معادل ،بسط و گسترش داد .تالبوت
[ ]11نيز اين مسأله را با اضافه کردن محدوديت منبع با استفاده
از يک مسأله برنامهريزي عدد صحيح مختلط بر روي
شبکههاي گرهاي 1فرموله نمود.
مسأله زمانبندي پرداخت با در نظر گرفتن پرداختهاي بر
اساس پيشرفت پروژه اولين بار توسط داياناند و پادمن []1
معرفي شد .آنها يک روش برنامهريزي "صفر و يک" ارائه
کردند و چندين روش ابتکاري را پيشنهاد و آزمايش نمودند.
داياناند و پادمن [ ]2با اضافه نمودن محدوديتهايي به مدلهاي
قطعي راسل [ ،]18گرينولد [ ]5و تالبوت [ ، ]11مدلهايي ارائه
کردند که بتواند پرداختهاي بر اساس پيشرفت پروژه را در
نظر بگيرد .داياناند و پادمن [ ]8يک روش دو مرحلهاي براي
مسأله زمانبندي پرداخت با هدف بيشينه کردن ارزش خالص
فعلي پيمانکار در شبکههاي برداري ارائه کردند که در اولين
مرحله زمانبندي پرداختها را با استفاده از يک الگوريتم
شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي 5تعيين ميکند و سپس در
مرحله دوم فعاليتها به منظور بهبود ارزش خالص فعلي پروژه
دوباره زمانبندي ميشوند .آزمايشها نشان داد که روش
مذکور بهتر از روشهاي ابتکاري قبلي [ ]1است.
اولين بار داياناند و پادمن [ ]1مسأله زمانبندي پرداخت از
ديدگاه کارفرما را در شبکههاي برداري بررسي و با توسعه
چندين مدل برنامهريزي عدد صحيح مختلط ،نشان دادند که اين
مدلها در بسياري از موقعيتهاي قراردادي معتبر است.
همچنين مشخص شد برخالف ديد رايج ،زمانبندي منظم
پرداختها هزينههاي کارفرما را در پروژه افزايش ميدهد ،اما
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انتهاي پروژه بهصورتي که هر پرداخت تعداد فعاليتهاي کمي
را در بر بگيرد ،افزايش مييابد.
اخيراً نيز هه و ژو [ ]2مسأله زمانبندي پرداخت از ديدگاه
پيمانکار و کارفرما را بر روي شبکههاي برداري با نظر گرفتن
مدهاي مختلف و جريمه و پاداش در انتهاي پروژه بررسي
کردهاند و يک روش دو مرحلهاي بر مبناي الگوريتم شبيهسازي
ذوب و انجماد تدريجي ارائه نمودهاند.
در اين مقاله با توسعهي تحقيق داياناند و پادمن [ ،]8هدف
بيشينهسازي ارزش خالص فعلي پيمانکار براي کاربرد در
شبکههاي گرهاي بررسي شده است .با تغيير شبکه ،جستجوي
نقاط پرداخت از رويدادها به فعاليتها تغيير و در نتيجه فضاي
جواب بهشدت گسترش يافته است ،لذا با دقت بيشتري ميتوان
فضاي جواب و تاثير زمان و مکان پرداختها را بر روي معيار
ارزش خالص فعلي و زمان ختم پروژه بررسي کرده ،شانس
يافتن جوابهاي بهتر را افزايش داد .از سوي ديگر ،با بررسي
بيشينهسازي ارزش خالص فعلي کارفرما به صورتي جداگانه و
ترکيب با هدف بيشينهسازي ارزش خالص فعلي پيمانکار،
بينشي جديد در بررسي پروژهها از سوي دو طرف ايجاد شده
است .همچنين به منظور جستجوي نقاط پرداخت ،دو الگوريتم
بر مبناي الگوريتم شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي و
الگوريتم ژنتيک 6توسعه و در دو هدف پيمانکار و کارفرما با
يکديگر مقايسه شده است.
در ادامه ،در بخش دوم معرفي مسأله و مدل رياضي آن
ارائه ميشود .در بخش سوم روش ارائه شده به همراه
الگوريتمهاي ژنتيک و شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي آمده
است .تنظيم پارامترهاي الگوريتمها با استفاده از آزمايشهاي
وسيع بر روي مسائل استاندارد و مقايسه آنها در بخش چهارم
آمده است .همچنين در اين تحقيق با استفاده از مسائل
استاندارد ،اجراي روش مورد بررسي قرار گرفته ،تاثير
پارامترهاي مدل بر روي مقادير ارزش خالص فعلي و زمان
تکميل پروژه در هر دو هدف ارائه ميگردد .در انتها نيز نتايج
حاصله و نحوه ادامه کار به اختصار بيان شده است.

 -2معرفي و فرموالسيون مسأله
دو عامل مهم در مديريت جريان نقدي پروژه ،نوع قرارداد و
روش توزيع پرداختها است [ .]8در اين مقاله فرض شده است
که پيمانکار يک مبلغ کل ثابت براي انجام پروژه دريافت ميکند؛
بهطوريکه زمانبندي پرداختها باعث توزيع اين مبلغ کل در
طول اجراي پروژه ميشود .همچنين مقدار هر پرداخت بر
اساس هزينههاي تا زمان پرداخت تعيين ميشود ،يعني
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پرداختها بر اساس پيشرفت پروژه است.

برابر  1است اگر پرداخت  iدر پايان فعاليت  jانجام

xij

پذيرد .در غير اينصورت صفر i  1,..,k ،و j  1,...,n

با توجه به اينکه در اين مقاله از شبکههاي گرهاي استفاده
y jt

برابر  1است اگر فعاليت  jدر زمان  tتکميل گردد .در

Nj

هزينه فعاليت  jامj  1,...,n ،

Pi

مقدار پرداخت  iامi  1,..,k ،

Net j

خالص جريان نقدي فعاليت  jامj  1,...,n ،

ميتوانند به عنوان فضاي جستجو براي مشخص کردن مکان

Z

مبلغ سرمايهگذاري شده (جمع پرداختهاي کارفرما)

پرداختها انتخاب شوند .با مشخص شدن مکان پرداختها و

B

سود حاصل از تکميل پروژه براي کارفرما



نرخ تنزيل




سود حاشيهاي پيمانکار
نرخ پوشش هزينههاي انجام شده با هر پرداخت

فعاليتها رخ ميدهند؛ چون در بيشتر مواقع هر پيمانکار اجراي

W

مجموعه روابط تقدم تاخر شروع به پايان

فعاليتهاي مختلف يک پروژه را به تعدادي پيمانکار فرعي

V

مجموعه روابط تقدم تاخر پايان به پايان

واگذار مينمايد و زماني هزينه کارهاي انجام شده را ميپردازد

D
ct

ضرب االجل تکميل پروژه

ميشود ،بر خالف روش داياناند و پادمن [ ]8به جاي بسط مدل
راسل [ ،]18بسط مدل تالبوت [ ]11مد نظر قرار گرفته است.
پيمانکار با کارفرما در مورد کل مبلغ دريافت شده براي انجام
پروژه ،تعداد پرداختها و نسبت هزينههاي بازپرداخت شده در
هر پرداخت مذاکره ميکند ،سپس تمامي فعاليتهاي پروژه

معلوم بودن زمانبندي فعاليتها ،زمان و مقدار هر پرداخت
مشخص ميشود.

فرض شده است که هزينههاي پيمانکار در زمان ختم

که فعاليت به درستي پايان پذيرفته باشد [.]15
در اينجا يک پروژه را با  nفعاليت در نظر بگيريد N j .هزينه
مرتبط با فعاليت  jاست .پيمانکار در طول اجراي پروژه
مجموع  Zواحد پولي را در  kپرداخت بر اساس پيشرفت ،از
کارفرما دريافت ميکند و آخرين پرداخت در زمان تکميل پروژه
انجام ميشود که در بر گيرنده مبلغ کل بودجه منهاي تمامي
پرداختهاي صورت گرفته است  .سود حاشيهاي پيمانکار را

نشان ميدهد بهطوريکه  Z  (1   ). j 1 N jاست .نسبت
n

هزينههاي پوشش داده شده با هر پرداخت با  نشان داده
ميشود ،که حد باالي مقدار پرداخت است .از سوي ديگر ،حد

غير اينصورت صفر i  1,..,k ،و j  1,...,n

فاکتور تنزيل در دوره زماني t

که مقدار آن بهصورت زير محاسبه ميشود:
ct  exp( t ) , t  0,1,2,...,D.

()1

 -2-2مدل رياضي مسأله
با بسط مدل رياضي تالبوت [ ]11و در نظر گرفتن
پرداختهايي بر اساس پيشرفت پروژه [ ]2و همچنين تغيير
زمان رخداد هزينهها از زمان شروع به زمان ختم فعاليتها
[ ،]15مدل رياضي مسأله با هدف بيشينه کردن ارزش خالص
فعلي پيمانکار بهصورت زير فرموله ميشود:
LFj

()2

باالي  برابر  1  است .تکميل پروژه براي کارفرما در
برگيرنده مقداري سود است که اين مقدار بسيار بزرگتر از  Zو
حتي چندين برابر آن در نظر گرفته ميشود [.]1

پروژه داراي نرخ تنزيل  است؛ بهطوريکه تمامي

jt

n

نيست.

j

t

t  EF j

jt

t

j 1

ij

t  EF j

پارامترهاي استفاده شده در مسأله به اختصار بهصورت
n
k
EF j

تعداد پرداختها
زودترين زمان تکميل فعاليت  jامj  1,...,n ،

LFj

ديرترين زمان تکميل فعاليت  jامj  1,...,n ،

dj

مدت زمان فعاليت  jامj  1,...,n ،
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i

i 1

j 1

()8

 1 , i  1,...,k.

()1

1 ,

()1

n

x

ij

j 1

j  1,...,n.

k

x

ij

i 1

LF j

 y jt  1 ,

j  1,...,n.

()5

t  EF j

 t. ygt  0 , ( g , h) W .

t  EFg

LFh

 (t  d h ). yht 

t  EFh

k

P  Z

()2

زير تعريف ميگردد:
تعداد فعاليتها

Max

Subject to :

LFg

 -1-2پارامترهاي مسأله

n

 P  x c y   N c y

محاسبات با اين نرخ تنزيل محاسبه ميشود .همچنين پروژه
داراي يک ضرباالجل است که به هيچ وجه تخطي از آن مجاز

LFj

k

i

i 1

t

n

s 0

j 1

   N j  y st  0

()3
()9
()10
()11

j  1,...,n.

t

st

k

n

Px  y
ij

s 0

i

j 1

i 1

, t  0,1,2,...,D.
xij  0,1 , i  1,...,k ,

j  1,...,n , t  0,1,2,...,D.

y jt  0,1 ,

Pi  0 , i  1,...,k.
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تابع هدف پيمانکار با ( )2مشخص شده است؛ محدوديت ()8

مرحله زمانبندي پرداختها به منظور دو هدف بيشينهسازي

زمانبندي پرداختها را طوري تنظيم ميکند که دقيقاً به تعداد

ارزش خالص فعلي پيمانکار و کارفرما به صورتي جداگانه

پرداختها ،فعاليت براي تخصيص در نظر گرفته شود؛

توسعه داده شده است .فلوچارت روش پيشنهادي در شکل ()1

محدوديت ( )1باعث ميشود که در هر فعاليت حداکثر يک

وجود دارد.

پرداخت صورت پذيرد؛ محدوديت ( )5فعاليتها را در بازه

 -1-3مرحله اول  -زمانبندي پرداختها

زودترين و ديرترين زمان ممکن زمانبندي ميکند؛ محدوديت

در اين مرحله از دو الگوريتم فرا ابتکاري شناخته شده

( )1روابط تقدم تاخر ميان فعاليتها را رعايت ميکند؛ محدوديت

ژنتيک و شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي به منظور

( )2نشان ميدهد که قرارداد از نوع مبلغ ثابت است و از مبلغ

زمانبندي پرداختها استفاده شده است.

بودجه تعيين شده نميتوان تخطي کرد؛ محدوديت ( )3يا
محدوديت توزيع مبلغ بودجه ،اجازه نميدهد مقدار کل
پرداختهاي انجام شده در هر دوره زماني ،از هزينه
فعاليتهاي انجام شده تا آن لحظه ،با توجه به نرخ پوشش،
بيشتر شود؛ محدوديتهاي ( )10( ، )9و ( )11نيز نوع متغيرهاي

Fu=1

مسأله را نشان ميدهد.
از سوي ديگر ،مدلسازي هدف بيشينهسازي ارزش خالص
فعلي کارفرما نيز ميتواند همانند مدل پيمانکار انجام شود؛

Fu=2

کافي است تابع هدف به جاي ( )2بهصورت ( )12تغيير کند :
LF j

()12

jt

c y
t

t  EF j

n

k

LFn

j 1

i 1

t  EFn

Max B  ct xkn   Pi  xij

SA

Al=1

هر دو مدل ارائه شده مسأله عدد صحيح غير خطي هستند
با تابع هدف غير خطي و محدوديتهاي توزيع پرداخت غير
خطي بهطوريکه يافتن جواب بهينه براي چنين مدلهايي
تضمين شده نيست .در چنين شرايطي روشهاي ابتکاري و
فراابتکاري ميتوانند نتيجهبخش باشند.

GA

Al=2

R=0

 -3روش حل مسأله

)(CPM

به منظور حل اين مسأله از يک روش ابتکاري دو مرحلهاي
تکرار شونده استفاده شده است؛ بهطوريکه ابتدا زمانبندي

R=R+1

فعاليتها بر اساس زودترين زمان ختم بهدست ميآيد و تثبيت
ميشود .در مرحله اول ) (S  1با استفاده از يک الگوريتم فرا
ابتکاري زمانبندي پرداختها مشخص ميگردد .چون

): (S=1
Fu

Al

زمانبندي فعاليتها بر عهده پيمانکار است ،در مرحله دوم
) (S  2با تثبيت مکان و مقدار پرداختها و اضافه نمودن
محدوديتهاي تقدم تاخر پايان به پايان و در نظر گرفتن
ضرباالجل پروژه ،با هدف بيشينهسازي ارزش خالص فعلي
پيمانکار ،فعاليتها بهصورت بهينه زمانبندي ميشوند .سپس

): (S=2
NPV

زمان فعاليتها تثبيت شده ،مرحله اول دوباره اجرا ميگردد.
اين دو مرحله بهصورت پيدرپي تکرار ميشوند تا زماني که
تغييري در جوابها حاصل نگردد يا تعداد تکرارها (  ) Rاز حد
مشخص شدهاي تجاوز نمايد .در حالي که مرحله دوم تنها
بيشينه کردن ارزش خالص فعلي پيمانکار را در نظر ميگيرد،
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 0-0-3الگوريتم ژنتيک

غير از ژن اول) عوض ميشود .الزم به ذکر است که در

الگوريتم ژنتيک يکي از عموميترين انواع شناخته شده از

الگوريتم شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي نيز مکانيزم توليد

الگوريتمهاي فرا ابتکاري است که توسط هالند [ ]3ارائه شد و

جواب همسايه همانند عملگر جهشي الگوريتم ژنتيک است.

سپس گلدبرگ [ ]1از آن در بهينهسازي استفاده کرد .يک
الگوريتم ژنتيک از شش جزء اصلي تشکيل شده است که
عبارتند از :کروموزوم ،جمعيت اوليه ،تابع برازندگي ،نحوه

شکل ( :)2حالت اول عملگر تقاطعي در پروژهاي با  02فعاليت و 5
پرداخت

انتخاب والدين ،عملگرهاي ژنتيکي و معيار توقف.
الگوريتم ژنتيک با مجموعهاي از کروموزومها آغاز
ميگردد .اين مجموعه جمعيت اوليه نام دارد که در اينجا
بهصورت تصادفي توليد شده است .هر کروموزوم يک جواب

شکل ( :)3حالت دوم عملگر تقاطعي در پروژهاي با  02فعاليت و 5

از فضاي شدني مسأله است .در اين مقاله کروموزومها

پرداخت

بهصورت رشتهاي از ژنهاي صفر و يک هستند که تعداد ژنها
به اندازه تعداد فعاليتها است؛ به اندازه تعداد پرداختها عدد 1
و بقيه صفر هستند .با توجه به اينکه يک پرداخت حتماً بايستي
در زمان تکميل پروژه انجام پذيرد ،آخرين ژن کروموزوم
هميشه  1است .از سوي ديگر چون اکثراً فعاليت اول
نشاندهنده شروع پروژه و فعاليتي مجازي است ،مقدار آن
صفر است .درهر تکرار کروموزومي که تابع برازش بيشتري
دارد ،احتمال بيشتري براي پذيرش به عنوان والد دارد .در اين
مقاله تابع برازش بر اساس رتبه بهصورت ( )18در نظر گرفته
شده است:
L

()31

) Fl  (( L  vl ) /  vl
l 1

در فرمول فوق L ،تعداد اعضاي جمعيت vl ،رتبهه کرومهوزوم
و  Flمقدار برازش کروموزوم  lرا نشان ميدهد که بر اساس
مقدار ارزش خالص فعلي بهصورت نزولي مرتب شده است.
از دو عملگر تقاطعي 2و جهشي 3استفاده شده است .در
عملگر تقاطعي طراحي شده ،دو حالت با توجه به مشابهت بين
کروموزومها ممکن است رخ دهد .در حالت اول دو کروموزوم
کمتر از  k  1ژن مشابه دارند .در اين حالت ،همانند شکل (،)2
تمامي ژنهاي مشابه دو کروموزوم به فرزند منتقل شده و
ژنهاي بعدي بهگونهاي انتخاب ميشوند که از هر کروموزوم
حداقل يک ژن متفاوت انتخاب گردد .در حالت دوم دقيقاٌ k-1

ژن مشابه هستند .در اين حالت ابتدا دو ژني که مشابه نيستند
به فرزند منتقل ميشوند ،سپس از  k-1ژن مشابه k-2 ،ژن به
تصادف انتخاب ميگردد .اين مورد در شکل ( )8نشان داده
شده است .همچنين اگر هر دو کروموزوم در  kژن مشابه
باشند ،فرزند با اعمال عملگر جهش توليد ميشود .در عملگر
جهشي يکي از ژنهاي با مقدار  1انتخاب شده (به غير از ژن
آخر) و بهصورت تصادفي با يکي از ژنهاي با مقدار صفر (به
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براي توقف در شرايط مختلف سه معيار حداکثر تعداد
نسلها ،عدم بهبود بهترين جواب پس از توليد چند نسل و
گذشت زماني مشخص در نظر گرفته شده است .گامهاي
الگوريتم ژنتيک بهصورت زير است:
گام صفر  :اطالعات اوليه را وارد کنيد.
گام  : 1جمعيت اوليه را توليد و در جمعيت جاري ذخيره نماييد.
-

مقدار تابع هدف هر کدام از اعضاي جمعيت جاري را
بهدست آورده ،مقدار برازندگي آنها را محاسبه نماييد.
گام  : 2از جمعيت جاري يک کروموزوم (  ) X 1بر اساس

مکانيزم چرخ رولت 9انتخاب نماييد.

گام  : 8يک عدد تصادفي  1توليد نماييد.
گام  : 1-8اگر  1  Prcاست بر اساس مکانيزم چرخ رولت

يک کروموزوم ديگر (  ) X 2از جمعيت جاري انتخاب کنيد.
 با استفاده از  X 1و  X 2و عملگر تقاطعي يک فرزند ( ) X 3توليد نمايد.

 يک عدد تصادفي   2توليد نماييد. -اگر   2  Prmاست بر روي  X 3عملگر جهشي را انجام

دهيد.

گام  : 2-8اگر  1  Prcاست با اعمال عملگر جهشي بر

روي  X 1يک فرزند (  ) X 3توليد نماييد.
10

گام  X 3 : 1را به استخر کانديداتوري منتقل کنيد.
گام  : 5گامهاي  2تا  1را به اندازه تعداد جمعيت تکرار کنيد.
گام  : 1مقدار تابع هدف هر کدام از جوابهاي جمعيت را
بهدست آوريد.
گام  : 2جمعيت جاري را به استخر کانديداتوري اضافه
نماييد تا اعضاي آن دو برابر شود.
گام  : 3مقدار برازندگي کروموزومهاي استخر کانديداتوري
را محاسبه نماييد.
گام : 9بر اساس روش تورنومنت

11

و انتخاب بهترين
33

جوابها ،به اندازه جمعيت جاري از استخر کانديداتوري
کروموزومها را انتخاب کرده ،به جمعيت جاري منتقل نماييد.
گام  : 10گامهاي  2تا  9را تا رسيدن به هر کدام از
معيارهاي توقف تکرار نماييد.

در شرايط واقعي ،زمانبندي فعاليتها بر عهده پيمانکار
است .با توجه به اينکه پرداختها بر اساس پيشرفت پروژه
است ،هنگامي که فعاليتي به عنوان مکان پرداخت انتخاب

 2-0-3الگوريتم شبيه سازي ذوب و انجماد تدريجي
الگوريتم شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي از
الگوريتمهاي محبوبي است که پس از معرفي توسط کرکپاتريک
و همکاران [ ]9بهطور گستردهاي در حل مسائل بهينهسازي
ترکيبي استفاده شده است .گامهاي الگوريتم شبيهسازي ذوب

ميشود ،مقدار پرداخت ،متناظر با هزينهي فعاليتهاي تکميل
شده از پرداخت قبلي ،محاسبه ميشود .مقدار اين پرداختها و
هزينهها در انتهاي مرحله اول تثبيت ميگردد تا در مرحله دوم
با خالص جريان نقدي سر و کار داشته ،تابع هدف از حالت غير
خطي ( )2به حالت خطي ( )11تبديل شود:
LFj

()11

و انجماد تدريجي بهصورت زير است.
گام صفر  :اطالعات اوليه را وارد کنيد.
گام  : 1با  1قرار دادن  k-1فعاليت غير مجازي اول به
همراه فعاليت مجازي آخر ،يک جواب اوليه توليد نماييد.
-

مقدار ارزش خالص فعلي متناظر را محاسبه کنيد.

-

اين جواب را جواب جاري (  ) X Cو بهترين جواب ( ) X B
بناميد.

گام  : 2بر مبناي مکانيزم توليد جواب همسايه ،يک جواب ( ) X N
از  X Cتوليد نماييد.
-

 -2-3مرحله دوم  -بهبود زمانبندي فعاليتها

مقدار ارزش خالص فعلي متناظر با  X Nرا محاسبه کنيد.
گام  : 8طبق مکانيزم زير در مورد  X Nتصميم گيري

نماييد.

jt

n

 Net  c y
j

t

t  EF j

Max

j 1

از يک سو ،در مرحله دوم ،زمانبندي دوباره فعاليتها نبايد
موجب بر هم خوردن مقدار و مکان ثابت پرداختها گردد .از
سوي ديگر مقدار پرداختها متناظر با هزينه چندين فعاليت
است که لزوماً پيشنياز آن مکان پرداخت نيستند ،لذا
محدوديتهاي تقدم و تأخر جديدي ميان فعاليتهايي که به
عنوان مکان پرداخت انتخاب شدهاند با ساير فعاليتها ،به نام
روابط تقدم و تأخر پايان به پايان ،ايجاد ميگردد .به عنوان
مثال شکل ( )1برشي از شبکه فعاليتهاي يک پروژه است که
شماره فعاليتها در داخل گرهها و زمان ختم توسط روش
مسير بحراني  ،بر روي آن نشان داده شده است.

گام  : 1-8اگر مقدار تابع هدف  X Nبرابر يا بهتر از X C

است ،آن را جايگزين  X Cنماييد.
 اگر مقدار تابع هدف  X Nبهتر از  X Bاست ،آن راجايگزين  X Bنماييد.
گام  : 2-8اگر مقدار تابع هدف  X Nبدتر از  X Cاست؛

شکل ( :)4برشي از شبکه يک پروژه

فرض کنيد فعاليت  5بر روي مسير بحراني قرار گرفته و

 مقدار تابع احتمال ( )11را محاسبه نماييد.) Pr  exp( Cl / Tl

مقدار شناوري آن صفر است و توسط الگوريتم فرا ابتکاري به

که در آن  Clمقدار اخهتالف بهين  X Nو  X Cدر تکهرار  lو

عنوان يکي از نقاط پرداخت در نظر گرفته شده است .از سوي

 Tlپارامتر کنترلي يا همان دما است.

ديگر فعاليت  1داراي  5واحد زمان شناوري است ولي در

 -يک عدد تصادفي  بين صفر و يک توليد کنيد.

مرحله اول تکرار اول( )S=1 , R=1در سريعترين زمان ممکن

()11

 -اگر  از مقدار احتمال تابع ( )11کوچکتر بود  X Nرا

يعني  21تثبيت شده است .هزينه مربوط به آن در پرداختهاي

جايگزين  X Cنماييد.

قبلي در نظر گرفته نشده و چون تاريخ تکميل آن زودتر از
فعاليت  5است ،هزينهاش جزو مقادير پرداخت در گره  5در نظر

گام  : 1دما را بر اساس ( )15به هنگام کنيد.
()15

Tl 1  r.Tl

که در آن  rنرخ سرد شدن است.
گام  : 5گامهاي  2تا  1را تا رسيدن به هر کدام از معيارهاي
توقف تکرار نماييد.

گرفته خواهد شد .حال در  ،S=2 , R=1به منظور موجه ماندن
زمانبندي پرداخت حاصل از  S=1 , R=1بايستي محدوديتي در
نظر گرفت تا اين فعاليت ديرتر از فعاليت  5زمانبندي نشود .در
اينصورت اضافه شدن محدوديت ( )12باعث ميشود تا
شناوري فعاليت  1به يک روز تقليل پيدا کند.
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 0 , ( g , h) V .

()12

LFg

gt

 t. y

t  EFg

LFh

 t. yht 

الگوريتم در هر سه دسته و با تمامي نمونهها اجرا ميگردد.

t  EFh

اضافه کردن محدوديت ( )12تثبيت مقدار و مکان پرداختها
را هنگام اجراي  S=2 , R≥1تضمين مينمايد .به هر حال مدل

 -1-4تنظيم پارامترهاي دو الگوريتم و مقايسه بين آنها
دو الگوريتم شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي و ژنتيک با

برنامهريزي عدد صحيح مختلط استفاده شده در اين مرحله

02

شامل بيشينهسازي تابع هدفي همانند ( )11با محدوديتهاي (، )5

03

روي يک کامپيوتر اي ام دي  11ايکس  2دوآل با پردازشگر

( )12( ، )1و ( )10است .جواب مدل بهصورت بهينه با استفاده

 2/51گيگا هرتز و حافطه  1گيگا بايت اجرا گرديد .به دليل تعدد

از نرمافزارهاي تجاري موجود دست يافتني است.

پارامترها ،مقادير بر روي مقداري مشخص تثبيت شدند .از

استفاده از نرم افزار سي شارپ دات نت  2005کد شده و بر

اينرو در تمامي مسائل واحد زمان هفته انتخاب شد .سود

 -4آزمايشهاي عددي

حاشيهاي  ،%20نرخ پوشش هزينهها  ،%110نرخ تنزيل  %0/1در

در اين بخش ابتدا مقدار پارامترهاي دو الگوريتم مرحله اول

هفته و سود حاصل از تکميل پروژه براي کارفرما ،دو برابر

تعيين و در دو هدف پيمانکار و کارفرما بهصورت مستقل

مجموع هزينهها در نظر گرفته شد و در مسائل با  10 ،80و

مقايسه ميشوند .سپس روش پيشنهادي با هر دو هدف و

 120فعاليت به ترتيب  3 ،1و  12پرداخت مد نظر قرار گرفت و

مقادير مختلف پارامترهاي مدل در تعداد تکرارهاي مشخص

زمانبندي فعاليتها بر اساس روش مسير بحراني تثبيت گرديد.

اجرا شده ،تاثير مرحله دوم و پارامترهاي مدل بر روي مقادير

همچنين زمان حل در تنظيم پارامترها و مقايسهها ،در هر دسته

ارزش خالص فعلي و زمان ختم پروژه بررسي ميگردد.

از مسائل ،بر اساس ميانگين زمان همگرايي الگوريتم

در اين مقاله ،آزمايشها بر روي مسائل استاندارد
شبکههاي گرهاي يعني کتابخانه [ ]10و در دسته مسائل با ،80

شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي مشخص گرديد .اين مقدار
براي مسائل  120فعاليتي  2ثانيه انتخاب شد.

 10و  120فعاليت غير مجازي با حذف محدوديت منابع انجام

بهطور خالصه در تنظيم پارامترهاي الگوريتم ژنتيک،

شده است .اين مسائل فاقد هزينه هستند؛ لذا همانند [ ]11براي

بهترين تعداد جمعيت براي هر دو هدف  ، 80احتمال تقاطع 0/25

هر فعاليت هزينهاي در بازه [ )0،1000بهصورت تصادفي توليد

براي پيمانکار و  0/50براي کارفرما ،نرخ جهش  0/20براي

گرديد .مسائل  80و  10فعاليتي اين کتابخانه حاوي  130نمونه

پيمانکار و  0/50براي کارفرما و احتمال تورنومنت در هر دو

و مسائل  120فعاليتي آن شامل  100نمونه ميباشد .چون هر

هدف  0/20انتخاب شد .در الگوريتم شبيهسازي ذوب و انجماد

 10نمونه نشاندهنده يک سري از مسائل با شرايط مشابه است

تدريجي نيز مقدار ضريب کاهش دما در هر دو هدف  0/999و

و تنظيم پارامترهاي الگوريتم و تحليل پارامترهاي مدل به

دماي اوليه براي پيمانکار و کارفرما به ترتيب  10و  100انتخاب

آزمايشهاي بسياري نيازمند است؛ اين گونه آزمايشها با

گرديد .سپس مقايسه دو الگوريتم انجام شد .جدول ( )1نتيجه

انتخاب يک نمونه از هر سري انجام ميشود ،ولي مقايسه دو

مقايسهها را نشان ميدهد.

جدول ( :)0مقايسه دو الگوريتم در دو هدف
تعداد فعاليت
هدف

80
ميانگين

الگوريتم

تابع هدف

ژنتيک
پيمانکار

10
تعداد

جوابهاي بهتر
در مقايسه

2811/91

15

ميانگين
تابع هدف
1101/83

120
تعداد

جوابهاي بهتر
در مقايسه
122

ميانگين
تابع هدف
3129/00

تعداد
جوابهاي بهتر
در مقايسه
111

شبيهسازي
و

ذوب

انجماد

2811/99

21

1110/01

211

3193/10

151

تدريجي
ژنتيک
کارفرما

9113/81

11

شبيهسازي
ذوب

و

انجماد

9120/13

تدريجي
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/85
12159
/98
12112

195

59

/92
80951
/11
80912

813

21

31

در جدول ( )1مالحظه ميشود که با افزايش تعداد فعاليتها،
الگوريتم شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي نتايج بهتري در
هدف پيمانکار و الگوريتم ژنتيک نتايج بهتري در هدف کارفرما
ايجاد کرده است .انتخاب دماي اوليه زياد الگوريتم شبيهسازي
ذوب و انجماد تدريجي و نرخ تقاطع باالتر الگوريتم ژنتيک در
هدف کارفرما و بهتر بودن جوابهاي الگوريتم ژنتيک در هدف

جدول ( :)2شرايط مختلف در اجراي روش پيشنهادي
تنزيل

نرخ

%0/10

%0/10

%0/20

3

Cont 1

Cont 2

Cont 3

12

Cont 4

Cont 5

Cont 6

11

Cont 7

Cont 8

Cont 9

تعداد پرداخت ها

کارفرما ،نشاندهنده پيچيدگي فضاي جواب و حضور بيشتر
بهينههاي محلي در هدف کارفرما در مقايسه با هدف پيمانکار

 0-2-4نتايج اجراي روش پيشنهادي با هدف پيمانکار

است .در نتيجه هدف کارفرما به روشي مانند الگوريتم ژنتيک

نتايج در اين هدف نشان ميدهد که اجراي مرحله دوم در

نيازمند است تا در هر لحظه به کمک فضاي جواب بزرگتر،
شانس بيشتري براي فرار از بهينه محلي داشته باشد .از سوي
ديگر فضاي جواب هدف پيمانکار بهگونهاي است که به جستجو
در فضاي نزديک به بهترين جواب يافت شده با استفاده از يک
روش جستجوي محلي همانند الگوريتم شبيهسازي ذوب و
انجماد تدريجي نيازمند است .اما بهتر بودن نتايج الگوريتم
شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي در مسائل با  80فعاليت ،در
هر دو هدف ،را ميتوان به کوچک بودن فضاي جواب اين
مسائل ربط داد؛ بهطوري که به الگوريتم شبيهسازي ذوب و
انجماد تدريجي اجازه ميدهد جستجوي عميقتري نسبت به

تکرار اول ،يعني  ،S=2 , R=1بهطور ميانگين بيش از  %2مقدار
ارزش خالص فعلي مرحله اول ( )S=1پيمانکار را بهبود داده
است .با اجراي  S=2زمان ختم فعاليتهاي مياني تا زمان
پرداخت متناظرشان به تاخير افتاده است ولي زمان ختم
فعاليتهاي واقع بر روي مسير بحراني تغيير نکرده تا پرداخت
آخر (که پرداخت بزرگي است) به تاخير نيفتد؛ لذا تنها در 2
مسأله زمان ختم پروژه افزايش يافته و در  885مسأله ،با
اجراي  ، S  2 , R  1عالوه بر ارزش خالص فعلي پيمانکار،
مقدار ارزش خالص فعلي کارفرما نيز بهبود يافته است؛
بهطوريکه مقدار ارزش خالص فعلي کارفرما بهطور ميانگين

الگوريتم ژنتيک داشته باشد.

 %0/1نسبت به  S  1, R  1افزايش يافته است .در اشکال ()5

 -2-4اجراي روش پيشنهادي و تحليل پارامترهاي مدل

و ( )1به ترتيب ميانگين ارزش خالص فعلي پيمانکار و کارفرما

براي اجراي روش پيشنهادي ،در هدف پيمانکار الگوريتم
شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي و در هدف کارفرما الگوريتم
ژنتيک انتخاب گرديد .پس از انجام آزمايشهاي اوليه ،حد خروج
از روش در هدف پيمانکار  2و در هدف کارفرما  10تکرار در

در مرحلهي اول و دوم تکرار اول در حل  10مسأله منتخب در
 9حالت و در اشکال ( )2و ( )3نيز ميانگين اختالف بين مقادير
ارزش خالص فعلي مشاهده شده در اشکال ( )5و ( )1نشان داده
شده است.

نظر گرفته شد 10 .مثال با  120فعاليت انتخاب گرديد .به منظور
تحليل پارامترهاي مدل سه مقدار  0%/1 ، %0/1و  %0/2براي
نرخ تنزيل و سه مقدار  12 ،3و  11براي تعداد پرداختها در
نظر گرفته شد .سود حاشيهاي نيز  ،%20نرخ پوشش هزينهها
 %110و سود حاصل از تکميل پروژه براي کارفرما ،دو برابر
مجموع هزينهها مد نظر قرار گرفت و براي تمامي مسائل 10
واحد زماني ضرب االجل در نظر گرفته شد .با اين شرايط هر
مسأله در  9حالت بهصورت جدول ( )2اجرا شد .معيار خروج
از مرحله اول هر تکرار ،افزايش کمتر از  0/01در ميانگين
بهترين جواب در طي  1000تکرار الگوريتم شبيهسازي ذوب و
انجماد تدريجي و  20نسل الگوريتم ژنتيک انتخاب گرديد .با اين

شکل ( :)5ميانگين ارزش خالص فعلي پيمانکار در اجراي مرحله اول و
دوم تکرار اول در حل  61مسأله منتخب در  9حالت

حد خروج ،بهطور ميانگين مرحله اول زماني معادل  2/1ثانيه
گرفت .همچنين براي حل مدل در مرحله دوم از نرم افزار گمز/
سي پلکس سولور 04استفاده گرديد.
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افزايش مقدار ارزش خالص فعلي پيمانکار ،راحتتر است.
با انجام تکرارهاي بعدي ) ( R  1تاثير اجراي مرحله دوم
در بهبود مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول پيمانکار کمتر
شده است؛ بهطوريکه با اجراي  S  2 , R  2مقدار تغيير در
مقايسه با  S  1, R  2به  %0/08رسيده است و با ادامه
تکرارها مقدار ارزش خالص فعلي در بيش از  0/99مسائل به
همگرائي ميرسد .در اشکال ( )9و ( )10به ترتيب ميانگين
شکل ( :)6ميانگين ارزش خالص فعلي کارفرما در اجراي مرحله اول و
دوم تکرار اول در حل  61مسأله منتخب در  9حالت

شکل ( :)7ميانگين تغيير در مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول
پيمانکار با اجراي در حل  61مسأله منتخب در  9حالت

مقادير ارزش خالص فعلي پيمانکار و کارفرما در حل 510
مسأله در طي اجراي مرحله اول و دوم تکرارهاي اول تا هفتم
مشاهده ميشود.

شکل ( :)9روند تغييرات ميانگين ارزش خالص فعلي پيمانکار در اجراي
مرحله اول و دوم تکرارهاي اول تا هفتم در حل  541مسأله

شکل ( :)01روند تغييرات ميانگين ارزش خالص فعلي کارفرما در
شکل ( :)8ميانگين تغيير در مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول
کارفرما با اجراي در حل  61مسأله منتخب در  9حالت

مشخص است که هر چه نرخ تنزيل افزايش مييابد ،مقدار
هر دو ارزش خالص فعلي کاهش مييابد ،اما افزايش تعداد
پرداختها باعث افزايش ارزش خالص فعلي پيمانکار و کاهش
ارزش خالص فعلي کارفرما ميگردد .هر چه مقدار ارزش

اجراي مرحله اول و دوم تکرارهاي اول تا هفتم در حل  541مسأله

بايستي توجه داشت که شکل ( )10تنها تغييرات ميانگين
ارزش خالص فعلي کارفرما را نشان ميدهد و در مسائلي که
اجراي مرحله دوم باعث کاهش زمان پرداختها يا افزايش زمان
ختم پروژه گردد ،ارزش خالص فعلي کارفرما کاهش مييابد.

خالص فعلي مرحله اول بزرگتر باشد ،اجراي مرحله دوم تاثير

 2-2-4نتايج اجراي روش پيشنهادي با هدف کارفرما

کمتري در تغيير آن ميگذارد .اما در شکل ( )2هر قدر تعداد

چون تغييرات ارزش خالص فعلي پيمانکار و کارفرما در

پرداختها کاهش مييابد ،اجراي  S  2 , R  1تاثير بيشتري

 R  2مشابه با تغييرات ارزش خالص فعلي در تکرارهاي اول

در بهبود مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول پيمانکار

و دوم است ،در اشکال ( )11و ( )12به ترتيب ميانگين ارزش

ميگذارد؛ زيرا با کاهش تعداد پرداختها ،محدوديتهاي تقدم و

خالص فعلي پيمانکار و کارفرما در اجراي مرحله اول و دوم

تأخر جديد کمتري ايجاد شده ،تغيير زمان ختم فعاليتها ،براي

تکرار اول و دوم  10مسأله منتخب نشان داده شده است.
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 510مسأله در طي اجراي مرحله اول و دوم تکرارهاي اول تا
دهم مشاهده ميگردد .در جدول ( )8نيز ميانگين متغيرهاي
روش پيشنهادي در هدف کارفرما ،در حل  510مسأله در طي
تکرارهاي اول تا دهم وجود دارد.

شکل ( :)00ميانگين ارزش خالص فعلي پيمانکار در اجراي مرحله
اول و دوم تکرار اول و دوم  61مسأله منتخب در  9حالت

شکل ( :)03ميانگين تغيير در مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول
پيمانکار با اجراي مرحله دوم در حل  61مسأله منتخب در
تکرارهاي اول تا سوم 9حالت

شکل ( :)02ميانگين ارزش خالص فعلي کارفرما در اجراي مرحله
اول و دوم تکرار اول و دوم  61مسأله منتخب در  9حالت

هر چند اجراي  S  2بهبود زيادي را در مقدار ارزش
خالص فعلي مرحله اول پيمانکار ايجاد ميکند ،اما چون
زمانبندي پرداختها توسط کارفرما تعيين ميگردد ،در بعضي
مسائل حتي اجراي  S  2 , R  2نيز نميتواند مقدار ارزش
خالص فعلي پيمانکار را مثبت نمايد که مترادف با عدم توجيه

شکل ( :)04ميانگين تغيير در مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول

اقتصادي انجام پروژه است .به عنوان مثال در حالت  8در شکل

کارفرما با اجراي مرحله دوم در حل  61مسأله منتخب در تکرارهاي

( ،)11که تعداد پرداختها  3و نرخ تنزيل  %0/2است ،اجراي

اول تا سوم  9حالت

 S  2 , R  2نيز نتوانسته بهطور ميانگين مقدار ارزش خالص
فعلي پيمانکار را مثبت نمايد.
همانند هدف پيمانکار ،اجراي  S  2 , R  1حاوي مقدار
زيادي بهبود در مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول پيمانکار
است و چون مرحله اول با هدف کارفرما اجرا ميشود ،اجراي
مرحله دوم مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول پيمانکار را
بهشدت افزايش ميدهد .در اشکال ( )18و ( )11به ترتيب
ميانگين تغيير در مقادير ارزش خالص فعلي مرحله اول پيمانکار
و کارفرما با اجراي مرحله دوم ،در حل  10مسأله منتخب ،در
تکرارهاي اول تا سوم  9حالت و در اشکال ( )15و ( )11نيز به
ترتيب ميانگين ارزش خالص فعلي پيمانکار و کارفرما در حل
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شکل ( :)05روند تغييرات ميانگين ارزش خالص فعلي پيمانکار در
اجراي مرحله اول و دوم تکرارهاي اول تا دهم در حل  541مسأله
اميركبير /مهندسی مکانيک /سال چهل و دو /شماره  / 3زمستان 9331

تعداد مسائل استفاده کننده از ضرباالجل به تفکيک  9حالت در
حل  10مسأله منتخب در طي ده تکرار نشان داده شده است
در جدول ( )1کاهش تعداد پرداختها و افزايش نرخ تنزيل
باعث افزايش زمان ختم پروژه شده است و اين غير منتظره
است که در نرخ تنزيل  - %0/2که نرخ تنزيل بااليي است -چرا
پيمانکار ترجيح داده تا پروژه در اجراي  S  2 , R  1به تاخير
بيفتد؛ در حالي که دريافت هر چه زودتر پرداخت آخر براي
جبران هزينهها الزم به نظر ميرسد .با بررسي مثالهايي با نرخ

شکل ( :)06روند تغييرات ميانگين ارزش خالص فعلي کارفرما در

تنزيل  %0/2معلوم گرديد که علت اصلي اينگونه زمانبندي

اجراي مرحله اول و دوم تکرارهاي اول تا دهم در حل  541مسأله

بهطور ميانگين در شکل ( )15بيشترين مقدار ارزش خالص
فعلي پيمانکار در اجراي  S  2 , R  2حاصل شده است ،که
مترادف با کمترين مقدار ارزش خالص فعلي کارفرما در شکل
( )11است .همچنين بيشترين مقدار ارزش خالص فعلي براي
کارفرما در اجراي  S  2 , R  5حاصل ميگردد .از سوي
ديگر حرکت زيگزاگي ميانگين ارزش خالص فعلي در
 S  2 , R  1در هر دو شکل ( )15و ( )11نشان ميدهد که
اجراي روش با هدف کارفرما ،به سبب تفاوت در اهداف دو
مرحله ،باعث همگرايي در مقادير ارزش خالص فعلي نميشود.
در جدول ( )8مشخص است که اگر چه اجراي مرحله دوم
تاثير زيادي بر بهبود مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول
پيمانکار دارد ،اما تنها درصد اندکي از مقدار ارزش خالص فعلي
مرحله اول کارفرما را تحت تاثير قرار ميدهد .همچنين در
جدول ( )8ميانگين استفاده از ضرباالجل و تعداد مسائل
استفاده کننده از آن در حل  510مسأله در طي تکرارهاي اول تا
دهم مالحظه ميشود ،اما در جدول ( )1ميانگين زمان استفاده و

فعاليتها ،زمانبندي پرداخت خروجي از  S  1, R  1است.
کارفرما در  S  1, R  1با سوق دادن پرداختها به ابتدا يا
انتهاي پروژه [ ،]1مقدار ارزش خالص فعلي خود را بيشينه
ميسازد؛ بهطوريکه پرداختها هزينه تعداد فعاليتهاي کمي را
در بر بگيرد .در نتيجه هنگام اجراي  S  2 , R  1پيمانکار با
شرايطي روبروست که پرداختها يا به ابتدا و يا به انتهاي
پروژه تمايل دارند .او ابتدا سعي ميکند فعاليتها را  ،خصوصاً
آنهايي که خروجي نقدي زيادي داشته و در مسير بحراني نيز
قرار ندارند ،تا جايي که ميشود به تعويق بيندازد؛ سپس
پرداختهايي را که ورودي نقدي بيشتري دارند در جاي خود
نگه دارد .از سوي ديگر ،حتي اين امکان نيز وجود دارد که با به
تاخير انداختن فعاليتهايي که بر روي مسير بحراني قرار دارند،
با وجود کاهش مقدار پرداخت آخر ،در افزايش مقدار ارزش
خالص فعلي خود سعي نمايد؛ فرآيند پيچيدهاي که در نهايت
موجب افزايش مقدار ارزش خالص فعلي پيمانکار و افزايش
زمان ختم پروژه ميشود.

جدول ( :)3ميانگين متغيرهاي مختلف روش پيشنهادي ،با هدف کارفرما ،در حل  541مسأله در طي تکرارهاي اول تا دهم

متغيرهاي
مساله
تکرارها

ميانگين

ميانگين

درصد بهبود

ميانگين

ميانگين

درصد بهبود

ارزش

ارزش

ارزش

ارزش

ارزش

ارزش

خالص فعلي

خالص فعلي

خالص فعلي

خالص فعلي

خالص فعلي

خالص فعلي

پيمانکار در

پيمانکار در

پيمانکار با

کارفرما در

کارفرما در

کارفرما با

مرحله اول

مرحله دوم

اجراي

مرحله اول

مرحله دوم

اجراي

ميانگين
استفاده از
ضرب االجل
در 510
مساله

تعداد مسائل
استفاده
کننده از
ضرب االجل

( 510مساله)

( 510مساله)

مرحله دوم

( 510مساله)

( 510مساله)

مرحله دوم

1

220/3

8921/8

1850/18

81111/3

81055/1

-1/98

2/22

191

2

8821/1

1180/1

88/13

81151/3

80293/0

-2/21

5/05

808

8

8535/5

1125/1

15/01

81112/9

81188/1

-1/11

5/22

258

1

8533/8

1222/2

19/02

81120/1

80329/2

-2/50

5/21

290

5

8518/1

1121/2

15/12

81539/0

81215/2

-1/13

5/11

281

1

8109/9

1815/2

19/55

81222/5

80311/3

-2/21

5/11

812

2

8522/2

1011/2

18/31

81109/3

81133/2

-1/88

1/18

282

3

8531/1

1813/9

20/59

81128/5

80912/5

-2/89

5/88

291

9

8592/9

1112/1

11/15

81118/5

81123/1

-1/12

5/32

211

10

8599/2

1212/8

13/12

81191/1

80391/2

-2/51

5/19
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جدول ( :)4ميا نگين زمان استفاده از ضرب االجل و ميانگين تعداد مسائل استفاده کننده از ضرب االجل در حل  61مسأله منتخب در طي ده تکرار

نرخ تنزيل
%0/10
%0/10
%0/20

3

12

11

تعداد پرداختها
ميانگين استفاده از ضرب االجل

1/13

1/09

1/11

تعداد مسائل استفاده کننده از ضرب االجل

13/00

20/10

13/20

ميانگين استفاده از ضرب االجل

1/23

1/19

1/13

تعداد مسائل استفاده کننده از ضرب االجل

19/30

21/10

20/80

ميانگين استفاده از ضرب االجل

9/11

3/11

2/35

تعداد مسائل استفاده کننده از ضرب االجل

51/50

13/10

15/90

با بررسي کلي جوابهاي دو هدف ،معلوم گرديد که روش

فعاليتها ،زمانبندي پرداختها تعيين ميگردد و در مرحله دوم

پيشنهادي در طول تکرارهاي متوالي ،قادر به يافتن جوابهاي

با تثبيت مکان و مقدار پرداختها ،با هدف بيشينهکردن ارزش

ناچيره است؛ بهطوريکه در اجراي روش با هدف پيمانکار ،در

خالص فعلي پيمانکار ،فعاليتها دوباره زمانبندي ميشوند و

 181مسأله از  510مسأله 2 ،جواب ناچيره و در  11مسأله 8

اين دو مرحله تا زمان رسيدن به جوابهاي ايدهآل تکرار

جواب ناچيره بهدست آمد که ميانگين  1/8جواب ناچيره را

ميگردند .در تعيين زمانبندي پرداختها در مرحله اول ،دو

حاصل مينمايد .اما در اجراي روش با هدف کارفرما ،چون

رويکرد مد نظر قرار گرفت :بيشينهکردن ارزش خالص فعلي

روش پيشنهادي بهصورت متداخل و رفت و برگشت اهداف

پيمانکار و بيشينهکردن ارزش خالص فعلي کارفرما ،نيز دو

پيمانکار و کارفرما را در نظر ميگيرد ،نتايج بهتري بهدست آمد

الگوريتم فرا ابتکاري بر مبناي الگوريتم ژنتيک و الگوريتم

و در  525مسأله بيش از يک جواب پيدا شد؛ بهطوري که تعداد

شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي ارائه گرديد .جواب مرحله

جوابهاي ناچيره در اين مسائل بين  2تا  9جواب با ميانگين

دوم نيز بهصورت بهينه بهدست آمد .پس از تنظيم پارامتر دو

 8/22جواب ناچيره در نوسان است .با اين جوابها گزينههاي

الگوريتم ژنتيک و شبيهسازي ذوب و انجماد تدريجي و مقايسه

بيشتري براي مذاکره در مورد قرارداد در دسترس پيمانکار و

آنها در دو هدف با استفاده از مسائل استاندارد ،مشخص شد

کارفرما قرار ميگيرد .در شکل ( )12تعداد جوابهاي ناچيرهي

که در هدف پيمانکار الگوريتم شبيهسازي ذوب و انجماد

يافت شده در اجراي روش پيشنهادي با هدف کارفرما به تفکيک

تدريجي و در هدف کارفرما الگوريتم ژنتيک نتايج بهتري را

 9حالت وجود دارد.

حاصل ميکند.
نتايج اجراي روش پيشنهادي نشان داد که در هر دو هدف،
مرحله دوم باعث بهبود مقدار ارزش خالص فعلي پيمانکار
ميگردد و مرحله دوم تکرار اول ،حاوي بيشترين مقدار بهبود
است؛ بهگونهايکه در اهداف پيمانکار و کارفرما ،به ترتيب بيش
از  2و  1850درصد مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول
پيمانکار بهبود يافته است .گر چه اجراي مرحله دوم تاثير
زيادي بر بهبود مقدار ارزش خالص فعلي پيمانکار دارد ،تنها
درصد اندکي از مقدار ارزش خالص فعلي مرحله اول کارفرما

شکل ( :)07تعداد جوابهاي ناچيره پيدا شده در اجراي روش

راتحت تاثير قرار ميدهد .همچنين حضور تکرارهاي مختلف

پيشنهادي با هدف کارفرما تحت  9حالت

موجب بهبود جوابها و يافتن جوابهاي ناچيره ميگردد؛

 -5خالصه ،نتايج و رويکردهاي آتي
در اين مقاله يک روش ابتکاري دو مرحلهاي تکرار شونده

بهطوريکه در روش پيشنهادي با اهدف پيمانکار و کارفرما ،به
ترتيب بهطور ميانگين  1/8و  8/22جواب ناچيره در حل 510
مسأله بهدست آمد.

به منظور تعيين همزمان مکان ،زمان و مقدار پرداختها در

چون مدل ارائه شده تاکنون بر روي شبکههاي گرهاي

مسائل زمانبندي پروژه با هدف بيشينه کردن ارزش خالص

مالحظه نشده بود ،از رويکردهاي آتي ،بررسي ساير

فعلي جريانهاي نقدي پيمانکار و کارفرما به صورتي جداگانه،

الگوريتمهاي فراابتکاري در مساله زمانبندي پرداخت است.

ارائه گرديد .در مرحله اول روش پيشنهادي ،با تثبيت زمانبندي

همچنين با اضافه کردن محدوديت منابع و موازنههاي
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مد نظر قرار داد تا حالتي را براي حصول توافق ميان پيمانکار و

 از. زمان ميتوان مدل ارائه شده را منطقيتر نمود-منبع

.کارفرما ايجاد نمايد

تغييرات ساختاري نيز ميتوان تغيير تابع هدف مرحله اول را
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Net Present Value (NPV)

2

Activity On Arc (AOA)

8

Deadline

1

Activity On Node (AON)

5

Simulated Annealing (SA)

1

Genetic Algorithm (GA)

2

Crossover

3

Mutation

9

Roulette Wheel

10

Candidate Pool

11

Tournament

12

C#.Net 2005
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AMD 64 X2 Dual
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