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 چکیده
 .ارائه شده است کیاستراتژ دگاهیمسئله انتخاب سبد پروژه از د یبرا دیمختلط جد حیعددصح یخط یزری مدل برنامه کی ،مقاله نیدر ا

از  یبرخباشد. یم تمرکزم شده توسط کارفرما نییمطلوب تع یفکی سطح در هاو انجام پروژه مانکاریدرآمد پ شیافزا یمدل بر رو نیا

انجام  یبرا ،یواقع یایدن طیتوجه به شرا با .ندانجام شو یتردر زمان کوتاه سازی فشرده نهیهز متحمل شدنبا  نندتوامیپروژه  هایتیفعال

در محیطی غیر قطعی در نظر گرفته ی شنهادیپ یاضیمشکل، مدل ر نیحل ا یبرا .نمود نییتع توانیرا نم یقیپروژه زمان دق هایتیفعال

مواجهه با عدم  یبرا .در نظر گرفته شده است یمثلث یعدد فاز به عنوان یک منتخب هایپروژه هایتیمدت زمان فعالبنابراین،  شده است.

 (TH) ینیهس-یاز روش تراب یمعادل چند هدفه قطع یاضیمنظور حل مدل ر به .بهره گرفته شده است منزی، از روش خیفاز تیقطع

استفاده شده  PSPLIB مجموعه داده معتبر بنام کیاز  یشنهادیحل پ کردیو رو یاضیصحت مدل ر نمایش یبرا .استفاده شده است

حل شده است و تحلیل حساسیت به منظور تحلیل  GAMS 25.1.2نرم افزار  CPLEXمدل ارائه شده با استفاده از حل کننده  .است

 نتایج انجام شده است.
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ABSTRACT 
In this paper, a new mixed-integer linear programming model is presented for the problem of project 

portfolio selection from a strategic perspective. This model is concentrated on increasing the 

contractor's income and projects implementation at the desired quality level determined by the 

employer. Some project activities can be executed in a shorter time through incurring the crashing cost. 

With respect to the real-world conditions, it is not possible to determine an exact time for project 

activities implementation. To solve this problem, the proposed mathematical model is considered in an 

uncertain environment. Therefore, activities duration of selected projects is considered as a triangular 

fuzzy number. To deal with the fuzzy uncertainty, the Jiménez method is utilized. Torabi-Hassini (TH) 

method is used in order to solve the deterministic equivalent multi-objective mathematical model. A 

valid data set called PSPLIB is used to demonstrate the accuracy of the mathematical model and the 

proposed solution approach. The presented model is solved using CPLEX solver of GAMS 25.1.2 and 

a sensitivity analysis is implemented to analyze the results.  
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 مقدمه -1
 های موجود در دنیای واقعیمحدودیتبا چندین پروژه برای انجام توسط پیمانکار ، وجود پروژه از موضوعات بسیار مهم در مدیریت

در واقع انتخاب . ]1[ واقعی داشته باشد، کسب بیشترین درآمد برای شرکت پیمانکار بسیار حائز اهمیت است چنانجه پروژه ماهیتاست. 

( 1PPS)از این رو انتخاب سبد پروژه  .میزان عایدی پیمانکار نقش بسیار مهمی را ایفا نمایدتواند در میدر دست  هایها از پروژهبهترین پروژه

 مسائل انتخاب سبد پروژه .]4-2[در نظر گرفته شده استو تشخیص استراتژی ها دهی اجرای مناسب پروژهیک وسیله حیاتی برای سازمان

ریزی دو یک مدل برنامه ]4[ پژوهش مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است.سازی بهینههای ریاضی های گذشته در چارچوب مدلدر دهه

ریزی خطی به کمک یک مدل ریاضی برنامه ]5[ پژوهش .اندهتحت شرایط عدم قطعیت برای مسئله انتخاب سبد پروژه ارائه دادهدفه 

 ای مناسب باشند.که از لحاظ هزینه دونهایی برگزیده شپروژههای تحقیق و توسعه، اند که چگونه از میان پروژهنشان داده عددصحیح مختلط

 ریزی عددصحیحیک مدل برنامه ]6[پژوهش  باشد.ها میها و بودجه دردسترس پروژهتمرکز اصلی این پژوهش بر روی مدیریت هزینه

یک در جایی دیگر  .نداائه دادهاررسانی سود( 2NPVبیشینه نمودن ارزش خالص فعلی )با هدف پروژه و انتخاب  مختلط به منظور زمانبندی

. ها با درنظرگرفتن منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ارائه شده استانتخاب پروژه و زمانبندی آنریزی عددصحیح مختلط برای مدل برنامه

زمانبندی  .]8[ همزمان در نظر گرفته استها بصورت ها و زمانبندی آنهای منابع را در انتخاب پروژهمحدودیت نیزمقاله دیگری  ]7[ پژوهش

و در آن به مورد بررسی قرار گرفته  ]9[ پژوهش و انتخاب سبدپروژه با درنظر گرفتن محدودیت منابع در مطالعه انجام گرفته توسط

  هاست.و اتمام به موقع پروژه است. تمرکز پژوهش در مدیریت سبد پروژهها پرداخته شده دهی به انجام پروژهاولویت

تمرکز این دارند.  TSو  GA ،SAها با مقایسه سه الگوریتم فراابتکاری بنام ویسندگان سعی در اولویت دادن به پروژهن، ]10[در تحقیق 

 تخاب سبد پروژهان برای زمانبندی وریزی غیرخطی عددصحیح مختلط یک مدل برنامه هاست.تحقیق نیز بر روی انتخاب و زمانبندی پروژه

ه و در گام بعد از ممنوعجستجوی الگوریتم  ای بهره گرفته شده است. در روش اول ازمرحلهیک روش دو  تحقیق ارائه شده که در آن ازدر 

خاب و برای انت ریزی خطی عددصحیح مختلطبرنامهیک مدل  ]1[براساس تحقیق  .]11[ الگوریتم جستجوی ذرات استفاده شده است

های بودجه محدودیت با درنظرگرفتنها در آینده گذاریسرمایه شده که هدف آن بیشینه نمودن ارزش خالص فعلیارائه ها پروژهزمانبندی 

در مقاله دیگری شود. می ها انتخابترین فاز برای انجام پروژهبهینه ،کمک این مدله ها بمختلف اجرا برای پروژهبا توجه به فازهای . است

های استراتژیکی کمکهای مالی و برگشتوجه قرار گرفته است. سبد پروژه از دیدگاه استراتژیک مورد ت مسئله انتخاب ]12[ پژوهش توسط

ت شرایط عدم در این پژوهش مسئله تح هایی است که در این تحقیق برای انتخاب سبد پروژه در نظر گرفته شده است.از جمله آرمان

 دارد.قطعیت فازی قرار 

ئله مسدو هدفه برای عددصحیح مختلط  خطی ریزیمشخص شده و یک مدل برنامهشکاف تحقیقاتی  ،شدههای انجام بررسیبراساس 

های برخی از فعالیتن مقاله در ای رارائه شده است. برای نخستین باها کیفیت انجام پروژهنمودن درآمد و  انتخاب سبد پروژه با اهداف بیشینه

در نظر گرفته شده رکرد ها، جریمه دیبه منظور تحویل به موقع در انجام پروژهدر این مقاله، سازی دارند. های منتخب قابلیت فشردهپروژه

وجه به دو هدفه تبا های هر پروژه مشخص نیست، یک عدد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است. از آنجا که مدت زمان انجام فعالیتاست. 

 ده است.بهره گرفته شبا استفاده از نظرات خبرگان ریزی چندهدفه خطی مدل برنامه هسینی برای حل-بودن مسئله از روش ترابی

 تعریف مسئله -2 

کیفیت با هدف حداکثر نمودن درآمد و  سازی زمانبندی و انتخاب سبد پروژهبهینه ،که در این پژوهش در نظر گرفته شدهای مسئله

𝑣ها بصورت پروژهباشد. می های منتخبدر انجام پروژه ∈ 𝑉  ست هاای از فعالیتدارای مجموعهها هر یک از پروژه است.در نظرگرفته شده

𝑖 که به صورت ∈ 𝑁𝑣 است و بصورت مدت زمان تحویل هر پروژه معلوم شود. تعریف می𝑑𝑑𝑣 .میزان درآمد بدست  نشان داده شده است

با عدم قطعیت فازی مواجه است و است که  �̃�𝑖𝑣دارای مدت زمان  در هر پروژه فعالیتهر . است 𝐼𝑁𝑣 و برابر با پروژه مشخص آمده از هر

برخی  باشد.می 𝐿𝑆𝑖𝑣و  𝐸𝑆𝑖𝑣ن زمان شروع آن بترتیب برابر با تریزودترین زمان شروع و دیرشود. گیرنده تعیین میحدود آن توسط تصمیم

ها بصورت سازی این دسته از فعالیتفشردهحداکثر میزان  نمایش داده شده است. 𝛽𝑖𝑣سازی دارند که با ها قابلیت فشردهها در پروژهاز فعالیت

𝑇𝑖𝑣 .مقدار هزینه برای هر فعالیت در پروژه تعریف شده و در مدل ریاضی بصورت  نشان داده شده است𝐶𝑂𝑖𝑣 .مقدار  نمایش داده شده است

عالوه بر موارد ارائه شده سطح کیفی هر فعالیت  نشان داده شده است. 𝐶𝑂′𝑖𝑣با یافته به هر فعالیت در هر پروژه سازی تخصیصهزینه فشرده

در مدل ریاضی نمایش داده شده است.  𝑄′𝑖𝑣و  𝑄𝑖𝑣بترتیب با  ،در پروژه و نیز سطح کیفی هر فعالیتی از پروژه که قابلیت فشردگی را دارد

تمامی نمادهای بکاررفته در مدل ریاضی پیشنهادی در نشان داده شده است.  𝐶𝑂′′𝑣جریمه تأخیر برای هر پروژه بصورت  عالوه بر موارد باال

 شود. ادامه تشریح می

                                                 
1 Project portfolio selection 
2 Net Present Value 
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 نمادها -3
 هامجموعه -1-3

i,j هاهای تمامی پروژهمجموعه فعالیت  (i,j)=1,2,…,𝑁𝑣 

v ها مجموعه تمامی پروژهv=1,2,…,V 

k  های انتهایی هر پروژهفعالیتمجموعه  
 پارامترها -2-3

𝐼𝑁𝑣  درآمد حاصل از انجام پروژهv 

𝐷𝐷𝑣  مهلت انجام پروژهv 
𝐶𝑂′′𝑣  جریمه تأخیر انجام پروژهv 

𝜃𝑖𝑣  اگر فعالیتi  به پروژهv  ،و درغیراینصورت صفر خواهد بود. 1تعلق داشته باشد 

𝐸𝑆𝑖𝑣  زودترین زمان آغاز فعالیتi  در پروژهvام 

𝐿𝑆𝑖𝑣  دیرترین زمان شروع فعالیتi ام در پروژهvام 

𝛽𝑖𝑣  اگر فعالیتi م در پروژهvدر غیر اینصورت صفر خواهد بود. و 1سازی داشته باشد، ام قابلیت فشرده 

�̃�𝑖𝑣  مدت زمان انجام فعالیتi  در پروژهvام 
𝑇𝑖𝑣 سازی فعالیت فشرده حداکثر میزانi  در پروژهvام 

𝐶𝑂𝑖𝑣  هزینه انجام فعالیتi  در پروژهvام 

𝐶𝑂′𝑖𝑣 سازی فعالیت هزینه فشردهi  در پروژهvام 

𝑄𝑖𝑣  سطح کیفی فعالیتi ام در پروژهvام 

𝑄′𝑖𝑣 سازی فعالیت سطح کیفی ناشی از فشردهi  در پروژهvام 
P های هر پروژه میان فعالیت نیازی درمجموعه روابط پیش 

 متغیرهای صفرویک -3-3
𝑍𝑣   اگر پروژهv ،ودر غیر اینصورت صفر خواهد بود. 1ام انتخاب شود 

𝑋𝑖𝑣  اگر فعالیتi  در پروژهv ،و درغیر اینصورت صفر خواهد بود. 1ام انجام شود 

 مثبت متغیرهای عددصحیح -4-3
𝑌𝑖𝑣  زمان شروع فعالیتi  در پروژهvام 

𝐶𝑇𝑖𝑣  فعالیت میزان فشردگیi در پروژه امvام 

𝑑𝑢𝑣  میزان روز تأخیر در انجام پروژهvام 

 مدل ریاضی -5-3

که با توجه  𝛼در سطح  ]13[ پژوهش با استفاده از روش ارائه شده توسطدو هدفه سازی شده قطعی در این بخش مدل ریاضی معادل

 ه شرح زیر است. شود، بگیرنده حاصل میبه نقطه نظر تصمیم

(1) 𝑀𝑎𝑥 𝑍1 =  ∑ 𝑍𝑣

𝑉

𝑣=1

𝐼𝑁𝑣 − (∑ ∑ 𝐶𝑂𝑖𝑣𝑋𝑖𝑣 +

𝑉

𝑣=1

𝑁𝑣

𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝑂′𝑖𝑣𝐶𝑇𝑖𝑣 +

𝑉

𝑣=1

𝑁𝑣

𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝑂′′𝑖𝑣𝑑𝑢𝑣)

𝑉

𝑣=1

𝑁𝑣

𝑖=1

 

(2) 𝑀𝑎𝑥 𝑍2 =
(∑ ∑ 𝑄𝑖𝑣𝑋𝑖𝑣

𝑉
𝑣=1

𝑁𝑣
𝑖=1 − ∑ ∑ 𝑄′

𝑖𝑣
𝐶𝑇𝑖𝑣

𝑉
𝑣=1

𝑁𝑣
𝑖=1 )

∑ 𝑁𝑣
𝑉
𝑣=1

 

S.t. 

(3) ∑ 𝑍𝑣 ≥ 1

𝑉

𝑣=1

 

(4) ; ∀𝑖 ∈ 𝑁𝑣 , ∀𝑣 ∈ 𝑉 ∑ 𝜃𝑖𝑣

𝑁𝑣

𝑖=1

𝑋𝑖𝑣 = 𝑁𝑣𝑍𝑣 
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(5) ; ∀𝑖 ∈ 𝑁𝑣 , ∀𝑣 ∈ 𝑉 𝑌𝑖𝑣 ≥ 𝐸𝑆𝑖𝑣𝑋𝑖𝑣  

(6) ; ∀𝑖 ∈ 𝑁𝑣 , ∀𝑣 ∈ 𝑉 𝑌𝑖𝑣 ≤ 𝐿𝑆𝑖𝑣𝑋𝑖𝑣 

(7) ; ∀(𝑖, 𝑣) ∈ 𝜃, ∀(𝑖, 𝑣) ∈ 𝛽 𝐶𝑇𝑖𝑣 ≤ 𝑇𝑖𝑣 

(8) ; ∀(𝑖, 𝑗, 𝑣) ∈ 𝑃, ∀(𝑖, 𝑣) ∈ 𝜃 𝑌𝑗𝑣 ≥ 𝑌𝑖𝑣 + ((𝛼𝐸2
𝑑𝑖𝑣 + (1 − 𝛼)𝐸1

𝑑𝑖𝑣)𝑋𝑖𝑣) − 𝐶𝑇𝑖𝑣 

(9) ; ∀𝑣 ∈ 𝑉 𝑑𝑢𝑣 ≥ 𝑌𝑘𝑣 − (𝐷𝐷𝑣𝑍𝑣) 

(10)  ∑ ∑ 𝑄𝑖𝑣𝑋𝑖𝑣
𝑉
𝑣=1

𝑁𝑣
𝑖=1 − ∑ ∑ 𝑄′

𝑖𝑣𝐶𝑇𝑖𝑣
𝑉
𝑣=1

𝑁𝑣
𝑖=1

∑ 𝑁𝑣
𝑉
𝑣=1

≥ 𝑄𝑚𝑖𝑛 

(11) ; ∀𝑖 ∈ 𝑁𝑣 , ∀𝑣 ∈ 𝑉 𝑍𝑣 , 𝑋𝑖𝑣 ∈ {0,1} 

(12) ; ∀𝑖 ∈ 𝑁𝑣 , ∀𝑣 ∈ 𝑉 𝑌𝑖𝑣 , 𝐶𝑇𝑖𝑣 , 𝑑𝑢𝑣 ∈ 𝑖𝑛𝑡+ 

𝐸1 مدلکه در این 
𝑑𝑖𝑣  و𝐸2

𝑑𝑖𝑣 به صورت 𝐸1
𝑑𝑖𝑣 =

𝑑𝑖𝑣
𝑜 +𝑑𝑖𝑣

𝑚

2
𝐸2و   

𝑑𝑖𝑣 =
𝑑𝑖𝑣

𝑚+𝑑𝑖𝑣
𝑝

2
𝑑𝑖𝑣و  شودتعریف می 

𝑜  ،حدپایین𝑑𝑖𝑣
𝑚  حدو وسط و𝑑𝑖𝑣

𝑝  حد

باشد. در تابع هدف مد سازمان میدنبال بیشینه نمودن میزان درآب( نشان داده شده، 1تابع هدف اول که در رابطه ) باال در فازی مثلثی است.

نماید که ( تصمین می3) رابطهمحدودیت  شود. حداکثرهای انتخابی انجام پروژهمتوسط سطح کیفیت سعی بر آن است تا ، ((2دوم )رابطه )

های انتخاب شد، فعالیتای دهد که چنانچه پروژه( نشان می4) رابطه محدودیت های موجود برگزیده شود.حداقل یک پروژه از میان پروژه

های هر پروژه بین زودترین و نماید که فعالیت( تضمین می6( و )5) موجود در روابط هایمحدودیت ال آن انتخاب شود.بآن پروژه نیز بدن

 ه میزانبحداکثر  تاکند را مجبور می گیمیزان فشردگی هر فعالیت قابل فشرد (7محدودیت رابطه ) خود آغاز شود. دیرترین زمان شروع

( مقدار 9محدودیت)کند. ها را بیان مینیازی موجود میان پروژه، روابط پیش(8محدودیت رابطه ) کاهش یابد.، اشبیشترین زمان فشردگی

یشتر از یک سطح کیفی حداقل، بهای انتخابی کند که کیفیت پروژه( تضمین می10نماید. محدودیت )تأخیر پروژه انتخابی را محاسبه می

 هد. متغیرهای تصمیم مسئله را نشان می د( 12( و )11روابط )شود. 

)اهمیت(  برای حل آن بهره گرفته شده است. وزن ]14[ هسینی -قطعی بدست آمده، از روش ترابیحال از آنجا که یک مدل دو هدفه خطی 

درجه عضوریت هر یک از توابع هدف بدست ابن روش در ابتدا هر یک از توابع هدف با استفاده از نظر خبرگان تعیین شده و با توجه به 

 دهد.نشان میداکثرسازی حبرای مسائل ( درجه عضویت توابع هدف را در حالت کلی 13رابطه ). شودنشان داده می 𝜇𝑖(𝑥)و با  آیدمی

(13) 

𝜇𝑖(𝑥) = {

1
𝑂𝐹𝑖 − 𝑂𝐹𝑖

𝛼−𝑁𝐼𝑆

𝑂𝐹𝑖
𝛼−𝑃𝐼𝑆 − 𝑂𝐹𝑖

𝛼−𝑁𝐼𝑆

0

                
𝑂𝐹𝑖 > 𝑂𝐹𝑖

𝛼−𝑃𝐼𝑆

𝑂𝐹𝑖
𝛼−𝑁𝐼𝑆 ≤ 𝑂𝐹𝑖 ≤ 𝑂𝐹𝑖

𝛼−𝑃𝐼𝑆

𝑂𝐹𝑖 < 𝑂𝐹𝑖
𝛼−𝑁𝐼𝑆

     

هدف تابع با استفاده از  𝛼 (منفی)آل مثبتهای ایدهجواب با توجه به درجه شدنی کیفیتدرآمد و  هدف دو تابعیک از ر که برای ه

𝑀𝑖𝑛(𝑀𝑎𝑥)𝑂𝐹𝑖 شود.تعیین می( 12( تا )3های )و محدودیت    

 ج حل مدل ینتا -4 

 PSPLIBبرای ارزیابی نتایج بدست آمده از مدل ریاضی و رویکرد حل پیشنهادی، از مجموعه داده 

(http://129.187.106.231/psplib)  یک مجموعه هااین دادهها برای سه پروژه سازگار شده است. داده ،استفاده شده و متناسب با آن ،

فعالیته بهره گرفته  23فعالیته و یک پروژه نمونه  20از دو پروژه نمونه داده استاندارد برای مسائل زمانبندی پروژه بوده و در این پژوهش 

مقادیر توابع در این بخش،  .]15[ ها صورت گرفته استاصالحاتی بر روی آنشده است و متناسب با پارامترهای تعریف شده در بخش قبل، 

ها عالوه براین در ادامه به منظور نمایش روند صحیح توابع هدف، موازنه میان آناست. مورد بررسی قرار گرفته  𝛼هدف درسطوح مختلف 

 سازیدر کنار این موارد، بدیهی است که پارامترهای حساس مدل نظیر حداکثر میزان فشردهرود باشد. بایستی مطابق با آنچه انتظار می

های این بخش در یک وزن مشخص و معیار به این نکته نیز توجه شود که تمامی تحلیلیرد. گمورد ارزیابی قرار  های پروژه بایستیفعالیت

 در نظر گرفته شده است.  THبرای روش 

و مقادیر ( برای تابع هدف اول )درآمد( 6803800و12476190بصورت مقادیر ) 𝛼مقادیر بدست آمده از توابع هدف در هر یک از سطوح 

دهد در تابع هدف اول ( ارائه شده نشان می1است. روند این مقادیر که در شکل ) بدست آمده ( برای تابع هدف دوم683/0و  707/0)
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که در این شکل مشاهده  همانطور به میزان بسیار کمی از درآمد کاسته شده است. 5/0تا  1/0از  𝛼با افزایش سطح  )بیشینه نمودن درآمد(

این موضوع به خوبی در های انتخابی است. رخ داده که ناشی از کاهش تعداد پروژه 6/0به  5/0شود، تغییر)کاهش( محسوسی از سطح می

ها به بدبینانه خود نزدیکتر شده و مدت زمان انجام فعالیت ،رودانتظار می 𝛼شود. در واقع به طور کلی با افزایش سطح شکل دیده می

حال از طرفی دیگر در ها افزایش پیدا نماید و از درآمد شرکت کاسته شود. بدلیل افزایش منبع مصرفی برای انجام پروژه، هزینهدرنتیجه 

دلیل این است که چون منجر به کاهش در میزان کیفیت شده است. روند کاهشی کیفیت ب 9/0تا  1/0از  𝛼(، تأثیر افزایش سطوح 2شکل )

ها را تا حد مجاز خودشان فشرده تاریخ تحویل و جریمه دیرکرد درنظر گرفته شده، لذا مدل ریاضی مسئله تصمیم گرفته تا برخی از فعالیت

 ها کاهش یافته است. نماید. از این رو کیفیت انجام پروژه
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ها یک رابطه معنایی وجود داشته باشد، مقادیر دو تابع هدف درآمد و کیفیت از آنجا که مسئله دارای دو تابع هدفی است که بایستی میان آن

𝛼در سطح  =  مقادیر نسبت به یکدیگر مطابق با انتظاری که( ارائه شده که روند این 1نقطه جواب پارتویی بصورت جدول ) 7در  0.5

به  1465891دهد با افزایش میزان درآمد از ( به تصویر کشیده شده که نشان می3رند، روند صحیحی است. این موضوع در شکل )می

انجام نتیجه کیفیت های شرکت از طرفی کاهش افته و در چرا که هزینهدرصد کاهش یافته است.  10تقریبا ، میزان کیفیت 12476210

 شود.شرایط کم می در اینها پروژه

 

 

 

  

6.00E+06

7.00E+06

8.00E+06

9.00E+06

1.00E+07

1.10E+07

1.20E+07

1.30E+07

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

مد
درآ

سطح آلفا

0.67

0.675

0.68

0.685

0.69

0.695

0.7

0.705

0.71

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

ت
فی

کی

سطح آلفا

 𝛼(: روند تابع هدف درآمد در سطوح مختلف 1شکل )

 𝛼(: روند تابع هدف کیفیت در سطوح مختلف 2شکل )

𝛼(: مقادیر توابع هدف مسئله در سطح 2جدول ) = 0.5 
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 مجموعه نقاط پارتویی 1 2 3 4 5 6 7
 تابع هدف درآمد 12476210 9716904 6785122 5482110 4361674 2931783 1465891

 هدف کیفیت تابع 71/0 72/0 74/0 75/0 77/0 78/0 79/0

 

، 5باشد. با افزایش سازی میگذارد شامل موعد تحویل و میزان فشردهدو پارامتر حساس مدل که بر روی مقادیر تابع هدف درآمد تأثیر می

( ارائه شده و روند این نتایج در 2واحدی موعد تحویل و نیز افزایش یک واحدی به حداکثر میزان فشردگی، نتایج در جدول ) 80تا  10

𝛼( قابل مشاهده است. این نتایج در سطح 4شکل ) =  حاصل شده است. THبرای مقادیر وزنی و پارامترهای روش  5/0و وزن معیار  0.5

 
 

 

 

 𝑇𝑖𝑣و  𝑑𝑑𝑣تغییرات  +0+ و0 +1+ و 5 +2+ و 10 +3+ و 20 +4+ و 40 +5+ و 80

 𝑍1مقدار  12475450 12475240 12476110 12475980 12475850 12475720
 

 

 

 

 گیرینتیجه   -5

0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79

0.8

0.00E+00 2.00E+06 4.00E+06 6.00E+06 8.00E+06 1.00E+07 1.20E+07 1.40E+07

ت
فی

کی

درآمد

1,247.48

1,247.50

1,247.52

1,247.54

1,247.56

1,247.58

1,247.60

1,247.62

د
م
رآ
د

x 
1

0
0

0
0

Tوddتغییرات

𝛼(: روابط میان توابع هدف مسئله در سطح 3شکل ) = 0.5 

 
 (: مقدار تابع هدف درآمد 3جدول )

 

×
1

0
4
 

 T و dd( میزان تابع هدف درآمد با تغییرات  4شکل )

 

207



 

نمودن درآمد و بهبود در چند پروژه با هدف بیشینهیک مدل ریاضی جدید به منظور مواجهه با مسئله انتخاب و زمانبندی در این مقاله 

و تعیین شکاف  های انجام گرفته در ادبیات موضوعتوجه به بررسیبا ارائه شده است. رایط عدم قطعیت ش تحت هاپروژه انجامکیفیت 

و با پرداخت هزینه قابل انجام هستند. از طرفی کیفیت انجام این سازی داشته ها قابلیت فشردهها در پروژهتحقیقاتی، برخی از فعالیت

این درحالی است که شود و این موضوع در مدلسازی ریاضی در نظر گرفته شده است. می به نسبت کاسته سازیها با توجه به فشردهفعالیت

ها از سوی کارفرما مشخص بوده و همچنین موعد تحویل پروژهها تعیین نماید. سازمان بایستی یک سطح حداقل برای کیفیت انجام پروژه

است. بهره گرفته شده  THسازی شده از رویکرد ه قطعی معادلبرای حل مدل چندهدف نماید. سپسسازمان بابت تأخیر جریمه پرداخت می

اجرا شده و درستی و  CPLEXکننده و حل GAMS 25.1.2افزار در نرم PSPLIBنتایج حل مدل با استفاده از مجموعه داده معتبر 

تابع هدف مورد سنجش قرار ، مقادیر دو 𝛼صحت مدل پیشنهادی ارزیابی شده است. همچنین در بخش تحلیل نتایج در سطوح مختلف 

𝛼نقطه جواب پارتویی در یک سطح مشخص   7در رابطه معکوس مورد انتظار در میان اهداف  گرفته است. عالوه بر این = نشان داده  0.5

مقادیر  بر رویها پروژه در موعد تحویل هر پروژه و حداکثر میزان ممکن برای فشردگی برخی از فعالیت افزایشدر کنار این، شده است. 

 تأثیرگذار است.تابع هدف درآمد 
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