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چکیده
هدف مقاله حاضر کاربرد رویکردی برای محاسبه زمان تکمیل مسیرهای شبکه پروژه با
فعالیت های معین می باشد که بر اساس آن می توان زمان تکمیل پروژه را برآورد کرد .در روش
مسیر بحرانی ( )CPMزمان فعالیت ها قطعی در نظر گرفته می شود .با توجه به اینکه پیش بینی
پیشامدهای آینده به شکل قطعی امکان پذیر نمی باشد روش بازنگری و ارزیابی پروژه ()PERT
ابداع شده است که زمان فعالیت ها را احتمالی در نظر می گیرد .در این روش بزرگی واریانس
زمان مسیرها می تواند دقت محاسبات را تحت تاثیر قرار دهد که تکنیک شبیه سازی روش
مناسبی در این حالت می باشد .در مقاله حاضر یک شبکه برداری نمونه انتخاب می شود و توزیع
زمان هر فعالیت با نرم افزار  Input Analyzerبر اساس یک سری داده برآورد می شود .برای
ارزیابی زیبندگی توزیع از سه معیار میانگین خطا ،آزمون کای-دوم و کولموگروف -اسمیرنوف
( )K-Sاستفاده می شود .در مرحله بعدی مدل کامپیوتری شبکه در نرم افزار  Arena 7.0ساخته
می شود .مدل به تعداد  120بار شبیه سازی می شود و بر اساس آن حداقل تعداد نمونه مورد نیاز
برای محاسبه فاصله اطمینان  %95تعیین می شود .در نهایت یک فاصله اطمینان برای زمان هر مسیر
شبکه پروژه محاسبه می شود و برآوردی برای زمان تکمیل پروژه به دست می آید.
واژههای کلیدی :شبیه سازی ،رویکرد شبیه سازی پیشامد گسسته ،برنامه ریزی پروژه
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مقدمه
در مدیریت مدرن ،سازمانها به عنوان سیستم های باز و پیچیده در نظر گرفته
می شوند که با محیط تعامل دارند و اهداف را مطابق با رسالت و طبیعت سازمان
پیگیری می کنند .دستیابی به چنین اهدافی مستلزم این است که فعالیت های سازمان
در قالب پروژه با اهداف مشخص ،برنامه ریزی شوند که سازگار با رسالت پذیرفته
شده سازمانی باشد .این مطلب نشان می دهد که مدیریت پروژه به عنوان یک
موضوع کلیدی در دنیای مدرن سازمان های خصوصی و دولتی تبدیل شده است
(.)Tavares, 2002, 1
موفقیت هر پروژه ای کامالً وابسته به کیفیت برنامه بندی و کنترل فازهای
مختلف پروژه است ( .)Suri & Bhushan, 2008, 1030یک جنبه مهم مدیریت
پروژه ،برنامه ریزی زمان پروژه به شکل دقیق است .این یک امر مهم در مدیریت
پروژه است چونکه در مورد موعد مقرر زمان تکمیل پروژه های کوچک ،متوسط
و بزرگ تصمیم می گیرد .اعتبار ما به شکل نزدیک با این برنامه ریزی پیوند دارد
چون موعد مقرر متعهد شده باید برآورد شود .یک تاثیر مهم دیگر برنامه ریزی
زمان پروژه این است اگر پروژه در موعد مقرر تکمیل نشود هزینه های آن متعاقباً
افزایش می یابد و در سودآوری پروژه تاثیر می گذارد .همچنین این امر منجر به بار
و فشار کاری بیش از حد در اجرای پروژه می شود (.)Suri et al, 2009, 211
یک رویکرد پذیرفته شده وسیع برای برنامه ریزی و کنترل پروژه ،استفاده از
ابزارهای مبتنی بر شبکه مانند روش مسیر بحرانی ( 1)CPMو روش ارزیابی و
بازنگری پروژه ها ( 2)PERTمی باشد (.)Lee et al, 2006, 84

. Critical Path Method
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. Project Evaluation and Review Technique
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روش مسیر بحرانی لزوماً یک روش دقیق برنامه ریزی نمی باشد .این روش
فرض می کند که فعالیت ها دارای زمان قطعی می باشند و زمان فعالیت ها قبل از
شروع پروژه مشخص است .اگر برنامه پروژه با واقع گرایی بیشتر نسبت به زمان
تنظیم و ارزیابی شود اثربخشی آن در سطح پروژه می تواند به طور قابل توجهی
افزایش یابد .برای این منظور باید عدم قطعیت در زمان فعالیت ها را به عنوان نتیجه
وضعیت پویای پروژه شناسایی کرد .روش ارزیابی و بازنگری پروژه ها ()PERT
گام اول در این راه بود اما نتایج این روش مبتنی بر ادغام رویدادهای شبکه است و
نمی تواند همبستگی بین فعالیت ها را مدل کند (.)Martinez & Ioannou, 1997, 439
در محاسبات پرت برای تعیین تاریخ تکمیل پروژه ،واریانس مسیر بحرانی (یا
طوالنی ترین مسیر پروژه) محاسبه می شود .در حقیقت وقتی از "مسیر طوالنی تر"
در یک شبکه پرت صحبت می کنیم منظور مسیری است که انتظار می رود طوالنی
تر باشد .باال بودن مقادیر انحراف معیار (پخش شدگی زمان) بر روی سایر مسیرها،
زیاد بودن تعداد فعالیت هایی که به یک رویداد می رسند و یا تعداد زیاد مسیرهای
موازی در شبکه می تواند میزان خطا را افزایش دهد .در شرایطی که میزان خطا
قابل چش م پوشی نباشد به جای محاسبات معمولی پرت بر روی شبکه مناسب تر
است از روشهای شبیه سازی برای حل شبکه ها استفاده شود (حاج شیر محمدی،
.)327-331 ،1378
پیش فرض های اساسی در مدل ارائه شده در مقاله به شرح زیر است:
● فعالیت ها قطعی می باشند؛ یعنی فعالیت های تعیین شده در پروژه همگی انجام
می شوند.
● بین فعالیت ها ،فقط رابطه پیشنیازی از نوع پایان به آغاز قابل تعریف می باشد.
●

ارزش تاخیر (حداقل فاصله زمانی بین پایان تا آغاز دو فعالیت پیرو) صفر
می باشد.

● داده های کافی در مورد زمان هر فعالیت وجود دارد.
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● مدل منطقی ساخته شده در کامپیوتر بر اساس شبکه برداری پروژه می باشد.
در توصیف تاریخچه شبیه سازی چهار دوره مجزا را می توان شناسایی کرد؛
این دوره ها تحت عنوان پیدایش ،نوآوری ،انقالب و تکامل اشاره می شوند
(:)Robinson, 2005, 620-621
● دوره پیدایش (دهه  :)1960-1950پیشگامان در اواخر دهه  1950و ،1960
اصول شبیه سازی برای توسعه آینده را پایه ریزی کردند .با تولید نسل اولیه
کامپیوترها ،شبیه سازی دهه  1950به شکل کد دهی ماشینی توسعه پیدا کرد.
معرفی زبان های برنامه نویسی و کامپیوترهای قدرتمندتر و قابل اعتمادتر در دهه
 1960پتانسیل برای توسعه شبیه سازی را به شدت افزایش داد .در این دهه نرم
افزارهای تخصصی شبیه سازی اولیه مانند  GPSSو  SIMSCRIPTتوسعه پیدا
کردند.
● دوره نوآوری (دهه  :)1970دهه  1970یک دوره توسعه و نوآوری پیوسته
می باشد .تکنولوژی محاسبات پشرفت می کرد و به همراه آن نرم افزارهای شبیه
سازی بهبود می یافتند .زبان های مختلف جدید مانند  SLAMو  GPSS-Hتوسعه
یافتند .اواخر دهه  1970میکروکامپیوترهای اولیه تولید شدند .عالوه بر این
موضوع ،هوریین 1رساله دکترای خود را در خصوص پتانسیل برای شبیه سازی
تعاملی ویژوال 2منتشر کرد .تا این زمان روش تعاملی و گرافیکی کمتر در شبیه
سازی مطرح شده بود.
● دوره انقالب (دهه  :)1980تا ابتدای دهه  ،1980کاربرد تجاری شبیه سازی
به خاطر نیاز به سخت افزار گران قیمت و مهارت های محاسباتی متخصصین
محدود بود .دو مورد باعث تغییر این وضعیت شد .اوالً میکروکامپیوترهای قدرتمند
. Hurrion

1

 .2هر نوع نمای ش گرافیکی مانند نمودار ،شکل ،جدول و غیره را می گویند و "بصری" می تواند معادل
فارسی آن باشد.
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در سازمانها مورد استفاده قرار گرفتند و ورود  IBMبه بازار به عنوان یک نمونه
مهم بود .دوماً توسعه نرم افزارهای تعاملی ویژوال ( 1)VISبود که با نرم افزار
 SEE-WHYدر سال  1979شروع شد .اگرچه  VISباعث راحت تر شدن توسعه
مدل نشد اما موجب شد کاربران در فرآیند مدل سازی بیشتر درگیر شوند و مدلهای
ساخت خود را در صورت نیاز استفاده کنند .در آخر دهه  ،1980بسته های VIS
تجاری زیادی مانند CIMAN/CINEMA ،GENETIK ،HOCUS ،WITNESS

و  ProModelبه بازار عرضه شدند.
● دوره تکامل (دهه  1990تا به حال) :شروع این دهه همراه با افرایش مستمر
قدرت کامپیوترهای شخصی ( ،)PCکاهش قیمت کامپیوترهای شخصی ،کاربرد
تکنولوژی ویندوز و البته اینترنت بود .شبیه سازی از مزایای همه این موارد استفاده
کرد .کامپیوترهای شخصی قدرتمند باعث شد مدل ها با مقیاس بزرگ توسعه داده
شوند و در یک زمان معقول اجرا شوند .کاهش قیمت کامپیوتر باعث شد تا کاربرد
کامپیوترها در محیط کار و خانه فراگیرتر شود .تکنولوژی ویندوز باعث راحتی
کار و تعامل کاربر با کامپیوتر شد.
برای مطالعه یک سیستم روشهای مختلفی وجود دارد که با توجه وضعیت
سیستم باید روش مناسب را انتخاب کرد (شکل .)1
سیستم

آزمایش با مدلی از

آزمایش با سیستم

سیستم

واقعی

مدل ریاضی

حل تحلیلی

مدل فیزیکی

شبیه سازی

). Visual Interactive Simulation (VIS

1

146

فراسوی مدیریت – شماره  – 13تابستان 1389
شکل  .1روشهای مطالعه یک سیستم (.)Law & Kelton, 1999, 4

●

آزمایش با یک سیستم واقعی در مقابل آزمایش با یک مدلی از

سیستم :اگر تغییر فیزیکی برای مطالعه یک سیستم اقتصادی و امکان پذیر باشد
احتماالً انجام چنین کاری خوشایند است .اما اجرای چنین امری به ندرت امکان
پذیر است برای اینکه انجام چنین آزمایشاتی معموالً هزینه بر یا مشکل ساز برای
سیستم می باشد .مخصوصاً ممکن است سیستم مورد نظر حتی وجود خارجی
نداشته باشد .با توجه به این دالیل معموالً باید یک مدل نشان دهنده سیستم را
ساخت و آن را به عنوان جانشین سیستم مطالعه کرد (.)Ibid, 4
●

مدل فیزیکی در مقابل مدل ریاضی :ساخت مدل فیزیکی برای مطالعه

سیستم های مدیریتی یا مهندسی سودمند می باشد .به عنوان مثال می توان به مدل با
مقیاس رو -میزی یک سیستم حمل مواد اشاره کرد .اما اکثر مدل های ساخته شده
برای چنین اهدافی به شکل مدل ریاضی می باشند که سیستم را به شکل روابط
ریاضی و منطقی نشان می دهد و اگر این مدل شاخته شده معتبر باشد می توان با
دستکاری آن ،تغییرات سیستم را مشاهده کرد (.)Ibid, 4-5
●

حل تحلیلی در مقابل شبیه سازی :زمانیکه یک مدل ریاضی ساختیم باید

این مدل بررسی شود تا بدانیم چگونه این مدل می تواند به سواالت مورد عالقه در
خصوص سیستمی که معرف آن است پاسخ دهد .اگر مدل به حد کافی ساده باشد
ممکن است با استفاده از روابط و مقادیر بتوان به حل تحلیلی دقیق دست یافت .اما
بعضی از حل های تحلیلی می توانند به شکل غیر متعارفی پیچیده باشند؛ این حل ها
نیاز به محاسبات فراوان دارند به عنوان مثال می توان به معکوس کردن ماتریس
های بزرگ اشاره کرد که فرمول های تحلیلی شناخته شده ای دارند .اگر حل
تحلیلی برای یک مدل ریاضی وجود دارد و محاسبات کارایی برای حل آن وجود
دارد معموالً مطالعه مدل با این روش نسبت به شبیه سازی اولویت دارد .اما بسیاری
از سیستم ها خیلی پیچیده می باشند و در نتیجه مدل ریاضی معتبر آن سیستم ها
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خودشان پیچیده می باشند که باعث می شود حل تحلیلی برای آنها وجود نداشته
باشد .در این حالت ،مدل باید بوسیله شبیه سازی حل شود یعنی مدل را بر اساس
ورودی بر مبنای اعداد تغییر داد و تاثیر حاصل بر معیارهای خروجی عملکرد
مشاهده گردد (.)Ibid, 5
در این قسمت تعدادی از واژه های متداول در شبیه سازی که در این مقاله مورد
استفاده شده است به کمک منابع علمی تعریف می شود.
● نهاد« :1نهاد معرف یک موجودیت است که باید به طور آشکار تعریف شود».
نهاد می تواند متحرک باشد یعنی در سیستم حرکت کند یا می تواند ایستا باشد که
در آن حالت به نهادهای دیگر سرویس می دهد .به عنوان مثال در یک بانک،
تحویلدار یک نهاد ایستا و مشتری یک نهاد متحرک میباشد (.)Banks, 1999, 7
● مدل مفهومی« :2به نمایش نهاد مساله مورد مطالعه به شکل ریاضی /منطقی/
کالمی ،مدل مفهومی گفته می شود» (.)Sargent, 2009, 164
● مدل کامپیوتری« :3به ساخت مدل مفهومی در کامپیوتر ،مدل کامپیوتری می
گویند» .مدل مفهومی در طی فاز آنالیز و مدل سازی توسعه داده می شود مدل
کامپیوتر ی طی فاز برنامه نویسی کامپیوتری و اجرا توسعه داده می شود و نتایج با
اجرای مدل در کامپیوتر در فاز اجرا استنباط می شود (.)Ibid, 164
● متغیرهای وضعیت سیستم« :4به مجوعه تمام اطالعاتی مورد نیاز برای تعیین
اتفاقات داخل سیستم در یک سطح کافی (یعنی خروجی مطلوب حاصل شود) در
زمان معین ،متغیرهای وضعیت سیستم می گویند» .تعیین متغیرهای وضعیت سیستم
بر اساس اهداف تحقیق می باشد بنابراین متغیرهای وضعیت برای دو سیستم
1

. Entity
. Conceptual Model

2

. Computerized Model

3

. System State Variables

4
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فیزیکی یکسان ممکن است متفاوت باشد ( .)Banks, 1999, 6زمان الزم برای
انتقال یک نهاد در سیستم ،زمان انتظار یک نهاد در صف و یا در سیستم ،نمونه
هایی از متغیرهای وضعیت سیستم می باشد.
● پیشامد« :اتفاقی است که وضعیت سیستم را تغییر می دهد» ( .)Ibid, 1به عنوان
مثال ورود مشتری به بانک ،تخلیه بار یک کامیون نمونه هایی از پیشامد می باشد.
●

مدل شبیه سازی پیشامد گسسته« :1در این نوع شبیه سازی ،متغیرهای

وضعیت سیستم در زمانهای گسسته تغییر می کنند که پیشامدها اتفاق می افتند»
( .)Ibid, 1فرآیندهای دنیا به شکل پیوسته اتفاق می افتند اما برای آنالیز این
فرآیندها برای کاهش حجم اطالعات می توان فقط لحظه های مهم را در نظر
گرفت .به عنوان مثال برای آنالیز حرکت یک قطعه از نقطه  Aبه  Bمی توان دو
پیشامد ترک قطعه از نقطه اول و رسیدن قطعه به نقطه دوم را به جای بررسی
حرکت پیوسته قطعه در نظر گرفت .در واقع در مدل سازی پیشامد گسسته ،یک
سیستم به صورت زنجیره ای از عملیات (رسیدن ،ترک ،انتظار ،تاخیر ،استفاده از
منبع و غیره) نشان داده می شود که روی انواع نهادها (مشتری ،قطعه ،کامیون و
غیره) انجام می شود.
●

اعتبار مدل :2برای تعریف اعتبار یک مدل مفهومی می توان چنین گفت آیا

تئوری ها و فرضیات مدل مفهومی صحیح می باشد و نمایش مدل برای نهاد مساله
منطقی می باشد .در مورد اعتبار و صحت مدل کامپیوتری می توان گفت آیا کابرد
مدل مفهومی و ایجاد برنامه کامیپوتری آن صحیح میباشد (.)Sargent, 2009, 164
شبیه سازی« :تقلید فرآیند یا سیستم دنیای واقعی طی زمان را شبیه سازی
می گویند» .شبیه سازی شامل تولید تاریخچه مصنوعی از سیستم می باشد و این

. Discrete-Event Simulation Model

1

. Model Validation

2

149

برآورد فاصله ای زمان تکمیل پروژه...

تاریخچه برای تفسیر مشخصات اجرایی سیستم واقعی نشان داده شده ،استفاده
می شود (.)Banks, 1999, 1
اعتبار نتایج به دست آمده از شبیه سازی رابطه مستقیمی با اعتبار و صحت
مدل مفهومی و کامپیوتری دارد .بنابراین یکی از کارهای مهم در شبیه سازی تعیین
اعتبار مدل می باشد .برای انجام این کار رویکردها و تکنیک های مختلفی وجود
دارد که با توجه به ابعاد مدل ،توسعه دهندگان مدل و کاربران باید رویکرد و
تکنیک مناسب را انتخاب کرد .نظر به اینکه در این مقاله یک مدل توسعه داده
شده است به طور خالصه به رویکردها و تعدادی از تکنیک های تعیین اعتبار به
طور خالصه اشاره می شوند .چهار رویکرد اساسی برای تعیین اعتبار مدل به شرح
زیر وجود دارد (:)Sargent, 2009, 163-164
●

یک رویکرد متداول در شبیه سازی ،تعیین اعتبار و صحت مدل با استفاده از تیم

توسعه دهنده مدل می باشد .این تصمیم بر اساس نتایج آزمون ها و ارزیابی های
مختلف در فرآیند توسعه مدل گرفته می شود.
● اگر تیم توسعه دهنده مدل بزرگ نباشد کاربران می توانند به جای توسعه دهنده
در مورد اعتبار مدل تصمیم می گیرند که یک رویکرد بهتری می باشد.
● یک رویکرد دیگر با نام «اعتبار و صحت مستقل )IV&V( »1می باشد که در آن
یک طرف سوم که مستقل از توسعه دهنده و کاربر /اسپانسور می باشد مسئولیت
تعیین اعتبار مدل را به عهده می گیرد .این رویکرد زمانی مفید است که مدل ساخته
شده در ابعاد بزرگ و توسعه دهندگان مدل شامل چند تیم باشد .این رویکرد
باعث افزایش اعتبار مدل به خصوص در پروژه ها با هزینه های باال می شود.
● رویکرد آخر تعیین اعتبار مدل با استفاده از یک مدل نمره دهنده می باشد.

. Independent Verification and Validation

1
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برای تعیین اعتبار مدل تکنیک های مختلفی وجود دارد که در ادبیات شبیه سازی
در منابع مختلف به طور مفصل در خصوص این تکنیک ها صحبت شده است .در
این قسمت به تعدادی از این تکنیک ها اشاره می شود (.)Ibid, 166
● انیمیشن (گرافیک) :رفتار عملیاتی مدل طی زمان با استفاده از گرافیک نشان داده
می شود.
● مقایسه با مدل های دیگر :نتایج مختلف مدل با نتایج سایر مدل های معتبر مقایسه
می شود.
●

آزمون های تبهگنی :وضعیت سیستم با انتخاب مقادیر مناسب از ورودی های

داخلی مدل مطالعه می شود .به عنوان مثال زمانیکه نرخ ورود از نرخ سرویس
بزرگتر باشد آیا میانگین تعداد در صف افزایش می یابد.
●

تعیین اعتبار با داده های گذشته :اگر داده هایی از گذشته وجود دارد بخشی از

داده ها برای ساخت مدل و سایر داده ها برای آزمون و مقایسه رفتار مدل با سیستم
استفاده می شود.
● اعتبار ظاهری :از افراد آگاه به سیستم درباره منطقی بودن مدل و نتایج آن پرسیده
می شود.
ابزار و روش
تشریح مساله :یکی از فعالیت های مهم در برنامه ریزی پروژه ،محاسبه زمان
تکمیل پروژه می باشد .هر پروژه را بر حسب فعالیت های تشکیل دهنده و روابط
پیشنیازی بین آنها می توان به شکل یک شبکه برداری نشان داد .هر شبکه دارای
حداقل یک مسیر می باشد که هر مسیر متشکل از یک یا چند فعالیت می باشد .با
توجه به اینکه ارزش تاخیر بین فعالیت های پیشنیاز صفر می باشد (پیش فرض
مقاله) بنابراین زمان هر مسیر برآوردی از مجموع زمان فعالیت های تشکیل دهنده
آن مسیر می باشد .زمان هر فعالیت یک متغیر تصادفی می باشد در نتیجه زمان هر
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مسیر شبکه نیز یک متغیر تصادفی می باشد .در روش پرت کالسیک بر اساس
روشهای آماری ،زمان مورد انتظار (مقدار میانگین) هر فعالیت محاسبه می شود و با
استفاده از این مقادیر متوسط مطابق روش  CPMمحاسبات زمانی انجام می شود و
مسیر با طوالنی ترین زمان به عنوان مسیر بحرانی انتخاب می شود و زمان این مسیر
به عنوان زمان تکمیل پروژه انخاب می شود .در این روش واریانس زمان مسیرهای
پروژه برای محاسبه زمان تکمیل پروژه در نظر گرفته نمی شود و در صورتی که
این واریانس ها زیاد باشند مسیرهای دیگر نیز قابلیت تبدیل به مسیر بحرانی را دارند
در نتیجه میزان خطا افزایش می یابد .در این مقاله با رویکرد شبیه سازی برای تمام
مسیرهای پروژ ه زمان تکمیل برآورد می شود .نظر به اینکه برآورد هر پارامتر به
شکل نقطه ای میزان خطای برآورد را افزایش می دهد در مقاله حاضر برای زمان
تمام مسیرها یک برآورد فاصله ای با اطمینان  %95محاسبه می شود .شکل ()2
خالصه فعالیت های الزم برای انجام یک پروژه شبیه سازی را نشان می دهد.
تشریح مساله

جمع آوری داده /اطالعات و ساخت
مدل مفهومی
خیر

آیا مدل مفهومی
معتبر است؟

بلی
ساخت مدل کامپیوتری

خیر

آیا مدل
کامپیوتری معتبر
است؟

بلی
طراحی ،اجرا و آنالیز آزمایشها

مستند سازی و ارائه نتایج شبیه سازی
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شکل  .2رویکرد هفت قدمی برای اجرای موفقیت آمیز یک مطالعه شبیه سازی
()Source: Liyanage, 2005, 4.1

جمع آوری داده ها :یکی از قدم های اولیه در شبیه سازی ،جمع آوری انواع
داده های مورد نیاز برای مدل سازی می باشد .در جمع آوری داده ها معموالً دو
حالت وجود دارد:
●

امکان جمع آوری و دستیابی به داده وجود دارد؛ به عنوان مثال سیستم مورد

مطالعه وجود خارجی دارد و جمع آوری داده هزینه بر و یا مخرب نمی باشد .در
جمع آوری داده ها از یک سیستم باید توجه شود که منبع مورد استفاده معتبر باشد
و همچنین داده های مناسب با اهداف مدل جمع آوری شود .به عنوان مثال در
پروژه ای هدف جمع آوری داده های مربوط به زمان پرکنی یک ماشین می باشد
و این داده ها در کارخانه از گذشته ثبت شده است ولی باید توجه کرد این داده ها
ممکن است شامل زمان خرابی و تعمیر ماشین نیز باشد در این صورت این داده ها
مناسب نمی باشد.
●

امکان جمع آوری و دستیابی به داده وجود ندارد؛ به عنوان مثال سیستم هنوز

ایجاد نشده است و یا جمع آوری داده ها بسیار هزینه بر می باشد .در این حالت
پیشنهاد و راه حل های محدودی وجود دارد .برای مثال در خصوص توزیع زمان
عملیات یک ماشین تولیدی می توان از طراحان ،سازندگان و یا فروشندگان ماشین
اطالعاتی جمع آوری کرد و یا می توان با استناد به نظر کارشناسان و مقایسه با
فرآیندهای مشابه توزیع مناسب (توزیع مثلثی برای زمان فعالیت ،توزیع نمایی برای
زمان خرابی) برای پارامتر مجهول برآورد کرد و با آنالیز روی این توزیع ها تاثیر
آن بر مدل را مشاهده کرد.
2

D

A
1

4
E

C

B
3
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شکل  .3داده های یک پروژه نمونه

در مقاله حاضر ،لیست فعالیت های یک پروژه ،روابط پیشنیازی و داده های
کافی در خصوص زمان هر فعالیت وجود دارد (شکل  .)3در این قسمت با استفاده
از نرم افزار  Input Analyzerکه محصول جانبی نرم افزار  Arena 7.0می باشد
برای هر فعالیت توزیع مناسب برآورد می شود .الزم به ذکر است می توان زمان
فعالیت ها در شبیه سازی را قطعی در نظر گرفت ولی در این حالت نتایج حاصل از
تکرارهای مختلف شبیه سازی یکسان خواهد بود و در ضمن با برآورد نقطه ای
خطای محاسبات نیز افزایش می یابد .برای انتخاب توزیع مناسب در نرم افزار سه
آزمون (معیار) وجود دارد که با در نظر گرفتن نتایج این معیارها و تعداد داده های
ورودی ،توزیع مناسب تئوری (مانند نرمال ،مثلثی) و یا تجربی انتخاب می شود .این
معیارها عبارتند از (:)Kelton et al, 2001, 150-151
● میانگین مربع خطا 1اولین معیار می باشد .این معیار میانگین مربع خطا برای هر سل
هیستوگرام می باشد که خطا تفاضل بین فراوانی نسبی مشاهدات هر سل با فراوانی
نسبی تابع توزیع برازنده می باشد .بزرگی این معیار نشان دهنده توزیع برازنده
نامناسب می باشد.
●

دو معیار بعدی ،آزمون های توان دوم کای (خی دو) 2و آزمون کولموگروف-

اسمیرنوف ( 3)K-Sمی باشند .نرم افزار برای هر یک از این آزمونها یک P
محاسبه می کند که مقدار آن بین  0و  1می باشد .مقدار  Pبزرگتر نشان دهنده
برازندگی بهتر توزیع می باشد .اگر مقدار  Pبرای یک یا چند توزیع تئوری عدد
نسبتاً بزرگی ( 0/1و یا بزرگتر) باشد می توان این توزیع ها را با اطمینان باال به
. Mean Square Error

1

. Chi-Square goodness-of-fit hypothesis test

2

. Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit hypothesis test

3
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عنوان برآورد استفاده کرد و اگر این عدد کوچک باشد (تعداد داده ها کم باشد)
توزیع های تجربی نرم افزار برآورد بهتری ارائه می دهند.
در نرم افزار برای هر فعالیت  500داده تصادفی برای زمان وارد می شود .با
بررسی سه معیار محاسبه شده برای هر فعالیت ،مناسبترین توزیع انتخاب می شود.
جدول ( )1نتایج معیارها برای توزیع انتخابی هر فعالیت را نشان می دهد.
جدول  .1نتایج حاصل از آزمون زیندگی برای زمان فعالیت ها
آزمون
فعالیت
A
B
C
D
E

نوع توزیع برآورد شده
)NORM(11.9, 1.01
)TRIA(10.1, 13, 16
)TRIA(4, 5.57, 7
)NORM(3.01, 0.499
)NORM(5.49, 0.296

میانگین مربع

توان دوم –کای

خط

()p-value

K-S
()p-value

0.001189
0.002555
0.002202
0.001302
0.001577

0.427
0.459
0.199
0.329
0.389

> 0.15
> 0.15
> 0.15
> 0.15
> 0.15

منبع :نتایج حاصل از اجرای نرم افزار Input Analyzer

ساخت مدل کامپیوتری :ساخت مدل کامپیوتری ،مهم ترین و حساس ترین
قسمت مقاله می باشد .این مدل به کمک شکل ( )3ساخته می شود که به نوعی
می توان مدل مفهومی این تحقیق نام برد .این مدل شامل سه قسمت اصلی می باشد:
●

تعریف و ایجاد نهادها :در هر مدل شبیه سازی یک یا چند نوع نهاد متناسب با

موجودیت های مورد مطالعه تعریف می شوند که مقدار متغیرهای وضعیت در
سیستم بر اساس موقعیت این نهادها در مدل شبیه سازی محاسبه می شوند .در مقاله
حاضر هدف محاسبه یک فاصله اطمینان برای زمان تکمیل هر مسیر می باشد
بنابراین برای هر مسیر یک نوع نهاد تعریف می باشد و به ترتیب تحت عنوان نهاد
مسیر  ،1مسیر  2و مسیر  3نام گذاری می شوند .باید توجه شود تعداد نهاد ایجاد
شده از هر نوع ،بستگی به سیاست شبیه سازی و اطمینان مورد نظر می باشد که در
طراحی آزمایش (بخش  )4-6بحث می شود.
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● ترک نهادها از سیستم :نهادها با اجرای شبیه سازی در سیستم ایجاد می شوند که
هر نهاد ایجاد شده باید به کمک ماژول ترک ،از سیستم خارج شوند.
●

ساخت اجزای شبکه :برای ساخت یک شبکه برداری در نرم افزار دو فعالیت

عمده انجام می شود:
 1ـ نمایش فعالیت های پروژه :هر فعالیت در شبکه برداری به کمک یک بردار
نشان داده می شود که دارای یک رویداد آغاز و پایان است .در این مدل
کامپیوتری نیز مطابق با این منطق ،به تعداد رویدادهای شبکه ایستگاه طراحی
می شود؛ ماژول ایستگاه محل منطقی یا فیزیکی یک نهاد در سیستم را نشان می
دهد .سپس به کمک دیتا ماژول زنجیره ،هر سه مسیر شبکه تعریف می شود که
در واقع روابط پیشنیازی مشخص می شوند .در مرحله بعدی به کمک ماژول
مسیر مشخص می شود که هر نهاد از یک رویداد به رویداد بعدی طبق مسیرهای
مشخص شده در زنجیره حرکت بکند که در واقع بردارهای شبکه یا همان
فعالیت های شبکه شکل می گیرند.
2ـ ورود زمان برای هر فعالیت :مقدار زمان مورد نیاز برای حرکت یک نهاد از
رویداد آغاز یک فعالیت به رویداد پایان آن فعالیت (طول بردار) را می توان زمان
فعالیت تعریف کرد .در مدل کامپیوتری برای هر نهاد طبق این مفهوم ،صفتی به
اسم زمان انتقال تخصیص داده می شود و مقادیر این صفت بر اساس داده های
جدول ( )1و متناسب با ایستگاهها و مسیرهای معرف فعالیت های شبکه وارد می
شود.
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شکل ( .)4مدل کامپیوتری شبکه برداری

شکل( )4مدل کامپیوتری شبکه برداری پروژه نمونه را در نرمافزار Arena 7.0

نشان می دهد .اگر در این مدل برای صفت زمان انتقال ،اعداد ثابت به جای توزیع
های احتمالی وارد شود نتایج تکرارهای مختلف شبیه سازی کامالً یکسان و
سازگار با نتایج نرم افزارهای کنترل پروژه خواهد بود که به نوعی اعتبار مدل
ساخته شده را نشان می دهد .در ضمن نتایج به دست آمده بر اساس مقادیر احتمالی
نیز اعدادی منطقی و قابل تصور می باشد.
طراحی ،اجرا ،آنالیز آزمایش ها و محاسبات :قبل از اجرای شبیه سازی،
مدل ساخته شده از نظر وجود خطا در ساختار منطقی مدل در نرم افزار تست می
شود .با توجه به نبود مشکل ،آزمایشهای مورد نظر طراحی و اجرا می شوند .در این
مرحله تعداد  120نهاد به کمک یک تابع توزیع گسسته ایجاد می شود که نهادها را
با احتمال مساوی به یکی از سه مسیر موجود در شبکه می فرستد .در پایان شبیه
سازی  47نهاد از مسیر ( 1فعالیت های  42 ،)A, Dنهاد از مسیر ( 2فعالیت های A,
 )C, Eو  31نهاد از مسیر ( 3فعالیت های  )B, Eعبور می کنند .قابل ذکر است
نهادها با احتمال مساوی به یکی از سه مسیر موجود در شبکه وارد می شوند بنابراین
می توان انتظار داشت با افزایش تکرارها ،تعداد نهادهای عبوری سه مسیر به هم
نزدیک بشوند .جدول ( )2زمان تکمیل مسیرهای پروژه در طول تکرارهای مختلف
شبیه سازی را نشان می دهد.
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جدول  .2زمان تکمیل مسیرهای مختلف پروژه بر حسب روز
مسیر )A-D( 1

مسیر )A-C-E( 2

مسیر )B-E( 3

14/94

13/79

22/02

23/18

10/11

18/27

14/62

13/86

26/99

22/86

20/58

17/30

13/83

13/58

21/40

22/60

17/04

20/94

13/43

16/49

22/69

22/54

18/18

19/52

14/53

13/69

24/44

24/44

18/31

18/06

15/94

14/00

25/82

24/19

18/75

20/49

13/14

14/25

24/75

22/94

18/72

18/83

13/85

14/30

22/33

22/56

21/06

ـ

13/14

14/65

21/77

24/26

15/97

ـ

14/72

14/37

23/56

23/24

17/69

ـ

14/19

14/51

24/08

23/31

17/79

ـ

14/23

14/02

24/20

23/89

19/99

ـ

15/80

13/22

22/86

23/02

16/59

ـ

14/13

13/53

22/76

22/10

18/37

ـ

14/60

15/21

22/97

22/26

20/51

ـ

15/07

13/01

22/81

23/22

18/34

ـ

15/65

16/68

21/09

21/43

16/81

ـ

13/51

16/37

22/11

22/45

19/14

ـ

16/57

16/22

23/40

ـ

18/30

ـ

16/33

16/17

22/89

ـ

16/59

ـ

12/18

13/78

22/57

ـ

15/61

ـ

16/21

15/24

22/13

ـ

17/66

ـ

15/27

15/90

23/93

ـ

19/42

ـ

15/27

-

21/85

ـ

19/87

ـ

منبع :نتایج حاصل از اجرای شبیه سازی به کمک نرم افزار Arena 7.0

فراسوی مدیریت – شماره  – 13تابستان 1389

158

میانگین و انحراف معیار زمان هر مسیر به کمک داده های جدول ( )1محاسبه
می شود .آماره هر مسیر با اندیس شماره مسیر مشخص می شود.
X 1 14.64 , S1 1.13
X 2  23.09 , S 2 1.17
X 3 18.55 , S3 1.47

در این قسمت یک فاصله اطمنیان برای پارامتر زمان متوسط تکمیل هر مسیر
( )μمحاسبه می شود .اگر جامعه مورد مطالعه دارای توزیع نرمال باشد و یا تعداد
نمونه اولیه بزرگ باشد ( )n ≥ 30تعداد نمونه مورد نیاز برای محاسبه فاصله
اطمینان با قطعیت  (1-α)100%با استفاده از رابطه ( )1محاسبه می شود.
)(1

)2

Z 
2

e

(n


 : Z نقطه ای از منحنی نرمال استاندارد که مساحت سمت راست آن
2
2
 : انحراف معیار جامعه می باشد که  Sبه عنوان برآوردی از آن استفاده شده

می باشد.

است.
 :eحدکثر خطای برآورد می باشد .منظور از خطا در اینجا    Xمی باشد.
در مقاله حاضر قطعیت  )α = 0.05( %95و حداکثر خطا یک واحد ( )e=1در
نظر گرفته می شود .تعداد نمونه مورد نیاز برای هر مسیر با رابطه ( )1برابر است با:

1.96 1.13 2
)  4.9
1
1.96  1.17 2
( n2 
)  5.25
1
1.97  1.47 2
( n3 
)  8.3
1
( n1 
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بنابراین تعداد صحیح تکرار برای مسیر اول  5بار ،مسیر دوم  6بار و مسیر سوم
 9بار می باشد که نیازی به تکرار بیشتر نمی باشد.
اگر توزیع جامعه مجهول باشد ولی اندازه نمونه بزرگ باشد ( )n ≥ 30با
استفاده از رابطه ( )2می توان یک برآورد فاصله ای با قطعیت  (1-α)100%برای
پارامتر  μانجام داد.
)(2

S
S
   X  Z
n
n
2

X  Z
2

بنابراین یک فاصله اطمینان برای زمان تکمیل مسیرهای مختلف پروژه به شکل زیر
می باشد:

13
13
14.64  1.96  1.47
   14.64  1.96  1.47
14.32    14.96

23.09  1.96  1.17
   23.09  1.96  1.17
 22.74    23.45
42
42
18.55  1.96  1.47
   18.55  1.96  1.47
18.03    19.06
31
31

یعنی با اطمینان  %95می توان گفت میانگین زمان تکمیل مسیر 1در فاصله
( ،)14.32,14.96مسیر  2در فاصله ( )22.74,23.45و مسیر  3در فاصله
( )18.03,19.06قرار دارد.
نتایج و بحث
در مقاله حاضر برای محاسبه زمان تکمیل هر مسیر ،مدل ساخته شده بر اساس
شبکه برداری می باشد علت این امر تعداد تعداد ماژول های کمتر مورد نیاز برای
طراحی شبکه برداری می باشد .اگر هدف بررسی وضعیت هر فعالیت از نظر زمان
تکمیل و بحرانی بودن باشد می توان از ساختار شبکه گرهی استفاده کرد که برای
این منظور الزم است عالوه بر ماژول های به کار رفته ،یک ماژول فرایند برای
نشان دادن هر فعالیت به مدل اضافه شود .با کاربرد شبیه سازی می توان زمان
تکمیل مسیرهای پروژه را به شکل فاصله ای برآورد کرد .نتیجه محاسبات فاصله
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اطمینان برای مسیرها نشان می دهد که کران پایین مسیر دوم ( )22/74از کران
باالی مسیر اول ( )14/96و مسیر سوم ( )19/06بزرگتر می باشد بنابراین با در نظر
گرفتن انحراف معیار مسیرها ،با قطعیت  %95می توان انتظار داشت که زمان تکمیل
مسیر دوم از سایر مسیرها بزرگتر می باشد .مسیر دوم به عنوان مسیر بحرانی انتخاب
می شود که زمان تکمیل پروژه را تعیین می کند یعنی می توان انتظار داشت که
زمان تکمیل پروژه در فاصله (23/45و )22/74قرار دارد .در ضمن با معلوم بودن
میانگین و انحراف معیار مسیرها ،می توان احتمال تکمیل مسیرها در زمان های
مختلف را بررسی کرد .جدول ( )3خالصه نتایج به دست آمده از شبیه سازی را
نشان می دهد.
جدول ( .)3نتایج شبیه سازی
مسیر 1

مسیر 2

مسیر 3

()A-D

()A-C-E

()B-E

تعداد نمونه ()n

47

42

31

میانگین زمان تکمیل (روز)

14/64

23/09

18/55

انحراف معیار

1/13

1/17

1/47

قطعیت

95%

95%

95%

حدکثر خطای محاسبات (روز)

1

1

1

حداقل حجم نمونه الزم

5

6

9

نصف فاصله اطمینان

0/32

0/35

0/52

کران باالی فاصله اطمینان

14/96

23/45

19/06

کران پایین فاصله اطمینان

14/32

22/74

18/03

مسیر

پارامتر
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