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هــدف از ایــن مقالــه ارائـهی مدلــی جهــت تخصیــص ســفارش بــه تأمینکننــدگان در شــرایط عــدماطمینــان اســت .بدیــن
منظــور از روشهــای برنامهریــزی فــازی و برنامهریــزی تصادفــی جهــت غلبــه بــر شــرایط عــدماطمینــان و ابهامــات موجــود
مدل برنامهریزی چندهدفه فازی -تصادفی

در مســئله استفادهشــده اســت .مــدل ارائهشــده ،بــرای یــک مســئله واقعــی در انتخــاب تأمینکننــدگان ب ـهکار گرفتهشــده اســت.
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مبیــن تخصیــص ســفارش بــه هریــک از تأمینکننــدگان بــا درنظرگرفتــن اهــداف فــازی ،متغیرهــای عــدد صحیــح
خروجــی مــدلّ ،
و تصادفیبــودن پارامترهــای تقاضــا و انعطافپذیــری اســت.

واژگان کلیدی:
انتخاب تأمینکننده ،برنامهریزی فازی ،برنامهریزی تصادفی ،تخصیص سفارش
 )1مقدمه
ازآنجاکــه فعالیتهــاي مربــوط بــه انتخــاب تأمینکننــده

سال چهارم -شماره  - 2پیاپی  - 12تابستان 1393

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

درچارچــوب مدیریــت زنجیــره تأمیــن پیچیــده هســتند،

رویکــرد انتخــاب تأمینکننــده بایــد قــادر بــه فائــق آمــدن
بــر ایــن پیچیدگیهــا بــوده و آنهــا را بــه شــمار آورد.
پیچیدگــی مســئله انتخــاب تأمینکننــده در شــرایط
عــدم اطمینــان بــا وجــود اهــداف بعض ـاً متعــارض تشــدید
میشــود .از مهمتریــن و پرکاربردتریــن روشهــاي

غلبــه بــر شــرایط عــدم اطمینــان برنامهریــزي فــازي و
تصادفــی اســت .در ایــن مقالــه یــک مــدل فــازي -تصادفــی

چندهدفــه بــراي مســئله انتخــاب تأمینکننــده توســعه

داده شــده اســت .برخــی از دادههــا و شــرایط پیرامــون
مســئله انتخــاب تأمیــن کننــده ضرورت ـاً بــه صــورت غیــر
دقیــق تشــخیص داده شــدهاند .هــدف از ایــن تحقیــق

غلبــه بــر شــرایط عــدم اطمینــان تأثیرگــذار بــر برخــی
پارامترهــاي مــدل بــا اســتفاده از برنامهریــزي تصادفــی و

ارائ ـهي چارچوبــی بــراي مســئله انتخــاب تأمینکننــده بــا
رویکــرد برنامهریــزي فــازي اســت.

روشهــاي کاراي زیــادي در حــوزه انتخــاب تأمینکننــدگان
توســط محققیــن پرشــماري اســتفاده شــده کــه در ایــن

مقالــه بــه برخــی از مطالعاتــی کــه در آنهــا از برنامهریــزي

تصادفــی و فــازي اســتفاده کــرده انــد ،بــه طــور مختصــر

اشــاره میشــود .یوســل و گونــري [ ]1مــدل جمعپذیــر

برنامهریــزي فــازي را بــراي مســئله انتخــاب تأمینکننــده

بســط دادنــد .مــدل ایشــان عــاوه بــر اینکــه بــر شــرایط
اطمینــان و ابهامــات موجــود پیرامــون مســئله غالــب اســت،
مقادیــر بهینــه تخصیــص مقــدار بــه هــر تأمینکننــده را

مشــخص مینمایــد  .آریــکان [ ]2بــا تعریــف ســه تابــع

هــدف هزینــه ،کیفیــت و تحویــل بــه موقــع بــه توســعهي

یــک مــدل چنــد هدفــه پرداختــه و رویکــردي جدیــدي

را بــراي بــرآورده نمــودن ســطوح مطلــوب تصمیمگیــران

بــراي اهــداف فــازي مذکــور ارائــه نمــوده اســت .وو و
دیگــران[ ]3ضمــن توســعهي یــک مــدل چندهدفــه فــازي،
ریســک موجــود در انتخــاب تأمینکننــدگان را موردبررســی

قــرار داده و نتایــج حاصــل از تحقیــق ایشــان مبیــن ایــن

حقیقــت اســت کــه اعمــال برخــی معیارهــاي کیفــی
در انتخــاب تأمینکننــدگان احتمــال انتخــاب یــک
تأمینکننــده خــاص را تقویــت مینمایــد .وو و دیگــران[]4
در شــرایط عــدم اطمینــان ،یــک مــدل تصادفــی -فــازي را

بــراي ریســک موجــود در مســئله انتخــاب تأمینکننــدگان

توســعه دادنــد .در مــدل ایشــان تئــوري مطلوبیــت بــراي

هریــک از مطالعــات ذکرشــده اگــر چــه شایســتگیهایی

دادههــاي تصادفــی و تئــوري مجموعههــاي فــازي بــراي

دارنــد ،امــا بــا دخیــل کــردن نظــرات تصمیــم گیرنــده در

[ ]6مســئلهي تخصیــص ســفارش بــه تأمینکننــدگان را بــا

ایــن پژوهــش بــه دنبــال توســعهي مدلــی بــراي تخصیــص

دادههــاي فــازي پیشنهادشــده اســت  .بیلســل و را وینــدران
اســتفاده از مــدل چندهدف ـهي تصادفــی در شــرایط عــدم

اطمینــان موردبررســی قــرار داده و بــه منظــور حــل مــدل،
راه حلهایــی را ارائــه نمودنــد  .مــدل ایشــان بــا مــد نظــر

مــدل هــاي خــود داراي کاســتی هایــی نیــز هســتند  .در

ســفارش بــه تأمیــن کننــدگان هســتیم ،در حالــی کــه
شــرایط مســئله در حالــت عــدم اطمینــان اســت ،امــا ســعی

بــر ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان از دخیــل کــردن نظــرات

نیــز بررســی نمــوده اســت  .لــی و زابینســکی[ ]7مــدل
برنامهریــزي تصادفــی دو مرحلـهاي و برنامهریــزي تصادفــی
را بــراي تعییــن تخصیــص ســفارش بــه تأمینکننــدگان و

مدنظــر قــرار دادن تخفیفــات قیمتــی موردبررســی

قراردادنــد .مــدل ایشــان قــادر بــه تحلیــل احتمــال بــرآورده
نشــدن تقاضــا توســط هــر یــک از تأمینکننــدگان و

هزینههــاي مربــوط بــوده اســت .آنچــه از مــرور ادبیــات

منتــج میشــود ایــن اســت کــه پژوهشهــاي پیشــین

در ارائــهي یــک مــدل منعطــف و قــوي ناتــوان بــوده بــه
بیــن اهــداف متعــارض را موردبررســی قــرار دهــد و همزمان
بــه ســطحی از رضایــت منــدي بــراي اهــداف و همچنیــن
محدودیتهــاي فــازي نائــل آیــد .اگرچــه مــدل برنامــه

ریــزي فــازي ،رویکــرد کارایــی بــراي غلبــه بــر شــرایط

عــدم اطمینــان پیرامــون مســئلهي انتخــاب تأمینکننــده
بــه شــمار مــی آیــد  ،امــا نتایــج حاصــل از مــدل یکپارچــه
بایــد بــراي مدیــر یــا تصمیــم گیرنــده ،رضایــت بخــش

بــوده و مطابــق بــا ترجیحــات وي باشــد کــه ایــن موضــوع
شــکاف تحقیقاتــی مســئله ي موردبررســی اســت .از ایـنرو،

در پژوهــش حاضــر نــه تنهــا برنامــه ریــزي فــاز ي بــه کار
گرفتــه شــده اســت ،بلکــه تــوازن بیــن بهینــه کــردن مدل و
ترجیحــات تصمیــم گیرنــده کامــا بــرا ي مــدل قابــل فهــم
اســت .از ســویی دیگــر ،غلبــه بــر شــرایط عــدم قطعیــت در

برخــی از پارامترهــا و محدودیــت هــاي مــدل از موضوعــات
چالــش برانگیــز مســئله ي انتخــاب تعیینکننــده بــوده

کــه مــدل ایــن پژوهــش بــا بــه کار بســتن برنامــه ریــزي
تصادفــی بــه شایســتگی در بــرآورد آن موفــق بــوده اســت.

قابلیــت اطمینــان سیســتم در بــرآورده نمــودن فضــاي
موجــه موجــود در شــرایط عــدم اطمینــان ،تمرکــز اصلی در

رویکــرد برنامــه ریــزي تصادفــی اســت[ .]8ســطح اطمینــان

بــه عنــوان کمینــه احتمــال بــرآورده نمــودن محدودیتهــا

پنداشــته مــی شــود [ .]10برنامــه ریــزي محدودیــت
تصادفــی کــه توســط چارنــز و کوپــر [ ]11معرفــی شــد،

بــا موافقــت تجــاوز محدودیتهــاي کالســیک و جایگزینــی

آنهــا بــا محدودیتهــاي تصادفــی اســت ،کــه یــک یــا
چنــد پارامتــر در یــک محدودیــت بــه صــورت احتمالــی در

نظــر گرفتــه میشــود و محدودیــت هــا بایــد بــا حداقــل
ســطح اطمینــان  α < 1در مســئله قــرار گیرنــد .صــورت

کلــی برنامــه ریــزي محدودیــت تصادفــی بــه شــکل رابطــه
( )1است:

)(1

}{x│P [(ξ│c(ξ)x≥b(ξ) )]≥α

کــه  xیــک متغیــر تصمیــم ξ ،بــردار تصادفــی کــه ضرایــب
فنــی ماتریــس  cرا تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و  bبــردار
مقادیــر ســمت راســت اســت.

مــدل محدودیــت تصادفــی ،بهصورتهــای مختلفــی

قابلبررســی اســت .فــرض بــر ایــن اســت کــه شــرایط

عــدماطمینــان فقــط روی مقادیــر ســمت راســت تأثیرگــذار

بــوده ،بنابرایــن ماتریــس ضرایــب فنــی بهصــورت دقیــق و
بــردار مقادیــر ســمت راســت بهصــورت تصادفــی در نظــر
گرفتهشــده اســت .فــرض کنیــد مقــدار ســمت راســت
محدودیــت  kیعنــی  bkاز توزیــع احتمــال بــا تابــع توزیــع
تجمعــی نرمــال  Fbkپیرویکــرده و هــدف ،آن اســت کــه
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گونــهاي کــه نتوانســته شــرایط عــدم اطمینــان و تــوازن

 )1-2برنامه ریزی تصادفی
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تأمینکننــدگان بــوده و اختــال در زنجیــرهي تأمیــن را

 )2روش تحقیق

درصــدد بــه کمینــه رســاندن ریســک موجــود در انتخــاب

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

قــرار دادن برخــی از پارامترهــاي مــدل بــه صــورت تصادفــی

تصمیم گیران در مدل پرهیز کنیم.

fi (x) ≥ mi
li ≤ fi (x) ≤ mi

هــر یــک از مقادیــر ســمت راســت محدودیتهــا بهصــورت
مســتقل بررســی و بــرآورده شــوند .بــا درنظرگرفتــن رابطــه

( )1ایــن شــرایط بهصــورت زیــر (رابطــه ( ))2درخواهــد

((5

)μfi (x) = {1 0 1- mi - fi (x) / mi- li

fi (x) ≤ li

آمــد:

)(2

)𝑥𝑥( 𝑖𝑖 𝑓𝑓𝜇𝜇
=

P(∑ n (i=1)cik xi ≥ bk) ≥ αk ,k=1,2,…,l

که برابر است با:
)≥ Fbk-1 (αk

i

1

cik x

)(i=1

n

∑ cik xi ) ≥ αk
)(3

n
)(i=1

∑( Fbk

k=1,2,…,l

کــه در آن  Fbk-1یــک مقــدار ثابــت بــرای  αkاســت .قابلذکــر
اســت کــه رابطـهی بــاال ،معادلـهی خطــی بهحســاب میآیــد.

𝑖𝑖𝑢𝑢

𝑖𝑖𝑚𝑚

)𝑥𝑥( 𝑖𝑖𝑓𝑓
,
شکل.1تابععضويتبراياهدافازنوعكمينه

مدل برنامهریزی چندهدفه فازی -تصادفی

 )2-2برنامهریزی فازی
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تئــوری مجموعههــای فــازی ،نخســتین بــار توســط زاده[]10

بــرای غلبهبــر شــرایط عــدماطمینــان در تصمیمگیــری

سال چهارم -شماره  - 2پیاپی  - 12تابستان 1393

1

معرفــی شــد .در حقیقــت ،تصمیمگیرنــده بهنــدرت قــادر
اســت کــه اوزان یــا مقادیــر دقیــق را بیــان نمایــد درحالیکــه

بــا شــرایط عــدماطمینــان یــا ابهــام در پیرامــون خــود مواجــه
اســت.

اگــر  x=[ x1,x2,…,xn]Tبــردار متغیرهــای تصمیــم و(f(x)=(f1

 )(x),f2 (x),…,fm (xبیانگــر توابــع هــدف در یــک مســئله

چندهدفــه باشــد ،آنــگاه در تابــع عضویــت مثلثــی (μfi (x
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

𝑖𝑖 𝑓𝑓𝜇𝜇

)𝑥𝑥( 𝑖𝑖𝑓𝑓
,
شکل.2تابععضويتبراياهدافازنوعبيشينه
𝑖𝑖𝑚𝑚

درنهایــت ،بــا اســتفاده از مــدل مــوزون جمعپذیــر
ارائهشــده توســط تیــواری و دیگــران[ ]11مــدل
برنامهریــزی فــازی بــه شــکل رابطــه ( )6اســت:
w j μj

بــرای توابــع از نــوع کمینــه بهصــورت خطــی از  1در بهتریــن

از نــوع بیشــینه تابــع عضویــت از صفــر در بدتریــن حالــت

خــود بــا مقــدار ( )liتــا  1در بهتریــن حالــت خــود بــا مقــدار

( )miافزایــش خواهــد یافــت .ســطوح مطلوبیــت بــرای هــر تابع

هــدف ،توســط تصمیمگیرنــده مشــخص میشــود یــا اینکــه با

کمینــه یــا بیشــینهکردن هــر تابــع هــدف ،بهصــورت مجــزا بــا
درنظرگرفتــن محدودیتهــای سیســتمی بهدســت میآیــد.
تابــع عضویــت بــرای توابــع از نــوع کمینه و بیشــینه بــه ترتیب

بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:
fi (x) ≤ mi
mi ≤ fi (x) ≤ ui
((4

fi (x) ≥ ui

) μfi (x)= {10 1-fi (x)- mi / (ui- mi

m
j=1

∑ max

)μj ≤ μfj (x

حالــت خــود بــا مقــدار ( )miتــا صفــر در بدتریــن حالــت خــود

بــا مقــدار ( )uiکاهــش خواهــد یافــت .همچنیــن بــرای توابــع

𝑖𝑖𝑙𝑙

)(6

k=1,2,…,l

gk (x) ≤ bk

i=1,2,…,n

xi ≥ 0,

}

گاهــی اوقــات تعییــن اوزان دقیــق توســط تصمیمگیرنــده

میســر نشــده و چنانچــه مقــدور شــود نمیتوانــد دقیــق
باشــد؛ چراکــه مســئلهی تصمیمگیــری همیشــه بــا

شــرایط عــدم اطمینــان و ابهامــات پیرامــون مســئله
همــراه اســت .همچنیــن درصورتیکــه خبرگــی شــماری
از تصمیمگیــران باعــث کاراترشــدن موضــوع میشــود
امــا بهطورقطــع نمیتــوان بــه صحــت قضــاوت بــدون

دخیلکــردن نظــرات شــخصی آنهــا در مســئله اطمینــان
داشــت .ازایــنرو در ایــن مقالــه بهجــای اســتفاده از

روشهــای مرســوم بــرای اســتخراج اوزان از متغیرهــای
زبانــی استفادهشــده اســت ،بدینصــورت کــه در تعییــن

اهمیــت توابــع هــدف بهجــای تخصیــص مقــدار مشــخص

 wjبــه هریــک از توابــع ،محدودیــت تفــاوت اهمیــت بــه

مــدل اضافــه میشــود .بهعنوانمثــال در قضــاوت بیــن

 .3قصــور در تأمیــن محصــول از طــرف تأمینکننــده مجــاز

تابــع هــدف  jام از اهمیــت بیشــتری نســبت بــه تابــع  pام

 .4شرایط عدماطمینان بر مسئله حاکم است.

اهمیــت توابــع تصمیمگیرنــده میتــوان اظهــار نمــود کــه
برخــوردار اســت یــا اینکــه اگــر تابــع  jام بســیار بــا اهمیــت

نیست ؛

شاخصها

باشــد تابــع  pام دارای اهمیــت متوســط اســت .چنانچــه

 ،iشاخص تأمینکننده برای i=1,2,…,n؛

 pام برخــوردار باشــد میتــوان محدودیــت زیــر را بــه مــدل

 ،kشاخص محدودیتها برای .k=1,2,…,K

تابــع هــدف  jام از اهمیــت بیشــتری نســبت بــه تابــع هــدف

اضافــه نمــود.

)(7

}p , j E{1,…,m

 ،xiمقدار سفارش تخصیص دادهشده به تأمینکنندهی .i

پارامترهای مدل

کــه مشــخص اســت مقــدار  λهمیشــه بیــن [ ]-1 ، 1بــوده

 ،Dمجموع تقاضا برای محصوالت؛

توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد مــدل برنامهریــزی فــازی فــوق

 ،piقیمــت واحــد محصــول  iپیشنهادشــده توســط

و منفیتــر شــدن آن مطلــوب تصمیمگیرنــده اســت .بــا

را میتــوان بهصــورت زیــر بازنویســی نمــود:

max ∑ mj=1 μj / m - ω.λ
)μj ≤ μfj (x

تأمینکننــدهی

}

)(8

k=1,2,…,l
i=1,2,…,n

xi ≥ 0,

i؛

 ،qiدرصــد اقــام معیــوب تحویــل دادهشــده توســط
تأمینکننــدهی

μ p - μj ≤ λ
gk (x) ≤ bk

 ،nتعداد تأمینکنندگان واجد شرایط انتخاب؛

i؛

 ،liدرصد اقالم با تأخیر توسط تأمینکنندهی i؛

 ،Uiحد باالی مقدار تخصیص دادهشده به تأمینکنندهی i؛
 ،fiانعطافپذیری تأمینکننده برای تأمینکنندهی i؛
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کاهــش مییابــد .بهبیاندیگــر ،تصمیمگیرنــده بــا تغییــر

 ،Biمحدودیت بودجه تخصیص دادهشده به هر تأمینکننده.

اســت .بــا افزایــش  ωاختــاف اهمیــت شــدت یافتــه و λ

تأمینکننــده بایــد داشــته باشــد؛

مقــدار پارامتــر  ωامــکان تحقــق نتايــج دلخــواه را بــراي

مدل:

باشــد ،جــواب بهینـهی نهایــی بــدون تغییــر خواهنــد مانــد

تأمینکننــده بــا ســه تابــع هــدف و محدودیتهــای

هنگامیکــه ω > ω

*

( *ωکمتریــن مقــداری اســت کــه در آن جــواب بهینــه
بهدســتآمده اســت).

مســئله برنامهریــزی چندهدفــه عــدد صحیــح انتخــاب

سیســتمی بهصــورت زیــر ارائهشــده اســت:

 )3-2مــدل چندهدفــه فــازی -تصادفــی بــرای

مســئلهی انتخــاب تأمینکننــده

بــرای فرمولهکــردن مســئلهی انتخــاب تأمینکننــده
پارامترهــا بهصــورت زیــر در نظــر گرفتهشــدهاند .الگــوی

کلــی بــه شــکل زیــر اســت:
مفروضات:

میشــود؛

 .2تخفیفات قیمتی در مدل بررسی نمیشود؛

)(10

)Minimize Z2= ∑ ni=1 qi (xi

)(11

)Minimize Z3= ∑ ni=1 li (xi
Subject to:

مجموعــه مفروضــات ،شــاخصها ،متغیــر تصمیــم و

 .1از هــر تأمینکننــده فقــط یــک محصــول خریــداری

)(9

)Minimize Z1= ∑ ni=1 pi (xi

در مدل فوق:

)(12

̃ ∑ ni=1 xi ≥ D

)(13

xi ≤ Ui for all i; i=1,2,…,n

)(14

∑

̃ f (xi ) ≤ F

i=1 i

n

)(15

pi (xi ) ≤ Bi

)(16

xi ≥ 0 and integer.

رابطــه ( )9هزینههــای کل خریــد را بهکمینــه میرســاند،

مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی -تصادفی

کــه در آن  ωضریــب یــا وزن متغیــر اختــاف اهمیــت ()λ

 ،Fکمتریــن مقــدار انعطافپذیــری در عرضــه کــه یــک

خــود فراهــم ميســازد .در ضمــن
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کــه در آن  λمتغیــر اختــاف اهمیــت اســت .همانطــور

متغیر تصمیم

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

μp - μj ≤ λ

 ،jشاخص اهداف برای j=1,2,…,J؛

رابطــه ( )10مربــوط بــه کمینهکــردن اقــام معیــوب
تأمینکننــدگان و رابطــه ( )11مربــوط به کمینهکــردن تأخیرات
کل در اقــام از طــرف تأمینکنندگان اســت .رابطــه ( )12مربوط

بــه محدودیــت تقاضــا ،رابطــه ( )13مربــوط بــه بیشــینه ظرفیت
تأمینکننــدگان ،رابطــه ( )14مربــوط بــه انعطافپذیــری

تأمینکننــدگان ،رابطــه ( )15مربــوط بــه محدودیــت بودجــه

تخصیــص دادهشــده بــه تأمینکننــدگان بــرای تأمیــن قطعــات
و محدودیــت ( )16مربــوط بــه عــدد صحیــح و غیرمنفیبــودن
متغیــر تصمیــم اســت .همانطــور کــه در مفروضــات مــدل نیــز

اشــاره شــد ،مقادیــر تقاضــا و انعطافپذیــری تأمینکننــدگان

همچنیــن مقادیــر مطلوبیــت بــرای توابــع هــدف فــازی
بهصــورت زیــر اســت:
Z1

Z2

Z3

*Zj

57000

413/33

604/16

Zjmax

71833/34

521/66

816/66

جدول  :1مقادیر مطلوب برای توابع هدف فازی

از نظــر تصمیمگیرنــده تابــع هــدف اول از نظــر اهمیــت،

بــا اهمیتتــر از تابــع هــدف دوم و تابــع هــدف دوم بــا

اهمیتتــر از تابــع هــدف ســوم اســت کــه محدودیتهــای
آنهــا بهصــورت زیــر بهمــدل اضافهشــده اســت:

μ2 - μ1 ≤ λ

مدل برنامهریزی چندهدفه فازی -تصادفی

در شــرایط عــدماطمینــان و بهصــورت تصادفــی در مــدل در
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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نظــر گرفتهشــدهاند .عالمــت ~ نشــاندهندهی تصادفیبــودن
پارامتــر و  α=95/0بهعنــوان ســطح اطمینــان در نظر گرفتهشــده

اســت کــه در حقیقــت بیانکننــده ایــن اســت کــه  95درصــد از
محدودیــت تصادفــی بایــد بــرآورده شــود.

μ3 - μ2 ≤ λ

همچنیــن تصمیمگیرنــده مایــل اســت بــرای
کماهمیتتریــن تابــع هــدف بــه کمینــه درجــه مطلوبیــت
 0/2دســت یابــد کــه محدودیــت آن بــه شــکل زیــر بــه

مــدل اضافهشــده اســت:

μ3 ≥ 0.2

 )3حل مدل و تحلیل نتایج

بــرای حــل مــدل از نرمافــزار لینگــو  11استفادهشــده اســت .بــه

در ایــن بخــش حــل مــدل پیشــنهادی بــا مثــال عــددی

شــده و نتایــج حاصــل از حــل مــدل بــه شــرح زیر اســت:

دیگــران[ ]12استفادهشــده اســت.

 0.38و همانطــور کــه پیشتــر نیــز ذکــر شــد طبــق نظــر

مثالعددی

کمــک روابــط توضیــح دادهشــده در بخــش دوم مدل بازنویســی

ارائــه میشــود .بــرای حــل مــدل از دادههــای مقالــه کومــار و

مقادیــر درجــات رضایتبخــش بــه ترتیــب =μ1=0.56، μ2

روابــط و پارامترهــای مــدل بــرای چهــار تأمینکننــده بهصــورت

تصمیمگیرنــده  μ3= 0.2بهدســت آمــد .بهتریــن جــواب

Minimize Z1=3x1+2x2+7x3+x4

مقــدار متغیــر اختــاف اهمیــت در ایــن مســئله برابــر =λ

زیر اســت:

بهینــه بــرای  x1= 0 ,x2=14009,x3= 4636,x4=3000اســت.
Minimize Z2= 0.04x1+ 0.03x2+ 0.02x4

 -0.1819و  ω*=1.01بــوده و بهدســتآمدن یــک مقــدار

Minimize Z3= 0.04x1+ 0.02x2+ 0.08x3+ 0.01x4

منفــی بــرای  λنشــاندهنده ایــن اســت کــه طبــق نظــرات

x1+

و تصمیمگیرنــده بــه یــک مقــدار مطلــوب دس ـتیافته اســت.

x3+

̃ )x4 ≥ (20000

Subject to:

تصمیمگیرنــده تفــاوت اهمیتهــا در توابــع هــدف اعمالشــده

x1

شــکل ( )3نشــاندهندهی تغییــرات مقادیــر تفــاوت اهمیــت بــا

x2+

≤5000
x2

≤15000
≤ 6000
≤3000

افزایــش ضریــب آن اســت.

x3
x4

̃ )0.02x1+ 0.01x2+ 0.06x3+ 0.04x4 ≤ (600
3x1

≤25000
2x2

≤100000
≤ 35000
≤5500

7 x3
x4

xi ≥ 0 and integer, i=1,2,3,4.

شکل  :3مقادیر تفاوت اهمیت با افزایش مقدار ضریب ω

) نتیجهگیری4

 در تحقیــق حاضــر بهجــای.چندهدفــه مســئله حــل شــد

اســتفاده از روشهــای مرســوم بــرای وزندادن بــه توابــع

هــدف از متغیــر اختــاف اهمیــت اســتفاده گردیــد و بــا
تعریــف کمینــه مطلوبیــت بــرای کماهمیتتریــن تابــع

 مقادیــر بهینــه بــرای متغیرهــای تصمیــم و درجــات،هــدف

 درنهایــت.عضویــت هریــک از توابــع هــدف بهدســت آمــد
مــدل پیشــنهادی بــرای یــک مســئلهی دنیــای واقعــی
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 ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت-فصلنامه علمی

.حلشــده و نتایــج آن ارائــه شــد

 یــک مــدل،بــا اســتفاده از برنامهریــزی فــازی و تصادفــی
 جهــت انتخــاب تأمینکننــدگان در شــرایط عــدم،تخصیــص

 عــدماطمینــان از نوع.اطمینــان در ایــن مقالــه ارائــه گردید
فــازی بــا اســتفاده از تابــع عضویــت خطــی و عــدماطمینان

از نــوع تصادفــی در برخــی از پارامترهــای مــدل یــا مقادیــر
ســمت راســت بــا اســتفاده از برنامهریــزی محدودیــت
تصادفــی مــدل گردیــده و بــا رویکــرد برنامهریــزی
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