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 چکيده: 
ور حل مسائل برنامه ریزي چندهدفه مقياس بزرگ با ظارائه یك رویکرد سازشی به من ،این مقالههدف از 

این روش، یك مساله با ابعاد بزرگ  گيري ازبا بهره باشد.ساختار بلوکی زاویه دار تحت شرایط عدم قطعيت می
به چندین مساله با ابعاد کوچکتر تجزیه می گردد. سپس با به کار بردن روش تاپسيس و و تشکيل توابعی که 

هاي مثبت می باشند، هریك از مسائل لآهاي منفی و ميزان نزدیکی به ایدهآلنشان دهنده ميزان دوري از ایده
هاي مثبت و منفی ابتدا آلکنيم. به منظور بدست آوردن ایده از دیگر توابع حل میتجزیه شده را به طور مستقل 

ها را از حالت فازي به قطعی تبدیل نموده و سپس مقدار بهينه هر یك از توابع هدف توابع هدف و محدودیت
اي هر از توابع هدف هاي مثبت برآلکنيم تا ایدهمجزا حل می به طور کامالً عرا بدون در نظر گرفتن سایر تواب

هاي منفی بدترین جواب ها را براي هر یك از توابع هدف آلمحاسبه گردد. به همين ترتيب براي محاسبه ایده
مين)زیمرمن( بر اساس منطق فازي توابع ساخته شده براي  -کنيم. طبق الگوي بهينه سازي ماکسمحاسبه می

در قالب یك تابع هدف بهينه می کنيم تا جواب بهينه نهایی هاي مثبت و منفی را آلدوري و نزدیکی به ایده
بدست آید. براي روشن شدن روش ارائه شده یك مثال در پایان آورده شده است. همچنين نتایج بررسی در 

 مثال ارائه شده نيز مورد بررسی قرار گرفته است.
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 مقدمه

باشد. با به طور طبيعی هر فرد یا سازمان همواره به دنبال رسيدن به هدف تعيين شده خود می

هاي مساله به هدف مورد نظر بهينه نمودن مدل ریاضی برگرفته شده از اهداف و محدودیت

باشدکه نظر می همزمان بهينه نمودن چندین هدف مدّ ،مواردگردیم. در بسياري از نزدیك می

بدین معنا که بهينه شدن یکی  ؛باشنددر اکثر مواقع این اهداف نسبت به هم در یك راستا نمی

با توجه به این واقعيت به دنبال یافتن  .شودمیموجب بدتر شدن اهداف دیگر  ،از اهداف

 همزمان براي همه اهداف باشد. هم چنين فرآیندل آاي ایدهکه نقطه باشيممیپاسخی 

با چندین محدودیت نظير محدودیت منابع، زمان، بودجه و غيره همراه  تواندمیسازي بهينه 

روابط بين متغيرها خطی نيست. بنابرین  ،ریزيباشد. عالوه بر این در بسياري از مسائل برنامه

هایی که گردند. بسياري از روشمی ها به صورت غير خطی مطرحودیتتوابع هدف و محد

گردند تنها قادر به یافتن یك جواب بهينه براي حل مسائل چند هدفه غيرخطی مطرح می

باشند. به عبارت دیگر جواب حاصل از حل این روش ها لزوماً همان جواب بهينه محلی می

توان با حل مدل به هاي علم، وجود روشی که بشاخهباشد. بنابراین در بسياري از سراسري نمی

 . رسدمیکمك آن به جواب بهينه سراسري نزدیك شد، بسيار ارزشمند به نظر 

سازي شمار فاکتورهایی که مساله بر اساس آنها مدل ،در بسياري از مواردعالوه بر این 

 ایم.ریزي مواجهبرنامه 6باشد. بنابراین با یك مساله مقياس بزرگشده است، از مقياس بزرگی می

هاي ساده و در این گروه از مسائل بدست آوردن جواب موثر در زمان کوتاه و از روش

یابد. همچنين یافتن باشد. پيچيدگی روش حل به سرعت افزایش مییر نمیذمعمولی امکان پ

. اما خوشبختانه تعداد باشدنمیميزان وابستگی فاکتورهاي موثر در مدل به راحتی قابل محاسبه 

که فرایند حل اینگونه مسائل را تسهيل  باشندمیبسيار زیادي از این مسائل داراي ساختارهایی 

 ریزي مقياس بزرگ با ساختار بلوکیها خانواده مسائل برنامهکنند. یکی از این گروهمی

هاي بزرگی است شرکتدار بيانگر وضعيت مسائل با ساختار بلوکی زاویه باشد.می 8دارزاویه 

                                                           
1
 . Large-Scale Problem 

2
 . Block Angular Structure 
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مستقل از هم  هاي مختلف و نسبتاًهاي فرعی تحت پوشش با بخشکه تعدادي شرکت

به  هاي شرکت صرفاًاز آنجا که هر یك از بخش (Abo-Sinna & Amer, 2005).دارند

 به چند مساله فرعی تجزیه دنبال بهينه کردن عمليات مربوط به خود است، لذا مساله تقریباً

هاي زیر مجموعه محدودیت هاي مستقل هریك از شرکت یند تجزیه،آدر این فر گردد.می

، تعدادي محدودیت هاي مستقلنامند. عالوه بر محدودیتشرکت اصلی را یك بلوك می

 -براي حل این مسائل از الگوي تجزیه دانتزیگ تواند وجود داشته باشد.مشترك نيز می

توانایی حل مسائل بزرگ  غالباً وولف -دانتزیگ الگوریتم تجزیه  گردد.استفاده می 6وولف

اي باشد ر خاص زاویهها داراي ساختارا داراست و هنگامی که ماتریس ضرایب در محدودیت

متغيرهاي تصميم و از تغيير  وولف -دانتزیگیابد. الگوریتم تجزیه این کارایی افزایش می

هایی است که این اي جدید که تنها شامل محدودیتسازي شده به مسالهدیل مساله مدلتب

ها، مساله با تعداد باشد. لذا با کاهش تعداد محدودیتشامل تمامی متغيرها می ها تقریباًمحدودیت

 (Hu et al., 2009).تري نسبت به مساله اوليه حل خواهد شدهاي کمتکرار

ل این نوع ها براي حیکی از کاراترین روش ،گيريتصميم 8هاي سازشیاستفاده از روش

نسبت  TOPSISو VIKORهاي که بيشتر به روشهاي سازشی در روش باشد.مسائل می

آل مثبت و ميزان ها به ميزان نزدیکی آنها به جواب ایدهميزان ارزشمندي جوابداده می شود، 

 هايتاسف  بستگی دارد. روشل منفی یا ميزان دوري نسبت به ميزان آدوري آنها از جواب ایده

مطرح می باشند  MADMبندي التر ناتيو ها در مسائل هایی براي رتبهبه عنوان روش  سازشی

 هايل از روشآخواهيم  با استفاده از همين مفهوم در نزیکی به جواب ایدهولی در این پژوهش می

 هدفهزي چندـریبرنامـه ائـلنه در مسـبهي وابـه جـدن بـی در نزدیك شـگيري سازشتصميـم

  MODM .و وولف-توانيم همزمان با استفاده از منطق روش تجزیه دانتزیگمی بهره گيریم 

ارائه حل مسائل مقياس بزرگ  براي روش، یك به طور همزمان گيري سازشیروش تصميم

استفاده  هاییتحقيقاتی براي مدل سازي از داده شمار زیادي از پروژه هاي عالوه براین .نمایيم

                                                           
1
 . Dantzig & Wolfe 

2
 . Compromise Methods 
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برخورد با بسياري از  در حالی که در کنند که به صورت مقادیر قطعی مطرح می شوند.می

ها را به صورت دقيق مطرح نمود. به عبارت دیگر غير قطعی توان دادهمسائل دنياي واقعی نمی

ابزار باشد. یکی از کاراترین هاي اساسی در محيط بهينه سازي میها یکی از ویژگیبودن داده

مسائل  ،به عالوه اینکه در بسياري از موارد باشد.براي تبيين مفهوم عدم قطعيت، منطق فازي می

ریزي ممکن گردد. غير خطی بودن مسائل برنامهبرنامه ریزي به صورت غير خطی مطرح می

نجامد که در چنين حاالتی از اریزي بيمحدب بودن فضاي شدنی مساله برنامهاست به غير

اینکه آیا می توان از یك روش تصميم  .گيریممیي تقریبی براي حل این مسائل بهره هاروش

هاي ریزي چند هدفه غير خطی مقياس بزرگ در محيطگيري سازشی براي حل مسائل برنامه

داراستفاده نمود، سوالی است که این پژوهش به آن فازي با دارا بودن ساختار بلوکی زاویه

 .دهدمیپاسخ 

 

 ادبیاتمرور 

در این قسمت به بررسی ادبيات و کارهاي انجام شده در زمينه مطالب مرتبط با این مقاله تا به 

جهت نزدیك  ،توانند در انتخاب مسير صحيحگيري میهاي تصميممدلپردازیم. می اکنون

هاي سازشی گيري مدلهاي تصميمیکی از انواع مدلشدن به جواب بهينه بسيار موثر باشند. 

در بسياري از مسائل مدیریت و اند. باشند که بر اساس تئوري مطلوبيت برنامه ریزي شدهمی

هاي چندگانه دین هدف با در نظر گرفتن محدودیتهمزمان بهينه نمودن چن ،مهندسی صنایع

گردیم که همزمان هدفه به دنبال پاسخی میهاي برنامه ریزي چندباشد. در حل مدلمد نظر می

فرض اصلی در تئوري  پيش (Hwang &Yoon, 1981) .ل باشدآاف ایدهبراي همه اهد

کند که حداکثر مطلوبيت را گيرنده آلترناتيوي را انتخاب میمطلوبيت این است که تصميم

مبناي این روش،  ریزي سازشی مطرح گردید.برایش داشته باشد. براي این منظور روش برنامه

)یعنی انتخابی که براي  آل مثبت است.آلترناتيوها از نقطه ایدهحداقل نمودن بردار ارزیابی 

تصميم گيرنده بيشترین مطلوبيت را داشته باشد( مزیت اصلی این روش سادگی ساختار 
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گيري سازشی با توجه روش تصميم .(Abo-Sinna & Amer, 2005) مفهومی آن است

 گردد.اطالق می VIKORو  TOPSISبه مفهوم آن بيشتربه روش هاي 

به عنوان یك روش  مطرح گردید که 6326در سال  6هوانگ و یون بار توسطروش تاپسيس اولين

آل مثبت و بر مبناي حداقل نمودن بردار ارزیابی آلترناتيوها از نقطه ایده گيري سازشیتصميم

 )1981wang et al., H)رفت.به کار میآل منفی حداکثر نمودن آن از نقطه ایده

در بسياري باشد. ریزي غير خطی میدیگر از مفاهيم به کار رفته در این مقاله مفهوم برنامه ییک

در سال گردد. ها به صورت غيرخطی مطرح میسازي توابع هدف و محدودیتمدل ،از مسائل

خطی را براي مساله پخش بار ریزي غيرر اولين کسی بود که فرمول برنامهکارپن 6318

ریزي غير خطی همان . محدب بودن مساله برنامه(carpentier, 1962)کرداقتصادي معرفی 

 .(Winston &wayne, 1994)شرط کافی بودن شرایط کان تاکر می باشد

بسيار زیاد  ،گيريتعداد فاکتورهاي موثر در تصميم ،در برخورد با خيلی از مسائل دنياي واقعی

ميزان پيچيدگی . باشيممسائل مقياس بزرگ روبرو میباشد. به عبارت دیگر در چنين مواردي با می

باشد. اما خوشبختانه دسته بسيار در چنين مسائلی به خصوص در حالت غيرخطی بسيار زیاد می

هاي حل خاص توان از روشباشند که میبزرگی از این مسائل داراي ساختارهاي  ویژه اي می

 واده دسته خاصی است که به ساختار بلوکی یکی از اعضاي این خان براي آنها استفاده نمود.

 Abo-Sinna & Amer, 2005; Heydari)دار مشهورندزاویه

 et al., 2010; Dantzig &Wolfe., 1961; Sakawa, 2000) 
یك روش تجزیه را براي حل مسائل با ساختار بلوکی  6316سال در  وولف و  دانتزیگ 

 ) (Kovaleva, 2010 دار ارائه نمودندزاویه

این روش تجزیه سپس براي حل مسائل مقياس بزرگ خطی و غير خطی مورد استفاده 

هاي اصالح شده تحقيق در ار در این روش این است که از روش. اساس کقرار گرفت

ها عمليات مانند روش توليد ستون، روش سيمپلکس اصالح شده و روش کاهش محدودیت

همچنين این روش . (Sakawa et al., 1995; Heydari et al., 2010)گيردبهره می

                                                           
1. Hwang and yoon 
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-El)تجزیه در حل مسائل برنامه ریزي خطی در محيط فازي مورد استفاده قرار گرفت 

Sawy., 2000) بزرگ را غالبا توانایی حل مسائل  وولف -دانتزیگ . الگوریتم تجزیه

باشد این اي یهداراست و هنگامی که که ماتریس ضرایب در محدودیت ها داراي ساختار خاص زاو

 الگوریتم تجزیه . (Guillaume, 2010; Gioan &Paul, 2012)یابدکارایی افزایش می

که  اي جدیدسازي شده به مسالهاز تغيير متغيرهاي تصميم و تبدیل مساله مدل وولف -دانتزیگ

لذا با باشد. شامل تمامی متغيرها می ها تقریباًهایی است که این محدودیتتنها شامل محدودیت

مساله با تعداد تکرارهاي کمتري نسبت به مساله اوليه حل خواهد  ها،کاهش تعداد محدودیت

 .(Kovaleva, 2010; Elisangela et al., 2013; Laureano et al., 2013)شد

هاي انجام وهشژگردد که شمار زیادي از پبا توجه به مرور مطالب بررسی شده معلوم می

ر گرفته ظهاي مساله به صورت کامالً قطعی در نگردیده اند که دادهگرفته در حالتی مطرح 

ها در برخورد با مسائل یکی از ویژگی هاي اساسی داده ،ودنشده اند. در حالی که غير قطعی ب

هاي غير قطعی بسيار چشمگير کاربرد جنبه ،هاي علمباشد. در بسياري از شاخهدنياي واقعی می

 (Vahdani  et al., 2010; Jolai et al., 2011).باشدمی

باشد. مفهوم عدم قطعيت میمنطق فازي یکی از بهترین ابزارها براي تبيين مفهوم 

مطرح گردید، با  6313هاي فازي که توسط پرفسور لطفی عسگرزاده در سال مجموعه

گيري فازي مطرح هاي تصميمد و درنتيجه الگوریتمشگيري ترکيب موضوع مباحث تصميم

 (Zadeh, 1965; Vahdani et al., 2010).دیدندگر

 .دشـدنـرح ـازي نيز مطـهاي فدر محيط گيريازشی تصميمـهاي سن روشـهمچني 

Bellman & Zadeh, 1970; Mahdavi et al., 2008) ( .توان را می 6312 دهه

 توسط دکتر 6312در سال  منطق فازي براي اولين بارناميد.  تئوري فازيین آغازدهه 

کاليفرنيا، ابداع  استاد علوم کامپيوتري دانشگاه برکلی تبار و زاده، دانشمند ایرانیلطفی

 لطفی زاده پروفسور به وسيله هاي فازي نظریه مجموعهبار در پی تنظيم ولی نخستين شد.

 ((Zadeh, 1965; Vahdani et al., 2010صحنه محاسبات نو ظاهرشددر 6313 سال در

تواند فازي باشد. در این صورت با همان تکنيك نيز می ریزي چند هدفهمسائل برنامهضرایب 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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توان قطعی نمود و سپس با چند هدفه را می ریزيبرنامهیك از مسائل  دیفازي کردن هر

 . (Stanciulescu., 2003)را حل نمود توان آنریزي چند هدفه میهاي حل برنامهروش

رسد که به نظر می ،ریزي چند هدفه فازيهاي مختلف در حل مسائل برنامهروشبا وجود 

 در این صورت به علت سادگی از روش چنانچه با اعداد فازي مثلثی مواجه باشيم

سازي که ترابی و همکارانش در مورد مسائل خطی و غير خطی به کار برده اند، استفاده قطعی 

  .(Torabi &Hassini, 2008; Vahdani et al., 2013) گرددمی

هاي چندگانه براي حل گيري با شاخصهاي سازشی تصميمهاي اخير برخی روشدر سال 

 .دار به کار رفته اندياس بزرگ با ساختار بلوکی زاویهمسائل مق

(Abo-Sinna & Amer, 2005; Abo-Sinna & Abou-El-Enie, 2006) . 

به منظور حل مسائل مقياس TOPSISروش باشد. ها، روش تاپسيس میروش جمله ایناز

 .با ساختار بلوکی زاویه دار به کار گرفته شد هاي قطعیبا داده بزرگ چند هدفه غيرخطی

ابوسينا و ابوالعنين  گيري در مسائل چند هدفه،هاي تصميمسپس به منظور استفاده از روش

ریزي خطی مقياس بزرگ چند هدفه بهره از این روش براي حل مسائل برنامه

 .(Shidpour  et al., 2013; Ibrahim, 2014, Abo-Sinna et al., 2008)گرفتند

 رارـاده قـاستف وردـد سطحی نيز مـریزي چنبرنامهل ـراي مسائـن روش تاپسيس بـهمچني

  . (Shidpour  et al., 2013; Ibrahim, 2014)گرفت

گيري از تکنيك هاي پردازیم که بتواند با بهرهبه ارائه روشی می پژوهش حاضر نيز در

ور یافتن مسيري منطقی در جهت یافتن بهترین ظگيري سازشی روش حلی را به منتصميم

 جواب براي مسائل مقياس بزرگ چند معياره فازي با ساختار بلوکی زاویه دار ارائه نماید.   
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 تعاریف و مفاهیم

 تاپسیس

 :(6523)اصغرپور،  باشد مراحل کلی این روش به شرح ذیل می

 : ساخت ماتریس تصميم6گام

ر ها و استفاده از نظر خبگيري با توجه به آلترناتيوها و شاخصدر این مرحله ماتریس تصميم 

توانند متفاوت از هم باشند. در ماتریس ها نيز میتشکيل می شود. همچنين وزن شاخص

 ام در نظر گرفته شده است.-jتصميم  به عنوان وزن شاخص 

 

 

 

 

 «.بی مقياس شده»گيري موجود  به یك ماتریس : تبدیل ماتریس تصميم 8گام 

(6)  j = 1, 2, …, n.     i= 1, 2… m    ،
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 : مشخص نمودن مقادیر ایده آل مثبت و ایده آل منفی. 5گام
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وردن فاصله هر گزینه از آبراي بدست  : محاسبه اندازه فاصله از ایده آل مثبت و منفی 4گام

هاي مثبت و منفی، دو روش وجود دارد: روش اقليدسی و ورش بلوکی. در اینجا آلایده

 گردد:رابطه مربوط به روش اقليدسی بيان می

                                           ام از ایده آل مثبتiفاصله گزینه          (5)

2

1

( )
j

n

i ij s
j

D v v 





   

 ام از ایده آل منفی                                           iفاصله گزینه        ( 4)

2

1

( )
j

n

i ij s
j

D v v 





   

 ها به راه حل ایده آل. گزینه: محاسبه نزدیکی نسبی  3گام 

این شاخص را جهت ترکيب کردن مقادیر 
iD  و

iD ها نسبت به  و در نتيجه مقایسه گزینه

  کنيم، که با رابطه زیر قابل محاسبه است: هم تعریف می

 (3)                        

 رتبه بندي گزینه ها بر اساس نزدیکی آنها به ایده آل هاي مثبت و منفی. -1گام 

 

 مسائل چند بخشی

باشد ریزي، مسائل چند بخشی مینواع مسائل مقياس بزرگ در برنامهترین ایکی از متداول

باشد. مسائل چند بخشی گونه مسائل میهميناز موضوع مورد مطالعه در این پژوهش نيز  که

 هايبخشپوشش با هاي فرعی تحت که تعدادي شرکت هستندهاي بزرگی شرکتبيانگر 

هاي شرکت صرفاً به دنبال از آنجا که هر یك از بخش مختلف و نسبتاً مستقل از هم دارند.

به چند مساله فرعی تجزیه  بنابراین مساله تقریباً ،به خود است بهينه نمودن عمليات مربوط

هاي کلی خود بر شود. اما شرکت مادر به منظور ایجاد هماهنگی، کنترل و اعمال سياستمی

i
i

i i

D
C

D D
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 که این منابع کندتقسيم می اهاي تابعه، منابع و امکانات مشترکی را بين آنهها یا بخششرکت

 شود. اهر میظریزي هاي مشترك در طول برنامهمحدودیتو امکانات در قالب مجموعه 

هاي هاي مشترك به شکل مستطيل نشان داده شده است که همه بخش( محدودیت6در شکل )

به شکل مربع  هاي تابعه نيزدهد. ضرایب هر یك از شرکتمجزاي دیگر را به یکدیگر پيوند می

شود. به مسائل چند بخشی، مسائل گفته می یك از آنها یك بلوك نشان داده شده است که به هر

 .(6536)مهرگان، شوددار نيز گفته میبا ساختار بلوکی زاویه
 

 بخش  
⏟  

 بخش  
⏟  

 بخش آخر 
⏟    

 

 

 

 

 

 

 

 

  می شود: شکل کلی مسائل چند بخشی به صورت زیر نوشته
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    (1                                                     )

                         

   =                       
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                                   …                            .        
                                       …                        . 
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 نمایش مساله برنامه ریزي چند بخشی با ساختار بلوکی زاویه دار -6شکل 
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 ر مورد بررسی قرار می گيرند:پارامتر هاي مدل به صورت زی

 ام -iبعدي به عنوان ضرایب متغير  -nیك بردار ستونی     :  

 ام  -iبردار ستونی به عنوان ضریب محدودیت عمومی براي متغير       

 ام    -iبردار ستونی به عنوان ضریب محدودیت براي زیر مساله       

    :  مقدار سمت راست براي محدودیت عمومی

 ام  -iزیر مساله مقدار سمت راست براي محدودیت :      

هاي دهنده محدودیتنشان {            |  }  که در آن مجموعه محدب 

 هاي مختلف براي هر یك از مسائل برنامه ریزي می باشد.بخش

 

 مساله مورد برررسی

پایه مسائل چند هدفه مقياس بزرگ با مدلی که در این تحقيق مدنظر است، مدلی است که بر 

باشند ساختار بلوکی زاویه دار تحت شرایط عدم قطعيت با ضرایبی که داراي ساختار فازي می

طراحی گردیده است. این ساختار به صورت فازي مثلثی در نظر گرفته شده است. هریك از 

ته باشند. ضمناً توابع هدف توانند از چندین تابع تشکيل یافها خود میتوابع هدف یا محدودیت

توانند به صورت غير خطی و یا حتی غير محدب در نظر گرفته شوند. عدم ها مییا محدودیت

 گيرد.به کمك ماتریس هسين مورد بررسی قرار می ،تحدب در مسائل چند متغيره مورد بررسی

مساله در نظر زیر  qها در یك مساله مقياس بزرگ، در مدل مورد بررسی، تعداد زیر مساله

تواند شامل چندین تابع باشد. ویژگی مشترك هر یك از توابع هدف می. گرفته شده است

ري سازشی گيتصميم پيشنهاديمدل  باشد. هدف در تفکيك پذیر بودن آنها می تمامی توابع

و ساختار بلوکی با مقياس بزرگ  غير محدب ریزي چند هدفه غيرخطیل برنامهئبراي مسا

 این گيري بهبه همراه پارامترها و متغيرهاي تصميم تحت شرایط عدم قطعيتدار زاویه

 گردد:صورت ارائه می
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 ̃ (  )    ̃                                             

 ̃ (  )    ̃                                                
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
 ̃ (  )     ̃                                         

 ̃ ( )  ∑ ̃  (  )   ̃

 

   

                                               

    

 

  (    ̃)    ̃    ∑    
   
   (     ̃)  ∑ ∑  ̃           (  ) 

 
   

 
       (2) 

 

باشد. امين تابع هدف می -i متغير در امين -j  امين تابع مربوط به -k،  (  )    که در آن 

  تواند به صورت یك تابع غير خطی مطرح باشد. همچنين که می
 
(  )                

به  ( )̃  متغير می باشد. به همين ترتيب  امين -j  امين محدودیت مربوط به -n به عنوان 

 nعنوان یك محدودیت عمومی که می تواند همزمان تمامی متغير ها را شامل شود در فضاي 

 باشد.، می     متغيره

 

باشند:پارامترهاي مدل ارائه شده بصورت زیر می                                                  

تعداد توابع هدف در مساله چند هدفه            L           

تعداد زیر مساله ها                       q 

N                  تعداد متغيرها 
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    i= 1,2,. . . ,q         ام     و      -i مجموعه متغيرهاي زیر مساله          

 ام      -i زیر مساله     

  ام.      -iام     براي زیر مساله  -iام مربوط به متغير  -iتعداد توابع براي رابطه          

R      مجموعه اعداد حقيقی 

 ام      -iبراي تابع  (   )یك ماتریس قطري      

ام  در  -jام مربوط به متغير  -kبراي تابع به عنوان ضریب  (   )یك ماتریس قطري        

 ام.      -iتابع 

ام مربوط به متغير  -iبراي محدودیت  به عنوان ضریب  (   )یك ماتریس قطري       

j-   ام 

ام مربوط  -iبراي محدودیت عمومی  به عنوان ضریب  (   )یك ماتریس قطري       

 ام   -jبه متغير 

 ام -iبراي تابع هدف بعدي به عنوان ضریب – nیك بردار سطري     ̃ 

ام  -iبراي تابع هدف بعدي از پارامترهاي فازي به عنوان ضریب – nیك بردار سطري      ̃ 

 ام   -jمربوط به متغير 

ام   -jام مربوط به متغير  -kبراي تابع بعدي از پارامترهاي فازي – nیك بردار سطري        ̃ 

 ام.  -iدر تابع 

تواند شامل تمامی متغيرها باشد( هایی که میهاي عمومی )محدودیتتعداد محدودیت      

        در فضاي 

M   تعداد محدودیت ها 

 ام -iتعداد محدودیت ها براي متغير       

 بعدي سمت راست براي محدودیت عمومی   -  بردار    ̃  

 ام   -iبعـــدي ســـمت راســـت بـــراي محـــدودیت عمـــومی بـــراي زیـــر مســـاله   -  بـــردار      ̃ 

 i = 1,2,. . . ,qو   
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 باشد. همچنين  بعدي می -N یك بردار تصميم گيري   (           )  که در آن 

  (   ̃ ), i=1,2,…, L  تابع هدفi-  می باشد. در این مدل فرض شده است که ام

گردد که تمام یا تعدادي از توابع کيك پذیر می باشند. خاطر نشان میتوابع هدف به فرم تف

هدف یا توابع در محدودیت ها می توانند به صورت غير خطی و حتی غير محدب مطرح 

-لوکی زاویه دار با ضرایب فازي میگردند. یك مساله مقياس بزرگ غيرخطی  با ساختار ب

ه شده و سپس در مقياس کوچکتر حل لف به  زیر مساله تجزيوو -تواند طبق الگوریتم دانتزیگ

 اند به صورت زیر نوشته گردد:گردد. زیر مساله   می تو
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شود. تابع هدف می  Lام شامل  -iزیر مساله  شود،( دیده می3همان طور که در مساله شماره )

(  )  ̃ همچنين در رابطه  در  ام -jمتغير به عنوان تابعی براي      ، تابع          ̃  

باشد. همچنين تمامی ضرایب در توابع هدف و محدودیت ها به صورت ام می -iمحدودیت  

 فازي مثلثی فرض شده است.  
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روش حل به کمك تاپسیس برای حل مسائل چند هدفه مقیاس بزرگ غیر خطی 

 با ضرایب فازی

 

وولف به منظور مساله مقياس بزرگ اوليه به کار رفته و -روش تجزیه دانتزیگدر این بخش 

با به کار  را به چند زیر مساله غير خطی با ابعاد کوچکتر تبدیل نموده است. به عبارت دیگر آن

 بعدي به فضاي بسيار کوچکتر کاهش -Nوولف از فضاي -بردن روش تجزیه دانتزیگ

هدفه به  -Lو در نهایت در این روش حل، با به کار بردن روش تاپسيس، یك مساله   ایمیافته 

یك مساله دو هدفه تبدیل شده است. براي به دست آوردن یك جواب سازشی از مساله 

براي هریك از   (NIS)و ایده آل منفی   (PIS)اصلی، ابتدا یك جواب ایده آل مثبت 

ریم، سپس با به کار يگدر نظر می (رفتن سایر اهدافبدون در نظر گ)اهداف بطور جداگانه 

تك هدفه هاي مثبت و منفی یك مساله با دو تابع هدف و در نهایت مساله نهایی آلبردن ایده

شود که با حل این مساله جواب نهایی براي هر یك از زیر ها ساخته میبراي هر یك از زیر مساله

 باشد:براي بدست آوردن جواب داراي گام هاي زیر می آید. مدل ارائه شدهها بدست میمساله

زیر مساله تجزیه   qوولف به  –مساله اصلی را با استفاده از منطق تجزیه دانتزیگ  -6گام 

 صورت زیر ارائه گردد:ه ام می تواند ب -iنمایيد. زیر مساله 
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ریزي خطی به صورت گام به گام مطرح وولف براي مسائل برنامه -روش تجزیه دانتزیگ

فضاي  هدف یافتن ،ریزي غير خطی در روش ارائه شدهبراي یك مساله برنامه گردد. ولیمی

باشد. همان طور که در  مساله تجزیه شده ها میها یا همان بلوكمشترك بين تمامی زیر مساله

هاي مختص ام، برخی محدودیت -i( مشخص گردیده است، براي زیر مساله 62در رابطه )

براي  هاي عمومی که مشتركاین محدودیت ت و عالوه برهمين زیر مساله آورده شده اس

   ها است نيز در مدل آورده شده است.تمامی زیر مساله

با یك روش ساده هر مساله فازي را به سه مساله غير فازي تبدیل نمایيد. این روش  -8گام 

 ;Zimmermann, 1978)براي دیفازي نمودن برخی مسائل فازي مطرح گردیده است

Hu et al., 2009; Liu et al., 2013). 

ها به صورت فازي مثلثی در نظر به دليل اینکه تمامی ضرایب در توابع هدف و محدودیت

 اند.اند، بنابراین هر یك از توابع هدف فازي به سه تابع هدف قطعی تبدیل گردیدهگرفته شده

 اند.گردیدههاي فازي به سه محدودیت قطعی تبدیل همچنين هر یك از محدودیت

 شود:ام فازي به صورت زیر به سه مساله قطعی تبدیل می -iزیر مساله 
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    (   ) (   )             
    (   ) (       )     
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براي هریك از اهداف به طور   (NIS)آل منفیایدهو   (PIS)آل مثبتهاي ایدهجواب -5گام 

 محاسبه نمایيد. بصورت زیر:بدون در نظر گرفتن سایر اهداف جداگانه 

 

 

       
       (   )   (  ) (   (  )    (  )                       (63)                  

       
        (   )   (  ) (   (  )    (  )}                      (61)                                             

  

 باشد.نشان دهنده تابع هزینه می   (  )   نشان دهنده تابع سود و (  )   که در آن     

توانيم از یك روش باید توجه داشته باشيم که چنانچه مساله مورد بررسی محدب نباشد می

ها بهره گيریم. منطق گام سوم در روش آزادسازي الگرانژ یا سایر روش عددي مانند روش

دهد که با  ارائه شده این است که بهترین جواب براي یك مساله چند هدفه زمانی رخ می

ها به صورت جداگانه یکسان باشد. به همين دليل نيز جواب حاصل از حل تك تك مساله

 مجزا از سایر اهداف در نظر گرفته و جواب بهينه ابتدا هر یك از اهداف را به صورت کامالً

باشد. با محاسبه آوریم. چنين جوابی به عنوان یك جواب ایده آل میحاصل را بدست می
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آید. هاي ایده آل بدست میمقادیر بهينه هر یك از اهداف به طور جداگانه جدول جواب

گيریم. بدین صورت نيز در می همچنين هر یك از اهداف را در جهت کامالً مخالف ایده آل

که چنانچه تابع هدف بصورت ماکزیمم سازي مطرح گردیده باشد، براي یافتن مقدار ایده آل 

 کنيم و برعکس.مينيمم سازي مطرح می را به صورت منفی آن

هاي مثبت و منفی محاسبه شده در گام سوم، یك مساله با دو تابع آلبا به کار بردن ایده -4گام 

 صورت زیر:ه آل مثبت و بيشترین فاصله از ایده آل منفی( بسازید. ب)کمترین فاصله از ایدههدف 
 

  
    ∑   (

   
     

   
     

 )    
 ∑   (

       
 

   
     

 )    
                          (62)                         

  

 

  
    ∑   (

       
 

   
     

 )    
 ∑   (

   
     

   
     

 )    
                           (62)                                                      

  

 

  گردد، درتابع (  مشاهده می62همان طور که در رابطه )
، هدف مينيمم نمودن فاصله از     

  باشد. توابع هدف مورد بررسی در تابع هاي مثبت میآلایده
توانند به صورت سود می     

و یا هزینه باشند. اگر تابع هدف از جنس سود باشد و به عبارتی به صورت ماکزیمم سازي 

   مطرح گردیده باشد، در این صورت 
فاصله تابع  بيشترین مقدار تابع را خواهد داشت و   

  آن در قسمت اول تابع  از    
گردد. همچنين چنانچه تابع هدف از جنس مطرح می    

   سازي مطرح گردیده باشد، در این صورت هزینه باشد و به عبارتی به صورت مينيمم
   

  از آن در قسمت دوم تابع    کمترین مقدار را دارد و فاصله تابع 
گردد. مطرح می    

  ري در تابع چنين ساختا
( نشان داده شده 62نيز وجود دارد. همان طور که در رابطه )    

  است، تابع 
باشد. اگر تابع هدف هاي منفی میآل، هدف ماکزیمم نمودن فاصله از ایده   

   سازي مطرح گردیده باشد، به صورت ماکزیمم
کمترین مقدار تابع را خواهد داشت و   

  از آن در قسمت اول تابع     یك از توابع  تابع فاصله هر
آمده است. همچنين اگر     
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   تابع از جنس هزینه باشد، 
بيشترین مقدار تابع را خواهد داشت و تابع فاصله هریك از   

  از آن در قسمت دوم تابع     توابع 
 آمده است.     

 کنيم:ریزي دو هدفه زیر  را به این منظور معرفی میه مفهوم جواب سازشی مساله برنامهبا توجه ب

 

Min   
   

                                                                                                            
(63) 

Max   
   

                                                                                                                                             

       
مين، به جاي دو -در این قسمت طبق مدل زیمرمن، یك تابع هدف با منطق بهينه سازي ماکس

معرفی و سپس توسط  6322گردد. این مدل توسط بلمن و زاده در سال تابع هدف معرفی می

 [.54]زیمرمن گسترش یافت 

 باشد:صورت زیر میه گام هاي این مدل ب

 ( تشکيل دهيد: 5و 8) هايرا مطابق با شکل     و      توابع عضویت  -6-4گام 

 باشد:صورت زیر میه ب     تابع عضویت براي 

  ( )  
(  

   ) (  
   )

(  
   )    (  

   ) 
                                                                                )82(      

                                                                                                                                            

                          

 

( d    )  ( d    )  

         1  

 1 ( )  

         0  
 

  تابع عضویت  -8شکل 
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 باشد:صورت زیر میه ب      همچنين تابع عضویت براي  

  ( )  
(  

   ) (  
   ) 

  (  
   )  (  

   ) 
                                                                (86)                      

  

 

(d    )*  (d    )- 

         1  

 2 ( )  

         0   

  تابع عضویت  -5شکل    
    

 همان تابع عضویت یـك عـدد   ( )  ( نشان داده شده است، تابع 82همان طور که در رابطه)

، تـابع عضـویت عـدد     ( )  ( 86باشد. همچنين طبق رابطـه ) می فازي مثلثی در نيمه دوم آن

 باشند.  مثلثی در نيمه اول مثلث می

ها  تشکيل دهيد. سپس تابع عضویت نهایی تك هدفه را براي هر یك از زیر مساله -8-4گام 

 مساله تشکيل یافته را به منظور یافتن جواب نهایی حل نمایيد: 

                                 

      

{
 

 
(  

   ) (  
   ) 

(  
   )    (  

   ) 
                                                                                   

                                                                               
(  

   )  (  
   )

  (  
   )  (  

   ) 
                                                                         (88)          

           

  

                            

. براي را به طور همزمان ماکزیمم نمایيم 6-4خواهيم توابع عضویت محاسبه شده در گام می

ریزي دفه فوق با روش منطق فازي به یك مساله برنامهدو هریزي منظوري مساله برنامهچنين 

  گردد.یك هدفه تبدیل می
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( آمده است:4وولف در شکل ) -فلوچارت روش ارائه شده بر اساس دانتزیگ  

    

                             

    

                               

                                 

                   

                                  

                               

        

    TOPSIS                 

                            

       

               -             

      

                             

           

                         

                

                      

               

                      

               

                      

                   

          

                          

                     

    

                                  

                             

            

             

              

               

      

 
 فلوچارت روش ارائه شده براي مسائل چند هدفه فازي مقياس بزرگ با ساختار بلوکی زاویه دار -4شکل     

 مساله نهایی
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 مثال عددی

گردد. در این مثال سه در این بخش با ارائه یك مثال گام هاي روش حل ارائه شده به خوبی تبيين می

به صورت فازي مثلثی  هاتابع هدف وجود دارد که ضرایب همگی آنها و نيز ضرایب محدودیت

 مطرح گردیده است. مساله اصلی به صورت زیر مطرح گردیده است:

 
P: 

     ( )  (     )(    )  (     )  
  (     )(    )   

     ( )  (     )   (     )   (     )   
                             (85)                                                                   

   
     ( )  (     )  

  (     )   (     )   
   

 
Subject to:      

   

{
  
 

  
 
 (     )   (     )   (     )   (     )           

(     )  
  (     )   (     )   (        )

(     )  (     )   (     )                                      
(     )  (     )   (     )                                      

(     )  (     )

   (     )                                      }
  
 

  
 

  

 

 باشد، مساله اصلی به سه با فرض اینکه مساله داراي سه بخش مجزا نسبت به یکدیگر می

 هاي حل مساله در مثال زیر نشان داده شده است:زیر مساله تبدیل گردیده است. بنابراین گام

کنيم. مساله اولی بر مساله تجزیه میرا به سه زیر با در نظر گرفتن مساله اصلی، آن -6گام 

 باشد:بصورت زیر می    اساس متغير 
 

 

             ( )  (     )(    )  

               ( )  
(     )                                                                                            (84)   
  
               ( )  (     )  
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Subject to: 

    {

 (     )   (     )   (     )   (     )          

(     )  
  (     )   (     )   (        )

(     )  (     )   (     )                                      
        

}  

 

به      و زیر مساله سوم بر حسب متغير     همانند زیر مساله اول، زیر مساله دوم نيز بر حسب متغير 

 باشند:صورت زیر می

           ( )  (     )  
                            

               ( )  (     )                                                                                                    
 (83)  

               ( )  (     )    

 

Subject to: 

    {

 (     )   (     )   (     )   (     )          

(     )  
  (     )   (     )   (        )

(     )  (     )   (     )                                    
        

}   

 

            ( )  (     )(    )   

               ( )  (     )  
                                                                                                    

 (81) 

               ( )  (     )  
    

 

Subject to: 

    {

 (     )   (     )   (     )   (     )          

(     )  
  (     )   (     )   (        )

(     )  (     )   (     )                                      
        

}  

 

ها به صورت فازي مثلثی از آنجایی که همه ضرایب در توابع هدف و محدودیت -8گام 

با  گردد.بنابراین هریك از زیر مسائل فازي به سه مساله قطعی تبدیل می ،اندمطرح گردیده

این  ( هر یك از مسائل فازي را به مسائل قطعی تبدیل نمایيد. به2و 1و 3استفاده از روابط )

 صورت:
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         ( )  (    )  

               ( )                                                                                                                                  

               ( )    
   

         Subject to: 

                       (82) 

 

         ( )   (    )  

               ( )                                                                                                                                  

               ( )     
   

         Subject to: 

                       (82) 

 

 

         ( )  (    )  

               ( )                                                                                                                                  

               ( )    
   

         Subject to: 

                       (83) 

         
 
            ( )    

  

               ( )                                                                                                                                    

               ( )       
          Subject to: 

                        (52) 

 

            ( )     
  

               ( )                                                                                                                                  

               ( )       
          Subject to: 

                         (56) 

 

            ( )    
  

               ( )                                                                                                                                 

               ( )       
          Subject to: 

                      (58) 

 

 

 

         
         ( )   (    )  

               ( )     
                                                                                                                          

               ( )    
   

         Subject to: 

                     (55) 

          ( )   (    )    

               ( )     
                                                                                                                          

               ( )     
   

         Subject to: 

                       (54) 

         ( )   (    )  

               ( )     
                                                                                                                          

               ( )    
   

        Subject to: 

                    (53) 

 

 کنيمهاي مثبت و منفی را محاسبه میآلمقادیر ایده  -5گام 

در این مرحله مقادیر بيشينه و کمينه هر یك از اهداف را بدون در نظر گرفتن سایر اهداف  

 ( آمده است. 6محاسبه می کنيم. مقادیر ایده آل هاي مثبت براي هر یك از  اهداف در جدول)
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   هاي مثبت براي هر یك از اهداف بدون در نظر گرفتن سایر اهداف براي مساله آلمقادیر ایده -6جدول

                     

          2 1 1 0 0 
          0.4445         2.7779 1.6667 0 0 

       0.4445 3.3333         1.6667 0 0 
        
          4 2 1 0 0 
          0.8890         5.5558 1.6667 0 0 

       0.8890 6.6667         1.6667 0 0 
        
          0 0 0 0 0 
      
    

     
      

1    0 0 0 0 

       1 0    0 0 0 
 

PIS:    
  (  

    
    

  )  (               )  
          

  (  
    

    
  )  (               )   

          
  (  

    
    

  )  (     )   
( آمده است.8همچنين مقادیر ایده آل هاي منفی براي هر یك از اهداف در جدول )  

   هاي منفی براي هر یك از اهداف بدون در نظر  گرفتن سایر اهداف براي مساله آلمقادیر ایده -8جدول

                     

          0 0 0 0 0 
          1    0 0 0 0 

       1 0    0 0 0 
        
          0 0 0 0 0 
          2    0 0 0 0 

       2 0    0 0 0 
        
          2 1 1 0 0 
      
    

     
      

0.4445         2.7779 1.6667 0 0 

       0.4445 3.3333         1.6667 0 0 
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NIS:    
  (  

    
    

  )  (     ) 

           
   (  

    
    

  )  (     )  

            
   (  

    
    

  )  (                )  

 

دهيم تشکيل می را      and     در گام قبلی، توابع  PIS, NISگيري از مقادیر محاسبه شده با بهره

 به صورت زیر: 

 

  
   

= 
 

 
(
(    )        

             
) +  

 

 
(

          

             
)  

 

 
(

         
 

             
)  

 

 
(
 (    )        

             
) + 

 

 
(

          

             
) 

 
 

 
(

          
 

             
)  

 

 
(
       (    ) 

             
) +  

 

 
(

          

             
)  

 

 
(

  
        

             
)                    (51) 

 

  
   

 =
 

 
(
       (    ) 

             
) +  

 

 
(

          

             
)  

 

 
(

  
        

             
)  

 

 
(
        (    ) 

             
) + 

 

 
(

          

             
) 

 
 

 
(

   
        

             
)  

 

 
(
(    )        

             
) +  

 

 
(

          

             
)  

 

 
(

         
 

             
)                     (52) 

 

 آوریم.در قالب جدول زیر می       and     مقادیر بهينه را براي  -4گام 

 

  هاي مثبت و منفی براي توابع مقادیر ایده آل -5جدول
  و     

   براي مساله    

 
ایده آل 

 مثبت

ایده آل 

 منفی

     
           3.5185 

     
    2.1852 1.3333 
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 با استفاده از مقادیر محاسبه شده در گام قبلی ، توابع عضویت به صورت زیر محاسبه  -6-4گام 

 گردند:می

  ( )           
                                 

     (52) 

 

  ( )           
                   

 (53)

                        

 

 

را حل می کنيم تا جواب نهایی بدست آید. مساله نهایی را نوشته و آن -8-4گام   

      

         
                                                                                                          

 (42) 

         
                     

             

                       
     

  سطح رضایت بخشی و     که در آن 
 جواب نهایی سازشی می باشد.  

 

هـاي  آلکنيم. مقادیر ایـده مساله یك، این مقادیر را براي زیر مساله دوم نيز تکرار میشبيه زیر 

( نشان داده شـده  4گردد که در شکل )مثبت و منفی براي مساله دوم به صورت زیر محاسبه می

 است.
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   مساله مقادیر ایده آل هاي مثبت براي هر یك از اهداف بدون در نظر  گرفتن سایر اهداف براي  -4جدول

                     
          0 0 0 0 0 
          4    4 0 2 0 

       4 2    0 2 0 
        
          0 0 0 0 0 
          12    6 0 2 0 

       12 4    0 2 0 
        
          2 4 0 2 0 
                   0    0 0 0 0 
       0 0    0 0 0 
 

 باشد.  اهداف بدون در نظر گرفتن سایر اهداف به صورت زیر می هاي منفی هر یك ازآلهمچنين مقادیر ایده

 
   هاي منفی براي هر یك از اهداف بدون در نظر  گرفتن سایر اهداف براي مساله آلمقادیر ایده -3جدول

                     
          2 4 0 2 0 
          0    0 0 0 0 

       0 0    0 0 0 
        
           4 6 0 2 0 
          0    0 0 0 0 

       0 0    0 0 0 
        
          0 0 0 0 0 
                   4    4 0 2 0 
       4 2    0 2 0 
 

  ، مقادیر قبلهاي گام ها، در این مرحله با توجه به دادهآلپس از تعيين مقادیر ایده
  و     

    

 گردند.به عنوان توابعی براي نشان دادن ميزان نزدیکی و دوري مقادیر ایده آل از توابع بررسی می



 777 .... برایTOPSISگیری سازشی بر اساس روش مدل تصمیم

 

 
 

 

  
   

= 
 

 
(

  
        

             
) +  

 

 
(

         

             
)  

 

 
(

          

             
)  

 

 
(

   
        

              
)   

 

 
(

          

             
)  

 

 
(

          

             
)  

 

 
(

         
 

             
)+ 

 

 
(

         

             
)  

 

 
(

          

             
)                  (46) 

 

  
   

 =
 

 
(

         
 

             
) +  

 

 
(

         

             
)  

 

 
(

          

             
)  

 

 
(

           
 

              
)  

 

 
(

          

             
)  

 

 
(

          

             
)  

 

 
(

  
        

             
) + 

 

 
(

         

             
)  

 

 
(

          

             
)                      (48) 

 

 

  مقادیر ایده آل هاي مثبت و منفی براي توابع  -1جدول
  و     

   براي مساله     

مثبت آلایده  منفیایده آل   

     
    1.3333 1.6667 

     
    1.6667 1.3333 

 

 توابع عضویت محاسبه شده به صورت روابط زیر محاسبه گردیده است.

  ( )          
           (45)                                

  

 

  ( )        
          +0.8519      (44)                               
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ریـزي تـك   عضویت گام قبـل، یـك مسـاله برنامـه     در این مرحله با بهره گرفتن از مقادیر توابع

مقدار جواب بهينه براي زیر مسـاله  ریزي م. و سپس با حل این مساله برنامهدهيهدفه تشکيل می

 .گردددوم محاسبه می

      

        
                                                           

                                                           (43) 

      
                       

             

                 
     

 

گـردد. بـه ایـن ترتيـب ابتـدا      ، زیر مساله سوم نيز با همان روش محاسـبه مـی  8و 6همانند مسائل 

 دهيم.( شامل مقادیر ایده آل مثبت را تشکيل می1جدول )
 

   مقادیر ایده آل هاي مثبت براي هر یك از اهداف بدون در نظر  گرفتن سایر اهداف براي مساله  -2جدول

                     
          0 0 0 0 0 
          10.8889         1.7778 0 0 1.3333 

       10.8889 3.5556         0 0 1.3333 
        
          0 0 0 0 0 
          16.3333         3.5556 0 0 1.3333 

       16.3333 5.3333         0 0 1.3333 
        
                3.5556 1.7778 0 0 1.3333 
            2    0 0 0 0 
       2 0    0 0 0 
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 ( آمده است.2هاي منفی نيز در جدول )آلمقادیر ایده
   هاي منفی براي هر یك از اهداف بدون در نظر  گرفتن سایر اهداف براي مساله آلمقادیر ایده -2جدول

                     
                3.5556 1.7778 0 0 1.3333 
          2    0 0 0 0 

       2 0    0 0 0 
        
                5.3333 3.5556 0 0 1.3333 
          3    0 0 0 0 

       3 0    0 0 0 
        
          0 0 0 0 0 
             10.8889         1.7778 0 0 1.3333 
       10.8889 3.5556         0 0 1.3333 

 

 دهيم.ها را تشکيل میآلها توابع بيان کننده ميزان دوري و نزدیکی به ایدهآلپس از محاسبه مقادیر ایده
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 ( آمده است.3دوري و نزدیکی در جدول ) مقادیر بيشينه و کمينه توابع
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  هاي مثبت و منفی براي توابع آلایدهمقادیر  -3دول
  و     

   براي مساله     

مثبتآلایده  منفیایده آل   

     
    3.1070 3.1086 

     
    5.0125 4.9937 

 

 

 گردد:( به صورت زیر محاسبه می63( و )64ط )توابع عضویت با استفاده از رواب

  ( )           
                                                     

 (42) 

 

  ( )        
                                                                                      

                        (43) 

 

پس از استفاده از مدل ارائه شده، جواب بهينه نهایی به صورت زیر محاسبه خواهيد گردید. به صورت 

 زیر:

       

         
                                                                                                            

 (32) 
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 آنالیز نتایج 

دید. که هریك از در این مثال همان طور که نشان داده شد، یك مساله سه هدفه مطرح گر

 گردند. ها در فضاي سه بعدي مطرح میاهداف و محدودیت

  )   عالوه بر این، 
    

    
  گردد که در آن مطرح می ( 

 ,   
    

از به ترتيب   

ها نيز بدست آمده اند. همچنين محدودیت          یگر حل سه زیر مساله مستقل از همد

هایی هستند که مختص هر یك از متغيرهاي شوند. یك دسته محدودیتتقسيم می به دو دسته

هاي خاص هر متغير به همراه زیر مساله می باشند که هر یك از محدودیت    و  و    

هاي عمومی ها نيز محدودیتدسته دیگر محدودیتگردند. وط به همان متغير مطرح میمرب

در حقيقت به جاي بررسی  توانند شامل همگی یا تعدادي از متغير هاد باشند.باشند که میمی

-را در یك فضاي یك بعدي جستجو می تابع هدف اب بهينه در یك فضاي سه بعدي،جو

   کنيم. مقدار سطح مورد قبول و رضایت بخش 
بر اساس طرح مساله در فضاي یك   

، همزمان   محاسبه گردیده است. در حقيقت با افزوده شدن بر مقدار    بعدي وابسته به 

مقدار تابع همچنين باشد. هاي منفی میآلنيز به عنوان دور شدن از ایده      ابع  مقدار ت

     یابد. مقدار بهينه براي متغير هاي مثبت نيز کاهش میآلبه عنوان ميزان نزدیکی به ایده      

 ( آمده است.3در شکل )      و         هاي توابع . رفتار          برابر است با:

 

 

  
 براي زیر مساله اول     و      نمودار روند تغييرات توابع  -3شکل 
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 ،نقطه صفر به سمت نقطه دو( نشان داده شده است هر چه از 3همان طور که در شکل )

ولی همزمان گردد. افزوده می     کاسته شده و بر مقدار       کنيم از مقدار  حرکت می

اینکه باید به محدودیت متغير توجه داشته  به دو مورد دیگر باید همزمان توجه داشت. اوالً

باید بين صفر و یك باشد. که با در نظر گرفتن هر دو نکته   اینکه سطح ارضا  باشيم و ثانياً

 مقدار بهينه مقدار صفر خواهد بود. 

مين ترتيب محاسبه می گردند. نوع رفتار تابع  براي شبيه مسئله اول، مسائل دوم و سوم نيز به ه

 ( آمده است.1در شکل )8زیر مسئله 
 

 
 

 دومبراي زیر مساله      و      نمودار روند تغييرات توابع  -1شکل 

همان طور که در شکل نشان داده شده است هر چه از نقطه صفر به سمت نقطه دو حرکت 

گردد. ولی همزمان به دو افزوده می     کاسته شده و بر مقدار       از مقدار ، کنيممی

مورد دیگر باید همزمان توجه داشت. اوال اینکه باید به محدودیت متغير توجه داشته باشيم و 

باید بين صفر و یك باشد که با در نظر گرفتن هر دو نکته مقدار بهينه   اینکه سطح ارضا  ثانياً

 مقدار صفر خواهد بود. 

گردند. رفتار توابع مورد شبيه مسئله اول، مسائل دوم و سوم نيز به همين ترتيب محاسبه می

 ( مطرح گردیده است.2بررسی براي زیر مساله سوم نيز در شکل )
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 براي زیر مساله اول     و      ت توابع نمودار روند تغييرا -2شکل 

 

       در نقطه صفر کمترین و نيز تـابع        ( پيداست مقدار تابع  2همان طور که از شکل )

  بنابراین نقطه در نقطه صفر بيشترین مقدار خود را دارند.
به عنـوان اولـين پيشـنهاد           

محـدودیت ایـن    محدودیت متغير ها معلوم می شود که از نظـر گردد. حال با بررسی مطرح می

بـدین معنـی              ، در عين حال مقدار سطح رضایت نيـز کـه  نقطه قابل قبول است

بنـابراین همـان    که این جواب با بيبشترین سطح امکان پذیري قابـل قبـول بدسـت آمـده اسـت.     

 گردد.جواب تایيد می

 گيرينتيجه

در این مقاله تاکيد اصلی بر روي استفاده از روش تاپسيس به عنوان یك روش تصـميم گيـري   

دار زرگ فازي بـا سـاختار بلـوکی زاویـه    به منظور حل مسائل برنامه ریزي مقياس باست که سازگار 

بعـدي بـه مسـائل     -nوولـف مسـاله از فضـاي     -در این روش ابتدا از منطـق دانتزیـگ   باشد.می

 شود.  فضاي یك بعدي تبدیل می کوچکتر در

بهينـه   هـاي جـواب در روش ارائه شده هر مساله فازي به سه مساله غير فازي تبدیل شـد. سـپس   

سـيس بـه عنـوان یـك     روش تاپ ،براي هر یك توابع هدف قطعی شده بدست آمد. پـس از آن 

آل ایـده گيري براي بدست آوردن توابعی براي ارزیابی ميزان نزدیکی به روش سازشی تصميم

مثبت و دوري از ایده آل منفی به کار برده شد. سپس روش بهينـه سـازي زیمـرمن بـراي حـل      
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مساله دو هدفه و تبدیل آن به یك مساله یك هدفه به کار برده شد. به طـور کلـی یـك مسـاله     

n-  هـا  بعدي  به یك مساله یك بعدي کاهش داده شد. در این مدل توابع هدف و محـدودیت

صورت غير خطی و حتی غير محدب باشند. در نهایت نيز براي بيشتر روشن شـدن   توانند بهمی

یك مثال ارائه گردید و جواب بهينه براي آن بدست آمد. بررسـی مـدل ارائـه     ،مدل ارائه شده

تواند بـه عنـوان موضـوعی    شده در سایر انواع داده هاي غير قطعی مثل داده هاي خاکستري می

هاي تصـميم  ردد. همچنين بررسی روش حل به کمك سایر روشاي تحقيقات آتی مطرح گرب

تواند به عنوان یـك موضـوح تحقيـق مـورد مطالعـه      میگيري نيز از دیگر موضوعاتی است که 

 قرار گيرد.    
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