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  :چکیده پایان نامه-ب

 طوري نیز منبع-زمان تبادل مدل، این در. است منابع پذیري دسترس مساله براي ریاضی مدل یک توسعه تحقیق، اصلی موضوع     

 هاي هزینه میان متعادل اي هزینه تا آید، بدست پروژه براي اي هزینه نظر از منبع و زمان ترکیب بهترین که شود می گرفته نظر در

 ها فعالیت از کدام هر براي  مد عنوان تحت نظرات از اي مجموعه میان از پیشنهادي مدل. نماید ایجاد پروژه مستقیم غیر و مستقیم

   نماید می گیري تصمیم

. است شده پیشنهاد پروژه کل ايههزینه کردن حداقل منظور به مصنوعی، تبرید فراابتکاري الگوریتم پیشنهادي، مدل حل براي      

 زمان نظر از نتایج و است گردیده حل مصنوعی تبرید فراابتکاري روش و کران و شاخه دقیق روش دو به پیشنهادي مدل انتها، در

. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد متفاوت، هاي فعالیت تعداد با پروژه سه در متفاوت هاي تکرار با براي جواب کیفیت و اجرا

  .نماید ایجاد کیفیت با جواب یک معقول زمانی در تواند می پیشنهادي الگوریتم که است مطلب این گویاي حاصل، نتایج

 مسائل بندي تقسیم پروژه، زمانبندي تکنیکهاي پروژه، با مرتبط مفاهیم تعاریف شامل پروژه کنترل در اي پایه مفاهیم اول فصل در

 دوم فصل در. گردید ارائه تحقیق موضوع اصلی مساله عنوان به) RACP(  منابع پذیري دسترس هزینه مسئله و پروژه زمانبندي

 در و است گرفته صورت) MRCPSP(  مدي چند محدود منابع زمانبندي مسئله و RACP مسائل در پیشین تحقیقات بر مروري

 ها، ویژگی و مصنوعی تبرید فراابتکاري الگوریتم با رابطه در سوم فصل در. است شده شناسایی موجود تحقیقاتی هاي شکاف انتها،

 ،MRCPSP و RACP مسائل هاي مدل بیان از پس چهارم فصل در. است گردیده بحث پروژه زمانبندي در آن کاربرد و پارامترها

 فصل این در. است شده آورده محاسباتی نتایج پنجم فصل در. است شده بررسی کامل طور به شده ارائه حل روش و پیشنهادي مدل

 در. است شده ارائه مثالها این از گیري نتیجه فصل، این انتها در. است گردیده حل فراابتکاري و دقیق روش دو به استاندارد مثال سه

 که است این نشاندهنده نتایج .است شده بیان آتی تحقیقات براي پیشنهاداتی سپس و تحقیق از آمده بدست نتایج ششم فصل

 تعداد افزایش با. دهدمی نتیجه بهتر بزرگ و متوسط اندازه با مسائل براي کران، و شاخه الگوریتم با مقایسه در پیشنهادي الگوریتم

  .داشت نخواهد جواب کیفیت در تاثیري بعد به مشخص تکرار یک از اما شود، می حاصل بهتري جواب تکرارها

 منبع- زمان تبادل مصنوعی، تبرید منبع، پذیري دسترس هزینه مسئله پروژه، زمانبندي: کلیدي کلمات

 چکیده پایان نامهفرم 
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