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چکیده

بازه-مقدار شهودی فازی نرم مجموعه شود. استفاده قطعیت عدم با مقابله برای ریاضی عمومی ابزار یک عنوان به می تواند نرم مجموعه نظریه
بر تصمیم گیری مسائل حل و بررسی مقاله این هدف است. نرم مجموعه یک و بازه-مقدار فازی مجموعه شهودی، فازی مجموعه یک از ترکیبی
در که مسائلی از دسته آن آمده، دست به نتایج اساس بر می باشد. شده معرفی روش کمک به بازه-مقدار شهودی فازی نرم مجموعه های اساس

هستند حل قابل می باشند گزینه ها از تعدادی بین چندمعیاره تصمیم گیری نیازمند و شده مطرح واقعی دنیای
چندمعیاره تصمیم گیری تصمیم گیری؛ بازه-مقدار؛ شهودی فازی نرم مجموعه  بازه-مقدار؛ شهودی فازی مجموعه  نرم؛ مجموعه  : کلیدی کلمات

پیش گفتار ١

ریاضی عمومی ابزار یک عنوان به می تواند که شد[٣] پیشنهاد ماالدساو توسط نرم مجموعه نظریه
مهم تعمیم یک بازه-مقدار شهودی فازی نرم مجموعه نظریه رود. کار به قطعیت عدم با مقابله برای
روش بنابراین، می باشد. شهودی فازی نرم مجموعه نظریه و فازی نرم مجموعه نظریه از اساسی و
مجموعه نظریه اخیر سال های در است. موجود روش های از تعمیمی مقاله این در شده ارائه تصمیم گیری
توسعه و شده ترکیب فازی مجموعه نظریه و احتمال نظریه مانند کالسیک نظریه های از برخی با نرم

.[٢] است یافته
تعدادی به مربوط پارامترها از مجموعه ای Aهمچنین باشد. Uزیرمجموعه های همه مجموعه P (U)و بوده اشیاء از مجموعه ای U کنید فرض

باشد E ⊆ Aو بوده Uاعضای ویژگی های از

F : E → P (U) باشد: مقابل صورت به نگاشتی F اگر می شود نامیده Uروی نرم مجموعه یک (F,E)مرتب زوج [٣] .١ تعریف

X : U → [٠, ١] می شود: تعریف مقابل صورت به نگاشتی توسط Uروی Xفازی مجموعه .٢ تعریف

نامیده U روی فازی نرم مجموعه یک (F,E)مرتب زوج باشد. U روی فازی زیرمجموعه های همه مجموعه P(U) کنید فرض [١] .٣ تعریف
F : E → P(U) باشد: مقابل صورت به نگاشتی F اگر می شود

می شود: تعریف مقابل صورت به نگاشتی توسط U روی X̄ بازه-مقدار فازی مجموعه . .۴ تعریف

X̄ : U → Int([٠, ١])

داریم x ∈ U هر ازای به می باشد. [٠, ١] بسته زیربازه های تمام مجموعه Int([٠, که([١ طوری به

µX̄(x) = [µ ¯̄X(x), µX̄+(x)]

.٠ ≤ µ ¯̄X(x) ≤ µX̄+(x) ≤ ١ آن در که
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١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

فازی نرم مجموعه یک (F,E) مرتب زوج باشد. U روی بازه-مقدار فازی زیرمجموعه های همه مجموعه P̄(U)کنید فرض [١] .۵ تعریف
F : E → P̄(U):باشد مقابل صورت به نگاشتی F اگر می شود، نامیده U روی بازه-مقدار

X̂ : U → [٠, می شود:٢[١ تعریف مقابل صورت به نگاشتی توسط U روی X̂شهودی فازی مجموعه [٢] .۶ تعریف
داریم E ⊆ A و x ∈ U هر ازای به آن در که طوری به

X̂ = {
(
x, µX̂(x), νX̂(x)

)
: x ∈ U}.

توابع

νX̂(x) : E → [٠, ١] و µX̂(x) : E → [٠, ١]

٠ ≤ µX̂(x)+νX̂(x) ≤ ١. داریم x ∈ U هر ازای به پارامترهایEمی باشند. به نسبت xعضو عضویت عدم درجه و عضویت درجه نشان دهنده

شهودی فازی نرم مجموعه یک (F,E) مرتب زوج باشد. U روی شهودی فازی زیرمجموعه های همه مجموعه P̂(U) کنید فرض [١] .٧ تعریف
F : E → P̂(U):باشد مقابل صورت به نگاشتی F اگر می شود، نامیده U روی

می شود: تعریف مقابل صورت به نگاشتی توسط U روی
∼
X بازه-مقدار شهودی فازی مجموعه [١] .٨ تعریف

∼
X: U → Int([٠, ٢([١

توابع ، E ⊆ Aو x ∈ U هر ازای به آن در که طوری به

ν∼
X
(x) : E → Int[٠, ١] و µ∼

X
(x) : E → Int[٠, ١]

داریم و می باشند Eپارامترهای به نسبت x عضو عضویت عدم درجه و عضویت درجه نشان-دهنده

∼
X= {(x, µ∼

X
(x), ν∼

X
(x)) : x ∈ U}

همچنین و
µ∼
X
(x) = [µ∼

XL
(x), µ∼

XR
(x)]

و
ν∼
X
(x) = [ν∼

XL
(x), ν∼

XR
(x)]

شرط در که
می کنند. صدق ٠ ≤ µ∼

XR
(x) + ν∼

XR
(x) ≤ ١

نرم مجموعه یک (F,E) مرتب زوج باشد. U روی بازه-مقدار شهودی فازی زیرمجموعه های همه مجموعه
∼
P (U)کنید فرض [١] .٩ تعریف

باشد: مقابل صورت به نگاشتی F اگر می شود، نامیده U روی بازه-مقدار شهودی فازی

F : E →
∼
P (U)
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پروژه ها این باشد. ساز و ساخت عملیات یک طراحی برای پیشنهادی پروژه چهار شامل U = {p١, p٢, p٣, p۴}مجموعه کنید فرض . .١ مثال
قابلیت اجرا، سرعت بودن، هزینه کم بودن، اجرایی قابلیت ترتیب به که گرفته اند قرار بررسی Aمورد = {a١, a٢, a٣, a۴, a۵}ویژگی های لحاظ از

می باشد: ١ جدول مطابق (F,E) بازه-مقدار شهودی فازی نرم مجموعه می باشند. انسانی نیروی کمتر بکارگیری انعطاف پذیری،

بازه-مقدار شهودی فازی نرم مجموعه :١ جدول
U a1 a2

p1 ([0.7, 0.8], [0.1, 0.2]) ([0.6, 0.7], [0.2, 0.3])

p2 ([0.3, 0.6], [0.2, 0.3]) ([0.2, 0.3], [0.4, 0.6])

p3 ([0.8, 0.9], [0.0, 0.1]) ([0.2, 0.5], [0.3, 0.4])

p4 ([0.0, 0.1], [0.6, 0.7]) ([0.9, 1.0], [0.0, 0.0])

بازه-مقدار شهودی فازی نرم ١-مجموعه جدول ادامه :٢ جدول
a3 a4 a5

([0.1, 0.2], [0.5, 0.7]) ([0.4, 0.6], [0.0, 0.1]) ([0.2, 0.3], [0.5, 0.6])
([0.4, 0.6], [0.2, 0.4]) ([0.2, 0.3], [0.6, 0.6]) ([0.3, 0.5], [0.4, 0.5])
([0.1, 0.4], [0.2, 0.5]) ([0.3, 0.3], [0.4, 0.4]) ([0.3, 0.4], [0.1, 0.3])
([0.7, 0.8], [0.1, 0.1]) ([0.6, 0.7], [0.2, 0.3]) ([0.2, 0.3], [0.4, 0.7])

[۴] . .١٠ تعریف

L = {(α, β)α = [α١, α٢] ∈ Int([٠, ١])
, β = [β١, β٢] ∈ Int([٠, ١]), α٢ + β٢ ≤ ١}

می باشد: زیر صورت به Lروی جزئی ترتیب رابطهL≥یک بگیرید. نظر در را

∀(α, β), (ξ, η) ∈ L,
(α, β) ≤l (ξ, η)⇐⇒ α ≤ ξ
andβ ≥ η ⇐⇒ [α١, α٢] ≤ [ξ١, ξ٢]

and[β١, β٢] ≥ [η١, η٢]⇐⇒ α١ ≤ ξ١, α٢ ≤ ξ٢,

β١ ≥ η١, β٢ ≥ η(٢).

(α, β)-تراز نرم مجموعه ،(α, β) ∈ Lبرای بگیرید. نظر در U روی بازه-مقدار شهودی فازی نرم مجموعه یک را (F,E) [۴] . .١١ تعریف
قطعی نرم مجموعه یک

L(
∼
P;α, β) = (F(α,β), A)

داریم؛ a ∈ Aهمه برای می شود: تعریف زیر صورت به که است

F(α,β)(a) = {x ∈ UF (a) ≥L (α, β)}
= {x ∈ U |µF (a)(x) ≥ α, νF (a)(x) ≤ β}

پژوهش دست آورد های ٢
بین از مورد بهترین انتخاب درباره چندمعیاره تصمیم گیری برای راهکاری ارائه به بازه-مقدار شهودی فازی نرم مجموعه های اساس بر بخش این در

می پردازیم U مجموعه در موجود موارد

مورد در تصمیم گیری برای روش یک کنیم. انتخاب را پروژه بهترین داریم قصد ١ مثال در شده گفته ویژگی های به توجه با کنید فرض . .٢ مثال
مطابق ([٠٫۵, ٠٫٧], [٠٫٢, تراز-([٠٫٣ نرم مجموعه ١ مثال برای است. تراز نرم مجموعه های از استفاده بازه-مقدار شهودی فازی نرم مجموعه های

می باشد. ٢ جدول
دارد. برتری پروژه ها سایر به نسبت ویژگی سه نظر از p۴ پروژه بنابراین

۵٠١

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

تراز-([٠٬٧،٠٬۵]،[٠٬٢،٠٬٣]) نرم مجموعه :٣ جدول
U a1 a2 a3 a4 a5

p1 1 1 0 0 0

p2 0 0 0 0 0

p3 1 0 0 0 0

p4 0 1 1 1 0
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