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 جديد براي حل مشكل مسير بحراني فازي با استفاده از تجزيه و تحليل حوادث يرويكرد

 اطالعات مقاله

  :كلمات كليدي

  تجزيه و تحليل حوادث، تعداد فازي، برنامه ريزي خطي، تابع عضويت، برنامه ريزي پروژه

 چكيده

بدينوسيله ، طول مدت . مي پردازد زمان فازيطول رويكرد جديد برنامه ريزي پروژه با توجه به  به بررسياين مقاله 
برنامه ريزي  فرمول بنديروش حل اين است كه تركيبي از . فرض شده است  L–R فعاليت به دنبال تعداد فازي

زمان مشكل به منظور محاسبه زمان اولين و آخرين رويدادها در  LP دو مدل. را بكار بريمزاده  الحاقيِ قاعدةخطي و 
با محاسبه مرزهاي باال و پايين از اولين و رويداد ها  زمانتابع عضويت در اولين و آخرين . ارائه شده اند  پروژهبندي 

شرايط بحراني كه در آن بخش از پروژه .شده است متفاوت استنتاجبا توجه به كاهش مدت زمان فازي  زمانآخرين 
را به عقب مي برد   در حالي كه محاسبات انجام شده صلهحارويكرد . بايد به موقع صورت پذيرد نيز تعيين مي شود

عددي براي نشان دادن برتري روش  تشريحدر نهايت ، . از توليد راه حل منفي و غير عملي اجتناب مي كند
 .ارائه داده مي شود پيشنهادي نسبت به روش هاي موجود در ادبيات

 و بررسي ادبيات مقدمه. ۱

از جمله برنامه ريزي ، كنترل ، مديريت زمان ، مديريت منابع و مديريت هزينه  مختلفبه موضوعات مديريت پروژه 
ابزار ) CPM(روش مسير بحراني  .ي برخوردار استبيشترآنها از اهميت مديريت زمان در ميان تقسيم شده است كه 

 )۲۰۰۳،  تيشچوك و اسليپتسود( براي برنامه ريزي و مديريت پروژه هاي پيچيده در برنامه هاي دنياي واقعي يمفيد
در حال حاضر . و برآورد دقيق آنها دشوار است اغلب داراي ابهام بودهپروژه  ةدر شبك هامدت زمان فعاليت. مي باشد

داشتن ابزاري براي است به همين دليل  دشواركسب اطالعات دقيق در مورد طول مدت فعاليت براي برنامه ريزي 
) PERT(بررسي روش ارزيابي و برنامه  ). ۲۰۰۰،  پريد ، و مسيار،  كردوبوا ، (ر مهم است بسيامقابله با اين مشكالت 

،  فازر ، كالرك ، و رزبومملكم ، (استفاده مي كند هاي مختلف به منظور برآورد مدت زمان فعاليت  از توزيع
شكل فعاليت ها ة عملكرد گذشتة بر اساس فرض از مشاهد ها هاي ، توزيع توزيعاحتمال به منظور استفاده از  ).۱۹۵۹
در . داريمعملكرد گذشته  ةبدون مشاهديي ما بايد فعاليت هازماني ظاهر مي شود كه اين روش  بدي. است گرفته

 .شودمي مجموعه هاي فازي و اعداد فازي استفاده  از اين شرايط ،


