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 چکیده
 یاضیر هایتوسعه مدل . اگرچه،است مورد بررسی قرار گرفته یبه طور قابل توجه ریاخ هایپروژه در دهه یدر مسائل زمانبند یساز نهیبه

 نهیهز متحمل شدنبا  توانیآنجا که م ازاست.  گرفته قرار توجه مورد ندرت به پروژه هزینه و هاپروژه سکیبه منظور مواجهه با ر یخط

امکان مقاله،  نیدر ا یشنهادیپ یاضیدر مدل ر ؛به حداقل رساند یمجاز فشردگ زماندر پروژه را با توجه به  تیفعال مازاد، زمان اتمام هر

. ستین ینبی شیقابل پ هاتیمدت زمان انجام فعال ،یواقع یایدن طیبا توجه به شرا یطرف ازها وجود دارد. تیاز فعال یبرخفشرده سازی برای 

 کبه عنوان یپارامتر  نیاساس، ا نیا بر. پارامتر وجود ندارد نیا یاحتمال عیتوز و باشدیموجود نم هاتیفعال مدت زمان از یاطالعاتاغلب 

 طیتوجه به شرا باشوند. یم تعیین رندهگی میبا توجه به نقطه نظر تصم هاتید و مدت زمان فعالوشمی در نظر گرفته  یمثلث یعدد فاز

 یفاز تیپروژه تحت عدم قطع کی یمسئله زمانبند یبرا (MILP) مختلط حیعددصح یخط یزریبرنامه مدل  کیمقاله  نی، در امذکور

 رندهیگ می، نظرات تصمگیردرا در نظر میها نهیو هز سکری زمان، نمودنارائه شده سه هدف حداقل  یاضیآنجا که مدل ر ازشود. یارائه م

استفاده  یآرمان یزریمقاله، از روش برنامه  نیمسئله چندهدفه در ا نیحل ا یبرا. است تاهمی حائز هااز آرمان یدر انحرافات مثبت و منف

 لیتحل جینتا ید و درستوشمیاجرا GAMS  نرم افزار مجموعه داده معتبر در کیبا استفاده از  یشنهادیپ یاضیمدل ر سرانجام،شود. یم

 شود.یم

 ریزی آرمانیها، عدم قطعیت فازی، برنامهفشرده سازی فعالیتهزینه و ریسک،  -مدیریت پروژه، موازنه زمان کلمات کلیدی:
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ABSTRACT 
Optimization in project scheduling problems has been significantly investigated in recent decades. 

However, the development of linear mathematical models in order to deal with projects risk and project 

costs has rarely been considered. Since, considering allowable crashing time, the completion time of 

each activity can be  minimized through incurring an extra cost, it is possible for some activities to be 

crashed in the mathematical model proposed in this paper. On the other hand, according to the real-

world conditions, the duration of activities implementation is not predictable. There is no information 

regarding activities duration and the probability distribution of this parameter is not available. 

Accordingly, this parameter is considered as a triangular fuzzy number, and activities duration are 

determined according to the decision maker's point of view. Given the abovementioned circumstances, 

in this paper, a mixed-integer linear programming (MILP) model for the problem of scheduling a single 

project is presented under fuzzy uncertainty. Since the proposed mathematical model considers three 

objectives of minimizing time, risk, and costs, the decision maker's perspectives on the positive and 

negative deviations of goals are important. A goal programming method is applied in this paper to solve 

this multi-objective problem. Finally, the proposed mathematical model is implemented in GAMS  

using a valid data set, and the accuracy of results is evaluated. 

Keywords: Project management, time-cost-risk trade-off, crashing activities, fuzzy uncertainty, goal 

programming. 
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 مقدمه -1
ب برای منابع در دسترس مناسریزی ، استفاده از یک رویکرد برنامههای امروزیمهم مدیران پروژه در انجام پروژهاصلی و یکی از اهداف 

پروژه است. این  عدم تأخیر در اتماماز جمله مسائل مهمی که مدیران پروژه با آن روبرو هستند،  .]2[  برای محقق نمودن اهداف است

د در میزان منابع ها، تخمین مجدشامل عدم تخمین مدت زمان انجام فعالیتموضوع ممکن است به دالیلی رخ دهد. سه مورد از این دالیل 

رار است مواجه شود، ها، پروژه با تأخیر قبینیهنگامی که مطابق با پیش .]3-1[ است ارائه شدهبینی نشده در دسترس و  اختالالت پیش

 تحویلش به اتمام برسد. چنانچه این کار انجام نشود، پروژه بایستی دیرتر از زمان نیاز است تا تسریع در روند انجام پروژه انجام پذیرد.

پوشانی میان انجام هم ند،که قابلیت فشردگی را دار ییهاسازی برخی از فعالیتفشردهشامل  ،تواند در این شرایط انجام شوداقداماتی که می

ه کار گرفته خواهند بها منابع بیشتری سازی فعالیتبه هنگام فشرده .]3[ هاستفعالیت و جابجایی تعویض یا ونیاز هم های پیشفعالیت

نمودن حداقل در وافعهای پروژه بایستی به درستی شناسایی و مدیریت شوند. های مختلف در انجام فعالیتوجود ریسک ممکن است. شد

رفتن این فاکتورها در نظر گ رود.های مهم به شمار میهای مختلف از جمله چالشای و زمانی برای پروژهها در کنار اهداف هزینهریسک

یست بلکه یک فرایند نسازی ریسک پروژه نه تنها یک فرایند بهینه مدیریت. ]4[ ها شودتواند منجر به افزایش موفقیت در انجام پروژهمی

 دارد. ت پروژهمدیریت ریسک پروژه همانند مدیریت زمان و هزینه در پروژه، بستگی به دانش مدیری الزامی برای موفقیت پروژه است.

 .]5[ پروژه ایجاد نمایند ها رویدادها یا شرایطی هستند که ممکن است تأثیرات مثبت و منفی بر روی اهدافریسک

فرض خطی بودن استفاده از  باریزی خطی، را با استفاده از برنامهزمان -موازنه هزینه ئلهمس رای اولین بارب ]6[ در تحقیق انجام گرفته توسط

 ]7[ر پژوهشی توسط دعالوه بر این تحقیق، چندین سال بعد است.  بندی نمودهفرمولهها ساختمانی رابطه بین زمان و هزینه برای فعالیت

ها در نظر بین فعالیت برای نزدیک شدن به دنیای واقعی، روابط  ]8[ در پژوهشمطالعاتی در مورد موازنه زمان و هزینه انجام گرفته است. 

مودن هزینه نریزی خطی عددصحیح برای مواجهه با یک مسئله زمانبندی پروژه با هدف کمینه گرفته شده است. همچنین از یک برنامه

 .]9[روژه بوده است تمرکز آن روی منابع مطلوب در انجام پدر پژوهش دیگری همین مسئله مورد توجه قرار گرفته و  بهره گرفته شده است.

ها ارائه عالیتفسازی یک مدل ریاضی غیرخطی برای مسئله زمانبندی پروژه با درنظرگرفتن فشرده  ]10[در مطالعه انجام گرفته توسط  

گیری چندهدفه یمیک مدل تصم ]11[ تحقیق در ها بوده است.سازی فعالیتهای ناشی از فشردهتمرکز این پژوهش بر روی هزینهشده است. 

عملگر ارزش ز تحت شرایط عدم قطعیت فازی ارائه شده است. در این پژوهش با استفاده اای و زیست محیطی با اهداف زمانی و هزینه

  زدایی شده است.بینانه و بدبینانه اقدام به فازی-های خوششاخصانتظاری با 

براساس مطالعه انجام  اند.هایی را انجام دادههای اخبر نیز در این حوزه بررسیهایی در سالدر کنار مواردی که در باال ذکر شد، پژوهش

ریزی برنامهاساس آن که ارائه شده  (1TCT) زمان-ه هزینهازنموسازی بهینهبرای جدید یک ساختار محاسباتی ، ]12[گرفته توسط 

های زمان بعنوان یکی از چالش -مسئله تسطیح منابع و موازنه هزینه ]13[در تحقیق. است 3و روش مبتنی بر شناوری (2IPعددصحیح )

ریزی خطی عددصحیح مختلط با درنظر در این تحقیق، یک برنامهسازی در حوزه مدیریت پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. مسائل بهینه

عالوه بر موارد ارائه شده است. برداری از منابع های وابسته به بهرهو هزینهتقیم سهای مستقیمی و غیر مهای فشردگی، هزینهگرفتن هزینه

های غیرقابل انطباق در کیفیت اجرای پروژه تأثیر گذار است. از این رو در مطالعه انجام های انجام گرفته، وجود ریسکدر تحقیقذکرشده 

 مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است. ای یک مدل ریاضی جدید تحت شرایط عدم قطعیت فازی بازهگرفته 

های تحقیقاتی شناسایی شده است. همانطور که بیان شده است، در زمینه موازنه زمان شکافهای انجام گرفته در ادبیات، با توجه به بررسی

ریزی خطی در این پژوهش یک مدل برنامهلذا و هزینه، بررسی در موضوع مهمی همچون ریسک به ندرت مورد توجه قرار گرفته شده است. 

نیز اجرای سازی، و حداقل نمودن ریسک پروژه و های فشردههزینهزمانبندی پروژه با هدف کمینه نمودن  به منظورعددصحیح مختلط 

ریزی روش برنامهبا استفاده از  و گیرندگانبا درنظرگرفتن نظرات تصمیمتحت شرایط عدم قطعیت فازی، پروژه در کمترین زمان ممکن 

 ارائه شده است.  ]14[(4WGPدار )آرمانی وزن

 

 بیان مسئله -2
فعالیت  I( است. برای درک بهتر این مسئله، یک پروژه با 5TCRTریسک )-هزینه-این پژوهش، موازنه زمانه در عمسئله مورد مطال

                                                 
1 Time-cost tradeoff 

2 Integer programming 
3 Path-float based technique 
4 Weighted goal programming 
5 Time–cost–risk trade-off 
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استفاده  AONمعموال برای نمایش یک پروژه بصورت گرافیکی از یک شبکه را در نظربگیرید که فعالیت ابتدایی و انتهایی آن موهومی است. 

𝑚که با  چندین حالت برای اجرا در نظر گرفته شده است های پروژههر یک از فعالیت برای .شود. می ∈ 𝑀 از طرفی  شود.نشان داده می

ها برای دهد که کدام یک از حالتنشان می 𝜃𝑖𝑚توانند اجرا شوند. بدین منظور ها در یک حالت، برخی در دو حالت و ... میبرخی از پروژه

ها در مدل ریاضی پیشنهادی تحت شرایط عدم قطعیت فازی پارامتر مربوط به مدت زمان انجام فعالیت  ها، قابل انجام است.انجام فعالیت

𝑖هر فعالیت  شود. عالوه بر این براینشان داده می �̃�𝑖𝑚درنظرگرفته شده و با عدد فازی مثلثی  ∈ 𝐼 زودترین زمان شروع و دیرترین زمان ،

سازی داشته های پروژه قابلیت فشردهبرخی از فعالیتعالوه براین،  ضی نشان داده شده، مشخص است.در مدل ریا 𝐿𝑆𝑖و  𝐸𝑆𝑖پایان که با 

 𝑅𝑖𝑚همچنین برای انجام فعالیت در هر حالت اجرایی، یک مقدار ریسک وجود داشته که با  در مدل ریاضی ارائه شده است. 𝛽𝑖 که با نماد

 له در نظر گرفته شده عبارت است از:مفروضاتی که برای مسئنمایش داده شده است. 

 ها سفر در نظر گرفته شده است.مدت زمان وقفه میان فعالیت 

 پردازشی وجود ندارد.پیش از انجام هر فعالیت هیچگونه پیش 

 ها وجود ندارد.انقطاع در انجام فعالیت 

 شود.گیرنده تعیین میتوسط تصمیم اشهای اجراییدر حالت نرمال و فشردگی در هر یک از حالت میزان ریسک هر فعالیت 

  

 بندی ریاضیفرموله -3

 نمادها -1-3
𝑖, 𝑗 های پروژهمجموعه فعالیت ∈ 𝐼(𝑖, 𝑗) 

𝑚 های اجرایی برای انجام فعالیت مجموعه حالتi   (𝑚 ∈ 𝑀 ) 

𝑃 های فعالیتنیازپیشروابط  همه مجموعه ∈ 𝑃(𝑖, 𝑗) 

 پارامترها -2-3

𝑅𝑚𝑎𝑥 ریسک مجاز در پروژه بیشترین حد 

𝑛 های پروژهتعداد فعالیت 

𝐸𝑆𝑖 زودترین زمان شروع فعالیت i 

𝐿𝑆𝑖 دیرترین زمان شروع فعالیت i 

𝛽𝑖 الیتفع  i توانند فشرده شوندکه می قابلیت  

�̃�𝑖𝑚 ن انجام فعالیت امدت زمi  در حالت اجراییm 

𝜃𝑖𝑚  اگر حالت اجراییm   برای انجام فعالیتi ،صورت صفر خواهد بود. و در غیر این 1فعال باشد 

𝑇𝑈𝑖𝑚  فعالیتحداکثر میزان فشردگی i در حالت اجرایی m 

𝐶𝑂𝑖𝑚 مقدار هزینه اختصاص یافته به فعالیت i  در حالت اجراییm 

𝐶𝑂′𝑖𝑚  مقدار هزینه فشردگی فعالیتi  در حالت اجراییm 

𝑅𝑖𝑚  میزان ریسک انجام فعالیتi  در حالت اجراییm 

𝑅′𝑖𝑚 سازی فعالیت میزان ریسک در فشردهi  در حالت اجراییm 

 متغیرهای صفرویک -3-3
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𝑋𝑖𝑚  اگر فعالیتi  در حالت اجرایی m  ،و در غیر اینصورت صفر خواهد بود. 1انجام شود 

 متغیرهای پیوسته -4-3

𝑌𝑖  زمان شروع فعالیتi 

𝑇𝑆𝑖𝑚 دگی فعالیتزمان فشر i در حالت اجرایی m 

 مدل ریاضی -5-3

سازی قطعی مدل معادل ]15[ها، با استفاده از روش خیمنز به منظور مواجهه با عدم قطعیت فازی موجود در مدت زمان انجام فعالیت

 .شودچندهدفه به صورت زیر حاصل می

(1) 𝑀𝑖𝑛 𝑍1 = 𝑌𝑛+1 

(2) 𝑀𝑖𝑛 𝑍2 = ∑ ∑ 𝐶𝑂𝑖𝑚

𝑀

𝑚=1

𝑛

𝑖=1

𝑋𝑖𝑚 + ∑ ∑ 𝐶𝑂′𝑖𝑚

𝑀

𝑚=1

𝑛

𝑖=1

𝑇𝑆𝑖𝑚  

(3) 𝑀𝑖𝑛𝑍3 =  
∑ ∑ 𝑅𝑖𝑚

𝑀
𝑚=1

𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖𝑚 + ∑ ∑ 𝑅′𝑖𝑚

𝑀
𝑚=1

𝑛
𝑖=1 𝑇𝑆𝑖𝑚

𝑛
 

S.t. 

(4) ∀𝑖 ∈ 𝐼 ∑ 𝜃𝑖𝑚

𝑀

𝑚=1

𝑋𝑖𝑚 = 1 

(5) ∀𝑖 ∈ 𝐼 , ∀ 𝑚 ∈ 𝑀 𝑋𝑖𝑚 ≤ 𝜃𝑖𝑚 

(6) ∀𝑖 ∈ 𝐼 𝐸𝑆𝑖 ≤ 𝑌𝑖 ≤ 𝐿𝑆𝑖 

(7) ∀𝑖 ∈ 𝛽 , ∀𝑚 ∈ 𝑀 𝑇𝑆𝑖𝑚 ≤ 𝑇𝑈𝑖𝑚 

(8) ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑃 , ∀𝑚 ∈ 𝑀 𝑌𝑗 ≥ 𝑌𝑖 + ((𝛼𝐸2
𝑑𝑖𝑚 + (1 − 𝛼)𝐸1

𝑑𝑖𝑚)𝑋𝑖𝑚) - 𝑇𝑆𝑖𝑚 

(9)  ∑ ∑ 𝑅𝑖𝑚
𝑀
𝑚=1

𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖𝑚 + ∑ ∑ 𝑅′𝑖𝑚

𝑀
𝑚=1

𝑛
𝑖=1 𝑇𝑆𝑖𝑚

𝑛
≤ 𝑅𝑚𝑎𝑥 

(10) ∀𝑖 ∈ 𝐼 , ∀𝑚 ∈ 𝑀 𝑋𝑖𝑚 ∈ {0,1} 

(11) ∀𝑖 ∈ 𝐼 , ∀𝑚 ∈ 𝑀 𝑌𝑖 , 𝑇𝑆𝑖𝑚 ∈ 𝑖𝑛𝑡+ 

𝐸1که در این مدل ریاضی، 
𝑑𝑖𝑚 =

𝑑𝑖𝑚
𝑜+𝑑𝑖𝑚

𝑚

2
𝐸2و  

𝑑𝑖𝑚 =
𝑑𝑖𝑚

𝑝+𝑑𝑖𝑚
𝑚

2
𝑑𝑖𝑚که  

𝑜 ،𝑑𝑖𝑚
𝑚  و𝑑𝑖𝑚

𝑝 بینانه و حدود خوشترتیب ه ب

  اولین کران عدد فازی مثلثی، محتمل و کران وسط عدد فازی مثلثی و بدبینانه و کران انتهایی عدد فازی مثلثی است.

رابطه بیانگر حداقل زمان اتمام پروژه است. ( نشان داده شده که 1مدل ریاضی ارائه شده در باال شامل سه هدف است. هدف اول در رابطه )

( 3) ههای ناشی از فشردگی بایستی حداقل شود. هدف سوم در رابطهای پروژه و هزینهبیانگر این است که کلیه هزینه مربوط به فعالیت( 2)

محدودیت ها در کمترین مقدار ممکن قرار گیرد. ها در حالت نرمال یا با توجه به فشردگی آندهد که ریسک ناشی از انجام فعالیتنشان می

چنانچه کند که ( بیان می5محدودیت )هر فعالیت تنها در یک حالت اجرایی بایستی مورد انجام قرار گیرد. نماید که می ( تضمین4)

، (6محدودیت )های مجاز خود انجام شود. تواند در همان حالتانجام فعالیت برقرار باشد، هر فعالیت فقط و فقط میهای خاصی برای حالت

هایی است ( برای فعالیت7محدودیت ) دهد.می زمانی بین زودترین زمان آغاز و دیرترین زمان آغاز آن فعالیتآغاز فعالیت را تنها در اجازه 
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حد مشخصی مجاز است و بیشتر از آن توان ها تا سازی اینگونه فعالیتکند که فشردهند. این محدودیت الزام میقابلیت فشردگی را دارکه 

چنانچه فعالیت کند که ودیت تضمین میداین محهای پروژه است. ( مربوط به روابط پیشنیازی فعالیت8محدودیت ) فشردگی وجود ندارد.

حد مجاز ریسک در ( 9در محدودیت ) بایستی پس از زمان فشرده شده آن فعالیت، شروع شود.پیشنیازی فشرده شود، فعالیت پسینِ آن 

 دهد.ر و یک و عددصحیح مثبت مسئله را نشان میف( بترتیب متغیرهای ص11( و )10روابط ) مشخص گردیده است.انجام پروژه 

 روش حل -4

موجود نیست، لذا این پارامتر به دلیل نداشتن اطالعات گذشته و عدم دسترسی ها از آنجا که اطالعاتی در مورد مدت زمان انجام فعالیت

گیرنده، براساس نظر تصمیم 𝛼یک سطح  زدایی، در. با توجه به روش منتخب برای فازیبه توزیع احتمالی آن، با عدم قطعیت فازی مواجه است

برگرفته   PSPLIB (http://129.187.106.231/psplib)ه بنام های ورودی از یک مجموعه داددادهشود. نتایج مدل ریاضی حاصل می

سپس  ت.فعالیت بوده که دو فعالیت شروع و پایان آن موهومی اس 18این مجموعه داده شامل  .با مدل پیشنهادی سازگار شده است شده و

اینکه یک مدل سپس با توجه به  ..]16[پارامترها به آن افزوده شده است این پارامترهای مسئله این مجموعه داده اصالح شده و با توجه به 

شده است که بصورت زیر  ریزی آرمانی وزندار بهره گرفتهاز روش برنامه ؛((11( تا )1است )روابط ) حاصل شدهریاضی چندهدفه قطعی 

 است.

(21)   
𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑(𝛼𝑖′𝑑𝑖′

+

3

𝑖′=1

+ 𝛽𝑖′𝑑𝑖′
−) 

S.t. 

(4)-(11) 

(13) 𝑖′ = 1,2,3  𝑧𝑖′ − 𝑑𝑖′
+ + 𝑑𝑖′

− = 𝑔𝑖′  

(14) 𝑖′ = 1,2,3 𝑑𝑖′
+, 𝑑𝑖′

+  ∈ 𝑖𝑛𝑡+ 

′𝑑𝑖زان جریمه، بترتیب مرتبط با انحرافات او ′𝛽𝑖و  ′𝛼𝑖که در این حالت، 
′𝑑𝑖و  +

مقدار آرمانی است که توسط  ′𝑔𝑖  در توابع هدف هستند. −

برابر با بهترین حالت توابع هدف مسئله در نظر گرفته شود. این مقدار برای اجرای مدل ریاضی در این پژوهش گیرنده مشخص میتصمیم

𝛼در سطح  pay-offبهترین و بدترین مقادیر توابع هدف مسئله با استفاده از تشکیل جدول  شده است. = بهترین  که شوداصل میح 0.5

 .(194/0و4/0) )ریسک( تابع هدف سوم ( و1345و081/1736) )هزینه( ، تابع هدف دوم(20و119) )زمان( تابع هدف اولبرای مقدار  و بدترین

 بدست آورده شده است.  GAMS 25.1.2افزار در نرم CPLEXکننده با استفاده از حلکلیه نتایجی که در این پژوهش بدست آمده 

  تحلیل نتایج -5

مقادیر تابع هدف  9/0تا  1/0از  𝛼گیرد. در سطوح مختلف یابی قرار میزمورد اردر این بخش نتایج بدست آمده از حل مدل ریاضی 

( نمایش داده شده است. 1، نموداری در شکل )ها( ارائه شده است. برای نمایش روند جواب1مربوط به حداقل نمودن زمان در جدول )

 افزایش یافته است. درصد  12/28، مقدار زمان به میزان 𝛼شود، با توجه به افزایش سطح ( مشاهده می1همانطور که در شکل )

 

 𝛼سطح  1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 9/0

48 45 2/44 42 40 39 38 35 5/34 𝑍1 

برای اثبات صحت و درستی مدل ریاضی، رابطه معکوسی بین تابع هدف زمان و ریسک بایستی وجود داشته باشد. این رابطه در یک سطح 

𝛼  ( آورده شده 2نقطه جواب پارتویی در جدول ) 7( نمایش داده شده است. مقادیر این توابع هدف در 2در شکل ) 5/0مشخص و برابر

( و بخشی از آن در 3در جدول )ریزی آرمانی با تغییر مقادیر وزنی انحرافات مثبت در سه هدف مدل ریاضی ارزیابی روش برنامه است.

( مشاهده 1ها مقادیر وزنی انحراف منفی ثابت فرض شده است. همانطور که در نتایج جدول )ارائه شده است. در این جدول توضیحات

,𝛼1شود، با تغییر می 𝛼2 ( مقدار زمان از 4/0و1/0( به )1/0و  4/0از مقدار ،)و ریسک پروژه  875/1663به  25/1476، هزینه از 20به  26

𝛼2 ثابت و ′𝛽𝑖 در وزنهای مختلف نیز بدین صورت است که رسیده است. نتایج حل مدل با وزن305/0به 267/0از  = مقادیر تابع ، 0.5

تابع ر همچنین درسیده است.  316/0به  262/0و تابع هدف سوم از  750/1632به  250/1459، تابع هدف دوم از 20به  27هدف اول از 

 𝛼در سطوح مختلف  تابع هدف اول(: جدول نتایج 1جدول )
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𝛼1ثابت و  ′𝛽𝑖وزن هدف سوم با  = از  مقادیر بوده است. در تابع هدف مربوط به هزینه 20مقدار تابع هدف زمان ثابت و برابر ، 0.5

 رسیده است. 316/0به  305/0ز تغییر پیدا نموده و در نهایت مقادیر ریسک پروژه ا 750/1632به  875/1663

 

 

 

57/26 89/25 85/23 84/22 44/22 32/20 20 𝑍1 

25/0 29/0 28/0 27/0 26/0 25/0 25/0 𝑍3 

 

 

 

 وزن انحرافات مثبت             

 توابع هدف
𝛼1 = 0.1, 𝛼2 = 0.4 𝛼1 = 0.2, 𝛼2 = 0.3 𝛼1 = 0.3, 𝛼2 = 0.2 𝛼1 = 0.4, 𝛼2 = 0.1 

 20 20 20 26 تابع هدف اول )زمان(

 875/1663 250/1637 250/1637 25/1476 تابع هدف دوم )هزینه(

 305/0 312/0 312/0 267/0 تابع هدف سوم )ریسک(

 گیرینتیجه  -6

ها با درنظر گرفتن فشردگی برای فعالیتمسئله زمانبندی یک پروژه ریزی خطی عددصحیح مختلط برای یک مدل برنامهدر این مقاله 

 𝛼در سطوح مختلف  تابع هدف اول(: روند 1شکل )

𝛼 حدر سطل و سوم او هدفروند دو تابع (: 2شکل ) = 0.5 

𝛼 حدر سطل و سوم هدف اومقادیر پارتویی توابع (: 2) جدول =

0.5 

𝛼 

𝛼3 و ثابت ′𝛽𝑖 وزنهدف در مقادیر توابع (: 3) جدول = 0.5 

𝛼 
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نمودن مدت انجام لتوابع هدف این مدل ریاضی شامل حداق ارائه شده است.، مشخصی اجرا شودتواند در تعداد حالت و اینکه هر فعالیت می

ها نیز سازی فعالیتهای فشردههای پروژه شامل هزینههزینه است.در نظر گرفته شده ها، کاهش ریسک پروژه و هزینه انجام پروژه فعالیت

کننده با استفاده از حلمورد سنجش قرار گرفته و نتایج حل آن  PSPLIBتبر بنام این مسئله با استفاده از یک مجموعه داده مع شود.می

CPLEX افزار مدر نرGAMS 25.1.2 ها در دسترس نیست، این ارزیابی شده است. از آنجا که اطالعاتی از مدت زمان انجام فعالیت

سازی این مواجهه با عدم قطعیت فازی از روش خیمنز برای معادلاز این رو برای پارامتر بصورت عدد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است. 

ریزی آرمانی استفاده شده و با توجه به نقطه نظرات چندهدفه بودن مدل، از برنامه سپس با توجه به مدل ریاضی استفاده شده است.

همچنین برای ارزیابی مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت.  در انتهایها، نتایج حاصل از این روش در اوزان مختلفی گیرنده در انتخاب آرمانتصمیم

 نشان داده است. در مجموعه نقاط پارتویی مختلف نتایج توابع هدف اول و سوم روند معکوس درستی را ،صحت مدل ریاضی پیشنهادی
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