
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

 

 

 

 تمرور و دسته بندی ادبیا: در شرایط عدم اطمینان سازیبهینههای مدل
 

 
 امیر یوسفلی

 ، قزوین(ره)روه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی گ استادیار
yousefli@soc.ikiu.ac.ir 

 

 پورفرنوش فرج 
 ، تهران، دانشگاه عالمه طباطباییفناوری اطالعاتکارشناسی ارشد مدیریت 

farajpour911@atu.ac.ir 

 

 

 

 چکیده

ها، ابزارهایی تر شدن فضای کسب و کار و افزایش عدم قطعیت پارامترهای تاثیر گذار بر سازمانبا پیچیده

برای مواجهه با شرایط ناپایدار محیطی مجهز گیری مدیران توسعه داده شده است که آنها را برای تصمیم

عدم نمایند تا شرایط غیر قطعی را فرموله کرده و گران و مدیران کمک میها به تحلیلاین مدل. نمایدمی

در فضای غیر  سازیبهینهادبیات موضوع  جامع در این مقاله به بررسی .کنندقطعیت موجود را مدیریت 

-مدل. نماییمها و ابزارهای توسعه داده شده در این حوزه را بررسی میآخرین مدلپردازیم و قطعی می

-های مشترک طبقهدر فضای فازی، احتمالی و هیبریدی مرور شده و بر اساس ویژگی سازیبهینههای 

های های غیر قطعی، به سه زیر مجموعه مدلهای ارائه شده در هر یک از محیطمدل .شوندبندی می

گیری غیر گیری غیر قطعی در شرایط قطعی و تصمیمدر شرایط غیر قطعی، تصمیم گیری قطعیتصمیم

فازی، احتمالی و )در ادامه ادبیات موضوع در هر بخش . شوندمی قطعی در شرایط غیر قطعی تقسیم

 . شوندمورد نقد و بررسی قرار گرفته و مسیرهای قابل توسعه در هر کدام معرفی می( هیبریدی

 

 

بهینه سازی فازی، بهینه سازی احتمالی، بهینه سازی هیبریدی، تصمیم گیری غیر : دیکلیواژگان 

 قطعی در فضای عدم اطمینان
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 مقدمه -1

احتمرالی یرا فضرای     -گیرری فرازی  فضای تصمیم. فازی استطور کلی محیط غیر قطعی قابل تقسیم به دو بخش احتمالی و به

سرازی  های زیادی در این حیطه، یعنری بهینره  تا کنون مدل. هیبریدی، فضایی است که از ادغام این دو فضا به دست آمده است

 Bellman and)  ، (Bellman,1957)،  (Beale,1995)تروان بره مقرا ت    هرا مری  از جمله ایرن مردل  . غیر قطعی ارائه شده است

Zadeh, 1970)  ،(Charnes and Cooper,1959)   و(Dantzig,1955)     اشاره کرد که در فضاهای احتمالی و فازی ارائه گردیرده

های مختلر  زیرادی در ایرن زمینره توسرعه داده شرده اسرت کره هرر یرک، از           پس از آن نیز طی پنج دهه گذشته، مدل. است

 minimaxبرنامه ریزی آرمرانی،   بهینه کردن ارزش انتظاری،. اندل مسائل استفاده کردهرویكردهای خاصی جهت مدل سازی و ح

از سوی دیگر انواع تصرمیم  . (Sahinidis,2004)های منعط ، از جمله این رویكردها بوده است و بهینه سازی بر روی محدودیت

هایی کره ترا کنرون در زمینره     اکثر پژوهش. جه استمورد بررسی قرار گرفته است نیز قابل توادبیات موضوع هایی که در گیری

ها در بخشی از این پژوهش. بهینه سازی غیر قطعی ارائه شده ، منجر به تصمیم گیری قطعی در فضای غیر قطعی گردیده است

(Liu,1999)  و(Zimmerman,1996) تصمیم گیری غیر قطعی در فضرای قطعری، موضروعی اسرت کره برخری       . ارائه شده است

های تصمیم گیری غیر قطعری  دسته سوم مدل. اندبه آن پرداخته (Javid and Seifi,2007)و  (Seifi et al,1999)محققین مانند 

هرایی را در ایرن   مردل  (Ghazanfari et al,2009)و  (Tanaka et al,2000)،  (Buckley et al,2001). در فضای غیر قطعی اسرت 

در ایرن تصرویر،   . دهرد گیرری غیرر قطعری را نشران مری     های تصمیمیک دسته بندی کلی از مدل( 1)شكل . اندزمینه ارائه داده

گیرری غیرر   گیری قطعی در محیط غیر قطعی، تصرمیم گیری در هر یک از فضاهای احتمالی، فازی به سه بخش تصمیمتصمیم

در فضای هیبریدی، پژوهشی مرتبط با  .شوندگیری غیر قطعی در محیط غیر قطعی تقسیم مییط قطعی و تصمیمقطعی در مح

گیری قطعی در محیط غیر قطعی ادبیاتی غنری ترر   از این سه دسته، تصمیم. گیری هیبریدی در محیط قطعی دیده نشدتصمیم

 . ها داردنسبت به سایر شاخه

 

                   

                                 
           

       

                        
       

                           
        

                        
       

                           
     

                           
        

                        
    

                        
     

                        
     

 
 سازی غیر قطعیهای بهینهطبقه بندی مدل: 1شکل

 

گیری غیر قطعی در فضای غیر قطعی انجام شده است کره عمرده آنهرا در    ها برای توسعه مفهوم تصمیمهمچنین برخی پژوهش

-قررار مری  گیری بر مبنای سرناریو در ایرن دسرته    هایی مانند تصمیمدر فضای احتمالی هم مدل. فضای فازی اتفاق افتاده است

 . گیرند
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بنردی  شود و در بخرش سروم دسرته   گیری در محیط فازی بررسی میادبیات تصمیم ابتدا در ادامه و در بخش دوم از این مقاله،

 . بهینه سازی در فضای هیبریدی نیز در بخش چهارم بررسی خواهد شد. گرددهای بهینه سازی فضای احتمالی ارائه میمدل

 

 فازی  سازیبهینه هایبررسی مدل -2

سازی فازی در حالرت کلری   نمایش داده شده است، بهینه( 1)سازی غیر قطعی که در شكل های بهینهبندی مدلبر اساس طبقه

گیری فازی در محیط گیری فازی در محیط قطعی و تصمیمگیری قطعی در محیط فازی، تصمیمهای تصمیمبه سه بخش مدل

 .گذاردگیری در محیط فازی را به نمایش میتری از تصمیمدی جزئیبندسته( 2)شكل . شودفازی تقسیم می

 

 گیری قطعی در محیط فازیهای تصمیممدل -2-1

 :سازی فازی زیر را در نظر بگیریدمدل بهینه

(1) 
m1,2,...,i  ;     b
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در این . به صورت فازی باشند توانندها میشود، کلیه پارامترها و حتی تابع هدف و محدودیتدیده می( 1)همانطور که در مدل 

گیرری قطعری در   های تصرمیم ، مدل2یا تابع توزیع امكان 1بر اساس تابع تعلق. ها متغیرهای تصمیم قطعی هستنددسته از مدل

تقسریم بنردی   ( PMP)  ریزی ریاضی امكانو برنامه( FMP)  ریزی ریاضی فازیهای برنامهمحیط فازی به دو دسته اصلی مدل

هرای  صورت ادغرامی از مردل  ها وجود دارند که بههمچنین در ادبیات موضوع، برخی از مدل .(Lai and Hwang,1992) شوندمی

 . گیرندریزی فازی هستند که در دسته سوم قرار میریزی امكان و برنامهبرنامه
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 سازی فازیهای بهینهبندی مدلدسته: 2شکل

 

                                                           
1Membership function 
2Possibility distribution 
3 Fuzzy mathematical programming 
4 Possibilistic mathematical programming 
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 Clarsson and)و  (Verdegay,1984-2)و  (Verdegay,1984-1)ریزی ریاضی فازی، برخی پژوهشگران مانندبرنامه هایدر مدل

Korhonen,1986)   برر اسراس   صرفا پارامترهای تابع هدف و ضرایب تكنولوژیكی و مقادیر سمت راست را فازی در نظر گرفتره و

هرا فرازی   زمانی که پرامترها قطعی و تابع هردف و محردودیت  . اندارائه دادههایی برای حل مسئله پارامترها، روش توابع عضویت

ها بره دو دسرته   این مدل. (Zimmerman,1996)نامند ریزی ریاضی فازی را مدل بهینه سازی منعط  نیز میباشند، مدل برنامه

از سروی دیگرر،   . توسعه داده شرد  (Zimmerman,1996)مدل متقارن اولین بار توسط . شوندمتقارن و نامتقارن تقسیم بندی می

(Verdegay,1984-1) ،(Werners,1987-1) ،(Werners,1987-2)  و (Chanas,1983) اند کره در آنهرا تنهرا    هایی توسعه دادهمدل

ریرزی ریاضری فرازی،    هرای برنامره  ای دیگر از مدلدسته. گیرندهای نامتقارن قرار میها فازی بودند که در دسته مدلمحدودیت

آنها در مقاله خود اینگونره بیران   . ارائه شده است (Carlsson and Fuller,2001)های با توابع هدف فازی هستند که توسط مدل

تحرت  . کنند که در برخی شرایط بیان و تعیین تابعی که متغییرهای تصمیم را با هدف مسئله مرتبط کند کار سرختی اسرت  می

در ایرن پایگراه   . توانرد مفیرد باشرد   است، مری  1آنگاه فازی-شامل یک بلوک از قواعدد اگراین حالت استفاده از پایگاه دانشی که 

اند و در قسرمت ترالی نیرز توصریفات     دانش، قسمت مقدم قواعد، متغیرهای تصمیم قرار دارند، که با عبارات زبانی توصی  شده

هت استخراج تابع مرتبط کننده متغیرهای تصمیم و ج Tsukamotoاین مقاله از روش استنتاج . گیردزبانی از تابع هدف قرار می

ریرزی  هرای معمرول برنامره   های مسرئله، بره روش  دست آمده با توجه به محدودیتکند و تابع هدف بههدف مسئله استفاده می

ای دیگرر، روش فروق را بررای حرل مسرائل      در مقالره  (Carlsson and Fuller, 2000). گرردد ریاضی خطی یا غیر خطی حل می

 . جای یک خروجی، به تعداد توابع هدف خروجی وجود داردبه که در قسمت تالی قواعد،اند بطوریچندهدفه بكار گرفته

هرا، بره جرای در نظرر     در این دسته از مدل. سازی امكانی هستندهای بهینهدسته دوم مسائل بهینه سازی در فضای فازی، مدل

 Ramik and). شودقطعی، برای هر یک از آنها یک تابع توزیع امكان در نظر گرفته میگرفتن تابع عضویت برای پارامترهای غیر 

Rimanek,1985)  ،(Tanaka et al,1984)  و(Dubois,1987)  را در حرالتی کره ضررایب ترابع هردف      ریزی امكرانی  برنامهمسئله

بندی اعرداد  های مختل  رتبهاستفاده از رویكردها دارای توزیع امكان هستند، درنظر گرفتند و با قطعی و پارامترهای محدودیت

را درنظر گرفتند که در آن تنها ضرایب تابع  حالتی and Hwang, 1992) (Lai. دادندهایی برای حل این مسئله ارائه فازی، روش

هدف دارای توزیع امكان بود و با تبدیل یک مدل یک هدفه به یک مدل سره هدفره، مسرئله را وارد فضرای قطعری کررده و برا        

در حالرت دوم عرالوه برر     and Hwang, 1992) (Lai .به حل مسئله چند هدفه پرداختند (Zimmerman,1996) استفاده از روش

هرا را وارد  بندی خطی محدودیتها نیز توزیع امكان در نظر گرفته و با یک روش رتبهمحدودیت یب تابع هدف، برای ضرایب ضرا

بهینره   نیرز مسرئله   (Rommelfanger et al, 1989)همچنرین  . انرد فضای قطعی کرده و مجدداً به حل مسئله سه هدفه پرداخته

اسرتفاده  -های تابع هدف دارای توزیع امكان باشند درنظر گرفته و از مفهروم بررش  را تنها در حالتی که پارامتر سازی امكانی

. هرا بره حرل مسرئله پرداختنرد     کردند و با فرموله کردن یک مسئله تک هدفه و بردن تابع هردف مسرئله اصرلی در محردودیت    

(Buckley,1988) توزیع امكان برای تمام پارامترهای ترابع هردف، ضررایب    گیری قطعی با درنظر گرفتن ی جهت تصمیمنیز مدل

را در حرالتی کره تمرام     PMP مسرئله   (Jamison and Lodwick,2001). هرا، ارائره کررد   تكنولوژیک و سمت راست محردودیت 

پارامترهای مسئله غیر قطعی هستند مد نظر قرار داده و با روش تابع جریمه، مسئله را بدون محدودیت کرده و با اثبات محرد   

بررای   (Liu and Liu, 2002). انرد بودن تابع بدست آمده، از روش کاهش گرادیان برای رسیدن به جروا  بهینره اسرتفاده کررده    

و مدلی ارائه دادند که  حداکثر ارزش انتظاری تابع هدف را با توجه به ارزش  در نظر گرفتند2توزیع اعتبار (1)ئله ی مسارامترهاپ

برا درنظرر گررفتن     (Liu and Iwamura,1998-2)و (Liu and Iwamura,1998-1) همچنی .دهدها بدست میانتظاری محدودیت

هرای شانسری   ریرزی برا محردودیت   برا اسرتفاده از روش برنامره   ریزی امكانی را برنامهتوزیع امكان برای پارامترهای مسئله، مدل 

(CCP
و ترابع هردف و    بروده همین روش را برای زمانی که پارامترها دارای توزیرع اعتبرار    (Liu,2008)همچنین . ، حل کردند( 

ریرزی امكرانی   برنامره با مسرئله   دو روش برای مواجهه (Inuiguchi and Ramik, 2000). ها قطعی باشند استفاده کردمحدودیت

برای تبدیل مسئله با ضرایبی کره دارای   CCPارائه شده است، از روش  Fractile approachدر روش اول که با نام  .اندارائه کرده

                                                           
1 Fuzzy if- then rules  
2 Credibility distribution 
3 Chance-constrained programming 
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هرا  های امكان و الزام برای سنجش درجه وقوع محدودیتآنها از پیمانه. توزیع امكان هستند به مسئله قطعی استفاده شده است

ارائه شده است، یک آرمان فازی برای ترابع هردف درنظرر گرفتره      Modality approachدر روش دوم که با نام . انداستفاده کرده

-البته مدل دوم متعلق به دسته مردل . شودحداکثر می ،شده و امكان یا الزام اینكه مقدار تابع هدف بیشتر از سطح آرمانی باشد

را در  امكرانی ریرزی ریاضری   نیرز مسرئله برنامره    (Vasant et al, 2008). باشدیک رویداد فازی میهای بهینه سازی درجه وقوع 

اند که تنها پارامترهای تابع هدف دارای توزیع امكان از نوع تابع لجسرتیک بروده و سرایر پارامترهرا قطعری      حالتی در نظر گرفته

مسئله را وارد فضای قطعی کرده و برای هر سرطح از درجره وقروع پارامترهرا، یرک       -آنها با استفاده از روش برش. باشندمی

آنچه در این قسمت مطرح شد، تنها بخشری از ادبیرات بسریار گسرترده تصرمیم      . اندجوا  بهینه برای تابع هدف محاسبه کرده

، and Hwang, 1992) (Lai، (Sahinidis,2004) منابع. باشدگیری قطعی در محیط غیر قطعی با هدف بهینه کردن یک تابع می

(Inuiguchi and Ramik, 2000) ،(Rommelfanger, 1996)  و(Baykasoglu and Gocken, 2008) نیز مرورهایی بر روی مدل-

-سازی یک تابع به عنوان هدف مربرو  مری  ها به شاخه بهینهاند که بخشی از این مدلهای تصمیم گیری در محیط فازی کرده

 .دشو

هایی است که در آن شانس وقوع یک رویداد در تابع هدف قرار گرفته ریزی امكانی مربو  به مدلبخش دیگری از مسائل برنامه

حالت کلری ایرن   ( 2)مدل شماره . باشدو هدف از حل مسئله حداقل کردن یا حداکثر کردن امكان یا اعتبار وقوع آن رویداد می

هدف . بردار پارامترهای فازی مسئله است که دارای توزیع امكان هستند( 2)در مدل شماره . دهددسته از مسائل را نشان می

,h(x(0طوری است که امكان وقوع رویداد فازی به xاین مسئله، یافتن بردار تصمیم قطعی   حداکثر شود. 

(2) 
m1,2,...,i ;    0)(x,g         

s.t

0})Poss{h(x,   max

i 







 

(Liu,2000) های با  با نام ریزی با ویژگیچارچوبی برای مواجهه با مدل برنامهDCP
وی با ارائه مفاهیمی چون اصل . ارائه داد 1

های فعال، پشتیبان وابسته یک رویداد و رویداد سازگار، به حرل مسرئله   عدم قطعیت، مجموعه پشتیبان یک رویداد، محدودیت

 (Liu,2008)در پژوهشی دیگر . از همین رویكرد برای حل مسائل چند هدفه نیز استفاده کرده است (Liu,2000). پردازدمی( 2)

جای توزیع امكان، تئوری اعتبرار  به( 2)است و در مدل  از توزیع اعتبار برای سنجش درجه وقوع یک رویداد فازی استفاده کرده

بررای فرمولره    (Zhao and Liu, 2005). رویداد غیر قطعی در تابع هدف بكرار بسرته اسرت   گیری شانس وقوع یک را برای اندازه

در  DCPکراربردی از مردل    (Zhou and Liu, 2007)کردن و حل مسئله نگهداری و تعمیرات از مدل فوق استفاده کردنرد و در  

 . مسئله مكانیابی و تخصیص نمایش داده شده است

هرا و ترابع هردف فرازی     هایی هستند که هم دارای محدودیت، مدلگیری قطعی در محیط فازیهای تصمیمدسته سوم از مدل

ریرزی  های برنامره های ادغامی فازی و یا مدلها را مدلاین دسته از مدل. بوده و هم پارامترهای آنها دارای توزیع امكان هستند

ای را اولین محققینی بودند کره چنرین مسرئله    (Negoita et al, 1976). نامندمی (Inuiguchi and Ramik, 2000)استوار فازی 

را در  هرای فرازی  بهینه سراازی برا ترابع هردف و محردودیت     مدل  (Inuiguchi and Ichihashi, 1990) همچنین . فرموله کردند

 .اندارائه کردهای برای رسیدن به جوا  مرحله 8حالتی که ضرایب دارای توزیع امكان بودند، توسعه دادند و الگوریتمی 

 

 گیری فازی در محیط قطعیهای تصمیممدل -2-2

صرورت  درصرورتی کره پارامترهرا بره    . گیری مسئله استریزی ریاضی، تعیین کننده فضای تصمیمپارامترهای یک مسئله برنامه

داشته باشد، طبیعی دهد وجود گیری در آن رخ میقطعی برآورد شوند، به عبارت دیگر تسلط کامل نسبت به فضایی که تصمیم

گیرری  لذا جز در مواردی خاص، از لحاظ مفهومی، تصمیم. گیری قطعی در این فضا وجود داردرسد که امكان تصمیمبه نظر می

 .است(  )ها همانند مدل کلی این دسته از مدل. رسدفازی در محیط قطعی چندان معقول به نظر نمی
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( ) 
m1,2,...,i  ;   0),x~(g          

S.t

),x~f(    max

i 



 

برای تعیین ضرایب غیر قطعی در رگرسیون فازی  (Tanaka et al, 1982)با وجود مطالبی که در با  اشاره شد، مدلی که توسط 

ترر  همانطور کره پریش  . گیری غیر قطعی دانستهای تصمیمتوان در این دسته از مدلهای تاریخی قطعی ارائه شد را میبا داده

گیری های تصمیمکنیم و وارد فضای مدلریزی در محیط پیوسته میهای برنامهحدود به مدلبیان گردید، ما در اینجا خود را م

MADM)با معیارهای چندگانه در فضای گسسته 
واقرع نشران   لیكن در این بخش، اشاره به چنرد مردل کره بره    . نخواهیم شد( 1

ها مربو  بره اسرتخراج اوزان معیارهرا    مدل این. گیری فازی در محیط قطعی است مناسب خواهد بوددهنده کاربردی از تصمیم

گیرنرده در ارائره   درجره ثبرات تصرمیم     در این ماتریس ضریبی با نام ضریب ناسازگاری،. در روش ماتریس مقایسات زوجی است

. تروان کررد  گیرنرده نمری  درصورتی که این ضریب با  باشد، اعتماد چنردانی بره نظررات تصرمیم    . کندنظرات خود را تعیین می

(Entani and Tanaka, 2007) اند که در واقع روشری  ای از ماتریس مقایسات زوجی ارائه دادههای بازهمدلی جهت استخراج وزن

گیرری غیرر قطعری در    این مدل اگرچه از لحاظ ریاضیاتی به تصرمیم . گیرندههای نظرات تصمیمبود جهت مواجهه با ناسازگاری

ها در فضایی برا درنظرر   فهومی، دارای فضای غیر قطعی است، چراکه به دنبال ارائه وزنپردازد، لیكن از لحاظ ممحیط قطعی می

 .باشدگیرنده میهای موجود در نظرات تصمیمگرفتن عدم قطعیت

 

 فازیگیری فازی در محیط های تصمیممدل -2-3

پارامترهرای یرک مسرئله     گیری فازی در محیط فازی، با این رویكرد بوجود آمد که عردم قطعیرت موجرود در   های تصمیممدل

ریزی ریاضی، حا ت مختلفی را ممكن است برای سیستم مدل شده بوجود آورد که هر یک از این حرا ت جروا  بهینره    برنامه

درجه وقوع این جوا  به عنوان جوا  بهینه واقعی سیستم برابر با درجره وقروع حرا ت متنرانر آن یعنری      . خاص خود را دارد

عنروان جروا  بهینره    به بدین ترتیب هدف از حل این مسئله، یافتن امكان وقوع هر جوا ،. مسئله است درجه وقوع پارامترهای

شكل کلی این دسرته از مسرائل   . باشدهای بهینه، منظور این مدل مییافتن توزیع غیر قطعی بردار جوا   است به عبارت دیگر،

 . نمایش داده شده است(  )در 

( ) 
m1,2,...,i  ;   0),x~(g          

S.t

),x~f(    max

i 



 

بردار متغییرهرای   ~xباشند و بردار پارامترهای غیر قطعی مسئله است که در آن پارامترها دارای توزیع امكان می بطوری که 

(  )های مختلفی برای مواجهه با مردل  روش. باشدغیر قطعی مدل است که پیدا کردن توزیع امكان بهینه آنها هدف مسئله می

جای تعیین توزیع امكان جوا  بهینه، درجره  این مدل را در نظر گرفتند و به (Inuiguchi and Sakawa 1994). ارائه شده است

 آنهرا در مردل خرود تنهرا    . کند را تعیین کردندها صدق میامكان و الزام بهینه بودن یک جوا  شدنی را که در تمام محدودیت

-ضرایب تابع هدف را غیر قطعی درنظر گرفتند و در دو حالت که پارامترها دارای توزیع امكان مثلثی باشند یا دارای توزیع برازه 

از همران   (Inuiguchi and Sakawa 1996)همچنین . ای ، به تعیین درجه امكان و الزام بهینه بودن یک جوا  شدنی پرداختند

در اینجا . مكان و الزام بهینه بودن یک جوا  شدنی، در یک مسئله چند هدفه، استفاده کردندجهت تعیین درجه ا رویكرد قبلی،

-ای و اعداد فازی با توزیع امكان برای ضرایب تابع هدف درنظر گرفته شده بود و سایر ضرایب محدودیتنیز دو حالت اعداد بازه

SCRبندی فته و با استفاده از روش رتبهرا درنظر گر(  ) مسئله  (Tanaka et al, 2000).ها قطعی بودند
مسرئله را وارد فضرای    2

و همكارانش پیش فرض  Tanaka. اندریزی ریاضی خطی پرداختههای معمول برنامهقطعی کرده و به حل آن با استفاده از روش

شرتن توزیرع امكران مثلثری     اند و آن محدود کردن متغیرهای تصمیم به داای را در ابتدای مطالعه خود مطرح کردهساده کننده

ها بررای متغییرهرای   آنها در حین حل مسئله به دنبال تعیین پارامترهای هر یک از این توزیع. باشدای و نمایی میمتقارن، بازه
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هرا  رایب سرمت راسرت محردودیت   در حالتی درنظر گرفتند که تنها ض را(  )مسئله  (Guo and Tanaka, 1996) .تصمیم بودند

. دارای توزیع امكان است و باقی پارامترها قطعی هستند و تحت این شرایط به دنبال تعیین توزیع امكان بهینه پارامترهرا بودنرد  

فرض مثلثی متقارن برای توزیع امكان متغیرهای تصمیم درنظرر  ، پیش (Tanaka et al, 2000)در این پژوهش نیز همانند مدل 

متغیرهرای  ( که با توجه به متقارن بودن توزیع برا هرم برابرنرد   )به همراه انحرافات چپ و راستِ گرفته شده است و مرکز توزیع 

آنها در پرژوهش خرود، روشری بررای     . اندرا مد نظر قرارداده(  )نیز مدل   (Ghazanfari et al,2007). مسئله باید مشخص شوند

، توسعه دادند و ترابع هردف را برا سرطح آرمرانی مرذکور بره        یافتن سطح آرمانی جهت ارائه به تصمیم گیرنده به منظور تعدیل 

1برای تبدیل مسرئله   (Cheng, 1998)سرانجام از روش رتبه بندی . ها اضافه کردندمحدودیت
PLP      بره حالرت قطعری اسرتفاده

. قرار دادنرد و همكارانش در این مقاله مثلثیِ خطی بودن متغیرهای تصمیم را به عنوان پیش فرض مدنظر  Ghazanfari. کردند

مد نظر قرار گرفته برود، در اینجرا    (Guo and Tanaka, 1996)و   (Tanaka et al, 2000)لیكن پیش فرضِ متقارن بودن که در 

از همرین روش بررای فرمولره کرردن و حرل        (Ghazanfari et al, 2008)در پژوهشی دیگر . به عنوان فرض اولیه وجود نداشت

مسرئله موازنره     (Ghazanfari et al, 2009) همچنرین  .محیط کامالً غیر قطعی اسرتفاده کردنرد   زمان در -مسئله موازنه هزینه

زمران برا    –بندی، مدل موازنه هزینره  زمان در محیط کامالً غیر قطعی را مدنظر قرار دادند و این بار با تغییر روش رتبه -هزینه

هرای بهینره فرازی را بررای برردار تصرمیم اسرتخراج        متغیرهای تصمیم فازی را به یک مدل قطعی خطی تبدیل کردند و توزیع

از مفاهیم این روش برای توسعه مردلی ابتكراری جهرت حرل مسرائل برنامره ریرزی پرروژه برا           (Yousefli et al, 2008). کردند

. ردند و گانت چارتی سه بعدی را برای نمایش زمانبندی فازی پرروژه توسرعه دادنرد   محدودیت منابع در محیط فازی استفاده ک

(Buckley et al, 2001)  نیرز مثلثری برودن توزیرع امكران       آنهرا . ندرا در حالت چند هدفه و کامالً فازی درنظر گرفت(  )مسئله

جهرت تبردیل مسرئله     (Chen, 1985)بندی های رتبهو از روش ندمتغیرهای تصمیم را به عنوان پیش فرض مدل خود قرار داد

بنردی  کره در برخری شررایط اسرتفاده از روش رتبره      ندد و نشان دادنریزی قطعی استفاده کرریزی امكان به مسئله برنامهبرنامه

Chen دیر را بره عنروان مقرا   ( ابهرام بیشرتر  )کند، هرچند که این روش، اعداد با مجموعه پشتیبان بزرگتر نتیجه بهتری ارائه می

را تحت شرایطی کره تمرام پارامترهرا و متغیرهرای تصرمیم      (  )مدل  (Hashemi et al, 2006) .کندمتغیرهای تصمیم ارائه می

-دارای توزیع مثلثی متقارن هستند درنظر گرفتند و یک روش دو فازی جهت حل مساله و بدست آوردن توزیع امكران جروا   

کنند که حاصل آنهرا میرانگین و انحرراف از مرکرز     ریزی خطی را حل میو مسئله برنامهآنها در فاز اول د. های بهینه ارائه دادند

کنند کره  های بدست آمده از فاز اول را طوری تعیین میتوزیع امكان متغیرهای تصمیم است و در فاز دوم، ضرایب ادغام جوا 

در این مدل نیز پریش فررض مثلثریِ متقرارن     شایان ذکر است که . حداقل مجموع انحراف برای بردار جوا  نهایی حاصل شود

یرک مردل    (Liu,1999). فرضی محدود کننده است که درنظر گرفته شده استبودن تابع توزیع امكان متغیرهای تصمیم، پیش

DCP
با متغیرهای تصمیم فازی ارائه کرد که در آن تولید توزیع امكان برای متغیرهای تصمیم با استفاده از الگروریتم ژنتیرک    2

. شرود سازی برای تشخیص درجه شدنی بودن بردار تصمیم فازی تولیرد شرده اسرتفاده مری    شود و پس از آن از شبیهانجام می

های فازی وی کرومزوم. د کننده در تعیین توزیع امكان متغیرهای تصمیم داردفرضی محدونیز پیش Liuهمانطور که پیداست، 

صرورت  کند که هر ژن آن یک عدد فازی است که ساختار توزیع امكران آن از پریش تعیرین شرده اسرت، ولری بره       را مطرح می

با متغیرهای تصمیم غیر قطعری   ریزی فازیمسئله برنامه  با همین رویكرد، (Liu and Iwamura, 2001). شودتصادفی تعیین می

گیرری فرازی در   در پژوهشی، مبانی تصرمیم  (Yousefli et al, 2014) .های شانسی حل کردریزی با محدودیترا با روش برنامه

ریرزی امكرانی را   آنها در این مقاله متغیرهای تصمیم مسئله برنامه. محیط فازی را توسعه دادند و تعاری  مربوطه را ارائه کردند

آنهرا برا اسرتفاده از توزیرع امكران      . اندغیر قطعی در نظر گرفته و روشی برای محاسبه توزیع امكان متغیرهای تصمیم ارائه داده

متغیرهای تصمیم، یک سیستم تصمیم یار بهینه گرا ارائه دادند و سپس با به کار گیری سیستم استنتاج ممدانی، مسئله بهینه 

گرذاری و بازاریرابی را در   مسئله قیمرت نیز  (Sadjadi et al, 2010). د فازی معادل جایگزین کردندسازی امكانی را با پایگاه قواع

ریزی هندسی امكانی فرموله کرده و متغیرهای تصمیم را با استفاده از روش بررش آلفرا، بره صرورت غیرر      قالب یک مدل برنامه
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یار ارائه گیری غیر قطعی یک سیستم تصمیممتغیرهای تصمیمآنها برای نشان دادن چگونگی استفاده از . قطعی محاسبه کردند

ی بهینره  دادند و همچنین از پایگاه قواعد فازی و سیستم استنتاج ممدانی برای ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایره 

محل اسرتقرار نقطره انتقرال در    از همین رویكرد برای تعیین تابع توزیع امكان نیز  (Kalantari et al, 2014). گرا استفاده کردند

 . یک مسئله مكانیابی استفاده کردند

از . انرد هایی هستند که در فضای پیوسته به استخراج تصمیمات فازی پرداختره هایی که تا بدین جا به آنها اشاره شد، مدلمدل

 ,Sadi-Nezhad and Akhtari)ل توان به مرد اند نیز میگیری فازی را در فضای گسسته گسترش دادههایی که تصمیمبین مدل

فررض نروع مشخصری از    گیری فازی در محیط فازی را با پریش اشاره کرد که مفهوم تصمیم (Yousefli et al, 2009)و   (2008

 . های فازی بكار بردندجهت استخراج وزن LINMAPتوزیع امكان متغیرهای تصمیم در مدل 

 

 احتمالی  سازیبهینه هایبررسی مدل -3

سازی در شرایط عدم قطعیت سازی تصادفی، دومین شاخه اصلی از بهینهنمایش داده شده است بهینه( 1)که در شكل همانطور

گیری گیری در محیط غیر قطعی نیز به سه بخش مجزای تصمیمهای تصمیمسازی فازی، این شاخه از مدلهمانند بهینه. است

 . شودگیری غیر قطعی در محیط تصادفی تقسیم میط قطعی و تصمیمگیری احتمالی در محیقطعی در محیط احتمالی، تصمیم

 

           
       

                   
            

                      
          

                      
             

                                           

                       
         

                  

                                    

 
 تصادفی سازیبهینه مراتبی سلسله ساختار: 3شکل

 

گیری گیری غیر قطعی در محیط احتمالی، به دو بخش تصمیمنمایش داده شده است، تصمیم(  )همانطور که در شكل 

گیری این مسئله که یک مدل تصمیم. شودگیری هیبریدی در محیط احتمالی تقسیم میاحتمالی و تصمیماحتمالی در محیط 

گیری غیر قطعی در محیط احتمالی تعلق دارد، عموماً پس از حل مسئله و تعیین احتمالی به کدامیک از دو زیر شاخه تصمیم

 .شودرفتار متغیر تصمیم، مشخص می

 

 قطعی در محیط احتمالی گیریهای تصمیممدل -3-1

. باشرد گیری تصادفی است که دارای ادبیات بسیار غنی میای از تصمیمگیری قطعی در محیط احتمالی، شاخههای تصمیممدل

هرای  و سایر محققین پی بردند که برآورد قطعری ضررایب مردل    (Dantzig,1955)، (Beale, 1995)از بالغ بر نیم قرن پیش که 

-هرای متنروع و روش  مشكل و در بسیاری از مواقع، این ضرایب دارای توزیع احتمالی هستند، تا کنون مدل ریزی ریاضیبرنامه

بنردی کلری، مسرائل    در یرک دسرته  . ریزی در فضای احتمالی ارائه شده اسرت های حل مختلفی جهت مواجهه با مسائل برنامه
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تقسریم   2و برنامره ریرزی احتمرالی    1ایریزی چند مرحلره توان به دو بخش برنامهگیری قطعی در محیط احتمالی را میتصمیم

هرایی  ای، متغیرهای تصمیم با توجه به تعداد مراحل مسئله به گروهریزی چند مرحلههای برنامهتحت فرضیات مدل. بندی کرد

 .است( 5)ای مشابه مدل کلی مسائل چند مرحله. شوندتقسیم می

(5)  

0x,...,x,x          

b xAxA ... xAxAxA          

            

b                                        xAxAxA          

b                                                     xAxA          

b                                                                   xA          

t.S

xC...xCxCxC     min

T21

2TTT1-T1-TT3T32T21T1

3333232131

2222121

1111

T
T
T3

T
32

T
21

T
1















 

 

1111طوری که به b,A,C هرای  ای، مردل های چنرد مرحلره  حالت خاصی از مدل. مقادیر قطعی و سایر پارامترها تصادفی هستند

و  (Kall and Wallace, 1994). اسرت   T=2با ( 5)ای است که حالت کلی آن همانند مدل ریزی خطی تصادفی دو مرحلهبرنامه

. انرد ای ارائره داده ریزی خطی تصادفی دو مرحلره هایی برای حل مسئله برنامهروش (Birge and Louveaux, 1997)و همچنین 

(Birge and Louveaux, 1988) هرای  مرور جامعی بر روش. ارائه نمودند  های جداسازیدر پژوهشی دیگر روشی بر مبنای مدل

لتی کره توزیرع پارامترهرای تصرادفی، پیوسرته      برای حا. ارائه شده است (Ruszczynski and Shapiro, 2003)جداسازی توسط 

هرایی کره   اکثر مدل. اندمراجعی را معرفی کرده است که به حل مسئله تحت فرضیات فوق پرداخته (Sahinidis, 2004)باشند، 

حرالی  اند بر مبنای میانگین تابع هردف هسرتند ایرن در    ای تصادفی توسعه داده شده چند مرحلهریزی برای حل مسائل برنامه

توانرد در  این امرر مری  . مقداری که پارامترهای تصادفی ممكن است در آن محقق شوند، کامالً با میانگین متفاوت باشد است که

به منظور دوری از نتایج نامطلو ، برخری محققرین   . برخی مسائل پیامدهای بسیار بد و جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد

هایی که در برابرر تغییررات مررتبط برا پارامترهرای تصرادفی، اسرتوار        به منظور دستیابی به جوا حل هایی تالش کردند که راه

های دیگری از مدل. ارائه دادند احتمالیریزی یک مدل استوار برای حل مساله برنامه (Mulvey et al, 1995). باشند، ارائه کنند

 . آوری شده استجمع(Ruszczynski and Shapiro, 2003) و (Sahinidis, 2004)سازی استوار توسط بهینه

ریرزی احتمرالی   هرای برنامره  گیری قطعی در محریط احتمرالی، مردل   های تصمیمهمانطور که در با  بیان شد، دسته دوم مدل

هرا بره دو   دلاین دسته از م. (Sahinidis, 2004)ریزی احتمالی بر قابلیت اطمینان سیستم است های برنامهتمرکز مدل. هستند

هرای  های احتمالی و بهینه کردن احتمال وقوع یک رویداد تحت محردودیت بخش اصلی بهینه کردن یک تابع تحت محدودیت

های احتمالی، تابع هدف ممكن است احتمالی باشرد  در حالت بهینه کردن یک تابع تحت محدودیت .شونداحتمالی، تقسیم می

آنها مدل برنامه ریزی برا  . مورد توجه قرار گرفت (Charnes and Cooper, 1959) ها اولین بار توسط ن دسته از مدلای. یا قطعی

CCP)های شانسی محدودیت
را جهت مواجهه با این مسئله توسعه دادند که در آن برای هر محردودیت سرطحی از احتمرال    (  

. گیرنده مطلو  و راضی کننرده خواهرد برود   ، برای تصمیمشود که اگر محدودیت با آن درجه احتمال برآورده شودقرار داده می

 : است( 6)همانند  CCPمدل کلی روش 

(6)  
m1,2,...,i ;    0))(x,P(g         

s.t

f(x)   max

ii  

 

 

                                                           
1 Multi stage stochastic programming 
2 Probabilistic programming 
3 Decomposition based approach 
4 Chance Constrained Programming 
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هرای دیگرر تبردیل    روش. هرا اسرت  بردار پارامترهای غیرر قطعری در محردودیت    و  xیک تابع قطعی از  x(f(که طوریبه

مدل  (Liu, 1999). مورد بررسی قرار گرفته است (Prekopa, 1995)های استاندارد، توسط های احتمالی به محدودیتمحدودیت

را در حرالتی  .  ها، ترابع هردف نیرز احتمرالی برود     ریزی احتمالی را تحت شرایطی مد نظر قرار داد که عالوه بر محدودیتبرنامه

هرای شانسری   ریزی با محدودیتروش برنامه (Liu, 1999). ها بلكه تابع هدف نیز احتمالی استه تنها محدودیتتوسعه داد که ن

جهت زمانبندی پروژه با  این روشاز  (Ke and Liu, 2003). را برای حل این مسئله ارائه کرد Minimaxو  Maximaxبا دو تابع 

ارائره شرد کره در آن هردف      (Liu, 1997)ریزی احتمالی توسرط  های برنامهمدلدسته دوم . اندهای احتمالی استفاده کردهزمان

 .بهینه کردن احتمال وقوع یک رویداد احتمالی بود

(7)  
m1,2,...,i   ;        0)(x,g        

s.t

0} )Pr{f(x,   max  

i 







 

 

(Liu, 1997)  سازی، الگوریتم مفاهیم جدیدی ارائه و درنهایت با توسعه یک روش هیبریدی بر اساس شبیه( 7)برای حل مسئله

 (Liu, 2008)کاربردهای مختلفی از مدل توسعه داده شده خود را در Liu. های عصبی به حل مدل فوق پرداختژنتیک و شبكه

 .ارائه کرده است

باشرند کره   ای مری گیری قطعی در محیط احتمالی دارای ادبیات بسیار گستردههای تصمیمتر اشاره شد، مدلهمانطور که پیش

لیكن بخش اصرلی  . باشدهای انجام شده در این حیطه میده در اینجا، تنها بخش کوچكی از پژوهشای بررسی شهای پایهمدل

ی دیگرر  شراخه . های مرور شرده دانسرت  توان در قالب مدلای که ارتبا  معنایی با موضوع این رساله دارند، را میهای پایهمدل

ریزی احتمالی یار قدرتمندی برای فرموله کردن و حل مسائل برنامهریزی تصادفی که بسیار هم مورد توجه بوده و ابزار بسبرنامه

گیرنرد، از  ریزی پویای احتمالی است، لیكن با توجه به آنكه این دسته از مسائل در حیطه این رسراله قررار نمری   باشد، برنامهمی

سرازی تصرادفی   شراخه از بهینره  طرور کامرل بره ایرن     به (Ross, 1983)منبع . های آن در اینجا صرفنظر شده استبررسی مدل

گیری قطعی در محیط احتمالی دارای کاربردهای بسیار زیادی است کره بخشری از کاربردهرای    های تصمیممدل. پرداخته است

ارائره   (Ruszczynski and Shapiro, 2003)و  (Dupacova, 2002)، (Liu, 2008)، (Nahmias and Moinzadeh, 1997)آن در 

 . شده است

 

 گیری احتمالی در محیط قطعیهای تصمیممدل -3-2

-هایی است که پارامترهای سیستم را که تعیین کننده وضعیت و فضای سیستم است، قطعی درنظرر مری  این دسته شامل مدل

. داننرد گیرند، درحالی که پاسخ سیستم را که همان متغیرهای تصمیم مسئله هستند همراه با عدم قطعیت از نوع احتمالی مری 

 .است( 8)گیری احتمالی در محیط قطعی همانند کلی تصمیم مدل

(8)  
bxA           

t.S

xC     max T



 

 . بایست توزیع احتمالی آن مشخص شودبردار متغیرهای تصمیم مسئله است که می xضرایب قطعی و b,A,Cطوری که به

در  1سرازی برازده تولیرد   هایی است کره در زمینره بیشرینه   فعالیت توان از آنها نام برد،میهایی که در این زمینه ازجمله پژوهش

طوری که حداکثر برازدهی از محصرول   ها به دنبال تعیین مشخصات طراحی هستند بهاین مدل. محیط تصادفیانجام شده است

های متغیرر برا   اجزای محصول دارای ویژگی های موجود در فضای تولید،لیكن با توجه به عدم قطعیت. طراحی شده بدست آید

-دنبال تعیین مشخصات اجرزا  محصرول بره   اند، بههایی که در این زمینه توسعه داده شدهدسته مدل. تلرانس مشخصی هستند

. نرد ها و بازده مورد انتظار از محصول را بررآورده کنرد، حرداکثر کن   ویژگی  ای هستند که احتمال اینكه طراحی انجام شده،گونه

کره  طروری شرود، بره  های از پیش تعیین شده که قطعی هم هستند تعری  میکارایی محصول مورد نظر با یک دسته محدودیت

                                                           
1 Manufacturing yield maximization  
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ها، هردف پیردا کرردن نقطره،     با وجود این محدودیت. ها را ارضا  کرد، کارا خواهد بوداگر محصول طراحی شده، این محدودیت

بره دنبرال     (Wojciechowski et al, 1997) .ای است که حداکثر برازده حاصرل شرود   نهگوبازه و یا توزیع پارامترهای طراحی به

گردنرد کره   ای برای پارامترهای طراحی مری به دنبال بازه (Seifi et al, 2000). گردند که این احتمال را حداکثر کندای مینقطه

-انرد و بره  ای فرض کردهرا دارای توزیع از پیش تعیین شدهپارامترها  (Javied and Seifi, 2007)حداکثر بازده را ایجاد نماید و 

 . دنبال مشخص کردن پارامترهای این توزیع هستند تا حداکثر بازده حاصل شود

 

 گیری احتمالی در محیط احتمالیهای تصمیممدل -3-3

نوع احتمالی در پارامترهرای  شود که وجود عدم قطعیت از گیری احتمالی در محیط احتمالی از آنجایی ناشی میمبحث تصمیم

تحقق پارامترهرا برا مقرادیر مختلر ،     . شود که هر یک از این پارامترها با مقدار نامعلومی درآینده محقق شوندمسئله، باعث می

احتمال اینكره،  . آورد که هر یک از این حا ت دارای جوا  بهینه خاص خود هستندحا ت متفاوتی را برای سیستم بوجود می

-بدین ترتیب مشراهده مری  . باشدهینه یک حالت ، جوا  بهینه واقعی سیستم باشد، برابر با احتمال وقوع آن حالت میجوا  ب

بررآورد  . باشندهای بهینه مختلفی وجود داردکه هر یک دارای احتمالی برای وقوع میشود که برای یک سیستم تصادفی، جوا 

تل  مقادیر بهینه سیستم را با احتمال وقوع آنها تجمیع کرده و دید مناسبی توزیع احتمالی متغیرهای تصمیم، تمام حا ت مخ

 . آوردنسبت به آینده سیستم بوجود می

 .گیری احتمالی در محیط احتمالی به شكل زیر استمدل کلی تصمیم

 

(9)  
m1,2,...,i   ;        0),x(g        

s.t

 ),xf(   max  

i 



 

 

بایست توزیع آنهرا  بردار متغیرهای تصمیم احتمالی است که می xبردار پارامترهای احتمالی با توزیع مشخص و  که طوریبه

توانند جز  ایرن  باشد، میکه هر سناریو دارای احتمال مشخصی برای وقوع می 1مجموعه متدهای طراحی سناریو. مشخص شود

. ارائه شرده اسرت   (Ruszczynski and Shapiro, 2003) ها درمروری بر این روش. احتمالی باشندریزی های برنامهدسته از مدل

و  Yousefliو بویژه هنگرامی کره پارامترهرای تصرادفی دارای توزیرع احتمرالی پیوسرته هسرتند، تنهرا          ( 9)اما در شرایط مدل 

Ghazanfari [AFS ] آنها مسئله تعیین اندازه اقتصادی . تصمیم ارائه دادندمدلی برای استخراج توزیع احتمالی بهینه کتغیرهای

سفارش احتمالی را مد نظر قرار دادند و با فرض غیر قطعری برودن متغیرهرای تصرمیم، روشری بررای اسرتخراج توزیرع بهینره          

ئله تعیرین  آنها همچنین یک سیستم استنتاج قاعده پایه احتمالی توسعه دادند که جایگزین مسر . متغیرهای تصمیم ارائه کردند

 . کردهای بهینه متغیرهای تصمیم را استنتاج میشد و بدون حل مستقیم مسئله، جوا اندازه اقتصادی سفارش می

 

 هیبریدی سازیبهینه هایبررسی مدل -4

کره ایرن عردم قطعیرت هرم      طروری در بسیاری از شرایط، پارامترهای تاثیر گذار بر یک سیستم با عدم قطعیت همراه هستند به

. ریزی فازی یا احتمالی دارای کارایی مناسبی نخواهد بودتحت این شرایط برنامه. دارای ماهیت احتمالی و هم از نوع فازی است

. رسرید احتمالی، ضروری به نظر می -گیری در محیط هیبریدی فازیجهت تصمیم  ریزی ریاضی،های برنامهبنابراین ایجاد مدل

گیری هیبریردی در محریط   گیری قطعی در محیط هیبریدی، تصمیمدی به سه بخش تصمیمسازی هیبریادبیات موضوع بهینه

این تقسیم بندی به همراه سطوح پرایین ترر آن در شركل    . شودگیری هیبریدی در محیط هیبریدی تقسیم میقطعی و تصمیم

 . نمایش داده شده است(  )

 

                                                           
1  Scenario Planning  
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 سازی هیبریدیمراتبی بهینهساختار سلسله : 4لشک

 

کرردن فضرای هیبریردی وجرود دارد، اول     دو رویكرد مختلر  جهرت فرمولره     نمایش داده شده است،(  )همانطور که در شكل 

استفاده از دو پیمانه امكان و احتمال به صورت مستقیم و فرموله کردن مسائل با اسرتفاده از ایرن دو پیمانره، و دوم اسرتفاده از     

 .که تابعی از دو پیمانه اعتبار و احتمال است 1جدید به نام پیمانه شانس یک پیمانه

 

 گیری قطعی در محیط هیبریدیهای تصمیممدل -4-1

هرایی برا   گیری قطعی در محیط هیبریدی به دو بخش مردل های تصمیمنمایش داده شده است، مدل(  )همانطور که در شكل 

سازی احتمال وقوع یک رویرداد غیرر قطعری تقسریم     هایی با تابع هدف بهینهو مدلتابع هدف بهینه سازی یک تابع غیر قطعی 

سرازی  های با تابع هدف بهینههای مواجهه با مدلهای شانسی، راهریزی با محدودیتهای ارزش انتظاری و برنامهروش. شوندمی

گیری روش حل نوع دوم دسته مسائل تصمیم DCPاند و باشندکه بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفتهیک تابع غیر قطعی می

 .سازی یک تابع در فضای هیبریدی در زیر نشان داده شده استمدل کلی بهینه. باشدقطعی در محیط هیبریدی می

m1,2,...,i   ;        0)(x,g        

s.t

 )f(x,   max  

i 



(11                                     )  

 . باشدبردار متغیرهای تصمیم مسئله می xاحتمالی مدل و  -بردار پارامترهای فازی که طوریبه

(Liu, Y.K. and Liu, B., 2003-1)  و(Liu, Y.K. and Liu, B., 2003-2)   بررای  ( 11)از روش ارزش انتظاری جهت حل مردل

ای با معرفی پیمانه شانس به عنروان سرنجه   (Liu, 2008) همچنین. اندفازی استفاده کرده-احتمالی و احتمالی-متغیرهای فازی

هرای  بندی و با استفاده از روشرا مجدداً فرمول( 11)مدل   جهت اندازه گیری درجه شواهد وقوع رویدادی در فضای هیبریدی،

تابع هدف را نیز غیر قطعری درنظرر     ها،خود عالوه بر محدودیت CCPوی در مدل . به حل آن اقدام کرد CCPارزش انتظاری و 

هرا کررده و   گرفت و با تعیین یک حداقل شانس برای بیشتر شدن تابع هدف از یک سطح آرمانی، تابع هدف را وارد محردودیت 

های شانسی، جهرت  ریزی با محدودیتاز پیمانه شانس و مفهوم برنامه (Li et al, 2006). دهدمدل را به فضای قطعی انتقال می

و همكرارانش توسرعه داده شرده     Liuهای وانی بر پایه مدلاکاربردهای فر .چند هدفه در فضای هیبریدی استفاده کردند مسائل

 .ارائه شده است (Liu, 2008)است که مروری بر این کاربردها در منبع 

ترابع از متغیرهرای    جای آنكه به دنبرال بهینره سرازی یرک    به در دسته دوم از مسائل تصمیم گیری قطعی در محیط هیبریدی

-تصمیم مسئله باشند، در پی ایجاد تصمیمی هستند که شانس وقوع یک رویداد غیر قطعی در فضای هیبریردی را بهینره مری   

 . مدل کلی بهینه سازی شانس وقوع یک رویداد در فضای هیبریدی در زیر نمایش داده شده است. کند

                                                           
1 Chance measure 
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(11                                           )  

برا  ( 11)مدلی جهت حل مسئله  (Liu, 2002). باشدپیمانه شانس میch{.}بردار پارامترهای هیبریدی مسئله و طوری که به

هرای  الگروریتم ژنتیرک و شربكه     وی همچنین یک الگوریتم هیبریدی از شبیه سازی،. توسعه داده است احتمالی -پارامتر فازی

مررور شرده    (Liu, 2008) مقالره  برخی از کاربردهای این مردل نیرز در  . عصبی برای حل مدل توسعه داده شده ارائه کرده است

 . است

 

 های تصمیم گیری هیبریدی در فضای هیبریدیمدل -4-2

ای هسرتند کره یرک ترابع بره عنروان       گونره احتمرالی متغیرهرای تصرمیم بره    -ها به دنبال یافتن توزیع فرازی دسته از مدلاین 

 .است( 12)مدل کلی این مسائل همانند . کمینه یا بیشینه شود هدف،

m1,2,...,i   ;        0),x
~~(g        

s.t

 ),x
~~f(   min  

i 



(12                                    )  

xبردار پارامترهای هیبریدی و  که طوریبه
. بایسرت توزیرع آن مشرخص شرود    بردار تصمیم هیبریدی مسئله است که مری  ~~

(Guangyuan and Zhong, 1993)   هرا  حالت اول زمانی که فقط ضرایب محردودیت . را در دو حالت درنظر گرفتند( 12)مسئله

ها، ضرایب تابع هدف نیرز دارای توزیرع فرازی احتمرالی     م زمانی که عالوه بر محدودیتدارای توزیع هیبریدی باشند و حالت دو

که حداقل مقردار بررای ترابع هردف حاصرل      طوریبه  باشند و در هر دو مسئله به دنبال یافتن توزیع متغیرهای تصمیم هستند،

ای بررای  ، برازه برای رهایی از عدم قطعیت فازی استفاده کردند و برای هرر سرطح از قطعیرت     آلفا آنها از مفهوم برش. شود

هرای محاسربه شرده،    در ادامه با استفاده از بازه. های بازه متغیرهای تصادفی بودندکه کران آوردندپارامترهای هیبریدی بدست 

که تابع هدف نیز غیر قطعی است، یک تابع هدف به دو تابع هردف تبردیل شرده     هر محدودیت به دو محدودیت و برای حالتی

ریزی تصادفی حاصرله پرداختره و پرس از حرل     در نهایت با استفاده از الگوریتم سیمپلكس احتمالی به حل مسئله برنامه. است

  (Zhong and Guangyuan, 1993). مختل ، توزیع هیبریدی متغیرهای تصمیم را محاسبه کردنرد  آلفایهای مسئله برای برش

آنها . ریزی خطی در محیط هیبریدی را مورد بررسی قرار دادنددر پژوهشی دیگر، با همان رویكرد کار قبل، دو مدل دیگر برنامه

هرا قطعری   در مدل اول حالتی را درنظر گرفتند که ضرایب تابع هدف دارای توزیع هیبریدی هسرتند در حرالی کره محردودیت    

ر مدل دوم تمام متغیرها و پارامترهای مسئله را غیر قطعی فرض کردند و به حل مسرئله برا روش ذکرر شرده در برا       باشند و د

را درنظر گرفتند و این بار با روشی جدید   (Zhong and Guangyuan, 1993)مدل دوم مقاله   ،(Zhong et al, 1994). پرداختند

مسرئله را از فضرای هیبریردی وارد فضرای      با استفاده از برش آلفرا در ابتدا   آنها در این پژوهش،. به حل همان مسئله پرداختند

له در احتمالی کردند و آنگاه یک مسئله را به شش مسئله جداگانه تبدیل نمودند و سرانجام با تجمیرع نترایج ایرن شرش مسرئ     

 .به استخراج توزیع هیبریدی متغیرهای تصمیم پرداختند سطوح مختل  

 

 بحث و بررسی -5

سازی غیر قطعی بر مبنای نوع عدم قطعیرت  های بهینهبندی مدلنشان داده شده، اولین سطح دسته( 1)همانطور که در شكل 

سازی هیبریدی سازی احتمالی و بهینهسازی فازی، بهینهبهینه. داده شده استو فضای غیر قطعیی است که مدل درآن توسعه 

آنچه در این سه دسته بره وضروح قابرل تشرخیص اسرت، حجرم بسریار زیراد         . سازی غیر قطعی هستندسه دسته مسائل بهینه

ای ارزش انتظراری و  هر انرواع مردل  . باشرد های انجام شده در زیر شاخه تصمیم گیری قطعی در محیط غیر قطعری مری  پژوهش

هرای مختلفری جهرت    بندی اعداد فازی، احتمالی و هیبریدی، روشهای رتبههای شانسی و سایر روشریزی با محدودیتبرنامه

آنچره در ایرن   . انرد تبدیل مسئله از فضای غیر قطعی به محیط قطعی هستند که به کرات مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته
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ریرزی  ریرزی امكران، و برنامره   ریزی فازی، برنامهها در سه حوزه برنامهگیر است، حجم انبوه پژوهششمبخش کامالً مشهود و چ

گیرری فرازی انجرام    بندی فازی یا سایر مبانی اولیه تصمیمهای رتبههای مختلفی بر مبنای روشادغامی یا استوار است که مدل

 . شده است

 ,Carlsson and Fuller)هرای های ارائره شرده، مردل   ز بین تمام مقا ت و مدلگیری قطعی در فضای فازی، ادر موضوع تصمیم

آنگاه فازی، به عنوان یک موتور استنتاج تابع هدف، تحت  -استفاده از قواعد اگر. از ویژگی خاصی برخوردار است   (2000,2001

های موجود در ایرن حروزه مسرتثنی کررده     لشرایطی که برآورد تابع هدف به راحتی امكان پذیر نیست، این مدل را از سایر مد

هرای  ریزی ریاضی، نگاهی اسرت کره باعرث کراهش پیچیردگی     توان گفت که این نوع نگاه به مسائل برنامهطور کلی میبه. است

در این پژوهشگران .کندتر میگیرندگان جذا ها را برای تصمیمشود و استفاده از مدلریزی ریاضی میفرمولبندی مسائل برنامه

 .جهت تعیین تابع هدف استفاده نمودند Tsukamotoمقاله خود از پایگاه قواعد ممدانی استفاده کردند و از استنتاج 

گیری فازی در محیط فازی، طی چند سال اخیر به شدت مورد توجه محققرین قررار گرفتره اسرت و پژوهشرگران      حوزه تصمیم

هایی که تا کنون در این زمینه ارائه شده طور کلی مدلبه. اندرائه کردههای متفاوتی جهت حل مسائل این حوزه امختل ، روش

 :توان به دو بخش عمده زیر تقسیم نموداست را می

اند، و بره دنبرال تعیرین پارامترهرای ایرن      فرضی برای توزیع امكان متغیرهای تصمیم در نظر گرفتههایی که پیشمدل -1

 . توزیع امكان هستند

 . اندو شبیه سازی استفاده کرده -برای حل مسئله از روش برش هایی کهمدل  -2

پرر  . انرد محدودیت انكار ناپذیری را بر رفتار متغیرهای تصمیم اعمال کرده  ها،در مورد دسته اول باید گفت که این دسته از مدل

شود و اینكره از پریش   ی، تنها تحت شرایط مسئله تعیین میریزی ریاضواضح است که رفتار متغیر تصمیم در یک مسئله برنامه

های شود که نتوان هیچ ادعایی بر بهینه بودن توزیعای باشد، باعث میتعیین شود که متغیر دارای توزیع امكان مثلثی یا ذوزنقه

محردودیت برر رفترار    چرا که در صورت عدم اسرتفاده از ایرن روش و عردم اعمرال     . بدست آمده برای متغیرهای تصمیم داشت

هرای ارائره   خصوص که تمام مردل به. دست آیدمتغیرهای تصمیم، ممكن است توزیعی کامالً متفاوت از آنچه فرض شده است به

اند که این امر بره هریچ وجره قابرل تضرمین      صورت خطی در نظر گرفتهشده در این حوزه، توزیع امكان متغیرهای تصمیم را به

 . نیست

انرد،  امكان متغیرهای تصمیم را نیز درنظرر گرفتره   ها، عالوه بر فرضیات فوق، پیش فرض متقارن بودن توزیعلبرخی دیگر از مد

 . کندهای حاصله را بیشتر از حالت بهینه دور میکه این امر، جوا 

ی فازی در محیط فازی گیرای در مسیر پیشبرد تصمیمهای ارزندهها اگر چه گامتوان گفت که این دسته از مدلطور کلی میبه

 . کنندهای قابل اعتمادی ارائه نمیهای ساده کننده بسیار زیاد، جوا فرضهستند، لیكن به علت پیش

هرا  ایرن مردل  . کنندو شبیه سازی استفاده می -اند که از روش برشهایی نیز در ادبیات موضوع ارائه شدهاز سوی دیگر مدل

های انجام شده در ایرن زمینره،   فرضی بر روی توزیع امكان متغیرهای تصمیم ندارند، لیكن از آنجایی که اکثر پژوهشهیچ پیش

 . طور کامل توجهی نشده استگیری، بههای کاربردی بوده ، به ابعاد مختل  مسئله از دیدگاه تصمیمدر قالب مدل

و شبیه سازی نیز، هیچ تضمینی برای عدد فازی بودن توزیع بدست آمده بررای متغیرر    -هایدرصورت استفاده از روش برش

های فازی بدست آمرده  همچنین ممكن است مجموعه. تصمیم وجود ندارد، چراکه توزیع بدست آمده ممكن است محد  نباشد

ای بررای  دن به توزیع امكان شناخته شرده هایی برای رسینمایش داده شود یا تقریب 1های مبهمبهتر باشد که در قالب مجموعه

های غیر قطعی به عنوان شالوده ها که از تصمیماز طوی دیگر به غبر از تعداد معدودی از پژوهش. متغیرهای تصمیم اعمال شود

انرد و  استفاده کرده اند، سایر مقا ت صرفا به استخراج جوا  بهینه به صورت غیر قطعی پرداختره  یک سیستم پشتیبان تصمیم

 .اندکاربردی برای آن ارائه نكرده

گیری قطعی در محیط احتمالی ارائه شده است و با درجه های مختلفی در حوزه تصمیمدر حوزه بهینه سازی احتمالی نیز مدل

رائره  های امدل. تا کنون بوده است 1951های محققین از دهه توان گفت که این حوزه، محور اصلی پژوهشاطمینان با یی می

                                                           
1 Vague sets 
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ای را هرم بره دنبرال    هرای قرانع کننرده   اند و جروا  شده تحقیقات بسیار ارزشمندی هستند که بارها و بارها در عمل پیاده شده

انرد کره محققرین بره طررق      ای بروده سه مدلمهم و پایره  DCPهای شانسی و ریزی با محدودیتارزش انتظاری، برنامه. اندداشته

های جوا  درجه ثباتآنچه در اینجا مورد بحث است، . اندهای خود استفاده کردها و الگوریتمهمختل  از آنها برای توسعه مدل

 . باشدها میبدست آمده از این مدل

کننرد، بردین   زمانی که پارامترهای تاثیرگذار بر یک سیستم حالت تصادفی دارند و از یک توزیرع احتمرالی خراص پیرروی مری     

به عبارت دیگر هر یرک از ایرن پارامترهرا در آینرده برا      . توانند داشته باشندما ت متفاوت میمعناست که مقادیر مختلفی با احت

-این مقدار با درجه  ی پارامتر،شوند، لیكن در حال حاضر به علت نداشتن دانش کافی نسبت به آیندهمقدار مشخصی محقق می

ای پارامترهای احتمالی یک سیسرتم را بره عنروان حرا ت آن     ای از مقادیر براگر مجموعه. ای از احتمال برای وقوع همراه است

سیستم در نظر بگیریم، احتمال قرار گرفتن سیستم دراین حالت، در صورت مستقل بودن پارامترها، برابر ضر  احتمال محقرق  

آیرد، دارای  بدست مری ای که برای هر حالت های بهینهبنابراین بردار جوا . شدن هر پارامتر در مقدار مورد نظر آن حالت است

اکنرون حرالتی را در نظرر بگیریرد کره تعرداد       . احتمالی برابر احتمال حالت سیستم برای برای جوا  بهینه بودن واقعری اسرت  

هرای  پارامترهای احتمالی موثر بر سیستم زیاد باشد، در این صورت احتمال وقوع هر حالت از سیسرتم، عرددی نراچیز و جروا     

های بهینه هریچ یرک از حرا ت سیسرتم     رسد که جوا بنابراین به نظر می. ریسک با یی خواهند بود بهینه حاصل از آن دارای

این مشكل تقریباً در ارتبا  با تمرام  . این قابلیت را نداشته باشند که به عنوان جوا  بهینه کلی سیستم مورد اعتماد قرار گیرند

بویژه زمانی که پارامترهای مدل دارای توزیع احتمرالی پیوسرته   . باشدتواند گیری قطعی در محیط احتمالی میهای تصمیممدل

 . باشند، احتمال وقوع هر حالت قطعی از سیستم برابر صفر است

 .پردازیمهای شانسی میریزی با محدودیتهای بدست آمده از دو روش ارزش انتظاری و برنامهحال به بررسی جوا 

با مقدار احتمالی آن جایگزین شرده و بردین     شود که میانگین هریک از پارامترها،میدر روش ارزش انتظاری بدین صورت عمل 

که در واقرع یرک حالرت از برین بینهایرت حالرت       ) جوا  بهینه حاصل از این سیستم . شودترتیب مسئله وارد فضای قطعی می

ای چه مفهومی خواهد بود؟ تنها تفسیری دار( ممكن برای سیستم، تحت شرایطی است که پارامترها دارای توزیع پیوسته باشند

این است که این جوا  دارای این ویژگی است که احتما ً کمترین انحرراف را نسربت    توان داشت، که در رابطه با این جوا  می

م، برا  لیكن از آنجایی که ما هیچ دانشی نسبت به توزیع احتمالی متغیر تصمیم نرداری . به جوا  بهینه سایر حا ت خواهد داشت

 .های بهینه حا ت مختل  سیستم استتوانیم انهار کنیم که جوا  بدست آمده میانگین جوا قطعیت نمی

ها حرداقلی از درجره احتمرال، بره     در این مدل. های شانسی نیز دارای همین وضعیت هستندریزی با محدودیتهای برنامهمدل

یعنی جوابی که از یک مردل  . شودهر محدودیت در نظر گرفته میعنوان سطح رضایتمندی تصمیم گیرنده جهت برآورده شدن 

بنابراین درصورت مستقل بودن . کندام را ارضا  میiمحدودیت  iPآید، با حداقل درجه احتمال سازی تصادفی بدست میبهینه

iها، احتمال شدنی بودن جوا  بهینه بدست آمده برابر محدودیت
i

P ها زیاد باشرد،  درصورتی که تعداد محدودیت. خواهد بود

ریرزی شانسری نیرز برا ریسرک      رسد جوا  حاصل از مدل برنامره لذا به نظر می. ممكن است این احتمال حتی به صفر میل کند

 . با یی همراه باشد

گی، در عین ساده گیری قطعی در محیط احتمالی، های تصمیمرسد نتایج حاصل از مدلمباحث ذکر شده، به نظر می با توجه به

-هرای تصرمیم  این نقطه ضع  در مردل . های حساس هستندگیریکاربردی و قابل فهم بودن دارای ریسک با یی برای تصمیم

گیری های تصمیمدر فضای هیبریدی نیز مشكالت مرتبط با مدل. شودگیری احتمالی در فضای احتمالی تا حدودی برطرف می

گیرری هیبریردی در محریط هیبریردی هرم کره       های تصمیمدر ارتبا  با مدل. قطعی در محیط هیبریدی همچنان پابرجا است

ت ایجراد دیردی   یار جهتوسط برخی از محققین انجام شده است، باید گفت که این پژوهشگران نیز به واقع یک سیستم تصمیم

های هیبریردی بدسرت آمرده بررای     اند، لیكن در ارتبا  با چگونگی استفاده از توزیعنسبت به آینده بهینه سیستم بوجود آورده

 .اندمتغیرهای تصمیم، سخنی به میان نیاورده
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 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده -6

بندی جرامعی  گیری در سه فضای احتمالی، فازی و هیبریدی انجام شد و دستهتصمیم هایدر این مقاله مروری اجمالی بر مدل

نقا  قوت و ضع  ادبیات در هر حوزه بحث شد و مرواردی در هرر بخرش مرورد اشراره قررار       . ها صورت گرفتبر روی این روش

است، پیشنهادات زیر بره عنروان    بر اساس مجموعه مطالعاتی که در حوزه تصمیم گیری در محیط غیر قطعی انجام شده. گرفت

 :شودگیری غیر قطعی ارائه میمسیرهایی برای تحقیقات آینده جهت توسعه علم تصمیم

صرورت خالصره، بره عنروان     بر اساس مطالبی که در این فصل بیان شد، و با رویكرد مورد نظرر در ایرن نوشرتار، مروارد زیرر بره      

 :شودگیری در فضای غیر قطعی پیشنهاد میمسیرهایی جهت تحقیقات آینده در حوزه تصمیم

 هایی که به راحتی قابل تعری  نیستندآنگاه فازی جهت استخراج محدودیت -استفاده از قواعد اگر. 

 های غیرقطعی که تابع هدف در رنجطوریای بهاستفاده از کنترلرهای انواع فازی جهت مدلسازی توابع هدف چند ضابطه

 .وت باشداز متغیرهای تصمیم، متفا

 های جدید جهت استخراج صرحیح توزیرع امكران    گیری فازی در محیط فازی و ارائه روشبهبود چارچو  جهت تصمیم

 .بهینه متغیرهای تصمیم

 توسعه چارچوبی مفهومی جهت توصی  به منظور تحلیل آینده بهینه یک سیستم. 

  هنگام و ارائه پاسخ بهینره یرا نزدیرک بره     بهتوسعه سیستم پشتیبان تصمیم به منظور کنترل وضعیت سیستم به صورت

 بهینه سیستم

 گیری فازی جهت استخراج توزیع الزام یا اعتبار متغیرهای تصمیمهای تصمیمتوسعه مدل. 

     هرای  بهبود چارچو  تصمیم گیری احتمالی در محیط احتمالی و استخراج توزیع احتمرال متغیرهرای تصرمیم در مردل

 .ریزی ریاضی تصادفیبرنامه

 گیری غیر قطعی در محیط هیبریدیبهبود چارچو  تصمیم 

 

 مراجع
Ahmadi Javid A., Seifi A. (2007). The use of stochastic analytic center for yield maximization of systems with 

general distributions of component values, Applied Mathematical Modelling, 31, 832–842. 

Baykasoglu, A., Gocken, T. (2008). A review and classification of fuzzy mathematical programs, Journal of 

intelligent and fuzzy Systems, 19, 205–229. 

Beale, E. M. L. (1995). On minimizing a convex function subject to linear inequalities. Journal of the Royal 

Statistical Society, 17B, 173–184. 
Bellman, R. E. (1957). Dynamic programming. Princeton, PA: Princeton University Press. 

Bellman, R., and Zadeh, L. A. (1970). Decision-making in a fuzzy environment. Management Science, 17, 

141–161. 

Birge,J.R, Louveaux,F.V (1997). Introduction to the stochastic programming, New York, Springer. 

Birge,J.R, Louveaux,F.V. (1988). A multicut algorithm for two-stage stochastic linear programming, 

European journal of operational research, 34, 384-392. 

Buckley,J.J. (1988). Possibilistic linear programming with triangular fuzzy numbers, Fuzzy sets and systems, 

26, 135-138. 

Buckley, J.J., Feuring, T. and Hayashi, Y. (2001). Multi-objective fully fuzzified linear programming, 

international journal of uncertainty, fuzziness and knowledge-based systems, 9, 605-621. 

Carlsson, C., Fuller, R. (2000). Multiobjective linguistic optimization, Fuzzy sets and systems, 115, 5-10. 

Carlsson, C., Fuller, R. (2001). Optimization under fuzzy if-then rules, Fuzzy sets and systems, 19, 111-120. 

Chanas, S. (1983). The use of parametric programming in FLP, Fuzzy sets and systems, 11, 243-251. 

Charnes, A., & Cooper, W. W. (1959). Chance-constrained programming. Management Science, 6,73–79. 

Chen, S.H. (1985). Ranking fuzzy numbers with maximizing set and minimizing set, Fuzzy sets and systems, 

17, 113-129. 

Cheng, C-H. (1998). New approach for ranking fuzzy numbers by distance method, Fuzzy sets and systems, 

95, 307-317. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
Clarsson, C., Korhonen, P. (1986). A parametric approach to fuzzy linear programming, Fuzzy sets and 

systems, 20, 17-30. 

Dantzig, G. B. (1955). Linear programming under uncertainty. Management Science, 1, 197–206. 

Dubois, D. (1987), Linear programming with fuzzy data, The analysis of fuzzy information, 3,241-263. 

Dupacova, J. (2002). Applications of stochastic programming: Achievements and questions, European journal 

of operational research,140, 281–290. 

Entani, T., Tanaka, H. (2007). Interval estimations of global weights in AHP by upper approximation, Fuzzy 

sets and systems, 158, 1913 – 1921. 

Ghazanfari M, Shahanaghi K, Yousefli A. (2008). An application of possibility goal programming to the time–

cost trade off problem. JUS, World academic press, 2, 1, 22–28. 
Ghazanfari M., Shahanaghi K., Yousefli A., Abiry M.B. (2007). A New Approach to Obtain Possibility 

Distributions of Fuzzy Decision Variables in Possibility Linear Programming Problems, Frontiers science 

Series, 49, 59-60. 

Ghazanfari. M., Yousefli A., Jabal Ameli M. S., Bozorgi-Amiri A. (2009). A new approach to solve time–cost 

trade-off problem with fuzzy decision variables, The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology, 42, 3-4,. 

Guangyuan, W., Zhong, Q. (1993). Linear programming with fuzzy random variable coefficients, Fuzzy sets 

and systems, 57, 295-311. 

Guo, P., Tanaka, H. (1996). Fuzzy decision in possibility programming problems, Proceeding of asian fuzzy 

systems symposium, 278-283. 

Hashemi, S.M., Modarres, M., Nasrabadi, E., Nasrabadi, M.M. (2006). Fully fuzzified linear programming, 

solution and duality, Journal of intelligent and fuzzy systems, 17, 253–261. 

Inuiguchi, M., Ichihashi, H. (1990). Relative modalities and their use in possibilistic linear programming, 

Fuzzy sets and systems, 35, 303-323. 

Inuiguchi, M., Ramik, J. (2000). Possibilistic linear programming: a brief review of fuzzy mathematical 

programming and a comparison with stochastic programming in portfolio selection problem, Fuzzy sets 

and systems, 111, 3-28. 

Inuiguchi, M., Sakawa, M. (1994). Possible and necessary optimality tests in possibilistic linear programming 

problems, Fuzzy sets and systems, 67, 29-46. 

Inuiguchi, M., Sakawa, M. (1996). Possible and necessary efficiency in possibilistic multi objective linear 

programming problems and possible efficiency test, Fuzzy sets and systems, 231-241. 

Jamison, K.D., Lodwick, W.A. (2001). Fuzzy linear programming using a penalty method, Fuzzy sets and 

systems, 119, 97-110. 

Kalantari, H., Yousefli, A., Ghazanfari, M., & Shahanaghi, K. (2014). Fuzzy transfer point location problem: a 

possibilistic unconstrained nonlinear programming approach. The International Journal of Advanced 

Manufacturing Technology, 70(5-8), 1043-1051. 

Kall, P., Wallace, S.W. (1994). Stochastic Proframming, New York, Wiley. 

Ke, H., Liu, B. (2003). Project scheduling problem with stochastic activity duration times, Applied 

mathematics and computation, 168, 342-353. 

Lai, Y.J., Hwang, C.L. (1992). A new approach to some possibilistic linear programming problems, Fuzzy sets 

and Systems, 49, 121-133. 

Lai, Y.J., Hwang, C.L. (1992). Fuzzy mathematical programming, Springer- Verlag, New York. 

Li, J., Xua, J., Genb, M. (2006). A class of multiobjective linear programming model with fuzzy random 

coefficients, Mathematical and computer modeling, 44, 1097–1113. 
Liu, B. (1997). Dependent-chance programming: A class of stochastic optimization, Computers and 

mathematics with applications, 34, 89-104. 

Liu, B. (1999). Dependent-chance programming with fuzzy decisions, IEEE transactions on fuzzy systems, 7, 

3, 354-360. 

Liu, B. (1999). Uncertain Programming, Wiley, New York. 

Liu, B. (2000). Dependent-chance programming in fuzzy environments, Fuzzy sets and systems, 109, 97-106. 

Liu, B. (2002). Random fuzzy dependent-chance programming and its hybrid intelligent algorithm, 

Information sciences, 141, 259–271. 

Liu, B. (2008). Theory and practice of uncertain programming, second edition, Springer- Verlag. 

Liu, B., Iwamura, K. (1998-1). Chance constrained programming with fuzzy parameters, Fuzzy sets and 

systems, 94, 227-237. 

Liu B., and Iwamura K. (1998-2). A note on chance constrained programming with fuzzy coefficients, Fuzzy 

sets and systems, 100, 229-233. 

Liu, B., Iwamura, K. (2001). Fuzzy programming with fuzzy decisions and fuzzy simulation-based genetic 

algorithm, Fuzzy sets and systems, 122, 253–262. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
Liu, B., Liu, Y.K. (2002). Expected value of fuzzy variable and fuzzy expected value models, IEEE 

transactions on fuzzy systems, 10, 4, 445-450. 

Liu, Y.K., Liu, B. (2003). A class of fuzzy random optimization: Expected value models, Information 

sciences, 155, 89-102. 

Liu, Y.K., Liu, B. (2003). Expected value operator of random fuzzy variable and random fuzzy expected value 

models, International journal of uncertainty, fuzziness and knowledge-based systems, 11, 195-215. 

Mulvey, J. M., Vanderbei, R. J., & Zenios, S. A. (1995). Robust optimization of large-scale systems. 

Operations research, 43(2), 264-281. 

Nahmias, S., Moinzadeh, K. (1997). Lot sizing with randomly graded  yields, Operations research, 45, 974-

986. 

Negoita, C. V., Minoiu, S., & Stan, E. (1976). On considering imprecision in dynamic linear 

programming. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 3(1), 83-96. In 

(Inuiguch and Ramik, 2000) 

Prekopa, A. (1995). Stochastic programming, Dordrecht, The Netherlands kluwer academic publication. 

Ramik, J., Rimanek, J. (1985). Inequality relation between fuzzy numbers and its use in fuzzy optimization, 

Fuzzy sets and systems, 16, 123-138. 

Rommelfanger, H. (1996). Fuzzy linear programming and applications, European journal of operational 

research, 92, 512-527. 

Rommelfanger, H., Hanuscheck, R., Wolf, J. (1989). Linear programming with fuzzy objectives, Fuzzy sets 

and systems, 29, 31-48. 

Ross, S. (1983). Introduction to stochastic dynamic programming, Academic press. 

Ruszczynski, A., Shapiro, A. (2003). Handbooks in operations research and management science, volume 10, 

Stochastic programming, chapter 3, 141-209. 
Sadi-Nezhad, S., Akhtari P. (2008). Possibilistic programming approach for fuzzy multidimensional analysis 

of preference in group decision making, Applied Soft Computing, 1703-1711. 

Sadjadi, S. J., Ghazanfari, M., & Yousefli, A. (2010). Fuzzy pricing and marketing planning model: A 

possibilistic geometric programming approach. Expert Systems with Applications, 37(4), 3392-3397. 

Sahinidis, N.V. (2004). Optimization under uncertainty: state-of-the-art and opportunities, Computers and 

Chemical Engineering, 28, 971–983. 

Seifi A., Ponnambalam K., Vlach J. (1999). A unified approach to statistical design centering of integrated 

circuits with correlated parameters, IEEE transactions on circuits and systems, I46, 1, 190–196,. 

Seifi, A., Ponnambalam, K., Vlach, J. (2000). Maximization of manufacturing yield of systems with arbitrary 

distributions of component values, Annals of operations research, 99, 373–383. 

Tanaka H., Guo P., Zimmermann H.-J. (2000). Possibility distributions of fuzzy decision variables obtained 

from possibilistic linear programming problems, Fuzzy Sets and Systems, 113, 323-332. 

Tanaka, H., Ichihashi, H., Asai, K. (1984). A formulation of fuzzy linear programming problems based on 

comparison of fuzzy numbers, Control and cybernetic, 13, 186-194. 

Tanaka, H., Uejima, S., Asia, K. (1982). Linear regression analysis with fuzzy model, IEEE transaction on 

systems, management and cybernetic, 12, 903-907. 

Vasant, M., Barsoumb, N.N., Bhattacharya, A. (2008). Possibilistic optimization in planning decision of 

construction industry, International journal of production economics, 111, 664–675. 

Verdegay,J.L. (1984-1). A dual approach to solve the fuzzy linear programming, Fuzzy sets and Systems, 14, 

131-141. 

Verdegay,J.L. (1984-2). Application of fuzzy optimization in operational research, Control and Cybernetics, 

13, 229-239. 

Werners, B. (1987-1). Interactive multiple objective programming subject to flexible constraints, European 

Journal of operational research, 31, 342-349. 

Werners, B. (1987-2). An interactive fuzzy programming system, Fuzzy sets and systems, 23, 131-147. 

Wojciechowski, J., Vlach, J., Opalski, L. (1997). Design for nonsymmetrical statistical distributions, IEEE 

transaction on circuits and systems, 44, 29-37.  

Yousefli, A., Ghazanfari, M., Abiri, M. B. (2014). An Integrated Model for Optimization Oriented Decision 

Aiding and Rule Based Decision Making in Fuzzy Environment. Journal of Fuzzy Set Valued Analysis, 

2014, 1-13. 

Yousefli A., Ghazanfari M., Shahanaghi K., Heydari M. (2008). A new heuristic model for fully fuzzy project 

scheduling. JUS, world academic press, 2, 73–78,. 

Yousefli A., Heydari M., Shahanaghi K. (2009). Development of Linear Programming Technique for 

Multidimensional Analysis of Preference in Fuzzy Environment, JUS, world academic press, 3, 2, 108-

113. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
Zhao, R., Liu, B. (2005). Standby redundancy optimization problems with fuzzy lifetimes, Computers and 

industrial engineering, 49, 318-338. 

Zhong, Q., Yue, Z., Guangyuan, W. (1994). On fuzzy random linear programming, Fuzzy sets and systems, 

65, 31-49.  

Zhong, Q., Guangyuan, W. (1993). On solutions and distribution problems of the linear programming with 

fuzzy random variable coefficients, Fuzzy sets and systems, 58, 155-170. 

Zhou, J., Liu, B. (2007). Modeling capacitated location-allocation problem with fuzzy demands, Computers 

and industrial engineering, 53, 454-468. 

Zimmerman H-J. (1996). Fuzzy Set Theory and Its Applications, Kluwer Academic Publishers. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

