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 چکیده 

زیمرمن  براساس   توسط مطرح شده  مینیمم-ماکزیمم مدل با فازی خطی سازی بهینه مسائل حل برای اصلی زمینه های  

 اصل کیمقاله این  اصل توسیع  بلمن و زاده با متراکم کردن تمام قیود انعطاف پذیر وتوابع هدف آنها باهم ، پایه گذاری شد. در

 اولویت ، مدلسازی در قطبی دو دیدگاه یک از فازی چندهدفه خطی ریزی برنامه مسائل سازی مدل جهت جایگزینی جدید 

 .دهد می ارائه را منفی و مثبت های اولویت روابط بین  جداسازی و تشخیص امکان بودن دوقطبی حالت.  میگردد پیشنهاد

د هستنبطوریکه اولویت های منفی ، آنچه راکه غیرقابل قبول است نمایش می دهند . مادامی که اولویت های مثبت محدودتر 

 هب هدف توابع و قیدها فازی، های مجموعه ارائه به قادر دوقطبی روش وآنچه راکه مطلوب است بیان می کنند .بعبارت دیگر ،

    مینیمم-روش ماکزیمم اصلی مزیت راممکن می سازد. گوناگون های روش به ها آن ترکیب  امکان   و  دبو خواهد جداگانه صورت

 دو هر خطی نامساویهای بوسیله شده،  توصیف مجموعه  یک برای خوب  کمتر و خوب جوابهای بین جداسازی  یک بود که این

 در لیاص وضعیتهای در مساعدتی نمیتواند مینیمم –می داد. بنابراین روش ماکزیمم  ارائه پذیر، انعطاف قیود و فازی هدف تابع

 خطی ریزی برنامه مسائل حل برای گوناگونی جبرانی تراکمی عملگرهای نگرش این با. نماید پیدا را گیری تصمیم مسائل 

 راهمف فازی سازی بهینه در دوقطبی دیدگاه طبیعی صورت به شده، بیان عقاید اساس بر. است شده پیشنهاد فازی چندهدفه

 طرح از دوقطبی روش به فازی چندهدفه خطی ریزی برنامه مسائل بررسی و بحث و مطالعه مقاله برای این در لذا،.  است گردیده

گیرنده  یمتصم توقع سطح با هدف توابع و با تلرانس های قابل قبولپذیر انعطاف قیدهای سازی متراکم ای برای  جداگانه تراکمی

 گردد . می استفاده ،

 

 کلمات کلیدی: مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی ، دو قطبی ، اولویتهای منفی ومثبت
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مقدمه -1  

زمینه های  اصلی برای حل مسائل بهینه سازی خطی فازی با مدل ماکزیمم-مینیمم1 مطرح شده  توسط  زیمرمن  و از اصل 

 با هدف را توابع و پذیر انعطاف توسیع  بلمن و  زاده جهت گردآوری همه مجموعه های فازی نشان داده شده ، که قیدهای

جایگزینی اصل یک مقاله این . در است شده استفاده همدیگر در بر دارد ،   خطی ریزی برنامه مسائل سازی مدل جهت 

 و تشخیص امکان بودن دوقطبی حالت.  میگردد پیشنهاد اولویت ، مدلسازی در بودن قطبی دو دیدگاه یک از فازی چندهدفه

 برنامه مسائل در دوقطبی حالت از طبیعی ترکیب یک چارچوب این. دهد می ارائه را منفی و مثبت های اولویت بین جداسازی

 عنوان به فازی چند هدفه خطی ریزی برنامه مسئله یک در پذیر انعطاف قیدهای. سازد  می تر آسان را فازی چند هدفه ریزی

 هدف توابع که حالی در گیرد، می قرار   نگرش مورد است تحمل قابل حدودی تا که  آنچه توصیف برای منفی های اولویت

گیرند . می قرار نگرش مورد است ، مطلوب که آنچه از رضایت بیان برای مثبت های اولویت عنوان به مسئله  

 به ها آن ترکیب  امکان   و  دبو خواهد جداگانه صورت به هدف توابع و قیدها فازی، های مجموعه ارائه به قادر دوقطبی روش

 جوابهای بین بهتر جداسازی  یک که است مینیمم    این-ماکزیممروش  اصلی مزیت نماید . می مقدور را گوناگون های روش

شده توصیف مجموعه  یک برای خوب ، کمتر و خوب  پذیر، انعطاف قیود و فازی هدف تابع دو هر خطی نامساویهای بوسیله 

 توابع و قیود از فازی مجموعه عضویت  توابع برای مینیمم عملگر توسط  فازی ، تصمیم مفهوم یک چند هر. میدهد  ارائه

 یک حال هر به. ندارد  عضویت تابع از باال درجه و قانون بین ارتباطی وجود بر داللت موضوع این اما میشود ، محاسبه هدف

نشان میدهد. را مذکور ارتباط درجات از بعضی همواره انسانی،  تصمیمات چارچوب در موضوعی بندیهای طبقه از تراکم  

در  ابتدا به نظریه امکان  دو قطبی در مدلسازی اولویت پرداخته واین نظریه معرفی میشود . سپس به معرفی حالتهای  

 مختلف دو قطبی وعملگرهای مربوط به آن پرداخته خواهد شد .                    

  

 نظریه امکان دو قطبی در مدلسازی اولویت  -2
منفی مطابق تشخیص می دهند. اولویتهای  را 4های مثبت و منفیاولویترابطه بین  ، 3یحیدر مدل سازی ترج 2نظریه دوقطبی 

 ،مثبت منطبق با آنچه که مطلوب است اولویتهای که د، درحالینباشبا هر آنچه که رد و غیرقابل قبول شناخته شده است می

ویتهای . اولبندی شوندتوانند درجهمثبت و منفی میهای اولویتنیست.  لزوماً مطلوبشود د. اما آنچه که جایز شمرده مینباشمی

های اولویت بندی شده محدودیتاول ،  االت با دو مجموعه فرمول مجزا نمایش داده شوند: احتم منطق در توانندمی قطبی دو

که ار د مثبت وزن . دوم ،اولویتهای کند چه چیزی کمابیش جایز استبندی شده، که توصیف میبرحسب ارجحیت و برتری رده

 و به طریق مجزاییمورد استفاده قرار می گیرند به طور مجزا منفی مثبت و  .  اولویتهای  است مطلوبدارد چه چیزی بیان می

ها متناقض و ناسازگار گردند، ممکن است آنهای مثبت و منفی به طور مجزا تعیین میگردند. زمانی که اولویتمی ترکیب 

زمینة ترکیب ترجیحی. عدم تناقض و سازگاری ممکن است با محدود کردن آنچه که برای هر چیز مجازی باشند، بخصوص در 

                                                           
1 -max-min 
2 -Bi polar 
3 -Preference modeling 
4 -Negetive and positive preferences 
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توان به لحاظ منطقی ، و زمانی که ثبات و سازگاری دوقطبی دوباره رواج یافت، میترکیب پس از  مطلوب است تقویت گردد.

بیشترین میزان  امکان پذیری  باید اولویت بندی شده های  جواب توصیف کرد.  اولویت بندی شده  را جوابهای  ای ازمجموعه

های موجود در اولویتحالت ناسازگاری در از شدنی بودن را داشته باشند ، و تنها محدودیت هایی که اولویت پایینی دارند باید 

مثبت  اولویتهایمکان برآورد نمایند االحتی راهای مثبت مهم باید اولویت اولویت بندی شده  جوابهای ،  منفی رد شوند. به عالوه

های ا بر حسب ترکیب مجزای اولویت، یکرد  بیان  توانرا میجواب اولویت بندی شده . دو نوع  نیز ممکن است متناقض باشند

 .کاردینالیتهمثبت وزنی، یا بر حسب ارزیابی 

ز حائ هنگامیفته است. در واقع این موضوع توسط بسیاری از محققان هوش مصنوعی مدنظر قرار گراولویتها مسئله نمایش 

مثاًل در سیستم  ،های اطالعاتیهای بیان شده کاربران را در سیستمدرخواستاحتیاجات یا  داهمیت است که مجبور باشی

های املمثالً در سیستم ع د . و تعارضات  مربوط به تناقض را حل کنی دوریایبدلیل  اولویتها در مورد  یا، دنمایش دهی، سفارشات 

 گردد: اهداف مثبت و منفی. در واقع، غالبًا به دو شکل بیان می جوابها یاهای احتمالی ای از گزینهر مجموعهباولویت  ،چندگانه

 آنچه را که دیگر  رسد را بیان دارد و ممکن است از طرفیک عامل  ممکن است آنچه را که  برایش غیر قابل قبول به نظر می

 ، ادا کند.  بخش استبه نظرش رضایت

باشد که باید مورد مالحظه قرار بگیرد، هایی میمنفی نامیده خواهد شد و منطبق با محدودیت اولویتهای ، اولویت اولین شکل 

های ولویتاباشد. می عاملت خوشایند جهان برای این مثبت نامیده خواهد شد، و متناظر با حاالاولویتهای در حالی که شکل دوم 

فقط  گردند بلکهمستثنی نمی  خاصجوابهای ها از که آنطوریبه، دیده شوند  "ضعیف  " اولویتهای توانند به عنوان مثبت می

.  کنند ممکن است مجاز باقی بمانندمثبت را خطا نمایی میاولویتها ی هایی که جواببنابراین  . کنندها را پیشنهاد میبهترین

کنند در اولویت می مثبت را برآورد اولویتهای هایی که منفی، آن اولویتهای های مجاز اشاره شده توسط ابجو ، در میان البته

  قرار خواهند گرفت. 

بانی های پشتیدر یک مسئله ممکن است برای توضیح و محاسبه سیستم جوابهای  اولویت بندی شده ای از توصیف مجموعه  

دهد را مورد می رخگیری در آن های موجود در محیطی که تصمیمها و محدودیتدوقطبی عامل اولویتهای  تصمیم مؤثر باشد.

باشد. در اینجا، ارزش ها و استدالل شان طبیعی میآن فشرده یبرای بیان اولویتها دهد. در واقع، اداره منطقی محاسبه قرار می

ها شود سطوح اولویتی که مرتبط با محدودیتشوند و فرض میفقط به لحاظ کیفی ارزیابی میمثبت  اولویتهای  طبق جوابها 

 .  هستند به مقیاس کیفی تعلق دارند

 حالتهای مختلف دو قطبی بودن  -3
 گیرد . می قرار استفاده مورد ساده سازی برای III, II, Iنوشتجات به عناوین دو قطبی در های  از حالت سه فرم 

 5بودن متقارن دوقطبی :  Iنوع 

 ترینپایین و قطعی کامالً که  1 مقدارش باالترین که است  ]0, 1[ بازه مقیاس دوقطبی، تنها متکی بر استفاده ازاین نوع 

کامل درباره یک اتفاق یا خالف آن که  اطمینان که به عدم است 5/0 آن خنثی میزان. است  نشانه ی غیرممکن که 0 مقدارش

 -تئوری پیش بینی متراکم تورسکی. آن است شده شناخته مثال های از یکی احتمالی گیریاندازهرخ می دهد ، اشاره دارد . 

  مورد استفاده قرار می دهد . مقیاس دوقطبی  یک  به عنوانکامل را حقیقی  خط 6کاهینمنز 

                                                           
5 -Symmetric bipolarity 
6 -Tversky -Kahnmans 
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 7همگن هدو متغیربودن  : دو قطبی IIنوع 

ک مورد . در اینجا یاین نوع دو قطبی با دو مقیاس مجزای مثبت ومنفی کار می کند که بر اساس یک رابطه دو گانی وابسته اند 

 :  یکی مقیاس مثبت ودیگری مقیاس منفی . برطبق دو ارزیابی مستقل بیان گردیده است

+𝐿به وسیله مثبت یک مقیاس  =   پایین قسمت و دارد وجود ممکن رضایت حداکثر که جایی درنشان داده می شود  [0,1)

 .است قدرت تحمل به مربوط آن نیز

 است ، درحالیکه  در جایی که سمت باال نشان دهنده رد کاملنشان داده می شود  .   L- [1 ,0) =به وسیله منفی یک مقیاس 

ماالت احتهای مثبت و منفی همه . نکته این است که قسمتوشدنی بودن را نشان می دهد  قسمت پایین به صورت خنثی است

 می باشد .  𝚰𝚰در زمره دوقطبی بودن نوع  8شهودی آتاناسو مجموعه فازی  .ندنکمیتمام نرا 

  9ناهمگن بودن  : دو قطبی  IIIنوع

ت و عبارت دیگر، اطالعات مثب. به به منابع یکسانی که قسمت مثبت دارد ، اشاره نمی کند  در این نوع دوقطبی، قسمت منفی

.  گردندمین ترکیب  ل یکسانیوباشند. اطالعات مثبت و منفی با اصو دارای معانی متفاوتی نیز می همنفی از منابع متفاوت بود

رابطه بین قیودی که بیان می کنند جوابهای یک مسئله  ، از حالت دو قطبی نوعاین  در  پذیرد وگیری سریع صورت میتصمیم

 دنی هستند وتوابع هدفی که بیان می کنند جوابها دارای برتری هستند ، خیلی طبیعی است . نش

پرداخته خواهد شد .  ناهمگن قطبی بودن  دو حالت دیدگاه با برنامه ریزی خطی چندهدفه فازیبه مدلسازی مقاله  در این

سی قرار خواهد گرفت. برای انجام این کار در ادامه دو قطبی بودن از سه نوع مطرح شده مورد بحث وبرر ΙΙΙبعبارت دیگر نوع 

 تعدادی عملگر در این خصوص مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 𝑶𝑾𝑨 10 عملگر   - 4

متفاوتی برای ترکیب دو نوع از اطال عات مجزا مورد  11طبق مطالبی که در مورد دو قطبی ناهمگن گفته شد باید ازتوابع تراکمی 

استفاده می شود. این عملگر از جمله   12برای انجام چنین کاری از عملگرتراکمی  پیشنهاد شده توسط یاگراستفاده قرار داد. 

 میباشد ، که در ادامه به معرفی آن پرداخته خواهد شد .  𝑂𝑊𝐴بانام اختصاری  13«میانگین وزن دار مرتب شده» عملگرهای

 

است که در شرایط ذیل صدق می    I pf : I →  ی مانند عملگرتراکمی تابعیک .  باشد I = [0, 1]فرض کنید  : 1-4تعریف 

 کند :

𝑖)𝑓(𝑥) = 𝑥      ( وقتیکه   p = 1)                                                                                    

𝑖𝑖) 𝑓(0, … ,0) = ,𝑓(1   و     0 … ,1) = 1                                                                        

𝑖𝑖𝑖) (𝑥1, … , 𝑥𝑝) ≦ (𝑦1, … , 𝑦𝑝) ⟹ 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑝) ≤ 𝑓(𝑦1, … , 𝑦𝑝)                           
 

                                                           
7 Homogeneous bivariate bipolarity 
8 -Atanassovs 
9 -Heterogeneous bipolarity  
10 OWA oprator 
11 -Aggregation Functions  
12 -Yager 
13 -Ordered weighted averaging  
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مراجعه نمود .    ]4و2[است . برای اطالعات بیشتر در مورد عملگرهای  تراکمی می توان به آخرین ویژگی،  خاصیت یکنواختی

یک گروه پارامتر سازی از عملگرهای تراکمی  را   OWAعملگر . است OWA تراکمی ، عملگر عملگر ترینرایج بین این در

 معرفی می کند که شامل تعدادی از عملگرهای شناخته شده هستند . 

𝑊𝑇و   𝑊بردار وزنی   𝐹  نامیده می شود اگر با  P بعد از  OWA عملگریک   I pF : I →نگاشت : 2-4تعریف = 

(𝜔1, … , 𝜔𝑝) برای هر که طوری به بسازد را𝑘 = 1,… , 𝑝   : 

   ∑ 𝜔𝑘
𝑝
𝑘=1 = 𝑤𝑘      و         1 ∈ (0,1)                                                 

k𝐹(𝑎1, … , 𝑎𝑝) = ∑ 𝜔𝑘 
𝑝
𝑘=1 𝑏 

 

,𝑎1}مجموعه  ام   در  kعضو  ترینبزرگ 𝑏𝑘 اینجا در … , 𝑎𝑝} عملگراز ترین جنبه .مهم استOWA   وزن𝜔𝑖  است  که با 

 بردار. استام   iمولفه  ترینبزرگ به مربوط وزن 𝜔𝑖 بطوریکه .  𝑎𝑖 مرتب شده ساخته می شود نه با شناسه خاص موقعیت

Wعملگر OWA وزنی  بردار عنوان به و کندمشخص می  راOWA تراکمی یک گروه بزرگ از عملگرهای   .شود می نامیده 

و «  𝑀𝑖𝑛 »عملگرهای تراکمی    مثال ، برای. گردند می توصیف OWA عملگر در W بردار ازمناسب توسط یک انتخاب 

«𝑀𝑎𝑥  »عملگر نوعی فازی  های تئوری مجموعه درOWA   0) وزنی بردار می باشند که به ترتیب معادل, … ,0,1)𝑇 و 

(1,0, … ,0)𝑇  . عملگر یک  هستندOWA   مانندF بین دو عملگر تراکمی  همیشه" 𝑎𝑛𝑑  "   و" 𝑜𝑟 " گیردمی قرار  ،

 . تصور گردد " Orand "بنابراین این عملگر می تواند بعضًا  به عنوان نوعی عملگر 

اجازه می دهد از آنها در تراکم های  نرم استفاده شود جائیکه بدنبال پیدایش الحاق هم یا هیچ نیستند  𝑂𝑊𝐴راین ویژگی عملگ

برای ترکیب   𝑂𝑊𝐴 در ادامه این مباحث از عملگرهای خاص .، اما ضرورتاً بصورت زبانی مثل بیشترین وکمترین بیان می شود 

اطالعات بیان شده در مجموعه فازی استفاده شده است ، که دستاوردهای سطوح توقع را توسط توابع هدف درمسائل  برنامه 

به فصل بعد موکول می شود . اما   𝑂𝑊𝐴.  مباحث بیشتر درباره عملگرهای  ریزی خطی چند هدفی فازی توصیف می کنند

پرداخته می شود ، که این سئوال آنست که ، چطور باید وزنهای   𝑂𝑊𝐴رابطه با عملگرهای قبل از آن ، به  سوال مهمی در 

𝑂𝑊𝐴   و عملگر    14 "آنتروپی  "یا      "پراکندگی  "را پیدا نمود ؟ برای این منظور دو معیار اندازه گیری مهم با نامهای

″𝑂𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠″  ( به شرح ذیل تعریف می گردند : 2( ،)1با فرمولهای )  

𝐷𝑖𝑠𝑝(𝑊)

= −∑𝜔𝑘

𝑝

𝑘=1

ln(𝜔𝑘 )                                                                                                               (1) 

𝑂𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑊) =
1

𝑝 − 1
∑(𝑝

𝑝

𝑘=1

− 𝑘)𝜔𝑘                                                                                                     (2) 

 

معیار پراکندگی یا آنتروپی درجه ای را اندازه گیری می کند که تمام تراکم ها بطور مساوی مورد استفاده قرار می گیرند . معیار 

𝑜𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠   است ودرجه ای را اندازه می  گیرد که در آن ،  تراکم  شبیه به یک عملکرد [0,1]یک مقدار در بازه𝑜𝑟  می باشد
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 ردیدهگ راهکردهای پیشنهاد اولین از یکیکه می تواند به عنوان یک حد خوشبینانه از تصمیم گیرنده در نظر گرفته شود . 

است   OWA هایوزنمیزان اندازه گیری از   باالترین را که دارای OWA هایعملگر از کالس خاص ، یک  15اُ هاگان توسط

به دست می آید   (3)مقید   سازیبهینه مسئله حل توسط الگوریتمی، که بصورت مشخص می کند . 𝑂𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠، برای سطوح 

 : 

 

               𝑀𝑎𝑥         −∑𝜔𝑘

𝑝

𝑘=1

𝐿𝑛(𝜔𝑘) 

                 𝑠. 𝑡             
1

𝑝 − 1
∑(𝑝 − 𝑘)

𝑝

𝑘=1

 𝜔𝑘 = 𝜌 ,                                                  (3) 

∑𝜔𝑘 = 1

𝑝

𝑘=1

 ,         0 ≤ 𝜔𝑘 ≤ 1 , 𝑘 = 1,… , 𝑝  ,                            

 

ρمسأله اخیر در  ∈ 𝜌  یعنی است  𝑂𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠 از  درجه یک عنوان به [0,1] = 𝑂𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑊) . 

 𝑂𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠یک مقدار   آنتروپی ماکزیمم منحصربفرد برای OWAملگر ع هندسی ، یک OWA عملگر که کرد اثبات  16لیو 

 عملگر یک درواقع . ند هست معادل هم هندسی با OWA عملگر آنتروپی ماکزیمم و OWA عملگر یعنی داده شده است ،

OWA گرددمی تعریف صورت این ، به هندسی:  

 

           𝜔𝑘 = 𝜉 𝑞
𝑘−1            (𝑘 = 1,… , 𝑝), 𝜉 > 0 , 𝑞 ≥ 0                                

 

∑ با فرض  𝜔𝑘
𝑝
𝑘=1 =  باید رابطه زیر برقرار باشد :  1

 

   𝜉 =

{
 

 
1

𝑞
                        𝑞 = 1

𝑞 − 1

𝑞𝑝 − 1
               𝑞 ≠ 1

                                 

 

با  را آنتروپی ماکزیمم  OWAبه آسانی وزنهای  ( می توان 2-2مسئله بهینه سازی )در ساوی اول  ت قیدهای استفاده از با 

𝑞( به شرح ذیل برای 4استفاده ازحل معادله ) ≥  بدست آورد :   0

 

(𝑝 − 1)𝜌𝑞𝑝−1 +∑((𝑝 − 1)𝜌 − 𝑘 + 1)𝑞𝑝−𝑘 = 0

𝑝

𝑘=2

          (4)       
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 براساس دو قطبی ریزی خطی چند هدفی فازی برنامه -5

ازاهداف  مجموعه ویک x تصمیم از بردارهای 𝑅𝑛 در Xی توسط یک مجموعه زفاگیری  تصمیممسئله 
(𝑘 = 1,… , 𝑝)  𝐺𝑘      قیدهای از مجموعه ، همراه با یک  (𝑖 = 1,… ,𝑚)   𝑅𝑖    ،مجموعه یک وسیله به کدام هر که 

 . تعریف شده اند ،  ساخته خواهد شد    𝑋 بر روی فازی

   بایک مجموعه فازی است که   𝐷، پیشنهاد کردند که تصمیم   تصمیمی ، بلمن و زاده  یبرای یک چنین مسئله 
{< 𝑥, 𝜇𝐷(𝑥) > |𝑥 ∈ 𝑋}     : تعیین می گردد ، که براساس مدل زیر است 

                                                                    𝜇𝐷(𝑥) = min
𝑘,𝑖

(𝜇𝐺𝑘(𝑥), 𝜇𝑅𝑖(𝑥))  

 اما به یکدیگر مربوطند.  باشنددارای تفاوت معنایی می علیرغم اینکه  فاهد ا قیدها و روش در این  

توابع هدف، آرمانهای انعطاف پذیر برای دستیابی هستند و بطور کلی از منابعی نشأت می گیرند که براساس یک تصمیم گیری 

از تصمیم توسط توانهای سلسله مراتب ثانویه در  در یک سلسله مراتب مقدماتی هستند . مادامی که قیود در سطوح اجرایی

 همان مسئله بصورت الزام آور تنظیم می گردند .  

کمیته باز بینی برنامه آموزشی یک موسسه رادر نظر بگیرید که  ممکن است در یک برنامه ی آموزشی جدید :   1-5  مثال

آموزان، دانشو مد نظر قراردادن اهداف ذینفعان گوناگونی همچون یندها آفر مجموعه ای از توصیه ها ونظرات را پس از یک سری 

ید .  اگرچه بعضی از این اکه مرتبًا دانش آموزان موسسه را استخدام می کنند، مطرح نم ها و شرکت مدیریتهیات علمی، 

 ند .توصیه ها بخاطر محدودیتهای اداری واستداللی به اندازه کافی برای اجرا  مناسب وعملیاتی نیست

برنامه آموزشی که متشکل از چند عضو می باشد، تنظیم  در این مثال  مجموعه ی مطلوب از آرمانها  توسط کمیته ی  بازبینی 

می شود وقیود اجرایی توسط مدیریت موسسه مد نظر قرار می گیرد . دو منبع متفاوتی که مسائل آنها در ابعاد مختلف بررسی 

فی مثبت و منترجیحات نکته این است که هیچ تقارنی بین طبی ناهمگن منتهی می شود .   ومد نظر قرار می گیرد به دو ق

از دیدگاه کمیته مطلوب به نظر می رسد  نمی تواند کاماًل قابل قبول باشد اما قیود   آنچه که ، همه  عالوه بر این .  وجود ندارد

ک ومتراکم کردن یاطالعات گوناگون  وداشتن د ایده آل  روشیک  ، در چنین وضعیتی را نمی توان به سادگی نادیده گرفت . 

که باشد  17های بالقوهجواب  مشخص کردن مجموعه، باید هدف . بنابراین  استجور آن دو برای رسیدن به یک جواب بهینه ، 

. روش دیگر دیدن این نوع از حالت دو قطبی ناهمگن در مسائل سند به قیدهای اختیاری وارد نشوند و به اهداف تا حد ممکن بر

،  است رممکنغی گاهی تصمیم گیرنده کهتواند به دلیل تجربیات گذشته و علوم مربوط به سازی این است که یک قید میبهینه

 می شوند .و نسبی مرتب  رقابتی حالت در حاضر حال هایاهداف اصواًل مبتنی بر موقعیت دهد . در حالیکه  رخ

 ا دررگیری تصمیمه ی باید مسئلرا نمایش می دهند . اطالعات مثبت بوده ودر نتیجه  قابل مشاهده  ،  های حال حاضرموقعیت

اد . سپس قیود، بعنوان اولویت های منفی عمل خواهند مدنظر قرار د یعنی دو قطبی ناهمگن  шنوع  چارچوب حالت دو قطبی

 وانعنبه ، اهداف دیگر طرف در آنها صدق نکند آنگاه باید غیر قابل قبول یا نشدنی باشد .  از Xنند کرد بطوریکه اگر برداری ما

بعضی خواسته هایی که تصمیم گیرنده آرزوی دستیابی به آنها را دارند ، عمل خواهند کرد ودر نتیجه اولویتهای مثبت هستند 

عملکردهای تابع هدف و    دهنده های فازی نشانمجموعهاکم کردن ومتر آوری جمعدر این پایان نامه ،  هدف  . بنابراین

باید در مدل پیشنهادی  ،  هاایجاد تعادل در بین آنبرای . خواهد بود  به صورت جداگانه قیدهانشان دهنده فازی ای ه مجموعه
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برقرارگردد . بطوریکه شرط سازگاری بیان میکند که یک جواب نمی تواند بیشتراز آنچه توسط  18شرط وابستگی یا سازگاری 

 قیود پذیرفته می شود ، مورد تقاضا ودلخواه باشد .

 :شود   ( بیان5)  صورتمی تواند به (FMOLP) 19فازی مسائل برنامه ریزی خطی چندهدفهیک مدل کلی از 

 

(𝐹𝑀𝑂𝐿𝑃 ):          𝑚�̃�𝑥            (𝐶1
𝑇𝑥, 𝐶2

𝑇𝑥,… , 𝐶𝑝
𝑇𝑥)   

                             𝑠. 𝑡                 𝐴𝑖
𝑇𝑥 ≼ 𝑏𝑖    𝑖 = 1,… ,𝑚 ,                                    (5) 

𝑥 ∈ 𝑆                                                                                                                 
 

   (𝑘 = 1,… , 𝑝)  𝐶𝑘
𝑇𝜖ℝ𝑛  بطوریکه    𝐶 = (𝐶1

𝑇 , … , 𝐶𝑝
𝑇)𝑇 ∈ ℝ𝑝×𝑛  مشخص کننده   که   در آنk امین سطرC   

𝐴𝑖𝜖ℝ  و
𝑛  ,   𝑏𝑖𝜖ℝ (𝑖 = 1,… ,𝑚) می باشد و𝑆 ⊆ ℝ𝑛  در  ی معمولی های خطمساوینا شامل کلx می باشد . قیدهای 

𝐴𝑖𝑥 ≼ 𝑏𝑖 منابع  به هستند که دستیابی پذیرانعطاف قیود منبع 𝑏𝑖  می تواندبه تلرانس های مثبت(𝑖 = 1,… ,𝑚)   𝑟𝑖 

مساوی  می باشد وبه معنی تابع عضویت انتخاب شده برای  یا کمتر به مفهوم اساساً  «≽»عالمت در اینجا   تعدیل داده شود .

,𝑎عالوه بر این برای مجموعه های فازی متناظر با هر قید انعطاف پذیر است .  𝑏𝜖ℝ  منظور از𝑎 ≽ 𝑏   یعنی(−𝑎) ≼ (−𝑏) 

 .است 

𝐶𝑘مطرح شده توسط تصمیم گیرنده برای  𝑍𝑘رضایت از سطوح توقع  فازی بعنوان مفهوم  𝑀�̃�𝑥تابع هدف  
𝑇𝑥   امین هدف 𝑘   

𝑘)یعنی = 1,… , 𝑝)   𝐶𝑘
𝑇𝑥 ≽ 𝑍𝑘    ( 6در ) ترتیب  به قیود ، تابع هدف و  فازیهای مجموعه می باشد .  توابع عضویت از

𝑘     ( برای هر 7و) = 1,… , 𝑝   وهر𝑖 = 1, … ,𝑚  شده است شان داده ن: 

 
 

𝜇𝐺𝑘(𝐶𝑘
𝑇𝑥) =

{
 
 

 
 0                                           𝐶𝑘

𝑇 𝑥 < 𝑍𝑘 − 𝑔𝑘 ,

1 −     
𝑍𝑘 − 𝐶𝑘

𝑇  𝑥

𝑔𝑘
     𝑍𝑘 − 𝑔𝑘 ≤ 𝐶𝑘

𝑇  𝑥 < 𝑍𝑘

1                                                      𝐶𝑘
𝑇 𝑥 ≥ 𝑍𝑘 ,

            (6) 

 
 

𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖
𝑇𝑥) =

{
 
 

 
 0                                                         𝐴𝑖

𝑇 𝑥 𝑏𝑖 + 𝑟𝑖 ,

1 −
𝐴𝑖
𝑇𝑥 − 𝑏𝑖
𝑟𝑖

                        𝑏𝑖𝐴𝑖
𝑇 𝑥 ≤ 𝑏𝑖 + 𝑟𝑖 ,   

1                                                            𝐴𝑖
𝑇 𝑥 ≤ 𝑏𝑖 ,

          (7) 

 

 انحراف مثبت عنوان به 𝐺𝑘 و𝑟𝑖 هدف سطح توقع از  در قبول انحراف مثبت قابل عنوان به  𝑔𝑘 که در توابع عضویت اخیر ، 

 بلمن و زاده  استفاده شده است تا تصمیم اصل  از گرفته شده اند .در روش زیمرمن در نظر  𝑅𝑖پذیرانعطاف قیود  قابل قبول در
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های فازی نشان دهنده اهداف وقیود استفاده می  مجموعهمتراکم کردن  برای  ’𝑚𝑖𝑛‘فازی تعیین شود ودر نتیجه از عملگر

 (  منجر خواهد شد : 8)    (CLP)20خطی قطعی  ریزیبرنامه مسئله به گردد .  که  این عمل
 

(𝐶𝐿𝑃):                max                𝛼   

                                𝑠. 𝑡               𝜇𝐺𝑘(𝐶𝑘
𝑇𝑥) ≥ 𝛼           𝑘 = 1,… , 𝑝,              (8)   

          𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖
𝑇𝑥) ≥ 𝛼            𝑖 = 1,… ,𝑚,                                               

𝑥𝜖𝑆                                                                 
0 ≤ 𝛼 ≤ 1                                                    

 

,∗𝑥)اگر :  1-5نکته 𝛼∗) رضایت جه که حداکثر میزان درآنگاه می توان اظهار داشت  ( باشد ،8) مسئلة در بهینه جواب یک

 بدست می آید .  ∗𝑥 جواب برای  ∗𝛼کلی 

 این اطمینان به دست  متراکم می شوند .   ’𝑚𝑖𝑛‘شرطی پذیر توسط عملگر قیدهای انعطاف یاهای منفی ، اولویتمقالهدر این 

ای که در مسأله صدق نمی کند متناظر بااین است که یکی از قیود انعطاف پذیر ، غیر قابل قبول یا نشدنی   xکه هر  خواهد آمد 

متراکم    𝐹مانند  𝑂𝑊𝐴با استفاده از یک عملگر ابع هدف وتوسط تنشان داده شده مثبت های . از طرف دیگر، اولویت است 

 یابد، آنگاه  افزایش هدف فردی  هر در رضایت به این صورت خواهد بود که  اگرسطح توقع   Fساختار در اینجا   می شوند .

 .افزایش یابد  جواب نیز باید  تصمیم گیرنده در کلی رضایت

𝑎𝑘اگر مولفه ای اکیداً یکنوا باشد یعنی اید در هر ب F عملگر تراکمی  بنابراین، 
′ < 𝑎𝑘  باشد ، آنگاه : 

 

𝐹(𝑎1, … , 𝑎𝑘−1, 𝑎𝑘
′ , 𝑎𝑘+1, … , 𝑎𝑝) < 𝐹(𝑎1, … , 𝑎𝑘−1, 𝑎𝑘, 𝑎𝑘+1, 𝑎𝑝) 

 

( و 9) صورت توابع عضویت ذیل به با  𝐷𝑁و 𝐷𝑃فازی هایمجموعه صورت متراکم شده به ترتیب به منفی و مثبت اطالعات 

 :شوند  ( شرح داده می 10)

𝜇𝐷𝑝(𝑥) = 𝐹{𝜇𝐺1(𝐶1
𝑇𝑥), 𝜇𝐺2(𝐶2

𝑇𝑥), … , 𝜇𝐺𝑝(𝐶𝑝
𝑇𝑥)}                    (9)  

 و

𝜇𝐷𝑁(𝑥) = min{𝜇𝑅1(𝐴1
𝑇𝑥), 𝜇𝑅2(𝐴2

𝑇𝑥),… , 𝜇𝑅𝑚 (𝐴𝑚
𝑇 𝑥)}            (10) 

 

یرنده توسط تصمیم گزمان همتواند نمی جوابیک بعبارت دیگر ، .  دنباید پشت سر هم باشمتراکم شده اطالعات مثبت و منفی 

 ودوبوا  ]1 [بنفرهاتتوسط بعنوان شرط وابستگی یا سازگاری شرح داده می شود که این . باشد قبول ومطلوب غیرقابل یکسان  

 تعریف شده است .  ] 5[21وپراد 

 : اگر فقط و اگر هم وابسته اند به   𝜇𝐷𝑁و  𝜇𝐷𝑝 گفته می شود  بنابراین ⦁
                                                                         

                          𝜇𝐷𝑝(𝑥) ≤ 𝜇𝐷𝑁(𝑥),      ∀𝑥𝜖𝑆                   
 

                                                           
20 -Crisp linear programming  
21-Dubois -Prade  
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 : ندارد وجودوابستگی  𝜇𝐷𝑁و  𝜇𝐷𝑝بین آنگاه رابطه زیر برقرار باشد ، 𝑥0𝜖 𝑆 تصمیم هر بردار برای اگر توجه کنید که

 
                                                              𝜇𝐷𝑝(𝑥0) > 𝜇𝐷𝑁(𝑥0)     

 

 :شود منتهی می ( 11صورت ) به 𝜇𝐷𝑃−𝑟𝑒𝑣 به   𝜇𝐷𝑝  22برای ترمیم این وابستگی ، کار به اصالح کردن ،  بنابراین
 

𝑥𝜖𝑆.                            (11)    و𝜇𝐷𝑃−𝑟𝑒𝑣(𝑥) = min {𝜇𝐷𝑝(𝑥), 𝜇𝐷𝑁(𝑥)} 

 

𝜇𝐷 با فازی مجموعه تبدیل به یک  D تصمیم  ، مجموعهترمیم کردن وابستگی بعد از  = 𝜇𝐷𝑃−𝑟𝑒𝑣   این نکته .خواهد شد 

 می باشد .  𝐷𝑁و  𝐷𝑃  های فازی مجموعه برای  بلمن و زاده اصلبکار بردن این معادل   که است

  ( معادل مسئله زیر است :5برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی ) بنابراین مسئله 

 

max
𝑥𝜖𝑆

min {𝜇𝐷𝑝(𝑥), 𝜇𝐷𝑁(𝑥)} , 

 

بازنویسی   23  (COAP)( بعنوان مسئله برنامه ریزی متراکم شده وابسته 12مسئله معادل شده اخیر را بصورت )توان می که 

 نمود  

 
(𝐶𝑂𝐴𝑃):      max            𝛼 

                       𝑠. 𝑡              𝐹 (𝜇𝐺1(𝐶1
𝑇𝑥), 𝜇𝐺2(𝐶2

𝑇𝑥), … , 𝜇𝐺𝑝(𝐶𝑝
𝑇𝑥)) ≥ 𝛼,                (12) 

                                         𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖
𝑇𝑥) ≥ 𝛼     𝑖 = 1,… . ,𝑚 ,   

                                         𝑥𝜖𝑆          
                                       0 ≤ 𝛼 ≤ 1 

 

( فرمول بندی 13( را بصورت )5برنامه ریزی خطی  چند هدفه فازی) ه معادل مسئله مسئل، ]3 [ 24در ضمن اخیراً دوبی  و مهرا

 کرده اند : 

max
𝑥𝜖𝑆

{𝜇𝐷𝑃(𝑥) + 𝜇𝐷𝑁(𝑥) − 1},                                                                                    (13) 

 

 را بعنوان یک ویژگی مشخصی از دو متراکم شده را بدون توجه به وابستگی بین  آن دو  منفی و مثبت هایاولویت مجموع که 

 ناهمگن ، ماکزیمم می نماید . قطبی

  تراکمی در مدل پیشنهادی بکارگرفتن عملگرهای - 6

                                                           
22 -Revise 
23 --Coherence aggregated  programming 
24 -Dubey -Mehra 
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رد استفاده موبطور مجزا  ها ترکیب آن تراکمی می توانند  برای چندین عملگر مثبت اجباری نیستند  ،  هایاولویت از آنجاییکه  

 خواهند گرفت .قرار استفاده جهت دستیابی به این هدف مورد تراکمی متفاوتی   های عملگرادامه در  یرند .گقرار 

 𝑶𝑾𝑨عملگر  6-1

 پیشنهاد گردیده توسط یاگر   باشد ، آنگاه :   اکیداً یکنوا 𝑂𝑊𝐴 به عنوان یک عملگر  Fفرض کنید عملگر 

 

𝜇𝐷𝑝(𝑥) = 𝐹{𝜇𝐺1(𝐶1
𝑇𝑥),… , 𝜇𝐺𝑝(𝐶𝑝

𝑇𝑥)} 

              = 𝜔1𝜇𝐺𝜎(1)(𝐶𝜎 (1)
𝑇 𝑥) + 𝜔2𝜇𝐺𝜎(2)(𝐶𝜎 (2)

𝑇 𝑥) + ⋯+𝜔𝑝𝜇𝐺𝜎(𝑝)(𝐶𝜎 (𝑝)
𝑇 𝑥),  

 

𝜇𝐺𝜎(𝑘)(𝐶𝜎 (𝑘)که در آن 
𝑇 𝑥)  به عنوان بزرگترین عضوk  : تایی در مجموعه زیر است 

 

{𝜇𝐺1(𝐶1 
𝑇𝑥), … , 𝜇𝐺𝑝(𝐶𝑝

𝑇𝑥)} 

 

𝑊𝑇همچنین ،  = (𝜔1, … , 𝜔𝑝)  بعنوان بردار وزنیOWA    است . توجه کنید که چون𝐹   اکیداً یکنوا می یک عملگر

𝑘)باشد ، پس    = 1,… , 𝑝)   𝜔𝑘 > 0  . 

به یک مسئله ساده محاسباتی تبدیل  (12)برنامه متراکم شده وابسته مسئله فرمولبندی مجدد  گرجهتیاروش حال در ادامه 

 روابط زیر برقرار باشند :  𝑊𝑇داده شده  OWA بردار وزنی عملگر  برای خواهد شد . لذا برای انجام این کار فرض کنید 

𝑊𝑇 = (𝜔1, … , 𝜔𝑝), 𝜔𝑘𝜖(0,1)            (𝑘 = 1,… , 𝑝), ∑𝜔𝑘 = 1 ,

𝑝

𝑘=1

       

 

( بصورت 12متناظر با مسئله ) 𝑂𝑊𝐴  (COAOWALP)   25آنگاه مسئله برنامه ریزی خطی متراکم شده وابسته به عملگر 

 ( به شرح ذیل تعریف خواهد شد : 14یک مسئله برنامه ریزی خطی با اعداد صحیح آمیخته بصورت )
(𝐶𝑂𝐴𝑂𝑊𝐴𝐿𝑃):                                                                                                                                    

  
               Max                                       𝛼  

                  𝑠. 𝑡                                     𝐺𝑌 ≤ 0  ,         
                                                             𝑦𝑗𝑒 − 𝑄 −𝑀𝑍𝑗 ≤ 0           𝑗 = 1,… , 𝑝   ,               

                                                             𝑒𝑇𝑍𝑗 ≤ 𝑝 − 𝑗                         𝑗 = 1,… , 𝑝 ,        

                                                             𝜔1𝑦1 +⋯+𝜔𝑝𝑦𝑝 ≥ 𝛼   ,                             (14)  

                                                             𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖
𝑇𝑥) ≥ 𝛼 ,                     𝑖 = 1,… ,𝑚       

                                                             𝑧𝑗𝑘  𝜖{0,1}                               𝑗, 𝑘 = 1,… , 𝑝  

                                                            0 ≤ 𝑦𝑗 ≤ 1                            𝑗 = 1,… , 𝑝      

                                                            0 ≤ 𝛼 ≤ 1 ,            

𝑥𝜖𝑆                                                   

                                                           
25  -Coherence aggregated OWA linear programming 
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𝐺  که  در آن،  = [

−1
0
..
0

 1
−1..
0

0
1
..
0

. .

. .

. .

. .

0
0
..
−1

0
0
..
1

𝑎(𝑝یک ماتریس   [ − 1) × 𝑝  است وهمچنین مابقی اصطالحات

 در مساله اخیر عبارتند از: 
 

 𝑀:  بزرگ                مثبت حقیقییک عدد

  : 𝑦𝑗                Yعضوی شامل مولفه های  pیک بردار ستونی 

    : e                1عضوی شامل تمام درایه های  pیک بردار ستونی 

𝜇𝐺𝑗(𝑐𝑗عضوی شامل مولفه های   pیک بردار ستونی  
𝑇𝑥)                Q : 

 𝑍𝑗𝑘                 :𝑍𝑗عضوی شامل مولفه های  pیک بردار ستونی 

 

 27و فازی فصلی  26عملگرهای فازی عطفی   6-2

پذیر قیدهای انعطاف فازی و اهداف ای متراکم کردن  رب  𝑜�̃�ی فصلی   عملگر فازو   𝑎�̃�𝑑عطفی  ازیف های از عملگر 28ورنر

کننده با تأثیرات جبران خطی قطعی سازی دو مدل برنامهکرده است  . وی استفاده مسائل برنامه ریزی  خطی چند هدفی فازی در

از  برآیند تابع عضویت  𝑎�̃�𝑑 تراکمیانتخاب عملگر با  .به دست آورده است   با هماهداف و قیدها رفتار یکسان به وسیله 

 :( به شرح ذیل ارائه خواهد شد 51( بصورت )5در مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفی فازی )  D تصمیم مجموعه

 

𝜇𝐷
𝑎�̃�𝑑(𝑥) =  𝛾 min

𝑘,𝑖
{𝜇𝐺𝑘(𝐶𝑘

𝑇𝑥), 𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖
𝑇𝑥)}                      (15) 

+(1 − 𝛾)
1

𝑝 +𝑚
[∑𝜇𝐺𝑘

𝑝

𝑘=1

(𝐶𝑘
𝑇𝑥) +∑𝜇𝑅𝑖

𝑚

𝑖=1

(𝐴𝑖
𝑇𝑥)] , 

 

به  ( 5خطی چند هدفه فازی ) مسئله برنامه ریزی  𝑎�̃�𝑑 عملگر بنابراین با انتخاب است . پارامتر یک 𝛾𝜖[0,1] در آن  که

 ( تبدیل می گردد :16بصورت ) AND  (CANDLP) 29قطعی با عملگر ریزی خطی مدل برنامه
(𝐶𝐴𝑁𝐷𝐿𝑃):                                                                                                                              

   𝑀𝑎𝑥                       𝛼 + (1 − 𝛾)
1

𝑝 + 𝑚
[∑𝛼𝑘

𝑝

𝑘=1

+∑𝛼𝑝+𝑖

𝑚

𝑖=1

]                                     

           𝑠. 𝑡                            𝛼 + 𝛼𝑘 ≤ 𝜇𝐺𝑘(𝐶𝑘
𝑇𝑥)                      𝑘 = 1,… , 𝑝                                          

𝛼 + 𝛼𝑖 ≤ 𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖
𝑇𝑥)        𝑖 = 1, … ,𝑚                              (16)                 

𝛼 + 𝛼𝑘 ≤ 1                       𝑘 = 1,… , 𝑝                                                         

                                                           
26 -Fuzzy-and 
27 -Fuzzy-or 
28 -Werner 
29 -Crisp AND linear programming 
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𝛼 + 𝛼𝑝+𝑖 ≤ 1                  𝑖 = 1,… ,𝑚                                                          

𝛼, 𝛼𝑘, 𝛼𝑝+𝑖 ≥ 0                        𝑘 = 1,… , 𝑝 ,   𝑖 = 1,… ,𝑚                               

                                                                                                            𝑥𝜖𝑆            
 

 

اگر به جای حال .  ریزی خطی استبرنامه همسئل( یک 16مسئله ) بنابراین  اند خطی توابع 𝜇𝑅𝑖و 𝜇𝐺𝑘 باتوجه به اینکه   

𝜇𝐷     جدید  تابع عضویت آنگاه  فاده شود ،است ورنر به مربوط  𝑜�̃� از عملگر 𝑎�̃�𝑑   عملگر
𝑜�̃�(𝑥) برای مجموعه تصمیم D  از

 بدست می آید :  𝛾𝜖[0,1] هر  برای(  17( بصورت )5چند هدفی فازی ) مسئله برنامه ریزی خطی
 

           𝜇𝐷
𝑜�̃�(𝑥) = 𝛾max

𝑘,𝑖
{𝜇𝐺𝑘(𝐶𝑘

𝑇𝑥), 𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖
𝑇𝑥)}                                          (17)

+ (1 − 𝛾)
1

𝑝 + 𝑚
[∑𝜇𝐺𝑘

𝑝

𝑘=1

(𝐶𝑘
𝑇𝑥) +∑𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖

𝑇𝑥)

𝑚

𝑖=1

]      

 

آمیخته با نام برنامه ریزی خطی ریزی عدد صحیح مدل برنامه یک  به( 5برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی ) مسئلهسرانجام 

 ( تبدیل می شود : 18بصورت ) RO (CORLP)   30 قطعی با عملگر

(𝐶𝑂𝑅𝐿𝑃):                                                                                                                                     
                                                                                                                         

Max                       𝛾𝛼 + (1 − 𝛾)
1

𝑝+𝑚
  ∑ 𝛼𝑘 

𝑝+𝑚
𝑘=1                                                                      

       𝑆. 𝑡                         𝛼𝑘 ≤ 𝜇𝐺𝑘(𝐶𝑘
𝑇𝑥)                              𝑘 = 1,… , 𝑝                                                  

1, … , 𝑝                                                                                                𝛼𝑝+𝑖 ≤

𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖
𝑇𝑥)                            𝑖 =   

                      α ≤ 𝛼𝑘 + 𝑍𝑘                                   𝑘 = 1,… , 𝑝                
               𝛼 ≤ 𝛼𝑝+𝑖 + 𝑍𝑝+𝑖                          𝑖 = 1,… ,𝑚            

              ∑ 𝑍𝑠 =≤ 𝑝 +𝑚 − 1     ,                             

𝑝+𝑚

𝑠=1

(18) 

                                                                          𝑍𝑠𝜖{0,1}                                  𝑠 = 1,… , 𝑝 + 𝑚                                              
                                                         𝛼𝑘 , 𝛼𝑝+𝑖 ≤ 1                             𝑘 = 1,… , 𝑝   ,       𝑖 = 1,… ,𝑚                 

                                                                   𝛼, 𝛼𝑘, 𝛼𝑝+𝑖 ≥ 0                        𝑘 = 1,… , 𝑝     ,   𝑖 = 1,… ,𝑚                   

                                                                             𝑥𝜖𝑆                                                                                                             
 

ابع هدف و قیدها وت 𝑜�̃�و 𝑎�̃�𝑑تراکمی های زیرا عملگر ند ،دیدگاه دو قطبی نیست ( ، در زمره 18( و )16)دو مدل  بطور واضح 

 استفادهدر ادامه دیده خواهد شد  براساس آنچه که مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفی فازی با هم  ترکیب می کنند . در را 

 .می گردد  پیشنهاد مسئله  برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی برای قطبی دو حالت چارچوب در 𝑜�̃�و 𝑎�̃�𝑑از عملگرهای 

                                                           
30 -Crisp OR linear programming 
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شده  پیشنهاد( 12برنامه متراکم شده وابسته )اهداف فازی در مدل ترکیب فقط برای  ، تراکم سازیعملگر  دو  استفاده از این 

 ( تعریف می گردند: 20( و)19به شرح )   𝛾𝜖[0,1 ]  برای براساس نتایج مطرح شده توابع عضویت مربوطه  .است 

𝜇𝐷𝑃
𝑎�̃�𝑑(𝑥) = 𝛾 𝑚𝑖𝑛

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝
𝜇𝐺𝑘(𝐶𝑘

𝑇𝑥) + (1 − 𝛾)
1

𝑝
∑𝜇𝐺𝑘

𝑝

𝑘=1

(𝐶𝑘
𝑇𝑥)             (19) 

 

𝜇𝐷𝑃
𝑜�̃� (𝑥) = 𝛾 𝑚𝑎𝑥

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝
𝜇𝐺𝑘(𝐶𝑘

𝑇𝑥) + (1 − 𝛾)
1

𝑝
∑𝜇𝐺𝑘

𝑝

𝑘=1

(𝐶𝑘
𝑇𝑥)               (20) 

 

مطرح شده  هستند که   OWA-S( دو گرو ه از عملگرهای 20( و )19الزم است که اشاره شود ، این دو نوع تابع عضویت )

 ( شرح داده می شود : 22( و)21برای آنها بترتیب به شرح ذیل در روابط ) OWAوزنهای عملگر 

𝜔𝑘 =
1

𝑝
(1 − 𝛾)   ∀ 𝑘 = 1, … , 𝑝 − 1  ,    𝜔𝑝 =

1

𝑝
(1 − 𝛾) + 𝛾  ,            (21) 

 

𝜔1 =
1

𝑝
(1 − 𝛾) + 𝛾  ,           𝜔𝑘 =

1

𝑝
(1 − 𝛾)  ∀ 𝑘 = 2,… , 𝑝 ,                  (22) 

 
 

𝜌 به ترتیب توسط  𝑜�̃�و 𝑎�̃�𝑑 از عملگرهای𝑂𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠 مقادیر   =
1

2
(1 − 𝛾) و   𝜌 =

1

2
(𝛾 +  ارائه می گردند .(1

𝜌 برایقرارمی گیرند .   𝑎�̃�𝑑و𝑜�̃�برای  [0.5,1] و  [0,0.5] در به ترتیب عالوه این، مقادیرب =
1

2
 𝑜�̃�و 𝑎�̃�𝑑 عملگر دو هر  

 . یابندمیکاهش  ساده میانگین یک به

وزن یکسان بوده و یک دو عملگر، همه به جز این که برای مشخص می شود به آسانی (  22( و)21روابط )از :  1-2-6 نکته 

𝛾 وزن بیشتر از بقیه است به جز حالتی که یک  این = تابع هدف متمایل یک به سمت  اخیر سازیتراکم، دو . به این علت  0

 به𝑜�̃� در حالیکه عملگر   می گردد ،  متمایل ممکن مقدار شامل حداقل هدف تابع سمت به 𝑎�̃�𝑑بطوریکه عملگر   . دنگردمی

𝐹  بصورت  Fعملگر اگر متمایل می شود . ممکن مقدار شامل بیشترین هدف تابع سمت = 𝑎�̃�𝑑  برنامه  مسئلهباشد ، آنگاه

( تبدیل 23بصورت )AND  (COAANDLP)  31( به مسئلة  برنامه ریزی خطی   متراکم شده وابسته با عملگر 12ریزی )

 گردد :می 

 (𝐶𝑂𝐴𝐴𝑁𝐷𝐿𝑃):                                                                                                                                    
 

 Max                                          𝛿    
𝑠. 𝑡                              𝛼 + 𝛼𝑘 ≤ 𝜇𝐺𝑘(𝐶𝑘

𝑇𝑥)                  𝑘 = 1,… , 𝑝                                                       

𝛼 + 𝛼𝑘 ≤ 1                                  𝑘 = 1, … , 𝑝                                                   ,                  

                                   𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖
𝑇𝑥) ≥ 𝛿                            𝑖 =

1, … ,𝑚                                                                                                         
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𝛼 + (1 − 𝛾)
1

𝑝
∑𝛼𝑘

𝑝

𝑘=1

≥ 𝛿   ,                     (23)  

𝛿 ≤ 1  ,                                                                                                                       
𝛿 , 𝛼, 𝛼𝑘 ≥ 0                                  𝑘 = 1,… , 𝑝           

                                                                                                                       𝑥𝜖𝑆 
 

𝐹  بصورت   F اگر عملگرهمچنین  = 𝑜�̃�( به مسئله برنامه ریزی خطی متراکم شده 12باشد ، آنگاه مسئله برنامه ریزی )

 ( تبدیل می گردد :  24بصورت ) OR (COAORLP) 32وابسته با عملگر 
(𝐶𝑂𝐴𝑂𝑅𝐿𝑃):                                                                                                                                          

 

   Max                                            𝛿 

𝑆. 𝑡                                    𝛼𝑘 ≤ 𝜇𝐺𝑘(𝐶𝑘
𝑇𝑥)                      𝑘 = 1,… , 𝑝                                         

𝛼 ≤ 𝛼𝑘 + 𝑍𝑘                            𝑘 = 1,… , 𝑝                                                     

∑𝑍𝑘

𝑝

𝑘=1

≤ 𝑝 − 1                                          

𝜇𝑅𝑖(𝐴𝑖
𝑇𝑥) ≥ 𝛿                       𝑖 = 1,… ,𝑚 ,                                       (24)  

𝛼 + (1 − 𝛾)
1

𝑝
∑𝛼𝑘

𝑝

𝑘=1

≥ 𝛿                     

 𝑍𝑘𝜖{0,1}                                𝑘 = 1,… , 𝑝 ,                                                      
𝛼𝑘 ≤ 1                                    𝑘 = 1, … , 𝑝 ,                                                     

                                                   𝛿 ≤ 1                                            
                                                  𝛿  , 𝛼, 𝛼𝑘 ≥ 0                             𝑘 = 1, … , 𝑝       

                                                   𝑥𝜖𝑆. 
 

ی است که هر دو این  فازی برای ترکیب کردن اهداف 𝑜�̃� یا  𝑎�̃�𝑑استفاده از عملگر  خصوص یک مزیت واضح و مشخص در 

کننده گر پارامتر جبرانا . بعبارت دیگر ،نیاز دارند  OWAدر حالیکه در تراکم سازی ندارند رتبه بندی یند آنیاز به فر آنها 

𝛾𝜖[0,1]  هایآنگاه وزن باشد ، شده شناخته ابتدا از OWA باشند محاسبه می قابل طور ساده به. 

 عددی مثال -7

 . وبررسی قرار خواهد گرفتوتکمیل مباحث مطرح شده این فصل یک مثال ساده عددی تشریح ومورد حل  در ادامه

. مقدار باشدمی x،y،zهای نام به خام نیازمند سه ماده  تولیداین محصوالت  کند . می تولید را A،B،C شرکت سه محصولیک 

 است. شده داده  1جدول در A،B،Cیک واحد از محصوالت جهت تولید خام برحسب کیلوگرم از این مواد مورد نیاز 

 آرمان که شرکت تولیدی در طول یک هفته ، مورد انتظارش می باشد عبارتند از : سه  
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 هزار واحد پولی نیز قابل 130 تا اما هزار واحد پولی بوده 150سود افراد هدفشان برای یک  :الف ( ماکزیمم کردن سود  

  . داده شده است 2ر جدولد A،B،Cتوسط فروش یک واحد از محصوالت   دهتولید ش سود است. پذیرش
 : میزان مواد خام مورد نیاز برای تولید هر واحد محصوالت )کیلوگرم( 1جدول 

X                             Y                                  Z مواد خام                    محصول 

4                                8                             2 

0                                1                             3 

2                               4                              4                      

A 

 

B 

 

      C 

   
 

 ( 𝒄𝟏: اطالعات فروش )بردار  2جدول 

 A B C محصول

 12 10 5 سود هر واحد محصول )در هزار(

 

. در این صورت باید  شودهای مضر نیز تولید میآالینده ،تولیدفرآیند در طول  های مضر:تولید آالیندهب( حداقل کردن 

در هر  تولید شده های مضرد. میزان آالیندهیاتجاوز نمکیلوگرم  35 ازبایدنیابد اما  تقلیلکیلوگرم  30ها ترجیحاً به تولید آن

                                                                                                                                                       شده است. داده3واحد محصول در جدول 
 (𝒄𝟐: اطالعات مربوط به تولید آالینده های مضر)بردار 3جدول

 A B C  محصول    

تولیدی هر واحد محصول )در میزان آالینده  

 کیلوگرم (

1     2 1 

 

هزینه های تولید سه محصول می شود اما  انواع، شامل است  هزینه  این هدف که کاهش : تولیدج( حداقل کردن هزینه 

 . ذکر شده است  4جدول در A،B،Cهزینه تولید هر واحد می باشد .  x،y،z بدون درنظر گرفتن هزینه تهیه مواد خام 

هزار واحد پولی تجاوز کند اما با توجه به عقیده انعطا ف پذیری مدیران شرکت  70از تولید نباید باید در نظر داشت که هزینه 

 واحد پولی متغیر باشد .  هزار  80تا این هزینه می تواند 
 

 (𝒄𝟑: اطالعات هزینه تولید )بردار  4جدول 

 A B C  محصول

 4 3     1  هزینه تولید هر واحد محصول )در هزار( 

 

 فهمه اهدا ، یک دستیابی زمانی دشوار برای  قرارگیری تولید سه محصول دخالت دارند مرحله هر ی که در ، افراد دیگراز طرف 

 به شرح ذیل لیست می گردند :  دارند که توسط قیود منطقی معینی محدود می شوند . این قیود در طول یک هفته 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 نیست پذیرش قابل x از کیلوگرم 50 از تقاضای بیشتر بنابراین  زیاد است ،  بسیار xتهیه ماده خام  یبازارهزینه  :قید اول  ⦁

 مورد پذیرش است. واقعکمتر از آن در  ای کیلوگرم 40 تهیه  اما

کیلوگرم  55نباید باالی  یشرایط هیچ در.  شودمی روبرو نیز کمبودهایی با واغلب  نبوده کافی y اده خام تهیه م :قیددوم  ⦁

 کیلوگرم از آن مورد استفاده قرار گیرد.  50است که فقط   معقوالنهالبته اگر چه  .  باشد

 دشوار است . zقید مربوط به ماده خام باشند ، اما می انعطاف پذیر )یا فازی (  yوxمواد  کاربرد  در مورد اخیر  دو قید

 .بطور کلی غیرقابل قبول است  zکیلوگرم  از ماده خام   50باالی  مصرف  :قیدسوم  ⦁

واحد  3حداقل برای تولیداساس این بر . در بازار مهیا است Cو  A اطالعات مربوط به تقاضای محصوالت :  چهارم قید  ⦁

 تصمیم گیری می شود . در هر هفته   Cاز محصول واحد  5و حداقل  A محصول از

بطوریکه این  است C،B،Aمحصوالت های تولید بهینه )در هر هفته به صورت کیلوگرم( جهت تولید پیدا کردن کمیتمسئله 

  ( در ادامه مدلبندی می شود : 25مسئله بصورت یک مسئله برنامه ریزی خطی فازی سه هدفه با مدل )

 

mãx 𝑍1 = 𝐶1
𝑇𝑥 = 5𝑥1 + 10𝑥2 + 12𝑥3 ≽ 15            𝑔1 =       با تلرانس    20

mĩn 𝑍2 = 𝐶2
𝑇𝑥 = 𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 ≼ 30                      𝑔2 =                                    با تلرانس    5

mĩn 𝑍3 = 𝐶3
𝑇𝑥 = 𝑥1 + 3𝑥3 + 4𝑥3 ≼ 70                    𝑔3 =       با تلرانس   10

𝑆. 𝑡           2𝑥1 + 3𝑥2 + 4𝑥3 ≼ 40                      𝑟1 =                                  با تلرانس   10

                                              8𝑥1 + 𝑥2 + 4𝑥3 ≼ 50                  𝑟2 =   (25)     با تلرانس    5

4𝑥1 + 2𝑥3 ≤ 50                  
𝑥1 ≥ 3    
𝑥3 ≥ 5    

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ≥ 0              
 

 روش حل اول :

  𝑂𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠درجه که کنید می باشد . فرض  OWA وزن های منظور، نیاز به بدین( به روش یاگر حل می شود . 25درابتدا مسئله )

برابر  
1

4
 جایگزینی در این رابطه که قبال بیان شده است : از استفاده با است 

(𝑝 − 1)𝜌𝑞𝑝−1 + ∑ ((𝑝 − 1)𝜌 − 𝑘 + 1)𝑞𝑝−𝑘 = 0                            𝑝
𝑘=2   

 

 q=2.3028   : بدست می آید وبنابراین وزنها عبارتند از  ، 

          

                     𝜔2 = 𝜔3      و 0.2676 = 𝑤1  و    0.6162 = 0.1162 

 

  (در ادامه بیان خواهد گردید : 26) ( با مدل25( برای مسئله )14قطعی معادل مدل ) دلم

 

     max                      𝛼  
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   𝑆. 𝑡                       𝑦2 − 𝑦1 ≤ 0 

                                𝑦3 − 𝑦2 ≤ 0 
                                𝑦3 − 0.25𝑥1 − 0.5𝑥2 − 0.6𝑥3 ≤ −6.5 

                                𝑦3 + 0.1𝑥1 + 0.4𝑥2 + 0.2𝑥3 ≤ 7 
                                𝑦3 + 0.1𝑥1 + 0.3𝑥2 + 0.4𝑥3 ≤ 8 

𝑦2 − 0.25𝑥1 − 0.5𝑥2 − 0.6𝑥3 −𝑀𝑧11 ≤ −6.5                                                               

𝑦2 + 0.2𝑥1 + 0.4𝑥2 + 0.2𝑥3 −𝑀𝑧12 ≤ 7                                                                          

   𝑦2 + 0.1𝑥1 + 0.3𝑥2 + 0.4𝑥3 −𝑀𝑧13 ≤ 8                                          
                               𝑍11 + 𝑍12 + 𝑍13 ≤ 1  

      𝑦1 − 0.25𝑥1 − 0.5𝑥2 − 0.6𝑥3 −𝑀𝑧21 ≤ −6.5                                       
                             𝑦1 + 0.2𝑥1 + 0.4𝑥2 + 0.2𝑥3 −𝑀𝑧22 ≤ 7 

                             𝑦1 + 0.1𝑥1 + 0.3𝑥2 + 0.4𝑥3 −𝑀𝑧23 ≤ 8 

                             𝑍21 + 𝑍22 + 𝑍23 ≤ 2 

                                                                                          2𝑥1 + 3𝑥2 + 4𝑥3 + 10𝛼 ≤ 50       

                                                                                        8𝑥1 + 𝑥2 + 4𝑥3 + 5𝛼 ≤ 55    

                                                                                                          4𝑥1 + 2𝑥3 ≤ 50   

     (26              )                                                                                                 𝑥1 ≥ 3 

                                                                                                                        𝑥3 ≥ 5   

                                                                         0.1162𝑦1 + 0.2676𝑦2 + 0.6162𝑦3 ≥ 𝛼 , 

                               𝑦𝑗 ≤ 1       𝑗 = 1,2,3 

                              𝑍𝑖𝑗𝜖{0,1}         𝑖, 𝑗 = 1,2,3 

                                                                                                                         𝛼 ≤ 1   

                               𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝛼, 𝑦𝑗 ≥ 0      𝑗 = 1,2,3 

 

 عبارتند از : (26)بهینه متغیرهای اصلی مسئله های جواب 
                                                  𝑥1

∗ = 3 , 𝑥2
∗ = 6.1022, 𝑥3

∗ = 5  
 وهمچنین ، 

min{𝜇𝑅1(𝐴1
𝑇𝑥∗), 𝜇𝑅2(𝐴2

𝑇𝑥∗) } = 𝛽∗ = 0.5693 
 

 ترتیب عبارتند از : به آرمان  سه از بخشی درجه رضایت 

𝜇𝐺1(𝐶1
𝑇𝑥∗) = 0.3011,     𝜇𝐺2(𝐶2

𝑇𝑥∗) = 1   , 𝜇𝐺3(𝐶3
𝑇𝑥∗) = 1 

است .   شده حل 𝑜𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠 گوناگون مقادیر برای  . مسئله  است 5693/0 صورت تصمیم گیرنده بهدرجه رضایت درنتیجه  

 :  اندلیست شده  5 جدول در 𝑜𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠(𝜌)های بهینه برای سه میزان متفاوت جواب

 
 

 (: 25( برای مسئله )14: جوابهای بهینه معادل مدل ) 5جدول   

ρ 1w 2w 3w 𝑥1
∗ 𝑥2

∗ 𝑥3
∗ 𝑦1

∗ 𝑦2
∗ 𝑦3

∗ 𝜷∗ 𝛼∗ 
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1

4
 

1162/0 2676/0 6162/0  3 1022/6 5 1 1 3011/0 5693/0 5693/0 

1

2
 

3333/0 3333/0 3333/0  3 6787/5  5 1 1 0893/0 6963/0 6963/0 

3

4
 

6162/0 2676/0 1162/0 3  5/5 5  1 1 0 75/0 75/0 

 

 روش حل دوم : 

ρ  ( به ترتیب برای 26( و )52( دو مدل برنامه ریزی خطی قطعی معادل )52در حالت دوم برای حل مسئله ) =
1

4
𝜌و    =

3

4
را به صورت خالصه (  24( و)23معادل )دو مسئله  بهینههای جواببترتیب   7و  6های جدولفرمولبندی وحل می گردند .   

ρبرای  ند . کنبیان می =
1

4
𝜌 و  =

3

4
 برای که. درحالی است 𝑂𝑊𝐴   ،9012/0هندسی  عملگر گیریاندازه واحد میزان 

جزو عملگرهای  𝑜�̃�و 𝑎�̃�𝑑است . در واقع این مطلب نشان میدهد که عملگرهای   8677/0این میزان  𝑎�̃�𝑑 و𝑜�̃� هایعملگر

𝜌 ( با در نظر گرفتن 18( با مدل معادل  )42مسئله ) ، اگر عالوه بر این.آنتروپی ماکزیمال نیستند  =
3

4
فرمولبندی وحل   

𝜇𝑅1(2𝑥1 صورت  متناظر به  بهینه جوابشود آنگاه 
∗ + 3𝑥2

∗ + 4𝑥3
∗) =  تابع سه از رضایت که حالی . در است  0.15

رسد که به صورت غیر طبیعی باشد که جواب بهینه . به نظر می باشدمی 885/0صورت است و رضایت کلی به 1 برابر هدف

       .  است 885/0رضایت به صورت جه و در هبودی اولیه تقریباً دارای قیدها 
 ( 25( برای مسئله )23:  جوابهای بهینه  معادل مدل ) 6جدول         

ρ y 𝑥1
∗ 𝑥2

∗ 𝑥3
∗ 𝛼∗ + 𝛼1

∗ 𝛼∗ + 𝛼2
∗ 𝛼∗ + 𝛼3

∗ 𝛽∗ 𝛿∗ 

1

4
 

1

2
 

3 1580/6  5    3290/0   1    1 5525/0 5525/0 

 
 برای مسئله بیان شده   𝑶𝑹: جوابهای بهینه برای رابطه برنامه خطی ترکیبی  7جدول     

ρ y 𝑥1
∗ 𝑥2

∗ 𝑥3
∗ 𝛼1

∗ 𝛼2
∗ 𝛼3

∗ 𝛽∗ 𝛿∗ 

3

4
 

1

2
 

  3   5/5   5   0     1    1 75/0 75/0 

 

 گیرینتیجهبحث و  -8
اد بین تضبا یک دیدگاه دوقطبی ناهمگن که به تالش براین بود  که مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفی فازی مقاله  در این

مسائل برنامه  در ساختار، بین مفاهیم کلیدی جداسازی   چارچوب دوقطبی اجازهاشاره دارند پرداخته شود . اهداف  قیدها و

و برخی دیگر هدف دستیابی به اهداف مورد  هستند غیرقابل پذیرش قیدهابرخی ریزی خطی چند هدفی فازی را می دهد .  

  ’𝑀𝑖𝑛‘عملگر برای ترکیب کردن اهداف فازی و   𝑎�̃�𝑑 و𝑜�̃�فازی های  عملگرو   OWAعملگر از این تحقیق در .  نظر است
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مسائل برنامه ریزی خطی برای متراکم کردن   برای ترکیب قیدها استفاده شده است . راه حل ارائه شده توسط یاگر  و ورنرهم 

 چند هدفی فازی مورد استفاده قرار گرفته شده است . 

عدد صحیح آمیخته فرموله ریزی خطی مسئله برنامه بعنوان یک  OWAبهینه سازی توسط عملگر  یک مسئله   ،روش یاگر

تواند یکنوا می وزن های  با OWAسازی باعملگر بهینه مسئله یک که دادند نشان 34سلیوینسکیو 33یزاک اگرهمچنین می کند. 

 OWA راکمیتاین برای یک عملگر بنابر . ریزی خطی استاندارد در ابعاد باالتر مورد استفاده قرار گیردبه عنوان یک مسئله برنامه

می تواند برای شکل گیری مسئله معادل قطعی از مسئله برنامه ریزی  های یکنوا ، در مدل های ارائه شده وزن  با F، مانند 

های دیگر در رابطه مطالعات و دیدگاهبا راهکردها و  مقاله  در اینبکار برده شده  راهکرد زی  استفاده شود .خطی چند هدفی فا

و  مهم بین راهکرد دوقطبیاساسی و . تفاوت  متفاوت استپیشنهاد شده ،   زیمرمنسازی که توسط مدل بهینه فازی با مسائل 

𝑀𝑎𝑥‘ راهکرد  −𝑀𝑖𝑛’  است . مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفی فازی در مدل 

 عملگر یک برای حل مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفی فازی ،  دوقطبی برای ، استفاده از راهکرد در مدل پیشنهاد شده 

ی ابدستی هدف موجود باشد و مطالعات دیگر به نسبت ممکن اهداف جهت رضایت که است موقعیتی با اهداف مطابق در تراکمی

در  راتر ، ف . کشف  و جستجوی گرددریاضیاتی فازی نمایان میریزی دوقطبی در برنامهکرد راه باشد که  به رضایت نسبتاً مثبت

الش تحقیق تاین  سازد.آشکار میرا ها جهت برآورد مسائل عملی بیشتر مربوط به آنهینه سازی برای مسائل بواقع جنبه مدل

 کند.نواحی باز میبه سمت کشف  جدیدیک راه حل که  داشت ریزی خطی فازی راآشکارسازی حالت دو قطبی در برنامهبه 

و جدید را که مسائل به آن نیاز دارند را آغاز کند. مسئله جالب دیگر در تراکمی تواند طراحی عملگرهای میاین راهکرد مطمئناً 

بع توا  بین همکاری و العملعکس با رابطه در نیز دیگر بسیاری و گردیده پیشنهاد 36گریبنس،   35متون مشابه توسط فیلیکس

کار حال  شده درپذیرفته راهکرد در مقابل،  هدف با استفاده از روابط فازی که نیاز به اولویت ترتیبی ندارند مشارکت داشتند . 

. ساختار فعال  فراهم شده است ρف اهدکدام از اها برای هرآنهدف وتلرانس های که مقادیر  گرفته است  حاضر، فرض را بر این

 ابعوتترکیب .  هدف برآورده شده استوابع فازی بین ت رابطه  در انواع وضوحگیری به صورت موقعیت تصمیمبرای هر آرمانها 

تواند در می OWAدر عوض عملگرهای ساده  می شوند .  بین خودشان تقسیم ی است که هدف بر اساس نوعی از روابط فاز

  .دهدآینده مورد مطالعه قرار  ات در تحقیق  را   از مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفی فازی یک چارچوب دوقطبی
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