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چکیده
با پیچیده تر شدن فضای کسب و کار و افزایش عدم قطعیت پارامترهای تاثیر گذار بر سازمانها ،ابزارهایی
برای تصمیمگیری مدیران توسعه داده شده است که آنها را برای مواجهه با شرایط ناپایدار محیطی مجهز
مینماید .این مدلها به تحلیلگران و مدیران کمک مینمایند تا شرایط غیر قطعی را فرموله کرده و عدم
قطعیت موجود را مدیریت کنند .در این مقاله به بررسی جامع ادبیات موضوع بهینهسازی در فضای غیر
قطعی میپردازیم و آخرین مدلها و ابزارهای توسعه داده شده در این حوزه را بررسی مینماییم .مدل-
های بهینهسازی در فضای فازی ،احتمالی و هیبریدی مرور شده و بر اساس ویژگیهای مشترک طبقه-
بندی میشوند .مدلهای ارائه شده در هر یک از محیطهای غیر قطعی ،به سه زیر مجموعه مدلهای
تصمیمگیری قطعی در شرایط غیر قطعی ،تصمیمگیری غیر قطعی در شرایط قطعی و تصمیمگیری غیر
قطعی در شرایط غیر قطعی تقسیم میشوند .در ادامه ادبیات موضوع در هر بخش (فازی ،احتمالی و
هیبریدی) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و مسیرهای قابل توسعه در هر کدام معرفی میشوند.

واژگان کلیدی :بهینه سازی فازی ،بهینه سازی احتمالی ،بهینه سازی هیبریدی ،تصمیم گیری غیر
قطعی در فضای عدم اطمینان
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 -1مقدمه
بهطور کلی محیط غیر قطعی قابل تقسیم به دو بخش احتمالی و فازی است .فضای تصمیمگیرری فرازی -احتمرالی یرا فضرای
هیبریدی ،فضایی است که از ادغام این دو فضا به دست آمده است .تا کنون مدلهای زیادی در این حیطه ،یعنری بهینرهسرازی
غیر قطعی ارائه شده است .از جمله ایرن مردلهرا مریتروان بره مقرا ت )(Bellman and ، (Bellman,1957) ، (Beale,1995
) (Charnes and Cooper,1959) ، Zadeh, 1970و ) (Dantzig,1955اشاره کرد که در فضاهای احتمالی و فازی ارائه گردیرده
است .پس از آن نیز طی پنج دهه گذشته ،مدل های مختلر زیرادی در ایرن زمینره توسرعه داده شرده اسرت کره هرر یرک ،از
رویكردهای خاصی جهت مدل سازی و حل مسائل استفاده کردهاند .بهینه کردن ارزش انتظاری،برنامه ریزی آرمرانیminimax ،
و بهینه سازی بر روی محدودیتهای منعط  ،از جمله این رویكردها بوده است ) .(Sahinidis,2004از سوی دیگر انواع تصرمیم
گیریهایی که در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته است نیز قابل توجه است .اکثر پژوهشهایی کره ترا کنرون در زمینره
بهینه سازی غیر قطعی ارائه شده  ،منجر به تصمیم گیری قطعی در فضای غیر قطعی گردیده است .بخشی از این پژوهشها در
) (Liu,1999و ) (Zimmerman,1996ارائه شده است .تصمیم گیری غیر قطعی در فضرای قطعری ،موضروعی اسرت کره برخری
محققین مانند ) (Seifi et al,1999و ) (Javid and Seifi,2007به آن پرداختهاند .دسته سوم مدلهای تصمیم گیری غیر قطعری
در فضای غیر قطعی اسرت (Tanaka et al,2000) ، (Buckley et al,2001) .و ) (Ghazanfari et al,2009مردلهرایی را در ایرن
زمینه ارائه دادهاند .شكل ( )1یک دسته بندی کلی از مدلهای تصمیمگیرری غیرر قطعری را نشران مریدهرد .در ایرن تصرویر،
تصمیمگیری در هر یک از فضاهای احتمالی ،فازی به سه بخش تصمیمگیری قطعی در محیط غیر قطعی ،تصرمیمگیرری غیرر
قطعی در محیط قطعی و تصمیمگیری غیر قطعی در محیط غیر قطعی تقسیم میشوند .در فضای هیبریدی ،پژوهشی مرتبط با
تصمیمگیری هیبریدی در محیط قطعی دیده نشد .از این سه دسته ،تصمیمگیری قطعی در محیط غیر قطعی ادبیاتی غنری ترر
نسبت به سایر شاخهها دارد.

شکل :1طبقه بندی مدلهای بهینهسازی غیر قطعی

همچنین برخی پژوهشها برای توسعه مفهوم تصمیمگیری غیر قطعی در فضای غیر قطعی انجام شده است کره عمرده آنهرا در
فضای فازی اتفاق افتاده است .در فضای احتمالی هم مدلهایی مانند تصمیمگیری بر مبنای سرناریو در ایرن دسرته قررار مری-
گیرند.
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در ادامه و در بخش دوم از این مقاله ،ابتدا ادبیات تصمیمگیری در محیط فازی بررسی میشود و در بخرش سروم دسرتهبنردی
مدلهای بهینه سازی فضای احتمالی ارائه میگردد .بهینه سازی در فضای هیبریدی نیز در بخش چهارم بررسی خواهد شد.
 -2بررسی مدلهای بهینهسازی فازی
بر اساس طبقهبندی مدلهای بهینهسازی غیر قطعی که در شكل ( )1نمایش داده شده است ،بهینهسازی فازی در حالرت کلری
به سه بخش مدلهای تصمیمگیری قطعی در محیط فازی ،تصمیمگیری فازی در محیط قطعی و تصمیمگیری فازی در محیط
فازی تقسیم میشود .شكل ( )2دستهبندی جزئیتری از تصمیمگیری در محیط فازی را به نمایش میگذارد.
-1-2

مدلهای تصمیمگیری قطعی در محیط فازی

مدل بهینهسازی فازی زیر را در نظر بگیرید:

~
ma~x C T X
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S.t
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 a~ij x j  bi
j

همانطور که در مدل ( )1دیده میشود ،کلیه پارامترها و حتی تابع هدف و محدودیتها میتوانند به صورت فازی باشند .در این
دسته از مدلها متغیرهای تصمیم قطعی هستند .بر اساس تابع تعلق 1یا تابع توزیع امكان ،2مدلهای تصرمیمگیرری قطعری در
محیط فازی به دو دسته اصلی مدلهای برنامهریزی ریاضی فازی ( )FMPو برنامهریزی ریاضی امكان ( )PMPتقسریم بنردی
میشوند ) .(Lai and Hwang,1992همچنین در ادبیات موضوع ،برخی از مدلها وجود دارند که بهصورت ادغرامی از مردلهرای
برنامهریزی امكان و برنامهریزی فازی هستند که در دسته سوم قرار میگیرند.

)

(

شکل :2دستهبندی مدلهای بهینهسازی فازی

1

Membership function
Possibility distribution
3
Fuzzy mathematical programming
4
Possibilistic mathematical programming
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در مدلهای برنامهریزی ریاضی فازی ،برخی پژوهشگران مانند) (Verdegay,1984-1و ) (Verdegay,1984-2و
) Korhonen,1986صرفا پارامترهای تابع هدف و ضرایب تكنولوژیكی و مقادیر سمت راست را فازی در نظر گرفتره و برر اسراس
توابع عضویت پارامترها ،روشهایی برای حل مسئله ارائه دادهاند .زمانی که پرامترها قطعی و تابع هردف و محردودیتهرا فرازی
باشند ،مدل برنامهریزی ریاضی فازی را مدل بهینه سازی منعط نیز مینامند ) .(Zimmerman,1996این مدلها بره دو دسرته
متقارن و نامتقارن تقسیم بندی میشوند .مدل متقارن اولین بار توسط ) (Zimmerman,1996توسعه داده شرد .از سروی دیگرر،
) (Werners,1987-2) ،(Werners,1987-1) ،(Verdegay,1984-1و ) (Chanas,1983مدلهایی توسعه دادهاند کره در آنهرا تنهرا
محدودیتها فازی بودند که در دسته مدلهای نامتقارن قرار میگیرند .دستهای دیگر از مدلهرای برنامرهریرزی ریاضری فرازی،
مدلهای با توابع هدف فازی هستند که توسط ) (Carlsson and Fuller,2001ارائه شده است .آنها در مقاله خود اینگونره بیران
میکنند که در برخی شرایط بیان و تعیین تابعی که متغییرهای تصمیم را با هدف مسئله مرتبط کند کار سرختی اسرت .تحرت
این حالت استفاده از پایگاه دانشی که شامل یک بلوک از قواعدد اگر-آنگاه فازی 1است ،مریتوانرد مفیرد باشرد .در ایرن پایگراه
دانش ،قسمت مقدم قواعد ،متغیرهای تصمیم قرار دارند ،که با عبارات زبانی توصی شدهاند و در قسرمت ترالی نیرز توصریفات
زبانی از تابع هدف قرار میگیرد .این مقاله از روش استنتاج  Tsukamotoجهت استخراج تابع مرتبط کننده متغیرهای تصمیم و
هدف مسئله استفاده میکند و تابع هدف بهدست آمده با توجه به محدودیتهای مسرئله ،بره روشهرای معمرول برنامرهریرزی
ریاضی خطی یا غیر خطی حل میگرردد (Carlsson and Fuller, 2000) .در مقالرهای دیگرر ،روش فروق را بررای حرل مسرائل
چندهدفه بكار گرفتهاند بطوریکه در قسمت تالی قواعد،بهجای یک خروجی ،به تعداد توابع هدف خروجی وجود دارد.
دسته دوم مسائل بهینه سازی در فضای فازی ،مدلهای بهینهسازی امكانی هستند .در این دسته از مدلهرا ،بره جرای در نظرر
گرفتن تابع عضویت برای پارامترهای غیر قطعی ،برای هر یک از آنها یک تابع توزیع امكان در نظر گرفته میشود(Ramik and .
) (Tanaka et al,1984) ، Rimanek,1985و ) (Dubois,1987مسئله برنامهریزی امكرانی را در حرالتی کره ضررایب ترابع هردف
قطعی و پارامترهای محدودیتها دارای توزیع امكان هستند ،درنظر گرفتند و با استفاده از رویكردهای مختل رتبهبندی اعرداد
فازی ،روشهایی برای حل این مسئله ارائه دادند (Lai and Hwang, 1992) .حالتی را درنظر گرفتند که در آن تنها ضرایب تابع
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
استفاده از روش ) (Zimmerman,1996به حل مسئله چند هدفه پرداختند (Lai and Hwang, 1992) .در حالرت دوم عرالوه برر
ضرایب تابع هدف ،برای ضرایب محدودیتها نیز توزیع امكان در نظر گرفته و با یک روش رتبهبندی خطی محدودیتهرا را وارد
فضای قطعی کرده و مجدداً به حل مسئله سه هدفه پرداختهانرد .همچنرین ) (Rommelfanger et al, 1989نیرز مسرئله بهینره
سازی امكانی را تنها در حالتی که پارامترهای تابع هدف دارای توزیع امكان باشند درنظر گرفته و از مفهروم بررش  -اسرتفاده
کردند و با فرموله کردن یک مسئله تک هدفه و بردن تابع هردف مسرئله اصرلی در محردودیتهرا بره حرل مسرئله پرداختنرد.
) (Buckley,1988نیز مدلی جهت تصمیمگیری قطعی با درنظر گرفتن توزیع امكان برای تمام پارامترهای ترابع هردف ،ضررایب
تكنولوژیک و سمت راست محردودیتهرا ،ارائره کررد (Jamison and Lodwick,2001) .مسرئله  PMPرا در حرالتی کره تمرام
پارامترهای مسئله غیر قطعی هستند مد نظر قرار داده و با روش تابع جریمه ،مسئله را بدون محدودیت کرده و با اثبات محرد
بودن تابع بدست آمده ،از روش کاهش گرادیان برای رسیدن به جروا بهینره اسرتفاده کرردهانرد (Liu and Liu, 2002) .بررای
پارامترهای مسئله ( )1توزیع اعتبار2در نظر گرفتند و مدلی ارائه دادند که حداکثر ارزش انتظاری تابع هدف را با توجه به ارزش
انتظاری محدودیتها بدست میدهد .همچنی) (Liu and Iwamura,1998-1و ) (Liu and Iwamura,1998-2برا درنظرر گررفتن
توزیع امكان برای پارامترهای مسئله ،مدل برنامهریزی امكانی را برا اسرتفاده از روش برنامرهریرزی برا محردودیتهرای شانسری
( ،) CCPحل کردند .همچنین ) (Liu,2008همین روش را برای زمانی که پارامترها دارای توزیرع اعتبرار بروده و ترابع هردف و
محدودیتها قطعی باشند استفاده کرد (Inuiguchi and Ramik, 2000) .دو روش برای مواجهه با مسرئله برنامرهریرزی امكرانی
ارائه کردهاند .در روش اول که با نام  Fractile approachارائه شده است ،از روش  CCPبرای تبدیل مسئله با ضرایبی کره دارای
(Clarsson and

1

Fuzzy if- then rules
Credibility distribution
3
Chance-constrained programming
2
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توزیع امكان هستند به مسئله قطعی استفاده شده است .آنها از پیمانههای امكان و الزام برای سنجش درجه وقوع محدودیتهرا
استفاده کردهاند .در روش دوم که با نام  Modality approachارائه شده است ،یک آرمان فازی برای ترابع هردف درنظرر گرفتره
شده و امكان یا الزام اینكه مقدار تابع هدف بیشتر از سطح آرمانی باشد ،حداکثر میشود .البته مدل دوم متعلق به دسته مردل-
های بهینه سازی درجه وقوع یک رویداد فازی میباشد (Vasant et al, 2008) .نیرز مسرئله برنامرهریرزی ریاضری امكرانی را در
حالتی در نظر گرفته اند که تنها پارامترهای تابع هدف دارای توزیع امكان از نوع تابع لجسرتیک بروده و سرایر پارامترهرا قطعری
میباشند .آنها با استفاده از روش برش  -مسئله را وارد فضای قطعی کرده و برای هر سرطح از درجره وقروع پارامترهرا ،یرک
جوا بهینه برای تابع هدف محاسبه کردهاند .آنچه در این قسمت مطرح شد ،تنها بخشری از ادبیرات بسریار گسرترده تصرمیم
گیری قطعی در محیط غیر قطعی با هدف بهینه کردن یک تابع میباشد .منابع )،(Lai and Hwang, 1992) ،(Sahinidis,2004
) (Rommelfanger, 1996) ،(Inuiguchi and Ramik, 2000و ) (Baykasoglu and Gocken, 2008نیز مرورهایی بر روی مدل-
های تصمیم گیری در محیط فازی کردهاند که بخشی از این مدلها به شاخه بهینهسازی یک تابع به عنوان هدف مربرو مری-
شود.
بخش دیگری از مسائل برنامهریزی امكانی مربو به مدلهایی است که در آن شانس وقوع یک رویداد در تابع هدف قرار گرفته
و هدف از حل مسئله حداقل کردن یا حداکثر کردن امكان یا اعتبار وقوع آن رویداد میباشد .مدل شماره ( )2حالت کلری ایرن
دسته از مسائل را نشان میدهد .در مدل شماره (  )2بردار پارامترهای فازی مسئله است که دارای توزیع امكان هستند .هدف
این مسئله ،یافتن بردار تصمیم قطعی  xبهطوری است که امكان وقوع رویداد فازی  h(x, )  0حداکثر شود.
}max Poss{h(x, )  0

()2

s.t
g i (x, )  0 ; i  1,2,...,m

) (Liu,2000چارچوبی برای مواجهه با مدل برنامهریزی با ویژگیهای با با نام  1DCPارائه داد .وی با ارائه مفاهیمی چون اصل
عدم قطعیت ،مجموعه پشتیبان یک رویداد ،محدودیتهای فعال ،پشتیبان وابسته یک رویداد و رویداد سازگار ،به حرل مسرئله
( )2میپردازد (Liu,2000) .از همین رویكرد برای حل مسائل چند هدفه نیز استفاده کرده است .در پژوهشی دیگر )(Liu,2008
از توزیع اعتبار برای سنجش درجه وقوع یک رویداد فازی استفاده کرده است و در مدل ( )2بهجای توزیع امكان ،تئوری اعتبرار
را برای اندازهگیری شانس وقوع یک رویداد غیر قطعی در تابع هدف بكرار بسرته اسرت (Zhao and Liu, 2005) .بررای فرمولره
کردن و حل مسئله نگهداری و تعمیرات از مدل فوق استفاده کردنرد و در ) (Zhou and Liu, 2007کراربردی از مردل  DCPدر
مسئله مكانیابی و تخصیص نمایش داده شده است.
دسته سوم از مدلهای تصمیمگیری قطعی در محیط فازی ،مدلهایی هستند که هم دارای محدودیتهرا و ترابع هردف فرازی
بوده و هم پارامترهای آنها دارای توزیع امكان هستند .این دسته از مدلها را مدلهای ادغامی فازی و یا مدلهای برنامرهریرزی
استوار فازی ) (Inuiguchi and Ramik, 2000مینامند (Negoita et al, 1976) .اولین محققینی بودند کره چنرین مسرئلهای را
فرموله کردند .همچنین ) (Inuiguchi and Ichihashi, 1990مدل بهینه سراازی برا ترابع هردف و محردودیتهرای فرازی را در
حالتی که ضرایب دارای توزیع امكان بودند ،توسعه دادند و الگوریتمی  8مرحلهای برای رسیدن به جوا ارائه کردهاند.
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پارامترهای یک مسئله برنامهریزی ریاضی ،تعیین کننده فضای تصمیمگیری مسئله است .درصرورتی کره پارامترهرا برهصرورت
قطعی برآورد شوند ،به عبارت دیگر تسلط کامل نسبت به فضایی که تصمیمگیری در آن رخ میدهد وجود داشته باشد ،طبیعی
به نظر میرسد که امكان تصمیمگیری قطعی در این فضا وجود دارد .لذا جز در مواردی خاص ،از لحاظ مفهومی ،تصمیمگیرری
فازی در محیط قطعی چندان معقول به نظر نمیرسد .مدل کلی این دسته از مدلها همانند ( ) است.
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با وجود مطالبی که در با اشاره شد ،مدلی که توسط ) (Tanaka et al, 1982برای تعیین ضرایب غیر قطعی در رگرسیون فازی
با دادههای تاریخی قطعی ارائه شد را میتوان در این دسته از مدلهای تصمیمگیری غیر قطعی دانست .همانطور کره پریشترر
بیان گردید ،ما در اینجا خود را محدود به مدلهای برنامهریزی در محیط پیوسته میکنیم و وارد فضای مدلهای تصمیمگیری
با معیارهای چندگانه در فضای گسسته ( )1MADMنخواهیم شد .لیكن در این بخش ،اشاره به چنرد مردل کره برهواقرع نشران
دهنده کاربردی از تصمیمگیری فازی در محیط قطعی است مناسب خواهد بود .این مدلها مربو بره اسرتخراج اوزان معیارهرا
در روش ماتریس مقایسات زوجی است .در این ماتریس ضریبی با نام ضریب ناسازگاری ،درجره ثبرات تصرمیمگیرنرده در ارائره
نظرات خود را تعیین میکند .درصورتی که این ضریب با باشد ،اعتماد چنردانی بره نظررات تصرمیمگیرنرده نمریتروان کررد.
) (Entani and Tanaka, 2007مدلی جهت استخراج وزنهای بازهای از ماتریس مقایسات زوجی ارائه دادهاند که در واقع روشری
بود جهت مواجهه با ناسازگاریهای نظرات تصمیمگیرنده .این مدل اگرچه از لحاظ ریاضیاتی به تصرمیمگیرری غیرر قطعری در
محیط قطعی میپردازد ،لیكن از لحاظ مفهومی ،دارای فضای غیر قطعی است ،چراکه به دنبال ارائه وزنها در فضایی برا درنظرر
گرفتن عدم قطعیتهای موجود در نظرات تصمیمگیرنده میباشد.
-3-2
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مدلهای تصمیم گیری فازی در محیط فازی ،با این رویكرد بوجود آمد که عردم قطعیرت موجرود در پارامترهرای یرک مسرئله
برنامه ریزی ریاضی ،حا ت مختلفی را ممكن است برای سیستم مدل شده بوجود آورد که هر یک از این حرا ت جروا بهینره
خاص خود را دارد .درجه وقوع این جوا به عنوان جوا بهینه واقعی سیستم برابر با درجره وقروع حرا ت متنرانر آن یعنری
درجه وقوع پارامترهای مسئله است .بدین ترتیب هدف از حل این مسئله ،یافتن امكان وقوع هر جوا ،بهعنروان جروا بهینره
است به عبارت دیگر ،یافتن توزیع غیر قطعی بردار جوا های بهینه ،منظور این مدل میباشد .شكل کلی این دسرته از مسرائل
در ( ) نمایش داده شده است.
~(f
) x ,

( )
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بطوری که  بردار پارامترهای غیر قطعی مسئله است که در آن پارامترها دارای توزیع امكان میباشند و  ~xبردار متغییرهرای
غیر قطعی مدل است که پیدا کردن توزیع امكان بهینه آنها هدف مسئله میباشد .روشهای مختلفی برای مواجهه با مردل ( )
ارائه شده است (Inuiguchi and Sakawa 1994) .این مدل را در نظر گرفتند و بهجای تعیین توزیع امكان جوا بهینه ،درجره
امكان و الزام بهینه بودن یک جوا شدنی را که در تمام محدودیتها صدق میکند را تعیین کردند .آنهرا در مردل خرود تنهرا
ضرایب تابع هدف را غیر قطعی درنظر گرفتند و در دو حالت که پارامترها دارای توزیع امكان مثلثی باشند یا دارای توزیع برازه-
ای  ،به تعیین درجه امكان و الزام بهینه بودن یک جوا شدنی پرداختند .همچنین ) (Inuiguchi and Sakawa 1996از همران
رویكرد قبلی،جهت تعیین درجه امكان و الزام بهینه بودن یک جوا شدنی ،در یک مسئله چند هدفه ،استفاده کردند .در اینجا
نیز دو حالت اعداد بازه ای و اعداد فازی با توزیع امكان برای ضرایب تابع هدف درنظر گرفته شده بود و سایر ضرایب محدودیت-
ها قطعی بودند (Tanaka et al, 2000) .مسئله ( ) را درنظر گرفته و با استفاده از روش رتبهبندی  SCR2مسرئله را وارد فضرای
قطعی کرده و به حل آن با استفاده از روشهای معمول برنامهریزی ریاضی خطی پرداختهاند Tanaka .و همكارانش پیش فرض
ساده کنندهای را در ابتدای مطالعه خود مطرح کردهاند و آن محدود کردن متغیرهای تصمیم به داشرتن توزیرع امكران مثلثری
متقارن ،بازهای و نمایی میباشد .آنها در حین حل مسئله به دنبال تعیین پارامترهای هر یک از این توزیعها بررای متغییرهرای
Multiple Attribute Decision Making
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تصمیم بودند (Guo and Tanaka, 1996).مسئله ( ) را در حالتی درنظر گرفتند که تنها ضرایب سرمت راسرت محردودیتهرا
دارای توزیع امكان است و باقی پارامترها قطعی هستند و تحت این شرایط به دنبال تعیین توزیع امكان بهینه پارامترهرا بودنرد.
در این پژوهش نیز همانند مدل ) ،(Tanaka et al, 2000پیشفرض مثلثی متقارن برای توزیع امكان متغیرهای تصمیم درنظرر
گرفته شده است و مرکز توزیع به همراه انحرافات چپ و راستِ (که با توجه به متقارن بودن توزیع برا هرم برابرنرد) متغیرهرای
مسئله باید مشخص شوند (Ghazanfari et al,2007) .نیز مدل ( ) را مد نظر قراردادهاند .آنها در پرژوهش خرود ،روشری بررای
یافتن سطح آرمانی جهت ارائه به تصمیم گیرنده به منظور تعدیل  ،توسعه دادند و ترابع هردف را برا سرطح آرمرانی مرذکور بره
محدودیتها اضافه کردند .سرانجام از روش رتبه بندی ) (Cheng, 1998برای تبدیل مسرئله  PLP1بره حالرت قطعری اسرتفاده
کردند Ghazanfari .و همكارانش در این مقاله مثلثیِ خطی بودن متغیرهای تصمیم را به عنوان پیش فرض مدنظر قرار دادنرد.
لیكن پیش فرضِ متقارن بودن که در ) (Tanaka et al, 2000و ) (Guo and Tanaka, 1996مد نظر قرار گرفته برود ،در اینجرا
به عنوان فرض اولیه وجود نداشت .در پژوهشی دیگر ) (Ghazanfari et al, 2008از همرین روش بررای فرمولره کرردن و حرل
مسئله موازنه هزینه -زمان در محیط کامالً غیر قطعی اسرتفاده کردنرد .همچنرین ) (Ghazanfari et al, 2009مسرئله موازنره
هزینه -زمان در محیط کامالً غیر قطعی را مدنظر قرار دادند و این بار با تغییر روش رتبهبندی ،مدل موازنه هزینره – زمران برا
متغیرهای تصمیم فازی را به یک مدل قطعی خطی تبدیل کردند و توزیع هرای بهینره فرازی را بررای برردار تصرمیم اسرتخراج
کردند (Yousefli et al, 2008) .از مفاهیم این روش برای توسعه مردلی ابتكراری جهرت حرل مسرائل برنامره ریرزی پرروژه برا
محدودیت منابع در محیط فازی استفاده ک ردند و گانت چارتی سه بعدی را برای نمایش زمانبندی فازی پرروژه توسرعه دادنرد.
) (Buckley et al, 2001مسئله ( ) را در حالت چند هدفه و کامالً فازی درنظر گرفتند .آنهرا نیرز مثلثری برودن توزیرع امكران
متغیرهای تصمیم را به عنوان پیش فرض مدل خود قرار دادند و از روشهای رتبهبندی ) (Chen, 1985جهرت تبردیل مسرئله
برنامهریزی امكان به مسئله برنامهریزی قطعی استفاده کردند و نشان داند کره در برخری شررایط اسرتفاده از روش رتبرهبنردی
 Chenنتیجه بهتری ارائه میکند ،هرچند که این روش ،اعداد با مجموعه پشتیبان بزرگتر (ابهرام بیشرتر) را بره عنروان مقرادیر
متغیرهای تصمیم ارائه میکند (Hashemi et al, 2006) .مدل ( ) را تحت شرایطی کره تمرام پارامترهرا و متغیرهرای تصرمیم
دارای توزیع مثلثی متقارن هستند درنظر گرفتند و یک روش دو فازی جهت حل مساله و بدست آوردن توزیع امكران جروا -
های بهینه ارائه دادند .آنها در فاز اول دو مسئله برنامهریزی خطی را حل میکنند که حاصل آنهرا میرانگین و انحرراف از مرکرز
توزیع امكان متغیرهای تصمیم است و در فاز دوم ،ضرایب ادغام جوا های بدست آمده از فاز اول را طوری تعیین میکنند کره
حداقل مجموع انحراف برای بردار جوا نهایی حاصل شود .شایان ذکر است که در این مدل نیز پریش فررض مثلثریِ متقرارن
بودن تابع توزیع امكان متغیرهای تصمیم ،پیشفرضی محدود کننده است که درنظر گرفته شده است (Liu,1999) .یرک مردل
 2DCPبا متغیرهای تصمیم فازی ارائه کرد که در آن تولید توزیع امكان برای متغیرهای تصمیم با استفاده از الگروریتم ژنتیرک
انجام میشود و پس از آن از شبیه سازی برای تشخیص درجه شدنی بودن بردار تصمیم فازی تولیرد شرده اسرتفاده مریشرود.
همانطور که پیداست Liu ،نیز پیشفرضی محدود کننده در تعیین توزیع امكان متغیرهای تصمیم دارد .وی کرومزومهای فازی
را مطرح می کند که هر ژن آن یک عدد فازی است که ساختار توزیع امكران آن از پریش تعیرین شرده اسرت ،ولری برهصرورت
تصادفی تعیین میشود (Liu and Iwamura, 2001) .با همین رویكرد ،مسئله برنامهریزی فازی با متغیرهای تصمیم غیر قطعری
را با روش برنامهریزی با محدودیتهای شانسی حل کرد (Yousefli et al, 2014) .در پژوهشی ،مبانی تصرمیمگیرری فرازی در
محیط فازی را توسعه دادند و تعاری مربوطه را ارائه کردند .آنها در این مقاله متغیرهای تصمیم مسئله برنامهریرزی امكرانی را
غیر قطعی در نظر گرفته و روشی برای محاسبه توزیع امكان متغیرهای تصمیم ارائه دادهاند .آنهرا برا اسرتفاده از توزیرع امكران
متغیرهای تصمیم ،یک سیستم تصمیم یار بهینه گرا ارائه دادند و سپس با به کار گیری سیستم استنتاج ممدانی ،مسئله بهینه
سازی امكانی را با پایگاه قواعد فازی معادل جایگزین کردند (Sadjadi et al, 2010) .نیز مسئله قیمرتگرذاری و بازاریرابی را در
قالب یک مدل برنامه ریزی هندسی امكانی فرموله کرده و متغیرهای تصمیم را با استفاده از روش بررش آلفرا ،بره صرورت غیرر
1
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قطعی محاسبه کردند .آنها برای نشان دادن چگونگی استفاده از متغیرهای تصمیمگیری غیر قطعی یک سیستم تصمیمیار ارائه
دادند و همچنین از پایگاه قواعد فازی و سیستم استنتاج ممدانی برای ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم قاعده پایرهی بهینره
گرا استفاده کردند (Kalantari et al, 2014) .نیز از همین رویكرد برای تعیین تابع توزیع امكان محل اسرتقرار نقطره انتقرال در
یک مسئله مكانیابی استفاده کردند.
مدلهایی که تا بدین جا به آنها اشاره شد ،مدلهایی هستند که در فضای پیوسته به استخراج تصمیمات فازی پرداخترهانرد .از
بین مدلهایی که تصمیمگیری فازی را در فضای گسسته گسترش دادهاند نیز میتوان به مردل (Sadi-Nezhad and Akhtari,
) 2008و ) (Yousefli et al, 2009اشاره کرد که مفهوم تصمیمگیری فازی در محیط فازی را با پریشفررض نروع مشخصری از
توزیع امكان متغیرهای تصمیم در مدل  LINMAPجهت استخراج وزنهای فازی بكار بردند.
 -3بررسی مدلهای بهینهسازی احتمالی
همانطور که در شكل( )1نمایش داده شده است بهینهسازی تصادفی ،دومین شاخه اصلی از بهینهسازی در شرایط عدم قطعیت
است .همانند بهینهسازی فازی ،این شاخه از مدلهای تصمیمگیری در محیط غیر قطعی نیز به سه بخش مجزای تصمیمگیری
قطعی در محیط احتمالی ،تصمیمگیری احتمالی در محیط قطعی و تصمیمگیری غیر قطعی در محیط تصادفی تقسیم میشود.

شکل :3ساختار سلسله مراتبی بهینهسازی تصادفی

همانطور که در شكل ( ) نمایش داده شده است ،تصمیمگیری غیر قطعی در محیط احتمالی ،به دو بخش تصمیمگیری
احتمالی در محیط احتمالی و تصمیمگیری هیبریدی در محیط احتمالی تقسیم میشود .این مسئله که یک مدل تصمیمگیری
احتمالی به کدامیک از دو زیر شاخه تصمیم گیری غیر قطعی در محیط احتمالی تعلق دارد ،عموماً پس از حل مسئله و تعیین
رفتار متغیر تصمیم ،مشخص میشود.
 -1-3مدلهای تصمیمگیری قطعی در محیط احتمالی

مدلهای تصمیمگیری قطعی در محیط احتمالی ،شاخهای از تصمیمگیری تصادفی است که دارای ادبیات بسیار غنی میباشرد.
از بالغ بر نیم قرن پیش که ) (Dantzig,1955) ،(Beale, 1995و سایر محققین پی بردند که برآورد قطعری ضررایب مردلهرای
برنامهریزی ریاضی مشكل و در بسیاری از مواقع ،این ضرایب دارای توزیع احتمالی هستند ،تا کنون مدلهرای متنروع و روش-
های حل مختلفی جهت مواجهه با مسائل برنامهریزی در فضای احتمالی ارائه شده اسرت .در یرک دسرتهبنردی کلری ،مسرائل
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تصمیمگیری قطعی در محیط احتمالی را میتوان به دو بخش برنامهریزی چند مرحلرهای 1و برنامره ریرزی احتمرالی 2تقسریم
بندی کرد .تحت فرضیات مدلهای برنامهریزی چند مرحلهای ،متغیرهای تصمیم با توجه به تعداد مراحل مسئله به گروههرایی
تقسیم میشوند .مدل کلی مسائل چند مرحلهای مشابه ( )5است.
C1T x1  C2T x2  C3T x3  ... CTT xT

min
S .t

 b1

()5

A11x1

 b2

A21x1  A22 x2

 b3

A31x1  A32 x2  A33 x3


AT1 x1  AT2 x2  AT3 x3  ... ATT -1 xT -1  ATT xT  b2
x1 , x2 ,...,xT  0

بهطوری که  C1 , A11 ,b1مقادیر قطعی و سایر پارامترها تصادفی هستند .حالت خاصی از مدلهای چنرد مرحلرهای ،مردلهرای
برنامهریزی خطی تصادفی دو مرحلهای است که حالت کلی آن همانند مدل ( )5با  T=2اسرت  (Kall and Wallace, 1994) .و
و همچنین ) (Birge and Louveaux, 1997روشهایی برای حل مسئله برنامهریزی خطی تصادفی دو مرحلرهای ارائره دادهانرد.
) (Birge and Louveaux, 1988در پژوهشی دیگر روشی بر مبنای مدلهای جداسازی ارائه نمودند .مرور جامعی بر روشهرای
جداسازی توسط ) (Ruszczynski and Shapiro, 2003ارائه شده است .برای حالتی کره توزیرع پارامترهرای تصرادفی ،پیوسرته
باشند (Sahinidis, 2004) ،مراجعی را معرفی کرده است که به حل مسئله تحت فرضیات فوق پرداختهاند .اکثر مدلهرایی کره
برای حل مسائل برنامهریزی چند مرحلهای تصادفی توسعه داده شده اند بر مبنای میانگین تابع هردف هسرتند ایرن در حرالی
است که مقداری که پارامترهای تصادفی ممكن است در آن محقق شوند ،کامالً با میانگین متفاوت باشد .این امرر مریتوانرد در
برخی مسائل پیامدهای بسیار بد و جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد .به منظور دوری از نتایج نامطلو  ،برخری محققرین
تالش کردند که راهحل هایی به منظور دستیابی به جوا هایی که در برابرر تغییررات مررتبط برا پارامترهرای تصرادفی ،اسرتوار
باشند ،ارائه کنند (Mulvey et al, 1995) .یک مدل استوار برای حل مساله برنامهریزی احتمالی ارائه دادند .مدلهای دیگری از
بهینهسازی استوار توسط ) (Sahinidis, 2004و) (Ruszczynski and Shapiro, 2003جمعآوری شده است.
همانطور که در با بیان شد ،دسته دوم مدلهای تصمیمگیری قطعی در محریط احتمرالی ،مردلهرای برنامرهریرزی احتمرالی
هستند .تمرکز مدلهای برنامهریزی احتمالی بر قابلیت اطمینان سیستم است ) .(Sahinidis, 2004این دسته از مدلهرا بره دو
بخش اصلی بهینه کردن یک تابع تحت محدودیتهای احتمالی و بهینه کردن احتمال وقوع یک رویداد تحت محردودیتهرای
احتمالی ،تقسیم میشوند .در حالت بهینه کردن یک تابع تحت محدودیتهای احتمالی ،تابع هدف ممكن است احتمالی باشرد
یا قطعی .این دسته از مدلها اولین بار توسط ) (Charnes and Cooper, 1959مورد توجه قرار گرفت .آنها مدل برنامه ریزی برا
محدودیتهای شانسی ( ) CCPرا جهت مواجهه با این مسئله توسعه دادند که در آن برای هر محردودیت سرطحی از احتمرال
قرار داده میشود که اگر محدودیت با آن درجه احتمال برآورده شود ،برای تصمیمگیرنده مطلو و راضی کننرده خواهرد برود.
مدل کلی روش  CCPهمانند ( )6است:
)max f(x

()6

s.t
; i  1,2,...,m

P(gi (x, )  0)   i

1
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بهطوریکه )  f ( xیک تابع قطعی از  xو  بردار پارامترهای غیرر قطعری در محردودیتهرا اسرت .روشهرای دیگرر تبردیل
محدودیتهای احتمالی به محدودیتهای استاندارد ،توسط ) (Prekopa, 1995مورد بررسی قرار گرفته است (Liu, 1999) .مدل
برنامه ریزی احتمالی را تحت شرایطی مد نظر قرار داد که عالوه بر محدودیتها ،ترابع هردف نیرز احتمرالی برود .را در حرالتی
توسعه داد که نه تنها محدودیتها بلكه تابع هدف نیز احتمالی است (Liu, 1999) .روش برنامهریزی با محدودیتهرای شانسری
با دو تابع  Maximaxو  Minimaxرا برای حل این مسئله ارائه کرد (Ke and Liu, 2003) .از این روش جهت زمانبندی پروژه با
زمانهای احتمالی استفاده کردهاند .دسته دوم مدلهای برنامهریزی احتمالی توسرط ) (Liu, 1997ارائره شرد کره در آن هردف
بهینه کردن احتمال وقوع یک رویداد احتمالی بود.
}max Pr{f(x, )  0

()7

s.t
; i  1,2,...,m

gi (x, )  0

) (Liu, 1997برای حل مسئله ( )7مفاهیم جدیدی ارائه و درنهایت با توسعه یک روش هیبریدی بر اساس شبیهسازی ،الگوریتم
ژنتیک و شبكههای عصبی به حل مدل فوق پرداخت Liu .کاربردهای مختلفی از مدل توسعه داده شده خود را در)(Liu, 2008
ارائه کرده است.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،مدلهای تصمیمگیری قطعی در محیط احتمالی دارای ادبیات بسیار گستردهای مریباشرند کره
مدلهای پایهای بررسی شده در اینجا ،تنها بخش کوچكی از پژوهشهای انجام شده در این حیطه میباشد .لیكن بخش اصرلی
مدلهای پایهای که ارتبا معنایی با موضوع این رساله دارند ،را میتوان در قالب مدلهای مرور شرده دانسرت .شراخهی دیگرر
برنامهریزی تصادفی که بسیار هم مورد توجه بوده و ابزار بسیار قدرتمندی برای فرموله کردن و حل مسائل برنامهریزی احتمالی
میباشد ،برنامه ریزی پویای احتمالی است ،لیكن با توجه به آنكه این دسته از مسائل در حیطه این رسراله قررار نمریگیرنرد ،از
بررسی مدلهای آن در اینجا صرفنظر شده است .منبع ) (Ross, 1983بهطرور کامرل بره ایرن شراخه از بهینرهسرازی تصرادفی
پرداخته است .مدلهای تصمیم گیری قطعی در محیط احتمالی دارای کاربردهای بسیار زیادی است کره بخشری از کاربردهرای
آن در ) )Dupacova, 2002( ،)Liu, 2008( ،(Nahmias and Moinzadeh, 1997و ( )Ruszczynski and Shapiro, 2003ارائره
شده است.
 -2-3مدلهای تصمیمگیری احتمالی در محیط قطعی

این دسته شامل مدلهایی است که پارامترهای سیستم را که تعیین کننده وضعیت و فضای سیستم است ،قطعی درنظرر مری-
گیرند ،درحالی که پاسخ سیستم را که همان متغیرهای تصمیم مسئله هستند همراه با عدم قطعیت از نوع احتمالی مریداننرد.
مدل کلی تصمیمگیری احتمالی در محیط قطعی همانند ( )8است.
CT x

()8

max
S .t

Ax  b

بهطوری که  C , A,bضرایب قطعی و  xبردار متغیرهای تصمیم مسئله است که میبایست توزیع احتمالی آن مشخص شود.
ازجمله پژوهشهایی که در این زمینه میتوان از آنها نام برد،فعالیتهایی است کره در زمینره بیشرینهسرازی برازده تولیرد در
محیط تصادفیانجام شده است .این مدلها به دنبال تعیین مشخصات طراحی هستند بهطوری که حداکثر برازدهی از محصرول
طراحی شده بدست آید .لیكن با توجه به عدم قطعیتهای موجود در فضای تولید ،اجزای محصول دارای ویژگیهای متغیرر برا
تلرانس مشخصی هستند .دسته مدلهایی که در این زمینه توسعه داده شدهاند ،بهدنبال تعیین مشخصات اجرزا محصرول بره-
گونهای هستند که احتمال اینكه طراحی انجام شده ،ویژگیها و بازده مورد انتظار از محصول را بررآورده کنرد ،حرداکثر کننرد.
کارایی محصول مورد نظر با یک دسته محدودیتهای از پیش تعیین شده که قطعی هم هستند تعری میشرود ،برهطروریکره
1
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اگر محصول طراحی شده ،این محدودیتها را ارضا کرد ،کارا خواهد بود .با وجود این محدودیتها ،هردف پیردا کرردن نقطره،
بازه و یا توزیع پارامترهای طراحی بهگونهای است که حداکثر برازده حاصرل شرود (Wojciechowski et al, 1997) .بره دنبرال
نقطهای میگردند که این احتمال را حداکثر کند )Seifi et al, 2000( .به دنبال بازهای برای پارامترهای طراحی مریگردنرد کره
حداکثر بازده را ایجاد نماید و ) (Javied and Seifi, 2007پارامترها را دارای توزیع از پیش تعیین شدهای فرض کردهانرد و بره-
دنبال مشخص کردن پارامترهای این توزیع هستند تا حداکثر بازده حاصل شود.
 -3-3مدلهای تصمیمگیری احتمالی در محیط احتمالی

مبحث تصمیمگیری احتمالی در محیط احتمالی از آنجایی ناشی میشود که وجود عدم قطعیت از نوع احتمالی در پارامترهرای
مسئله ،باعث می شود که هر یک از این پارامترها با مقدار نامعلومی درآینده محقق شوند .تحقق پارامترهرا برا مقرادیر مختلر ،
حا ت متفاوتی را برای سیستم بوجود می آورد که هر یک از این حا ت دارای جوا بهینه خاص خود هستند .احتمال اینكره،
جوا ب هینه یک حالت  ،جوا بهینه واقعی سیستم باشد ،برابر با احتمال وقوع آن حالت میباشد .بدین ترتیب مشراهده مری-
شود که برای یک سیستم تصادفی ،جوا های بهینه مختلفی وجود داردکه هر یک دارای احتمالی برای وقوع میباشند .بررآورد
توزیع احتمالی متغیرهای تصمیم ،تمام حا ت مخ تل مقادیر بهینه سیستم را با احتمال وقوع آنها تجمیع کرده و دید مناسبی
نسبت به آینده سیستم بوجود میآورد.
مدل کلی تصمیمگیری احتمالی در محیط احتمالی به شكل زیر است.
) max f(x ,

()9

s.t
; i  1,2,...,m

g i (x , )  0

بهطوریکه  بردار پارامترهای احتمالی با توزیع مشخص و  xبردار متغیرهای تصمیم احتمالی است که میبایست توزیع آنهرا
مشخص شود .مجموعه متدهای طراحی سناریو 1که هر سناریو دارای احتمال مشخصی برای وقوع میباشد ،میتوانند جز ایرن
دسته از مدلهای برنامهریزی احتمالی باشند .مروری بر این روشها در) (Ruszczynski and Shapiro, 2003ارائه شرده اسرت.
اما در شرایط مدل ( )9و بویژه هنگرامی کره پارامترهرای تصرادفی دارای توزیرع احتمرالی پیوسرته هسرتند ،تنهرا  Yousefliو
 ]AFS[ Ghazanfariمدلی برای استخراج توزیع احتمالی بهینه کتغیرهای تصمیم ارائه دادند .آنها مسئله تعیین اندازه اقتصادی
سفارش احتمالی را مد نظر قرار دادند و با فرض غیر قطعری برودن متغیرهرای تصرمیم ،روشری بررای اسرتخراج توزیرع بهینره
متغیرهای تصمیم ارائه کردند .آنها همچنین یک سیستم استنتاج قاعده پایه احتمالی توسعه دادند که جایگزین مسرئله تعیرین
اندازه اقتصادی سفارش میشد و بدون حل مستقیم مسئله ،جوا های بهینه متغیرهای تصمیم را استنتاج میکرد.
 -4بررسی مدلهای بهینهسازی هیبریدی
در بسیاری از شرایط ،پارامترهای تاثیر گذار بر یک سیستم با عدم قطعیت همراه هستند بهطروریکره ایرن عردم قطعیرت هرم
دارای ماهیت احتمالی و هم از نوع فازی است .تحت این شرایط برنامهریزی فازی یا احتمالی دارای کارایی مناسبی نخواهد بود.
بنابراین ایجاد مدلهای برنامهریزی ریاضی ،جهت تصمیمگیری در محیط هیبریدی فازی -احتمالی ،ضروری به نظر میرسرید.
ادبیات موضوع بهینهسازی هیبریدی به سه بخش تصمیمگیری قطعی در محیط هیبریدی ،تصمیمگیری هیبریردی در محریط
قطعی و تصمیمگیری هیبریدی در محیط هیبریدی تقسیم میشود .این تقسیم بندی به همراه سطوح پرایین ترر آن در شركل
( ) نمایش داده شده است.
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شکل :4ساختار سلسله مراتبی بهینهسازی هیبریدی

همانطور که در شكل ( ) نمایش داده شده است ،دو رویكرد مختلر جهرت فرمولرهکرردن فضرای هیبریردی وجرود دارد ،اول
استفاده از دو پیمانه امكان و احتمال به صورت مستقیم و فرموله کردن مسائل با اسرتفاده از ایرن دو پیمانره ،و دوم اسرتفاده از
یک پیمانه جدید به نام پیمانه شانس 1که تابعی از دو پیمانه اعتبار و احتمال است.
 -1-4مدلهای تصمیمگیری قطعی در محیط هیبریدی

همانطور که در شكل ( ) نمایش داده شده است ،مدلهای تصمیمگیری قطعی در محیط هیبریدی به دو بخش مردلهرایی برا
تابع هدف بهینه سازی یک تابع غیر قطعی و مدلهایی با تابع هدف بهینهسازی احتمال وقوع یک رویرداد غیرر قطعری تقسریم
میشوند .روشهای ارزش انتظاری و برنامهریزی با محدودیتهای شانسی ،راههای مواجهه با مدلهای با تابع هدف بهینهسرازی
یک تابع غیر قطعی میباشندکه بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفتهاند و  DCPروش حل نوع دوم دسته مسائل تصمیمگیری
قطعی در محیط هیبریدی میباشد .مدل کلی بهینهسازی یک تابع در فضای هیبریدی در زیر نشان داده شده است.
) max f(x,

()11

s.t
; i  1,2,...,m

gi (x, )  0

بهطوریکه  بردار پارامترهای فازی -احتمالی مدل و  xبردار متغیرهای تصمیم مسئله میباشد.
( )Liu, Y.K. and Liu, B., 2003-1و ( )Liu, Y.K. and Liu, B., 2003-2از روش ارزش انتظاری جهت حل مردل ( )11بررای
متغیرهای فازی-احتمالی و احتمالی-فازی استفاده کردهاند .همچنین) (Liu, 2008با معرفی پیمانه شانس به عنروان سرنجهای
جهت اندازه گیری درجه شواهد وقوع رویدادی در فضای هیبریدی ،مدل ( )11را مجدداً فرمولبندی و با استفاده از روشهرای
ارزش انتظاری و  CCPبه حل آن اقدام کرد .وی در مدل  CCPخود عالوه بر محدودیتها ،تابع هدف را نیز غیر قطعری درنظرر
گرفت و با تعیین یک حداقل شانس برای بیشتر شدن تابع هدف از یک سطح آرمانی ،تابع هدف را وارد محردودیتهرا کررده و
مدل را به فضای قطعی انتقال میدهد )Li et al, 2006( .از پیمانه شانس و مفهوم برنامهریزی با محدودیتهای شانسی ،جهرت
مسائل چند هدفه در فضای هیبریدی استفاده کردند .کاربردهای فراوانی بر پایه مدلهای  Liuو همكرارانش توسرعه داده شرده
است که مروری بر این کاربردها در منبع ( )Liu, 2008ارائه شده است.
در دسته دوم از مسائل تصمیم گیری قطعی در محیط هیبریدی بهجای آنكه به دنبرال بهینره سرازی یرک ترابع از متغیرهرای
تصمیم مسئله باشند ،در پی ایجاد تصمیمی هستند که شانس وقوع یک رویداد غیر قطعی در فضای هیبریردی را بهینره مری-
کند .مدل کلی بهینه سازی شانس وقوع یک رویداد در فضای هیبریدی در زیر نمایش داده شده است.
Chance measure
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}max ch{f(x, )  0

()11

s.t
; i  1,2,...,m

gi (x, )  0

بهطوری که  بردار پارامترهای هیبریدی مسئله و } ch{.پیمانه شانس میباشد )Liu, 2002( .مدلی جهت حل مسئله ( )11برا
پارامتر فازی -احتمالی توسعه داده است .وی همچنین یک الگوریتم هیبریدی از شبیه سازی ،الگروریتم ژنتیرک و شربكههرای
عصبی برای حل مدل توسعه داده شده ارائه کرده است .برخی از کاربردهای این مردل نیرز در مقالره ( )Liu, 2008مررور شرده
است.
 -2-4مدلهای تصمیم گیری هیبریدی در فضای هیبریدی

این دسته از مدلها به دنبال یافتن توزیع فرازی-احتمرالی متغیرهرای تصرمیم برهگونرهای هسرتند کره یرک ترابع بره عنروان
هدف،کمینه یا بیشینه شود .مدل کلی این مسائل همانند ( )12است.
~
~(min f
) x ,

()12

s.t
; i  1,2,...,m

~

~
~( gi
x , )  0

بهطوریکه  بردار پارامترهای هیبریدی و  ~xبردار تصمیم هیبریدی مسئله است که مریبایسرت توزیرع آن مشرخص شرود.
) (Guangyuan and Zhong, 1993مسئله ( )12را در دو حالت درنظر گرفتند .حالت اول زمانی که فقط ضرایب محردودیتهرا
دارای توزیع هیبریدی باشند و حالت دوم زمانی که عالوه بر محدودیتها ،ضرایب تابع هدف نیرز دارای توزیرع فرازی احتمرالی
باشند و در هر دو مسئله به دنبال یافتن توزیع متغیرهای تصمیم هستند ،بهطوریکه حداقل مقردار بررای ترابع هردف حاصرل
شود .آنها از مفهوم برش آلفا برای رهایی از عدم قطعیت فازی استفاده کردند و برای هرر سرطح از قطعیرت  ، برازهای بررای
پارامترهای هیبریدی بدست آوردند که کرانهای بازه متغیرهای تصادفی بودند .در ادامه با استفاده از بازههرای محاسربه شرده،
هر محدودیت به دو محدودیت و برای حالتی که تابع هدف نیز غیر قطعی است ،یک تابع هدف به دو تابع هردف تبردیل شرده
است .در نهایت با استفاده از الگوریتم سیمپلكس احتمالی به حل مسئله برنامهریزی تصادفی حاصرله پرداختره و پرس از حرل
مسئله برای برشهای آلفای مختل  ،توزیع هیبریدی متغیرهای تصمیم را محاسبه کردنرد(Zhong and Guangyuan, 1993) .
در پژوهشی دیگر ،با همان رویكرد کار قبل ،دو مدل دیگر برنامهریزی خطی در محیط هیبریدی را مورد بررسی قرار دادند .آنها
در مدل اول حالتی را درنظر گرفتند که ضرایب تابع هدف دارای توزیع هیبریدی هسرتند در حرالی کره محردودیتهرا قطعری
باشند و در مدل دوم تمام متغیرها و پارامترهای مسئله را غیر قطعی فرض کردند و به حل مسرئله برا روش ذکرر شرده در برا
پرداختند ،(Zhong et al, 1994) .مدل دوم مقاله ) (Zhong and Guangyuan, 1993را درنظر گرفتند و این بار با روشی جدید
به حل همان مسئله پرداختند .آنها در این پژوهش ،در ابتدا با استفاده از برش آلفرا مسرئله را از فضرای هیبریردی وارد فضرای
احتمالی کردند و آنگاه یک مسئله را به شش مسئله جداگانه تبدیل نمودند و سرانجام با تجمیرع نترایج ایرن شرش مسرئله در
سطوح مختل  به استخراج توزیع هیبریدی متغیرهای تصمیم پرداختند.
 -5بحث و بررسی
همانطور که در شكل ( )1نشان داده شده ،اولین سطح دستهبندی مدلهای بهینهسازی غیر قطعی بر مبنای نوع عدم قطعیرت
و فضای غیر قطعیی است که مدل درآن توسعه داده شده است .بهینهسازی فازی ،بهینهسازی احتمالی و بهینهسازی هیبریدی
سه دسته مسائل بهینهسازی غیر قطعی هستند .آنچه در این سه دسته بره وضروح قابرل تشرخیص اسرت ،حجرم بسریار زیراد
پژوهشهای انجام شده در زیر شاخه تصمیم گیری قطعی در محیط غیر قطعری مریباشرد .انرواع مردلهرای ارزش انتظراری و
برنامهریزی با محدودیتهای شانسی و سایر روشهای رتبهبندی اعداد فازی ،احتمالی و هیبریدی ،روشهرای مختلفری جهرت
تبدیل مسئله از فضای غیر قطعی به محیط قطعی هستند که به کرات مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفتهانرد .آنچره در ایرن
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بخش کامالً مشهود و چشمگیر است ،حجم انبوه پژوهشها در سه حوزه برنامهریزی فازی ،برنامهریرزی امكران ،و برنامرهریرزی
ادغامی یا استوار است که مدلهای مختلفی بر مبنای روشهای رتبهبندی فازی یا سایر مبانی اولیه تصمیمگیرری فرازی انجرام
شده است.
در موضوع تصمیمگیری قطعی در فضای فازی ،از بین تمام مقا ت و مدلهای ارائره شرده ،مردلهرای (Carlsson and Fuller,
) 2000,2001از ویژگی خاصی برخوردار است .استفاده از قواعد اگر -آنگاه فازی ،به عنوان یک موتور استنتاج تابع هدف ،تحت
شرایطی که برآورد تابع هدف به راحتی امكان پذیر نیست ،این مدل را از سایر مدلهای موجود در ایرن حروزه مسرتثنی کررده
است .بهطور کلی میتوان گفت که این نوع نگاه به مسائل برنامهریزی ریاضی ،نگاهی اسرت کره باعرث کراهش پیچیردگیهرای
فرمولبندی مسائل برنامهریزی ریاضی میشود و استفاده از مدلها را برای تصمیمگیرندگان جذا تر میکند.این پژوهشگران در
مقاله خود از پایگاه قواعد ممدانی استفاده کردند و از استنتاج  Tsukamotoجهت تعیین تابع هدف استفاده نمودند.
حوزه تصمیم گیری فازی در محیط فازی ،طی چند سال اخیر به شدت مورد توجه محققرین قررار گرفتره اسرت و پژوهشرگران
مختل  ،روشهای متفاوتی جهت حل مسائل این حوزه ارائه کردهاند .بهطور کلی مدلهایی که تا کنون در این زمینه ارائه شده
است را میتوان به دو بخش عمده زیر تقسیم نمود:
 -1مدلهایی که پیشفرضی برای توزیع امكان متغیرهای تصمیم در نظر گرفتهاند ،و بره دنبرال تعیرین پارامترهرای ایرن
توزیع امكان هستند.
 -2مدلهایی که برای حل مسئله از روش برش  -و شبیه سازی استفاده کردهاند.
در مورد دسته اول باید گفت که این دسته از مدلها ،محدودیت انكار ناپذیری را بر رفتار متغیرهای تصمیم اعمال کردهانرد .پرر
واضح است که رفتار متغیر تصمیم در یک مسئله برنامهریزی ریاضی ،تنها تحت شرایط مسئله تعیین میشود و اینكره از پریش
تعیین شود که متغیر دارای توزیع امكان مثلثی یا ذوزنقهای باشد ،باعث میشود که نتوان هیچ ادعایی بر بهینه بودن توزیعهای
بدست آمده برای متغیرهای تصمیم داشت .چرا که در صورت عدم اسرتفاده از ایرن روش و عردم اعمرال محردودیت برر رفترار
متغیرهای تصمیم ،ممكن است توزیعی کامالً متفاوت از آنچه فرض شده است بهدست آید .بهخصوص که تمام مردلهرای ارائره
شده در این حوزه ،توزیع امكان متغیرهای تصمیم را بهصورت خطی در نظر گرفتهاند که این امر بره هریچ وجره قابرل تضرمین
نیست.
برخی دیگر از مدلها ،عالوه بر فرضیات فوق ،پیش فرض متقارن بودن توزیع امكان متغیرهای تصمیم را نیز درنظرر گرفترهانرد،
که این امر ،جوا های حاصله را بیشتر از حالت بهینه دور میکند.
بهطور کلی میتوان گفت که این دسته از مدلها اگر چه گامهای ارزندهای در مسیر پیشبرد تصمیمگیری فازی در محیط فازی
هستند ،لیكن به علت پیشفرضهای ساده کننده بسیار زیاد ،جوا های قابل اعتمادی ارائه نمیکنند.
از سوی دیگر مدلهایی نیز در ادبیات موضوع ارائه شدهاند که از روش برش  -و شبیه سازی استفاده میکنند .ایرن مردلهرا
هیچ پیشفرضی بر روی توزیع امكان متغیرهای تصمیم ندارند ،لیكن از آنجایی که اکثر پژوهشهای انجام شده در ایرن زمینره،
در قالب مدلهای کاربردی بوده  ،به ابعاد مختل مسئله از دیدگاه تصمیمگیری ،بهطور کامل توجهی نشده است.
درصورت استفاده از روش برشهای  -و شبیه سازی نیز ،هیچ تضمینی برای عدد فازی بودن توزیع بدست آمده بررای متغیرر
تصمیم وجود ندارد ،چراکه توزیع بدست آمده ممكن است محد نباشد .همچنین ممكن است مجموعههای فازی بدست آمرده
بهتر باشد که در قالب مجموعههای مبهم 1نمایش داده شود یا تقریبهایی برای رسیدن به توزیع امكان شناخته شردهای بررای
متغیرهای تصمیم اعمال شود .از طوی دیگر به غبر از تعداد معدودی از پژوهشها که از تصمیمهای غیر قطعی به عنوان شالوده
یک سیستم پشتیبان تصمیم استفاده کرده اند ،سایر مقا ت صرفا به استخراج جوا بهینه به صورت غیر قطعی پرداخترهانرد و
کاربردی برای آن ارائه نكردهاند.
در حوزه بهینه سازی احتمالی نیز مدلهای مختلفی در حوزه تصمیمگیری قطعی در محیط احتمالی ارائه شده است و با درجه
اطمینان با یی میتوان گفت که این حوزه ،محور اصلی پژوهشهای محققین از دهه  1951تا کنون بوده است .مدلهای ارائره
Vague sets

www.SID.ir

1

Archive of SID

شده تحقیقات بسیار ارزشمندی هستند که بارها و بارها در عمل پیاده شدهاند و جروا هرای قرانع کننردهای را هرم بره دنبرال
داشتهاند .ارزش انتظاری ،برنامهریزی با محدودیتهای شانسی و  DCPسه مدلمهم و پایرهای برودهانرد کره محققرین بره طررق
مختل از آنها برای توسعه مدلها و الگوریتمهای خود استفاده کردهاند .آنچه در اینجا مورد بحث است ،درجه ثبات جوا های
بدست آمده از این مدلها میباشد.
زمانی که پارامترهای تاثیرگذار بر یک سیستم حالت تصادفی دارند و از یک توزیرع احتمرالی خراص پیرروی مریکننرد ،بردین
معناست که مقادیر مختلفی با احتما ت متفاوت میتوانند داشته باشند .به عبارت دیگر هر یرک از ایرن پارامترهرا در آینرده برا
مقدار مشخصی محقق میشوند ،لیكن در حال حاضر به علت نداشتن دانش کافی نسبت به آیندهی پارامتر ،این مقدار با درجه-
ای از احتمال برای وقوع همراه است .اگر مجموعهای از مقادیر برای پارامترهای احتمالی یک سیسرتم را بره عنروان حرا ت آن
سیستم در نظر بگیریم ،احتمال قرار گرفتن سیستم دراین حالت ،در صورت مستقل بودن پارامترها ،برابر ضر احتمال محقرق
شدن هر پارامتر در مقدار مورد نظر آن حالت است .بنابراین بردار جوا های بهینهای که برای هر حالت بدست مریآیرد ،دارای
احتمالی برابر احتمال حالت سیستم برای برای جوا بهینه بودن واقعری اسرت .اکنرون حرالتی را در نظرر بگیریرد کره تعرداد
پارامترهای احتمالی موثر بر سیستم زیاد باشد ،در این صورت احتمال وقوع هر حالت از سیسرتم ،عرددی نراچیز و جروا هرای
بهینه حاصل از آن دارای ریسک با یی خواهند بود .بنابراین به نظر میرسد که جوا های بهینه هریچ یرک از حرا ت سیسرتم
این قابلیت را نداشته باشند که به عنوان جوا بهینه کلی سیستم مورد اعتماد قرار گیرند .این مشكل تقریباً در ارتبا با تمرام
مدلهای تصمیمگیری قطعی در محیط احتمالی میتواند باشد .بویژه زمانی که پارامترهای مدل دارای توزیع احتمرالی پیوسرته
باشند ،احتمال وقوع هر حالت قطعی از سیستم برابر صفر است.
حال به بررسی جوا های بدست آمده از دو روش ارزش انتظاری و برنامهریزی با محدودیتهای شانسی میپردازیم.
در روش ارزش انتظاری بدین صورت عمل میشود که میانگین هریک از پارامترها ،با مقدار احتمالی آن جایگزین شرده و بردین
ترتیب مسئله وارد فضای قطعی میشود .جوا بهینه حاصل از این سیستم ( که در واقرع یرک حالرت از برین بینهایرت حالرت
ممكن برای سیستم ،تحت شرایطی است که پارامترها دارای توزیع پیوسته باشند) دارای چه مفهومی خواهد بود؟ تنها تفسیری
که در رابطه با این جوا میتوان داشت ،این است که این جوا دارای این ویژگی است که احتما ً کمترین انحرراف را نسربت
به جوا بهینه سایر حا ت خواهد داشت .لیكن از آنجایی که ما هیچ دانشی نسبت به توزیع احتمالی متغیر تصمیم نرداریم ،برا
قطعیت نمیتوانیم انهار کنیم که جوا بدست آمده میانگین جوا های بهینه حا ت مختل سیستم است.
مدلهای برنامهریزی با محدودیتهای شانسی نیز دارای همین وضعیت هستند .در این مدلها حرداقلی از درجره احتمرال ،بره
عنوان سطح رضایتمندی تصمیم گیرنده جهت برآورده شدن هر محدودیت در نظر گرفته میشود .یعنی جوابی که از یک مردل
بهینهسازی تصادفی بدست میآید ،با حداقل درجه احتمال  Piمحدودیت  iام را ارضا میکند .بنابراین درصورت مستقل بودن
محدودیتها ،احتمال شدنی بودن جوا بهینه بدست آمده برابر   Piخواهد بود .درصورتی که تعداد محدودیتها زیاد باشرد،
i

ممكن است این احتمال حتی به صفر میل کند .لذا به نظر میرسد جوا حاصل از مدل برنامرهریرزی شانسری نیرز برا ریسرک
با یی همراه باشد.
با توجه به مباحث ذکر شده ،به نظر میرسد نتایج حاصل از مدلهای تصمیمگیری قطعی در محیط احتمالی ،در عین سادهگی،
کاربردی و قابل فهم بودن دارای ریسک با یی برای تصمیمگیریهای حساس هستند .این نقطه ضع در مردلهرای تصرمیم-
گیری احتمالی در فضای احتمالی تا حدودی برطرف میشود .در فضای هیبریدی نیز مشكالت مرتبط با مدلهای تصمیمگیری
قطعی در محیط هیبریدی همچنان پابرجا است .در ارتبا با مدلهای تصمیمگیرری هیبریردی در محریط هیبریردی هرم کره
توسط برخی از محققین انجام شده است ،باید گفت که این پژوهشگران نیز به واقع یک سیستم تصمیمیار جهت ایجراد دیردی
نسبت به آینده بهینه سیستم بوجود آوردهاند ،لیكن در ارتبا با چگونگی استفاده از توزیعهای هیبریردی بدسرت آمرده بررای
متغیرهای تصمیم ،سخنی به میان نیاوردهاند.
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 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده-6
 فازی و هیبریدی انجام شد و دستهبندی جرامعی،در این مقاله مروری اجمالی بر مدلهای تصمیمگیری در سه فضای احتمالی
 نقا قوت و ضع ادبیات در هر حوزه بحث شد و مرواردی در هرر بخرش مرورد اشراره قررار.بر روی این روشها صورت گرفت
 پیشنهادات زیر بره عنروان، بر اساس مجموعه مطالعاتی که در حوزه تصمیم گیری در محیط غیر قطعی انجام شده است.گرفت
:مسیرهایی برای تحقیقات آینده جهت توسعه علم تصمیمگیری غیر قطعی ارائه میشود
 بره عنروان، مروارد زیرر برهصرورت خالصره، و با رویكرد مورد نظرر در ایرن نوشرتار،بر اساس مطالبی که در این فصل بیان شد
:مسیرهایی جهت تحقیقات آینده در حوزه تصمیمگیری در فضای غیر قطعی پیشنهاد میشود
. آنگاه فازی جهت استخراج محدودیتهایی که به راحتی قابل تعری نیستند-استفاده از قواعد اگر
استفاده از کنترلرهای انواع فازی جهت مدلسازی توابع هدف چند ضابطهای بهطوریکه تابع هدف در رنجهای غیرقطعی
. متفاوت باشد،از متغیرهای تصمیم
بهبود چارچو جهت تصمیمگیری فازی در محیط فازی و ارائه روشهای جدید جهت استخراج صرحیح توزیرع امكران
.بهینه متغیرهای تصمیم
.توسعه چارچوبی مفهومی جهت توصی به منظور تحلیل آینده بهینه یک سیستم
توسعه سیستم پشتیبان تصمیم به منظور کنترل وضعیت سیستم به صورت بههنگام و ارائه پاسخ بهینره یرا نزدیرک بره
بهینه سیستم
.توسعه مدلهای تصمیمگیری فازی جهت استخراج توزیع الزام یا اعتبار متغیرهای تصمیم
بهبود چارچو تصمیم گیری احتمالی در محیط احتمالی و استخراج توزیع احتمرال متغیرهرای تصرمیم در مردلهرای
.برنامهریزی ریاضی تصادفی
بهبود چارچو تصمیمگیری غیر قطعی در محیط هیبریدی
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