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 مسائل برنامه ريزي خطي با ضرايب فازي  شرايط بهينه سازي

 هسين ، چانگ وو

 ، تايوان ۸۰۲گروه رياضي ، دانشگاه ملي كائوسيونگ ، كائوسيونگ 

 چكيده

مفهوم دو راه حل با در . در اين مقاله استنتاج شده است مسائل برنامه ريزي خطي با ضرايب فازي  شرايط بهينه سازي

مفاهيم راه حلهاي  ارائه شده در اين مقاله . بر روي مجموعه اي از تمام اعداد فازي ارائه شده است ترتيب نظر گرفتن

بر . درك خواهد شد چند هدفه  ، در مسئلة برنامه نويسي نامغلوب  بوسيلة مفهوم راه حلي مشابه ، با نام راه حل

 .استنباط خواهد شداساس اين تنظيمات ، شرايط بهينه سازي  به طور طبيعي بدست 

 )غيردقيق(محدوديت هاي فازي نامغلوب،  اعداد فازي ، راه حل هاي: كلمات كليدي 

 مقدمه. ۱

بنابراين ، تحميل فازي بر مشكالت . وقوع فازي در دنياي واقعي در برخي از حوادث غير مترقبه اجتناب ناپذير است

توسط  وعه اي از مقاالت درمورد  بهينه سازي فازيمجم. بهينه سازي مرسوم يك موضوع تحقيقاتي جالب مي شود

الي و هوانگ نيز . و همكاران به چاپ رسيده و جريان اصلي اين موضوع را نشان مي دهد دلگادو و  استواينسكي

تگم  و استواينسكي  از سوي ديگر ، كتاب به چاپ رسيده توسط. برآوردي بيشن آفرين در اين مورد نشان مي دهند

بلمن . مقايسه اي بين بهينه سازي فازي و بهينه سازي تصادفي ارائه مي كند چند هدفه  مشكالت برنامه نويسيبراي  

و زاده توسط اپراتورهاي انبوه ، كه تركيبي از اهداف فازي و فضاي تصميم گيري فازي هستند،  گسترش بهينه 

ت بسياري درمورد مقابله با مشكالت بهينه سازي پس از اين انگيزش و القاء ، مقاال. سازي فازي را القاء مي كنند

و همكاران با استفاده از توزيع  لوهانجوال برخي از مقاالت جالب توسط باكلي، جولين  و .فازي پديد مي آيد

و  و توابع هدف ، اينوگوچي فازي شده با استفاده از محدوديت هاي ، و زيمرمان احتمال ، هرا و همكاران  و

۱۷[با استفاده از پارامترهاي فازي ، و لي و لي   آساي فاده از سنجش هاي كيفي ، تاناكا وهمكاران با است

 

-۱۹ [

 .مجدداً به بررسي مشكل برنامه نويسي پرداختند


