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 چكیده
شده با مدیریت زمان کسب شده، یک روش مدیریت پروژه با تمرکز بر بهبود شاخص های عملکردی هزینه و برنامه پروژه ها می باشد. مدیریت زمان کسب 

هزینه و برنامه پروژه، به مانند کارایی و اثربخشی نقشه راه در هر سطحی از پیشرفت پروژه، سعی در گیری عملکرد و پیشرفت هایی برای اندازهتوسعه شاخص
بیشتری را در  بررسی دقیق پیشرفت و میزان کار انجام شده در پروژه دارد. مقایسه این شاخص ها با میزان کار و هزینه پیش بینی شده پروژه، قدرت کنترل

هایی برای مقابله با این عدم دهد. از سوی دیگر با وجود عدم قطعیت به صورت ذاتی در فعالیت های پروژه، سعی در پیاده سازی روشمیاختیار مدیران پروژه قرار 
ری ده از تئوقطعیت ها و نزدیک تر ساختن نتایج به دست آمده به واقعیت صورت پذیرفته است. یکی از روش های مقابله با عدم قطعیت در پروژه ها، استفا

ای به همراه شاخص ذوزنقهای فاصله مجموعه های فازی و توسعه های آن است. در این مقاله برای اولین بار مدیریت زمان کسب شده با به کارگیری مدل فازی 
نحوه استفاده از شاخص های های ارزیابی پیشرفت و سنجش وضعیت پروژه محاسبه و ارائه می گردند. در انتها نیز مثالی کاربردی در یک پروژه جهت نمایش 

 پیشرفت پروژه بررسی می گردد.
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ABSTRACT

Earned duration management is a project management method with concentration on the development of cost 

and schedule performance indices for projects. Earned duration management tries to inform precisely about the 

progress of project and the amount of work has completed, by developing some indices to measure progress and 

performance of schedule and cost, as well as the efficacy and efficiency of the plan level of the project. On the other 

hand, according to the existence of uncertainty in the nature of project activities, it has been tried to implement some 

methods to confront these uncertainties and makes the results closer to the reality. One of the methods to deal with 

these uncertainties in projects is using the fuzzy sets theory and its extensions. In this paper for the first time, the 

earned duration management with implementing the interval-valued trapezoidal fuzzy sets in companion with 

progress evaluation indices and measuring the status of the project has been presented. At the end, a case study has 

been brought to illustrate the implantation of the presented model in the real-life project.
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 مقدمه-1
های کاربردی برای ارزیابی مدیریت زمان کسب شده یکی از روش

رود. مدیریت زمان ها به شمار میکنترل پیشرفت پروژهعملکرد و 
کسب شده با ارزیابی کارایی و اثربخشی برنامه در هر سطحی از 

تری از عملکرد کند تا ارزیابی دقیق، به مدیران پروژه کمک میپروژه
های ارائه شده توسط مدیریت زمان فعلی پروژه داشته باشند. شاخص
تر، قابلیت شتر، کاربردهای وسیعکسب شده با قابلیت درک بی

استفاده توسط پیمانکاران و مشتریان و همچنین دفترهای برنامه 
ترین ریزی برای اندازه گیری عملکرد برنامه پروژه، از کاربردی

روند. مدیریت زمان کسب شده ها به شمار میابزارهای کنترل پروژه
ه، به پیش های عملکرد زمانی پروژهمچنین با استفاده از شاخص

پردازد. مدیریت زمان کسب شده همچنین بینی زمان اتمام پروژه می
کند که با توجه به تفاوت ارتباط مابین زمان و هزینه پروژه بیان می
های زمانی در های مختلف زمانی پروژه، استفاده از شاخصدر دوره

ای پروژه موجب دقت بیشتر نتایج به دست های هزینهکنار شاخص
 خواهد شد.آمده 

روش مدیریت ارزش کسب شده با قطعی در نظر گرفتن زمان 
پردازد. حال آنکه با ها میها به کنترل وضعیت پروژهانجام فعالیت

ها، توجه به تاثیر قضاوت افراد در اندازه گیری زمان انجام فعالیت
آید. در نظر گرفتن عدم ها پدید میای از عدم قطعیت در آندرجه

ها های مواجهه با این عدم قطعیتها و روشد در پروژهقطعیت موجو
تر شدن هر چه بیشتر موجب دقت بیشتر نتایج محاسباتی و نزدیک

لیپکه برای اولین بار به معرفی روش [. 1]گرددها به واقعیت میآن
با [. 2بندی حاصل از آن پرداخت ]برنامه کسب شده و مفهوم زمان

 یگرید متعدد قاتیتحقاتمام پروژه  بینی زمانتوجه به اهمیت پیش
 ارزش کیتکن تیتقو و بهبود جهت در زین هکپیل و یانبر توسط زین

عمده تالش محقققین بر پایه یافتن [. 3] است گرفته انجام حاصله
بهترین راه برای محاسبه نتایج پایانی پروژه صورت پذیرفته است. 

های استفاده از داده ها باتاثیر عوامل گوناگون بر روی عملکرد پروژه
ها مورد بررسی قرار گرفته و مناسب حقیقی به دست آمده از پروژه

ترین روش با توجه به تاثیر عواملی مانند قضاوت مدیر، توافق کارفرما 
یا مشتری پروژه، اولویت بندی اهداف پروژه در زمان، هزینه و کیفیت 

نه و زمان پروژه ارائه شده است. وانگ برای اندازه گیری عملکرد هزی
های ارزش کسب شده و کنترل فرایندهای آماری، از طریق شاخص

های ارزش کسب شده اضافه کرده های آماری را یه شاخصروش
[. لیال مسلمی 4پردازد ]است و از این طریق به کنترل پروژه می
های فازی کالسیک در نائینی و همکارانش با استفاده از مجموعه

های مدیریت ارزش کسب شده سعی در افزایش قابلیت شاخص

اطمینان نتایج به دست آمده در پیش بینی وضعیت آتی پروژه داشته 
های [. با توجه به قطعی و یا احتمالی در نظر گرفته شدن روش1اند ]

ها در مطالعات پیشین صورت پذیرفته، اندازه گیری عملکرد پروژه
های فازی برای مواجه با عدم محققین سعی در استفاده از روش

ها ها در محاسبات ارزش کسب شده پروژهقطعیت حاکم بر پروژه
در مقاله خود به این نکته اشاره  [5]کرده اند. خاموشی و گل افشانی 

شده در محاسبه ارزش کسبکه مدیریت پروژه از طریق  ندنکیم
های ، و شاخصباشدینمها دارای اثربخشی مناسبی برخی پروژه

درگمی مدیران پروژه به منظور هدایت ارزش کسب شده باعث سر
؛ ایشان روشی را تحت عنوان مدیریت زمان گرددیممسیر پروژه 

های ارزیابی پیشرفت پروژه و کسب شده ارائه نموده و شاخص
ن اتمام پروژه را تعریف و برای یک پروژه واقعی ارائه بینی زماپیش

های مدل ارزش که در شاخص دیننمایم. آن ها اثبات دینمایم
ها )خصوصاً زمانی که یک فعالیت بحرانی شده و در برخی پروژهکسب

گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه کمرنگ باشد( قابلیت کشف و اندازه
مد خواهند بود. با توجه به قطعی در های مذکور ناکارآشده و شاخص

ها در نظر گرفته شدن محاسبات مرتبط با زمان کسب شده در پروژه
ها های پروژه[ و عدم توجه به عدم قطعیت موجود در فعالیت5مقاله ]

ها، در این مقاله یک روش نوین برای اندازه گیری میزان پیشرفت آن
های استفاده از مجموعهها با برای محاسبات زمان کسب شده پروژه

ای برای هر چه نزدیکتر شدن نتایج به شرایط ای ذوزنقهفازی فاصله
واقعی پروژه در نظر گرفته شده است. در انتها نیز یک مثال کاربردی 

ی پیشرفت پروژه با ریگاندازهی هاشاخصجهت بیان نحوه استفاده از 
ای ارائه و نتایج مورد ای ذوزتقههای فازی فاصلهاستفاده از مجموعه

. مدل زمان کسب شده برای اندازه ردیگیمتحلیل و بررسی قرار 
هایی در جهت اندازه گیری گیری عملکرد و پیشرفت پروژه از تکنیک

ن وجود . با ایگیردها تا زمان کنونی کمک میمیزان پیشرفت پروژه
های های کمی برای ارزیابی میزان پیشرفت فعالیتتاکنون روش

تحقیق [. 6]کنند ارائه شده است که از زمان استفاده میها پروژه
گیری عملکرد در مدل زمان های اندازهکه شاخص کندیم بیان[5]

گیری ی اندازههاشاخصنسبت به قابلیت اعتماد بیشتری کسب شده 
-دارند. همچنین استفاده از شاخصشده لکرد در مدل ارزش کسبعم

ها و تمرکز بیشتر بر روی های مدیریت ارش کسب شده پروژه
تواند موجب اشتباه در ارزیابی ها، میای پروژههای هزینهشاخص

ها شود و به همین دلیل در مدل زمان کسب شده با عملکرد پروژه
 های پروژه افزود.بر دقت تخمینجداسازی هزینه و زمان در پروژه 

زمانی  هایشاخصبا در نظر گرفتن این موضوع که  بنابراین
مطالعه ادامه یافته و به  کنندعمل میای هزینه هایشاخصهمانند 

-گفته می 1مدل مورد بررسی، مدل مدت زمان کسب شده 
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 چكیده
شده با مدیریت زمان کسب شده، یک روش مدیریت پروژه با تمرکز بر بهبود شاخص های عملکردی هزینه و برنامه پروژه ها می باشد. مدیریت زمان کسب 

هزینه و برنامه پروژه، به مانند کارایی و اثربخشی نقشه راه در هر سطحی از پیشرفت پروژه، سعی در گیری عملکرد و پیشرفت هایی برای اندازهتوسعه شاخص
بیشتری را در  بررسی دقیق پیشرفت و میزان کار انجام شده در پروژه دارد. مقایسه این شاخص ها با میزان کار و هزینه پیش بینی شده پروژه، قدرت کنترل

هایی برای مقابله با این عدم دهد. از سوی دیگر با وجود عدم قطعیت به صورت ذاتی در فعالیت های پروژه، سعی در پیاده سازی روشمیاختیار مدیران پروژه قرار 
ری ده از تئوقطعیت ها و نزدیک تر ساختن نتایج به دست آمده به واقعیت صورت پذیرفته است. یکی از روش های مقابله با عدم قطعیت در پروژه ها، استفا

ای به همراه شاخص ذوزنقهای فاصله مجموعه های فازی و توسعه های آن است. در این مقاله برای اولین بار مدیریت زمان کسب شده با به کارگیری مدل فازی 
نحوه استفاده از شاخص های های ارزیابی پیشرفت و سنجش وضعیت پروژه محاسبه و ارائه می گردند. در انتها نیز مثالی کاربردی در یک پروژه جهت نمایش 

 پیشرفت پروژه بررسی می گردد.
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 مقدمه-1
های کاربردی برای ارزیابی مدیریت زمان کسب شده یکی از روش

رود. مدیریت زمان ها به شمار میکنترل پیشرفت پروژهعملکرد و 
کسب شده با ارزیابی کارایی و اثربخشی برنامه در هر سطحی از 

تری از عملکرد کند تا ارزیابی دقیق، به مدیران پروژه کمک میپروژه
های ارائه شده توسط مدیریت زمان فعلی پروژه داشته باشند. شاخص
تر، قابلیت شتر، کاربردهای وسیعکسب شده با قابلیت درک بی

استفاده توسط پیمانکاران و مشتریان و همچنین دفترهای برنامه 
ترین ریزی برای اندازه گیری عملکرد برنامه پروژه، از کاربردی

روند. مدیریت زمان کسب شده ها به شمار میابزارهای کنترل پروژه
ه، به پیش های عملکرد زمانی پروژهمچنین با استفاده از شاخص

پردازد. مدیریت زمان کسب شده همچنین بینی زمان اتمام پروژه می
کند که با توجه به تفاوت ارتباط مابین زمان و هزینه پروژه بیان می
های زمانی در های مختلف زمانی پروژه، استفاده از شاخصدر دوره

ای پروژه موجب دقت بیشتر نتایج به دست های هزینهکنار شاخص
 خواهد شد.آمده 

روش مدیریت ارزش کسب شده با قطعی در نظر گرفتن زمان 
پردازد. حال آنکه با ها میها به کنترل وضعیت پروژهانجام فعالیت

ها، توجه به تاثیر قضاوت افراد در اندازه گیری زمان انجام فعالیت
آید. در نظر گرفتن عدم ها پدید میای از عدم قطعیت در آندرجه

ها های مواجهه با این عدم قطعیتها و روشد در پروژهقطعیت موجو
تر شدن هر چه بیشتر موجب دقت بیشتر نتایج محاسباتی و نزدیک

لیپکه برای اولین بار به معرفی روش [. 1]گرددها به واقعیت میآن
با [. 2بندی حاصل از آن پرداخت ]برنامه کسب شده و مفهوم زمان

 یگرید متعدد قاتیتحقاتمام پروژه  بینی زمانتوجه به اهمیت پیش
 ارزش کیتکن تیتقو و بهبود جهت در زین هکپیل و یانبر توسط زین

عمده تالش محقققین بر پایه یافتن [. 3] است گرفته انجام حاصله
بهترین راه برای محاسبه نتایج پایانی پروژه صورت پذیرفته است. 

های استفاده از داده ها باتاثیر عوامل گوناگون بر روی عملکرد پروژه
ها مورد بررسی قرار گرفته و مناسب حقیقی به دست آمده از پروژه

ترین روش با توجه به تاثیر عواملی مانند قضاوت مدیر، توافق کارفرما 
یا مشتری پروژه، اولویت بندی اهداف پروژه در زمان، هزینه و کیفیت 

نه و زمان پروژه ارائه شده است. وانگ برای اندازه گیری عملکرد هزی
های ارزش کسب شده و کنترل فرایندهای آماری، از طریق شاخص

های ارزش کسب شده اضافه کرده های آماری را یه شاخصروش
[. لیال مسلمی 4پردازد ]است و از این طریق به کنترل پروژه می
های فازی کالسیک در نائینی و همکارانش با استفاده از مجموعه

های مدیریت ارزش کسب شده سعی در افزایش قابلیت شاخص

اطمینان نتایج به دست آمده در پیش بینی وضعیت آتی پروژه داشته 
های [. با توجه به قطعی و یا احتمالی در نظر گرفته شدن روش1اند ]

ها در مطالعات پیشین صورت پذیرفته، اندازه گیری عملکرد پروژه
های فازی برای مواجه با عدم محققین سعی در استفاده از روش

ها ها در محاسبات ارزش کسب شده پروژهقطعیت حاکم بر پروژه
در مقاله خود به این نکته اشاره  [5]کرده اند. خاموشی و گل افشانی 

شده در محاسبه ارزش کسبکه مدیریت پروژه از طریق  ندنکیم
های ، و شاخصباشدینمها دارای اثربخشی مناسبی برخی پروژه

درگمی مدیران پروژه به منظور هدایت ارزش کسب شده باعث سر
؛ ایشان روشی را تحت عنوان مدیریت زمان گرددیممسیر پروژه 

های ارزیابی پیشرفت پروژه و کسب شده ارائه نموده و شاخص
ن اتمام پروژه را تعریف و برای یک پروژه واقعی ارائه بینی زماپیش

های مدل ارزش که در شاخص دیننمایم. آن ها اثبات دینمایم
ها )خصوصاً زمانی که یک فعالیت بحرانی شده و در برخی پروژهکسب

گیری دقیق میزان پیشرفت پروژه کمرنگ باشد( قابلیت کشف و اندازه
مد خواهند بود. با توجه به قطعی در های مذکور ناکارآشده و شاخص

ها در نظر گرفته شدن محاسبات مرتبط با زمان کسب شده در پروژه
ها های پروژه[ و عدم توجه به عدم قطعیت موجود در فعالیت5مقاله ]

ها، در این مقاله یک روش نوین برای اندازه گیری میزان پیشرفت آن
های استفاده از مجموعهها با برای محاسبات زمان کسب شده پروژه

ای برای هر چه نزدیکتر شدن نتایج به شرایط ای ذوزنقهفازی فاصله
واقعی پروژه در نظر گرفته شده است. در انتها نیز یک مثال کاربردی 

ی پیشرفت پروژه با ریگاندازهی هاشاخصجهت بیان نحوه استفاده از 
ای ارائه و نتایج مورد ای ذوزتقههای فازی فاصلهاستفاده از مجموعه

. مدل زمان کسب شده برای اندازه ردیگیمتحلیل و بررسی قرار 
هایی در جهت اندازه گیری گیری عملکرد و پیشرفت پروژه از تکنیک

ن وجود . با ایگیردها تا زمان کنونی کمک میمیزان پیشرفت پروژه
های های کمی برای ارزیابی میزان پیشرفت فعالیتتاکنون روش

تحقیق [. 6]کنند ارائه شده است که از زمان استفاده میها پروژه
گیری عملکرد در مدل زمان های اندازهکه شاخص کندیم بیان[5]

گیری ی اندازههاشاخصنسبت به قابلیت اعتماد بیشتری کسب شده 
-دارند. همچنین استفاده از شاخصشده لکرد در مدل ارزش کسبعم

ها و تمرکز بیشتر بر روی های مدیریت ارش کسب شده پروژه
تواند موجب اشتباه در ارزیابی ها، میای پروژههای هزینهشاخص

ها شود و به همین دلیل در مدل زمان کسب شده با عملکرد پروژه
 های پروژه افزود.بر دقت تخمینجداسازی هزینه و زمان در پروژه 

زمانی  هایشاخصبا در نظر گرفتن این موضوع که  بنابراین
مطالعه ادامه یافته و به  کنندعمل میای هزینه هایشاخصهمانند 

-گفته می EDM)1(مدل مورد بررسی، مدل مدت زمان کسب شده 
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 شود. 
 زینهبر مبنای زمان و هدو روش گیری عملکرد پروژه برای اندازه

بر مبنای میزان  هاآناول که محاسبات  نوع :وجود دارد پروژه
دوم که به  نوعشده و  گذاریپایهپیشرفت پروژه در سطوح مختلف 

 غالبااول  روش هایشاخص. پردازندیم آتی پروژهبینی عملکرد پیش
و  کنندیمریزی اولیه مقایسه پیشرفت واقعی پروژه را با برنامه

ریزی شده را با زمان یا هزینه برنامه غالبادوم که  روش هایشاخص
. مقاله کنندیممیزان هزینه پرداخت شده و زمان فعلی پروژه مقایسه 

عنوان شده به شرح زیر ادامه  شاخص نوعحاضر با درنظر گرفتن دو 
-شاخصپیشرفت پروژه بر مبنای زمان ب( های شاخصیابد: الف( یم

 .مانتخمین پروژه بر مبنای ز های

 شده فازی پیشنهادی مدت زمان کسبمدل-2
زاده مقاله ای تحت عنوان  دکتر لطفی 1665در سال 

ی را برای این های فازی منتشر ساخت. وی نام فازمجموعه
ها درنظر گرفت تا مفهوم فازی را از منطق دودویی دور سازد. مجموعه

 وجود به نسبی صفات با مجموعه تشکیل نظریه، امکان این کمک به
با وجود  [12]زاده لطفی نظریه کالسیک فازی ارایه شده توسط  .آمد

رفع مشکالت در بیان قسمتی از مسایل مرتبط با عدم قطعیت دارای 
باشد. یکی از مهمترین مشکالت در هایی نیز میاشکاالت و کمبود

شود گیرنده ملزم مینماید که تصمیماین نظریه در زمانی جلوه می
[ بیان کند. در دنیای واقعی در بسیاری از 1و0بازه ] نظری دقیق در

مسایل عدم قطعیت آن قدر باال است که بیان درجه عضویت با 
شود. در این استفاده از مقداری دقیق در بازه مذکور کاری دشوار می

موارد بیان درجه اطمینان در یک بازه به جای یک عدد یک راهکار 
دارا  ایفاصلههای فازی ی مجموعههاکی از ویژگییباشد. اصولی می

. تصمیم گیرنده با استفاده از این [12]بودن همین قابلیت است
ها قادر خواهد بوددرجه عضویت را به جای روش رایج در یک مجموعه
های قابل اتکا و دارای بیان کند. اگر در یک پروژه داده [1و0بازه در ]

شفافیت بر مبنای  اطمینان وجود نداشت و بیان عدم دانش و عدم
احساسات به جای شواهد غیرقابل اجتناب باشد، استفاده از 

لذا در ابتدا برای راهکاری موفق است.ای فاصلههای فازی مجموعه
سنجش میزان پیشرفت پروژه در مدل زمان کسب شده اعداد به 
صورت مجموعه فازی بیان خواهد شد و محاسبات مدل مذکور ارائه 

خواهد گردید. 
های موجود، جهت تبدیل اصطالحات به این مقاله از بین مدل در

استفاده گردیده است. ای ذوزنقه ایفاصله اعداد فازی از روش فازی
 1مطابق با رابطه ای ذوزنقهای فاصله درجه عضویت یک تابع فازی 

 باشد.می

 

 
 ای ذوزنقه ایفاصله تابع عضویت اعداد فازی:(1) شكل

 
ت در مقاال[6] 2001 در سال و وانگ لی[ 8] 2006 در سال چن

را به صورت زیر نمایش  �̃�𝐸ای با ارزش فازی خود عدد فازی ذوزنقه
�̃̃�𝐸 دادند:  = [�̃̃�𝐸𝐿𝐿 , �̃̃�𝐸𝑈𝑈] =[(𝑎𝑎1

𝐿𝐿 , 𝑎𝑎2
𝐿𝐿 , 𝑎𝑎3

𝐿𝐿 , 𝑎𝑎4
𝐿𝐿;  𝑤𝑤𝐴𝐴𝐿𝐿), (𝑎𝑎1

𝑈𝑈 , 𝑎𝑎2
𝑈𝑈 , 𝑎𝑎3

𝑈𝑈, 𝑎𝑎4
𝑈𝑈;  𝑤𝑤𝐴𝐴𝑈𝑈)] (1)  

 
 که در آن،

0 ≤ 𝑎𝑎1𝐿𝐿 ≤ 𝑎𝑎2𝐿𝐿  ≤ 𝑎𝑎3𝐿𝐿  ≤  𝑎𝑎4𝐿𝐿  ≤ 1 , 0 ≤ 𝑎𝑎1𝑈𝑈 ≤  𝑎𝑎2𝑈𝑈  ≤ 𝑎𝑎3𝑈𝑈 ≤  𝑎𝑎4𝑈𝑈 ≤ 1 , 0 ≤ 𝑤𝑤𝐴𝐴𝐿𝐿  ≤  𝑤𝑤𝐴𝐴𝑈𝑈 ≤ 1 , 𝑤𝑤𝐴𝐴𝑈𝑈 ≠ 0 and �̃̃�𝐸𝐿𝐿 ⊂  �̃̃�𝐸𝑈𝑈. 
 �̃̃�𝐸𝑈𝑈و�̃̃�𝐸𝐿𝐿ای قابل برداشت است که اعداد فازی ذوزنقه 1از شکل 

به ترتیب اعداد فازی ذوزنقه ای سطوح پایین و باالی یک عدد فازی 
[10] هستند.زش فازی ارذوزنقه ای با 

 ی تصمیم گیریهارتبهتابع عضویت (: 1) جدول

 رتبه مشخصه اعداد فازی

[(0،0،001،0015),(0،0,,001،002)] Very low  خیلی
 کم

[(0015،002،002،0025),(001،002،002،003)]Low کم 

[(0025،003،004،005),(002،003،004،005)]
Less 

than half 
از  کمتر

 متوسط
[(0045،005،005،0055),(004،005،005،006)]Half متوسط 

[(0055،006،00.،00.5),(005،006،00.،008)]
More 

than half 
بیشتر از 
 متوسط

[(00.5،008،008،0085),(00.،008،008،006)]High زیاد 

[(0085،006،1،1),(008،006،1،1)]
Very 

high 
خیلی 

 زیاد
را به صورت فازی  هافعالیتمیزان پیشرفت  انوتیمدر این حالت 

و بدان معنی است که  گرددیمفازی محاسبه  ED 2 بیان نمود و لذا
فازی فعالیت  EDدرصد پیشرفت هر فعالیت بر اساس اعداد فازی 

0

0/5

1

1/5

0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 1
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. لذا داریم:شودیمنمایش داده 𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖که به صورت  باشدیم
 𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖̃̃ ∑ 𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖̃̃𝑛𝑛𝑖𝑖=1∑ 𝐸𝐸1𝑖𝑖𝐿𝐿𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸2𝑖𝑖𝐿𝐿𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸3𝑖𝑖𝐿𝐿𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸4𝑖𝑖𝐿𝐿𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , )∑ 𝐸𝐸1𝑖𝑖𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸2𝑖𝑖𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸3𝑖𝑖𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸4𝑖𝑖𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , )] =[(𝐸𝐸1

𝐿𝐿 , 𝐸𝐸2
𝐿𝐿 , 𝐸𝐸3

𝐿𝐿 , 𝐸𝐸4
𝐿𝐿), (𝐸𝐸1

𝑈𝑈, 𝐸𝐸2
𝑈𝑈, 𝐸𝐸3

𝑈𝑈 , 𝐸𝐸4
𝑈𝑈)] (2)

 های مدت زمان کسب شده فازیها و تخمینشاخص-3
همان طور که در بخش قبل عنوان شد، میزان پیشرفت یک 

اعداد فازی باشد. همپنین درصد پیشرفت و مدت  تواندیمفعالیت 
و  هاشاخص توانیمشده به صورت فازی بیان شده؛ زمان کسب

ی مرتبط با آن را نیز به صورت فازی ارائه کرد. در ادامه هانیتخم
 گردد.کسب شده ارائه می ی فازی مدت زمانهانیتخمو  هاشاخص

 ت فازیهای پیشرفشاخص-3-1
هایی که در مدل مدت زمان کسب شده پرکاربردترین شاخص

و 3مورد استفاده قرار گرفته، شاخص مدت زمان کسب شده
فازی که با . در ادامه باشندیم4شاخص کارایی زمان

نمایش داده  فازی را که با  نمایش داده شده و 
 گردد.شده، ارائه می

به  برابر است با نسبت  همانطور که عنوان شد شاخص 
و بنابراین از  ریزی شده مدت زمان طرح

همواره عدد قطعی است )همان مقدار مشخص مدت  5آنجاییکه 
در ،زمان برنامه ریزی شده که در ابتدای پروژه مشخص شده است(

گفت که   توانیمفازی مطرح گردد  به صورتصورتیکه 
𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷̃̃بوده و لذا داریم: )فازی(  = 𝐸𝐸�̃̃�𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸 = [(𝐸𝐸1

𝐿𝐿𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2
𝐿𝐿𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3

𝐿𝐿𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4
𝐿𝐿𝑃𝑃𝐸𝐸) , (𝐸𝐸1

𝑈𝑈𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2
𝑈𝑈𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3

𝑈𝑈𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4
𝑈𝑈𝑃𝑃𝐸𝐸)] (3)  

 
به مدت زمان  برابر است با نسبت  همچنین شاخص 
و بنابراین از آنجاییکه  واقعی گذرانده شده 

همواره عدد قطعی است )همان مقدار مدت زمان صرف شده که  6
به در صورتیکه ،گیری است(در هر لحظه از پروژه قابل اندازه

بوده و لذا )فازی( گفت که   توانیمفازی مطرح گردد  صورت
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷̃̃ داریم:  = 𝐸𝐸�̃̃�𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸 = [(𝐸𝐸1

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2
𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4
𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸) , (𝐸𝐸1

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2
𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4
𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸)] (4)  

 

 تخمین مدت زمان اتمام فازی-3-2
همانند مدل ارزش کسب شده در این مدل نیز یکی از 
کاربردهای مهم و مفید سنجش کارایی پیشرفت پروژه، تعیین 

بینی وضعیت آینده پروژه است. عملکرد پروژه در هر مرحله به پیش
ماهیت پروژه بستگی دارد و تابعی است که به مراحل قبلی آن وابسته 

. همچنین استفاده از [11]پروژه می باشد است که همان منحنی 
های عملکرد در هر مرحله از یک پروژه به تخمین پیشرفت آن سنجه

های تخمین پروژه در مراحل بعدی کمک خواهد کرد. یکی از شاخص
بینی مدت زمان اتمام وژه، شاخص پیشوضعیت آینده پر

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 گردد. باشد که به روش زیر محاسبه میمی .پروژه = 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐷𝐷̃̃ (5)
عددی فازی  در مدل مورد بررسی همانطور که عنوان شد مقدار 

بینی مدت زمان اتمام پروژه به شرح است و لذا مقدار شاخص پیش
𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 زیر فازی خواهد بود. = 𝐵𝐵𝐷𝐷𝐷𝐷[(𝐸𝐸1

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2
𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4
𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸) , (𝐸𝐸1

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2
𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4
𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸)]𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸4

𝐿𝐿 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3
𝐿𝐿 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2

𝐿𝐿 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸1
𝐿𝐿 ), 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸4

𝑈𝑈 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3
𝑈𝑈 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2

𝑈𝑈 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸1
𝑈𝑈 )] (6)

شاخص دیگر برای تعیین مدت زمان باقیمانده برای اتمام پروژه 
𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 گردد.می باشد که به روش زیر محاسبه می 8شاخص = 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐷𝐷̃̃ − 𝐸𝐸𝐷𝐷 (.)  

به صورت فازی  همانند حالت قبل از آنجاییکه در مدل ما 
شود، از طرفی مقادیر زمان واقعی گذرانده شده و مدت محاسبه می

ریزی شده هر دو قطعی هستند لذا مقدار شاخص زمان اولیه طرح
بینی مدت زمان باقیمانده برای اتمام پروژه به شرح زیر فازی پیش

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 خواهد بود.  = 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸4
𝐿𝐿 − 𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3

𝐿𝐿 − 𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2
𝐿𝐿 −𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸1

𝐿𝐿 − 𝐸𝐸𝐷𝐷), 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸4
𝑈𝑈 − 𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3

𝑈𝑈 −𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2
𝑈𝑈 − 𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸1

𝑈𝑈 − 𝐸𝐸𝐷𝐷)] (8)

 های عملكرد فازیتفسیر شاخص-3-3
های عملکرد فازی بدون درنظر گرفتن واضح است که شاخص

ها برای مدیر پروژه کارایی نخواهند داشت لذا در تفسیر صحیح آن
گردد. برای های عملکرد فازی تشریح میادامه نحوه تفسیر شاخص

در حالت قطعی  های های فازی ارائه شده همانند شاخصشاخص
مقایسه شده و  1حالت عدد بدست آمده با مقدار باشد. در اینمی
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 شود. 
 زینهبر مبنای زمان و هدو روش گیری عملکرد پروژه برای اندازه

بر مبنای میزان  هاآناول که محاسبات  نوع :وجود دارد پروژه
دوم که به  نوعشده و  گذاریپایهپیشرفت پروژه در سطوح مختلف 

 غالبااول  روش هایشاخص. پردازندیم آتی پروژهبینی عملکرد پیش
و  کنندیمریزی اولیه مقایسه پیشرفت واقعی پروژه را با برنامه

ریزی شده را با زمان یا هزینه برنامه غالبادوم که  روش هایشاخص
. مقاله کنندیممیزان هزینه پرداخت شده و زمان فعلی پروژه مقایسه 

عنوان شده به شرح زیر ادامه  شاخص نوعحاضر با درنظر گرفتن دو 
-شاخصپیشرفت پروژه بر مبنای زمان ب( های شاخصیابد: الف( یم

 .مانتخمین پروژه بر مبنای ز های

 شده فازی پیشنهادی مدت زمان کسبمدل-2
زاده مقاله ای تحت عنوان  دکتر لطفی 1665در سال 

ی را برای این های فازی منتشر ساخت. وی نام فازمجموعه
ها درنظر گرفت تا مفهوم فازی را از منطق دودویی دور سازد. مجموعه

 وجود به نسبی صفات با مجموعه تشکیل نظریه، امکان این کمک به
با وجود  [12]زاده لطفی نظریه کالسیک فازی ارایه شده توسط  .آمد

رفع مشکالت در بیان قسمتی از مسایل مرتبط با عدم قطعیت دارای 
باشد. یکی از مهمترین مشکالت در هایی نیز میاشکاالت و کمبود

شود گیرنده ملزم مینماید که تصمیماین نظریه در زمانی جلوه می
[ بیان کند. در دنیای واقعی در بسیاری از 1و0بازه ] نظری دقیق در

مسایل عدم قطعیت آن قدر باال است که بیان درجه عضویت با 
شود. در این استفاده از مقداری دقیق در بازه مذکور کاری دشوار می

موارد بیان درجه اطمینان در یک بازه به جای یک عدد یک راهکار 
دارا  ایفاصلههای فازی ی مجموعههاکی از ویژگییباشد. اصولی می

. تصمیم گیرنده با استفاده از این [12]بودن همین قابلیت است
ها قادر خواهد بوددرجه عضویت را به جای روش رایج در یک مجموعه
های قابل اتکا و دارای بیان کند. اگر در یک پروژه داده [1و0بازه در ]

شفافیت بر مبنای  اطمینان وجود نداشت و بیان عدم دانش و عدم
احساسات به جای شواهد غیرقابل اجتناب باشد، استفاده از 

لذا در ابتدا برای راهکاری موفق است.ای فاصلههای فازی مجموعه
سنجش میزان پیشرفت پروژه در مدل زمان کسب شده اعداد به 
صورت مجموعه فازی بیان خواهد شد و محاسبات مدل مذکور ارائه 

خواهد گردید. 
های موجود، جهت تبدیل اصطالحات به این مقاله از بین مدل در

استفاده گردیده است. ای ذوزنقه ایفاصله اعداد فازی از روش فازی
 1مطابق با رابطه ای ذوزنقهای فاصله درجه عضویت یک تابع فازی 

 باشد.می

 

 
 ای ذوزنقه ایفاصله تابع عضویت اعداد فازی:(1) شكل

 
ت در مقاال[6] 2001 در سال و وانگ لی[ 8] 2006 در سال چن

را به صورت زیر نمایش  �̃�𝐸ای با ارزش فازی خود عدد فازی ذوزنقه
�̃̃�𝐸 دادند:  = [�̃̃�𝐸𝐿𝐿 , �̃̃�𝐸𝑈𝑈] =[(𝑎𝑎1

𝐿𝐿 , 𝑎𝑎2
𝐿𝐿 , 𝑎𝑎3

𝐿𝐿 , 𝑎𝑎4
𝐿𝐿;  𝑤𝑤𝐴𝐴𝐿𝐿), (𝑎𝑎1

𝑈𝑈 , 𝑎𝑎2
𝑈𝑈 , 𝑎𝑎3

𝑈𝑈, 𝑎𝑎4
𝑈𝑈;  𝑤𝑤𝐴𝐴𝑈𝑈)] (1)  

 
 که در آن،

0 ≤ 𝑎𝑎1𝐿𝐿 ≤ 𝑎𝑎2𝐿𝐿  ≤ 𝑎𝑎3𝐿𝐿  ≤  𝑎𝑎4𝐿𝐿  ≤ 1 , 0 ≤ 𝑎𝑎1𝑈𝑈 ≤  𝑎𝑎2𝑈𝑈  ≤ 𝑎𝑎3𝑈𝑈 ≤  𝑎𝑎4𝑈𝑈 ≤ 1 , 0 ≤ 𝑤𝑤𝐴𝐴𝐿𝐿  ≤  𝑤𝑤𝐴𝐴𝑈𝑈 ≤ 1 𝑤𝑤𝐴𝐴𝑈𝑈 ≠ 0 �̃̃�𝐸𝐿𝐿 ⊂  �̃̃�𝐸𝑈𝑈. 
 �̃̃�𝐸𝑈𝑈و�̃̃�𝐸𝐿𝐿ای قابل برداشت است که اعداد فازی ذوزنقه 1از شکل 

به ترتیب اعداد فازی ذوزنقه ای سطوح پایین و باالی یک عدد فازی 
[10] هستند.زش فازی ارذوزنقه ای با 

 ی تصمیم گیریهارتبهتابع عضویت (: 1) جدول

 رتبه مشخصه اعداد فازی

0،0،001،0015 0،0 001،002 خیلی   
 کم

0015،002،002،0025  کم 001،002،002،003

0025،003،004،005 002،003،004،005 
از  کمتر

 متوسط
0045،005،005،0055  متوسط 004،005،005،006

0055،006،00.،00.5 005،006،00.،008 
بیشتر از 
 متوسط

00.5،008،008،0085  زیاد 008،008،006،.00

0085،006،1،1 008،006،1،1 
خیلی 

 زیاد
را به صورت فازی  هافعالیتمیزان پیشرفت  انوتیمدر این حالت 

و بدان معنی است که  گرددیمفازی محاسبه  2  بیان نمود و لذا
فازی فعالیت  درصد پیشرفت هر فعالیت بر اساس اعداد فازی 

0

0/5

1

1/5

0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 1
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iکه به صورت  باشدیم𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖 لذا داریم:شودیمنمایش داده .
 𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖̃̃ =∑ 𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖̃̃𝑛𝑛𝑖𝑖=1 =

[(∑ 𝐸𝐸1𝑖𝑖𝐿𝐿𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸2𝑖𝑖𝐿𝐿𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸3𝑖𝑖𝐿𝐿𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸4𝑖𝑖𝐿𝐿𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ),

(∑ 𝐸𝐸1𝑖𝑖𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸2𝑖𝑖𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸3𝑖𝑖𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , ∑ 𝐸𝐸4𝑖𝑖𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖=1 , )] =[(𝐸𝐸1
𝐿𝐿 , 𝐸𝐸2

𝐿𝐿 , 𝐸𝐸3
𝐿𝐿 , 𝐸𝐸4

𝐿𝐿), (𝐸𝐸1
𝑈𝑈, 𝐸𝐸2

𝑈𝑈, 𝐸𝐸3
𝑈𝑈 , 𝐸𝐸4

𝑈𝑈)] (2)

 های مدت زمان کسب شده فازیها و تخمینشاخص-3
همان طور که در بخش قبل عنوان شد، میزان پیشرفت یک 

اعداد فازی باشد. همپنین درصد پیشرفت و مدت  تواندیمفعالیت 
و  هاشاخص توانیمشده به صورت فازی بیان شده؛ زمان کسب

ی مرتبط با آن را نیز به صورت فازی ارائه کرد. در ادامه هانیتخم
 گردد.کسب شده ارائه می ی فازی مدت زمانهانیتخمو  هاشاخص

 ت فازیهای پیشرفشاخص-3-1
هایی که در مدل مدت زمان کسب شده پرکاربردترین شاخص

و (EDI)3مورد استفاده قرار گرفته، شاخص مدت زمان کسب شده
فازی که با EDI. در ادامه باشندیم(DPI)4شاخص کارایی زمان

EDI نمایش داده شده وDPI  فازی را که باDPI  نمایش داده
 گردد.شده، ارائه می

به  EDبرابر است با نسبت  EDIهمانطور که عنوان شد شاخص 
EDIریزی شده مدت زمان طرح ED PD  و بنابراین از

همواره عدد قطعی است )همان مقدار مشخص مدت  5PDآنجاییکه 
در ،زمان برنامه ریزی شده که در ابتدای پروژه مشخص شده است(

EDIگفت که   توانیمفازی مطرح گردد  به صورتEDصورتیکه 

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷̃̃بوده و لذا داریم: )فازی(  = 𝐸𝐸�̃̃�𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸 = [(𝐸𝐸1
𝐿𝐿𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2

𝐿𝐿𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3
𝐿𝐿𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4

𝐿𝐿𝑃𝑃𝐸𝐸) , (𝐸𝐸1
𝑈𝑈𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2

𝑈𝑈𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3
𝑈𝑈𝑃𝑃𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4

𝑈𝑈𝑃𝑃𝐸𝐸)] (3)  
 

به مدت زمان  EDبرابر است با نسبت  DPIهمچنین شاخص 
DPIواقعی گذرانده شده  ED AD  و بنابراین از آنجاییکه

6AD  همواره عدد قطعی است )همان مقدار مدت زمان صرف شده که
به EDدر صورتیکه ،گیری است(در هر لحظه از پروژه قابل اندازه

بوده و لذا )فازی( DPIگفت که   توانیمفازی مطرح گردد  صورت
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷̃̃ داریم:  = 𝐸𝐸�̃̃�𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸 = [(𝐸𝐸1

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2
𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4
𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸) , (𝐸𝐸1

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2
𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4
𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸)] (4)  

 

 تخمین مدت زمان اتمام فازی-3-2
همانند مدل ارزش کسب شده در این مدل نیز یکی از 
کاربردهای مهم و مفید سنجش کارایی پیشرفت پروژه، تعیین 

بینی وضعیت آینده پروژه است. عملکرد پروژه در هر مرحله به پیش
ماهیت پروژه بستگی دارد و تابعی است که به مراحل قبلی آن وابسته 

. همچنین استفاده از [11]پروژه می باشد sاست که همان منحنی 
های عملکرد در هر مرحله از یک پروژه به تخمین پیشرفت آن سنجه

های تخمین پروژه در مراحل بعدی کمک خواهد کرد. یکی از شاخص
بینی مدت زمان اتمام وژه، شاخص پیشوضعیت آینده پر

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 گردد. باشد که به روش زیر محاسبه میمی EDAC.پروژه = 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐷𝐷̃̃ (5)
عددی فازی  DPIدر مدل مورد بررسی همانطور که عنوان شد مقدار 

بینی مدت زمان اتمام پروژه به شرح است و لذا مقدار شاخص پیش
𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 زیر فازی خواهد بود. = 𝐵𝐵𝐷𝐷𝐷𝐷[(𝐸𝐸1

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2
𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4
𝐿𝐿𝐴𝐴𝐸𝐸) , (𝐸𝐸1

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸2
𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸3

𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸 , 𝐸𝐸4
𝑈𝑈𝐴𝐴𝐸𝐸)]

=[(
𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸4

𝐿𝐿 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3
𝐿𝐿 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2

𝐿𝐿 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸1
𝐿𝐿 ), 

(
𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸4

𝑈𝑈 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3
𝑈𝑈 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2

𝑈𝑈 , 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸1
𝑈𝑈 )] (6)

شاخص دیگر برای تعیین مدت زمان باقیمانده برای اتمام پروژه 
𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 گردد.می باشد که به روش زیر محاسبه می  8EDTCشاخص = 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐷𝐷̃̃ − 𝐸𝐸𝐷𝐷 (.)  

به صورت فازی  DPIهمانند حالت قبل از آنجاییکه در مدل ما 
شود، از طرفی مقادیر زمان واقعی گذرانده شده و مدت محاسبه می

ریزی شده هر دو قطعی هستند لذا مقدار شاخص زمان اولیه طرح
بینی مدت زمان باقیمانده برای اتمام پروژه به شرح زیر فازی پیش

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 خواهد بود.  ==[(
𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸4

𝐿𝐿 − 𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3
𝐿𝐿 − 𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2

𝐿𝐿 −𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸1
𝐿𝐿 − 𝐸𝐸𝐷𝐷),(𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸4

𝑈𝑈 − 𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸3
𝑈𝑈 −𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸2

𝑈𝑈 − 𝐸𝐸𝐷𝐷, 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸∗𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸1
𝑈𝑈 − 𝐸𝐸𝐷𝐷)] (8)

 های عملكرد فازیتفسیر شاخص-3-3
های عملکرد فازی بدون درنظر گرفتن واضح است که شاخص

ها برای مدیر پروژه کارایی نخواهند داشت لذا در تفسیر صحیح آن
گردد. برای های عملکرد فازی تشریح میادامه نحوه تفسیر شاخص

در حالت قطعی  EDهای های فازی ارائه شده همانند شاخصشاخص
مقایسه شده و  1حالت عدد بدست آمده با مقدار باشد. در اینمی
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گردد. ریزی اولیه تعیین میتر بودن پروژه از برنامهجلوتر بودن یا عقب
مسلمی نایینی در مقاله خود از روش جدیدی برای تفسیر اعداد فازی 

سیر روش ارزش کسب شده استفاده می نماید. در این مقاله جهت تف
به شرح زیر ارائه [1ازی روشی جدید بر مبنای روش مرجع ]اعداد ف

∗�̃�𝐸 می گردد.  = (𝑎𝑎1∗, 𝑎𝑎2∗, 𝑎𝑎3∗, 𝑎𝑎4∗; 𝑤𝑤𝐴𝐴∗) =(𝑎𝑎1𝑈𝑈+𝑎𝑎1𝐿𝐿
2 , 𝑎𝑎2𝑈𝑈+𝑎𝑎2𝐿𝐿

2 , 𝑎𝑎3𝑈𝑈+𝑎𝑎3𝐿𝐿
2 , 𝑎𝑎4𝑈𝑈+𝑎𝑎4𝐿𝐿

2 ; 𝑤𝑤�̃̃�𝐴𝑈𝑈+𝑤𝑤�̃̃�𝐴𝐿𝐿
2 ) (6)  

 
)واضح است که  )T A درجه عضویت عدد فازیA است و لذا

( ) ( )T A A x جاییکهx Aکه دو عدد فازی. زمانیAوB

Aباشد، درجه عضویت  B برابر خواهد بود با
 ( ) sup min ( ), ( )x y BA

T A B x y    بر اساس و لذا
به شرح زیر  DPIو  EDIهای مباحث مطرح شده، وضعیت شاخص

 خواهد بود.
   1 1( 1) sup min ( ),1 sup ( ),1x xEDI EDI

T EDI x x     )10( 

   1 1( 1) sup min ( ),1 sup ( ),1x xDPI DPI
T DPI x x     )11( 

 بررسی یک مثال کاربردی-4
در این بخش برای تشریح مطالب عنوان شده یک مثال کاربردی 

استفاده از محاسبات فازی در مدل مدت زمان کسب شده ارائه با 
فعالیت در سطح یک ساختار  6گردد. در مثال مورد بررسی می

سازی مثال، اطالعات شکست کار تعریف شده است. به منظور ساده
درج شده است.  2حاصل از مدل به صورت خالصه در جدول شماره 

پروژه در پایان هفته  در مثال مورد بررسی فرض بر این است که
گیرد.ششم مورد بررسی قرار می

براساس اطالعات پایش شده در پروژه مورد بررسی، وضعیت 
ثبت شده  3های پروژه بر اساس اصطالحات زبانی در جدول فعالیت

 است.
)اگر مقدار مجموع کل مدت زمان کسب شده  )iED  مدنظر

)باشد و یا وضعیت  )EDI  و( )DPI،نیاز  مورد سئوال واقع شود
است تا محاسبات مربوطه برای مدت زمان کسب شده برای هر 

که به صورت  هافعالیتفعالیت انجام پذیرفته و میزان پیشرفت 
اصطالحات زبانی عنوان شده به مقادیر فازی تبدیل شود. لذا مدت 

 درج گردیده است. 4زمان کسب شده فازی هر فعالیت در جدول 
 
 
 
 

و مدت (PD)مدت زمان برنامه ریزی شده تابع عضویت (: 2) جدول
 برای مثال مورد بررسی(AD)زمان واقعی 

 واقعیمدت زمان 
(AD)

مدت زمان برنامه ریزی شده 
(PD) هفته 

16 18 1 
36 34 2 
46 43 3 
54 48 4 
56 54 5 
.5 65 6 --  80 .  -- 6. 8  -- 113 6  -- 124 10  -- 134 11  -- 140 12 

 

 ی تصمیم گیریهارتبهتابع عضویت (: 3) دولج

مدت برنامه ریزی  فعالیت
 شده اولیه )روز(

 میزان پیشرفت

 خیلی زیاد 15 الف
 زیاد 18 ب
 بیشتر از متوسط 8 ج
 متوسط 22 د
 کمتر از متوسط .1 ه
 کم 12 و
 خیلی کم .1 ز
 خیلی کم 8 ح
 خیلی کم 23 ط

 
در ادامه مدت زمان کسب شده فازی کل برای پروژه مورد 

𝐸𝐸�̃̃�𝐷 بررسی به شرح زیر می باشد: = ∑ 𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖̃̃9𝑖𝑖=1 =[(24.6,22.8,33.6,44.93), (21.422.8,33.6,46.3)] (12)  
 
به همین ترتیب و با توجه به اینکه مقدار مدت زمان تکمیل شده 

بوده و عددی قطعی  5.واقعی در هفته ششم )هفته مورد بررسی( 
 است داریم:
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷̃̃ = 𝐸𝐸�̃̃�𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸 = [(0.33,0.3.,0.4.,0.55), (0.26,0.3.,0.4.,0.62)] (13)  
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷̃ داریم: بااللذا با توجه به فرمول و  ∗ = (0.31,0.3.,0.4.,0.58) (14)  

 
 نمودار عملكرد پروژه در هفته ششم:(2) شكل

 
توان گفت که همانطور که در بخش تفسیر نتایج عنوان شد، می

  و  )و بنابراین عملکرد )کارایی
 شده است. ریزیطرحپروژه بدتر از آن چیزی است که 

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷̃̃به طور مشابه داریم: = 𝐸𝐸�̃̃�𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸 =[(24.6
63

, 22.8
63

, 33.6
63

, 44.93
63

) , (21.4
63

, 22.8
63

, 33.6
63

, 46.3
63

)] (15)
 𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷̃ ∗ = (0.35,0.43,0.55,0.6.) (16)

 نمودار زمان کسب شده پروژه در هفته ششم:(3) شكل

 
ردیف  2همانطور که در بخش تفسیر نتایج مطابق با جدول 

توان گفت که عنوان شد، می  و 

برنامه عقب تر از و بنابراین مدت زمان کسب شده توسط پروژه 
 تعریف شده است.

با استفاده از اطالعات بدست آمده می توان به محاسبه 
ی تخمین اتمام پروژه پرداخت. لذا برای محاسبه تخمین هاشاخص

 مدت زمان اتمام پروژه داریم: 
 𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 = 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸6𝐸𝐸𝑃𝑃𝐷𝐷̃̃ )1.(= [(426.83,3....0,264.64,256.41), (460.65,3....0,264.64,226..8)] 
 𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃�𝐸∗ = (458..4,3....0,264.64,241.60) (18)

 
𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 همچنین برای تخمین مدت زمان باقیمانده تا اتمام پروژه داریم:  = 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐷𝐷̃̃ − 𝐸𝐸𝐷𝐷 = (16)[(351.83,302..0,216.64,181.41), (415.65,302..0,216.64,151..8)]  𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃�𝐸∗ = (383..4,302..0,216.64,166.60) (20)

 بندیو جمع نتایج-5
سالیانه بسیاری از پروژه ها با تاخیر نسبت به برنامه پیش بینی 
شده برای آن ها به اتمام می رسند. تاکید بیش از حد بر روی هزینه، 

رابطه با دقت تخمین ها از عوامل این کمبودها و کاستی ها در 
تاخیرها به شمار می روند. با توجه به این حقیقت که رابطه ای 
متقابل بین زمان و هزینه پروژه وجود دارد، در این مقاله برای بهبود 
دقت شاخص های اندازه گیری مبتنی بر زمان، سعی در جداسازی 

ریت زمان کسب ای پروژه تحت مدل مدیجنبه های زمانی و هزینه
شده، گردید. همچنین در این مقاله برای از بین بردن تاثیر عدم 
 قطعیت موجود در ماهیت فعالیت های پروژه، از مجموعه های فازی

ای کمک گرفته شده است. در این مدل درصد ذوزنقه ایفاصله
پیشرفت فعالیت ها طبق روش درصد تکمیل توسط فرد مسئول 

تخمین های فازی در خصوص میزان درصد  تخمین زده می شود. این
پیشرفت فعالیت ها موجب افزایش دقت در اندازه گیری شاخص های 
زمان کسب شده و در نتیجه افزایش قابلیت اعتماد به این تخمین ها 
خواهد شد. نتایج به دست آمده از این محاسبات موجب اطالع دقیق 

و همچنین دقت و  تر مدیران پروژه از وضعیت فعلی پروژه خواهد شد
های صورت پذیرفته برای قابلیت اعتماد بیشتری را نسبت به تخمین

وضعیت آتی پروژه رقم خواهد زد. به منظور گسترش مقاله و به 
های توسعه مفاهیم توان از سایر روشهای آینده میعنوان پژوهش

استفاده نمود. فازی در تعیین مدت زمان کسب شده
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گردد. ریزی اولیه تعیین میتر بودن پروژه از برنامهجلوتر بودن یا عقب
مسلمی نایینی در مقاله خود از روش جدیدی برای تفسیر اعداد فازی 

سیر روش ارزش کسب شده استفاده می نماید. در این مقاله جهت تف
به شرح زیر ارائه [1ازی روشی جدید بر مبنای روش مرجع ]اعداد ف

∗�̃�𝐸 می گردد.  = (𝑎𝑎1∗, 𝑎𝑎2∗, 𝑎𝑎3∗, 𝑎𝑎4∗; 𝑤𝑤𝐴𝐴∗) =(𝑎𝑎1𝑈𝑈+𝑎𝑎1𝐿𝐿
2 , 𝑎𝑎2𝑈𝑈+𝑎𝑎2𝐿𝐿

2 , 𝑎𝑎3𝑈𝑈+𝑎𝑎3𝐿𝐿
2 , 𝑎𝑎4𝑈𝑈+𝑎𝑎4𝐿𝐿

2 ; 𝑤𝑤�̃̃�𝐴𝑈𝑈+𝑤𝑤�̃̃�𝐴𝐿𝐿
2 ) (6)  

 
است و لذا درجه عضویت عدد فازی واضح است که 

 جاییکهوکه دو عدد فازی. زمانی
برابر خواهد بود با باشد، درجه عضویت 

     بر اساس و لذا
به شرح زیر  و  های مباحث مطرح شده، وضعیت شاخص

 خواهد بود.
        )10( 

        )11( 

 بررسی یک مثال کاربردی-4
در این بخش برای تشریح مطالب عنوان شده یک مثال کاربردی 

استفاده از محاسبات فازی در مدل مدت زمان کسب شده ارائه با 
فعالیت در سطح یک ساختار  6گردد. در مثال مورد بررسی می

سازی مثال، اطالعات شکست کار تعریف شده است. به منظور ساده
درج شده است.  2حاصل از مدل به صورت خالصه در جدول شماره 

پروژه در پایان هفته  در مثال مورد بررسی فرض بر این است که
گیرد.ششم مورد بررسی قرار می

براساس اطالعات پایش شده در پروژه مورد بررسی، وضعیت 
ثبت شده  3های پروژه بر اساس اصطالحات زبانی در جدول فعالیت

 است.
مدنظر  اگر مقدار مجموع کل مدت زمان کسب شده 

نیاز  مورد سئوال واقع شود،و  باشد و یا وضعیت 
است تا محاسبات مربوطه برای مدت زمان کسب شده برای هر 

که به صورت  هافعالیتفعالیت انجام پذیرفته و میزان پیشرفت 
اصطالحات زبانی عنوان شده به مقادیر فازی تبدیل شود. لذا مدت 

 درج گردیده است. 4زمان کسب شده فازی هر فعالیت در جدول 
 
 
 
 

و مدت مدت زمان برنامه ریزی شده تابع عضویت (: 2) جدول
 برای مثال مورد بررسیزمان واقعی 

 واقعیمدت زمان 
()

مدت زمان برنامه ریزی شده 
 هفته ()

16 18 1 
36 34 2 
46 43 3 
54 48 4 
56 54 5 
.5 65 6 --  80 .  -- 6. 8  -- 113 6  -- 124 10  -- 134 11  -- 140 12 

 

 ی تصمیم گیریهارتبهتابع عضویت (: 3) دولج

مدت برنامه ریزی  فعالیت
 شده اولیه )روز(

 میزان پیشرفت

 خیلی زیاد 15 الف
 زیاد 18 ب
 بیشتر از متوسط 8 ج
 متوسط 22 د
 کمتر از متوسط .1 ه
 کم 12 و
 خیلی کم .1 ز
 خیلی کم 8 ح
 خیلی کم 23 ط

 
در ادامه مدت زمان کسب شده فازی کل برای پروژه مورد 

𝐸𝐸�̃̃�𝐷 بررسی به شرح زیر می باشد: = ∑ 𝐸𝐸𝐷𝐷𝑖𝑖̃̃9𝑖𝑖=1 =[(24.6,22.8,33.6,44.93), (21.422.8,33.6,46.3)] (12)  
 
به همین ترتیب و با توجه به اینکه مقدار مدت زمان تکمیل شده 

بوده و عددی قطعی  5.واقعی در هفته ششم )هفته مورد بررسی( 
 است داریم:
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷̃̃ = 𝐸𝐸�̃̃�𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸 = [(0.33,0.3.,0.4.,0.55), (0.26,0.3.,0.4.,0.62)] (13)  
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷̃ داریم: بااللذا با توجه به فرمول و  ∗ = (0.31,0.3.,0.4.,0.58) (14)  

 
 نمودار عملكرد پروژه در هفته ششم:(2) شكل

 
توان گفت که همانطور که در بخش تفسیر نتایج عنوان شد، می

( 1) 1T DPI   و( 1) 0T DPI   )و بنابراین عملکرد )کارایی
 شده است. ریزیطرحپروژه بدتر از آن چیزی است که 

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷̃̃به طور مشابه داریم: = 𝐸𝐸�̃̃�𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸 =[(24.6
63

, 22.8
63

, 33.6
63

, 44.93
63

) , (21.4
63

, 22.8
63

, 33.6
63

, 46.3
63

)] (15)
 𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷̃ ∗ = (0.35,0.43,0.55,0.6.) (16)

 نمودار زمان کسب شده پروژه در هفته ششم:(3) شكل

 
ردیف  2همانطور که در بخش تفسیر نتایج مطابق با جدول 

)توان گفت که عنوان شد، می 1) 1T EDI   و( 1) 0T EDI  

برنامه عقب تر از و بنابراین مدت زمان کسب شده توسط پروژه 
 تعریف شده است.

با استفاده از اطالعات بدست آمده می توان به محاسبه 
ی تخمین اتمام پروژه پرداخت. لذا برای محاسبه تخمین هاشاخص

 مدت زمان اتمام پروژه داریم: 
 𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 = 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸6𝐸𝐸𝑃𝑃𝐷𝐷̃̃ )1.(= [(426.83,3....0,264.64,256.41), (460.65,3....0,264.64,226..8)] 
 𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃�𝐸∗ = (458..4,3....0,264.64,241.60) (18)

 
𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃̃�𝐸 همچنین برای تخمین مدت زمان باقیمانده تا اتمام پروژه داریم:  = 𝐵𝐵𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐷𝐷̃̃ − 𝐸𝐸𝐷𝐷 = (16)[(351.83,302..0,216.64,181.41), (415.65,302..0,216.64,151..8)]  𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸�̃�𝐸∗ = (383..4,302..0,216.64,166.60) (20)

 بندیو جمع نتایج-5
سالیانه بسیاری از پروژه ها با تاخیر نسبت به برنامه پیش بینی 
شده برای آن ها به اتمام می رسند. تاکید بیش از حد بر روی هزینه، 

رابطه با دقت تخمین ها از عوامل این کمبودها و کاستی ها در 
تاخیرها به شمار می روند. با توجه به این حقیقت که رابطه ای 
متقابل بین زمان و هزینه پروژه وجود دارد، در این مقاله برای بهبود 
دقت شاخص های اندازه گیری مبتنی بر زمان، سعی در جداسازی 

ریت زمان کسب ای پروژه تحت مدل مدیجنبه های زمانی و هزینه
شده، گردید. همچنین در این مقاله برای از بین بردن تاثیر عدم 
 قطعیت موجود در ماهیت فعالیت های پروژه، از مجموعه های فازی

ای کمک گرفته شده است. در این مدل درصد ذوزنقه ایفاصله
پیشرفت فعالیت ها طبق روش درصد تکمیل توسط فرد مسئول 

تخمین های فازی در خصوص میزان درصد  تخمین زده می شود. این
پیشرفت فعالیت ها موجب افزایش دقت در اندازه گیری شاخص های 
زمان کسب شده و در نتیجه افزایش قابلیت اعتماد به این تخمین ها 
خواهد شد. نتایج به دست آمده از این محاسبات موجب اطالع دقیق 

و همچنین دقت و  تر مدیران پروژه از وضعیت فعلی پروژه خواهد شد
های صورت پذیرفته برای قابلیت اعتماد بیشتری را نسبت به تخمین

وضعیت آتی پروژه رقم خواهد زد. به منظور گسترش مقاله و به 
های توسعه مفاهیم توان از سایر روشهای آینده میعنوان پژوهش

استفاده نمود. فازی در تعیین مدت زمان کسب شده
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