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  واژه ھای کلیدی:

  فازی منظوره چند سازی بھینھ

 دھنده ارائھ انتخاب

QoS  

  ارتباط داده

  مفاھیم انتزاعی:

  انکاربر برای کلیدی چالشدارد. درنھایت ،  الکترونیک تجارت در مھمی تاثیر داده ارتباطات خدمات
ر کھ کارب است گیری تصمیم معیاره چند مشکل یک ایناست.  مناسب خدمات دھنده ارائھ یک انتخاب

 می ما). در ضمن، QoSیفیت خدمات را در نظر داشتھ باشد(باید عوامل نسبتا مھم مانند ھزینھ و ک

 انتخاب مشکل، پس. است نامشخص ورودی اطالعات از بسیاری واقعی، زندگی شرایط در کھ دانیم
 ار ھا ویژگی این ما، صفحھ این در. شود می پیچیده بسیار، زندگی واقعی محیط یک در دھنده ارائھ
یب ترک دھنده ارائھ انتخاب مشکل حل برای، جدید فازیمنظوره  چند سازی بھینھ مدل یک ساخت برای

 ، سطوح مختلفقیمت معافیتھدف غیر خطی، خدمات چند طبقھ، با توجھ بھ تابع عضویت می کنیم. 
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QoS  .نشان داده  روشنمایش  برای عددی مثال یک نھایت، درو تعریف زیان در کارھای مختلف

 ارائھ انتخاب مشکل حل برای موثر روش یک روش این کھ دھد می نشان نتایجشده، ارایھ شده است. 
  است.  ھا داده ارتباطات در خدمات دھنده

  .معرفی١

 ودس بر العاده فوق تاثیر دلیل بھ  امروزه ھا داده ارتباطات خدمات، الکترونیک تجارت توسعھ با     
 انتخاب مسائل، ترین برانگیز چالش از یکی. در دامنھ ارتباط داده، است مھم بسیار شرکت خرید
 از درصد ھشتاد تا خدمات و مواد خریداری اوقات  گاھی  ھا، شرکت از برخی در. است دھنده ارائھ

  . دھد می نشان را محصول کل ھزینھ

 خدمات از کاربر رضایت میزانکھ  است خدماتی اقدامات از ای مجموعھ) QoS( خدمات کیفیت     

 شبکھ در رفتھ دست از  ھای داده احتمال و اطمینان قابلیت ، QoS  مشترک اقدامات. میکند تعیین را

 کشد می طول مدت چھ کھ کند می مشخص تاخیر این. اندازد می تاخیر بھ را ھا داده ارتباطات ھای
 را ھا هداد انتقال در تفاوت قابلیت این. برسند مقصد بھ منبع از شبکھ سراسر در مسافر ھای داده تا

 در ھستند، حساس اطمینان قابلیت و تاخیر بھ کامال تصویری و صوتی ھای برنامھ. دھد می نشان
 کھ دھد می نشان شده گم داده .نیست حساس دو این از یک ھیچ بھ داده مشترک خدمات کھ حالی

 .وندر می بین از ناپذیر اصالح صورت بھ دیده آسیب ھای شبکھ توسط یا و یابند می کاھش اطالعات
 تغییرات .گیرد می سرچشمھ سرریز موقتی ھای حافظھ و ھا داده برخورد از معمول طور بھ این

 مھم، کارھای از برخی درشود.  اطالعات رفتن دست از باعث است ممکن نیز انتقال در ناگھانی
 طور بھ .شود می ھا داده انتقال در ناقص اطالعات بھ منجر اطالعات رفتن دست از اوقات گاھی
 این .است گزینھ دو دارای دھد می داده دست از را شده منتقل ھای داده کھ زمانی شرکت یک، کلی
 ارسال فرستنده بھ را انتقال مجدد درخواست) ٢( یا بگیرد نادیده را داده دست از فریم) ١( تواند می
 واقعی زمان یا و اھمیت بی کارھای دادن انجام برای رفتھ دست از ھای فریم گرفتن نادیده .کند

 بودن بھ حساس آنھا کھ چرا است، مناسب کنفرانس ویدئو مانند) ثابت زمان( کاربردی ھای برنامھ
 مثال، عنوان بھ. دارد دوباره انتقال بھ نیاز ھا داده ھای برنامھ از برخی حال، این با .باشد می ھا داده

 رفتن دست از حال، ھمین در .است نیازمند اطالعات تمام ارائھ بھ فایل انتقال وظایف از برخی
 ایجاد جریمھ تابع یک مسئلھ، این حل برای .شود می مشتریان دادن دست از باعث معموال اطالعات

 بھ نیافتن دست برای زیان رفتن باالتر کار، ترین مھم .کند می معکوس را کار اھمیت کھ است شده
 مختلف کارھای در را زیان ی ضربھ تابع توانیم می ما رابطھ، این اساس بر .است نظر مورد اھداف
 ار دھنده ارائھ واحد ی ھزینھ و مجازات ی گزینھ دو ھر باید گیرنده تصمیم بنابراین. کنیم تعریف
  . باشد داشتھ نظر در یابند، می اختصاص دھندگان ارائھ بھ کارھا کھ ھنگامی

 نھاآ کنند، انتخاب را دھنده ارائھ کھ گیرند می تصمیم کنندگان مصرف کھ زمانی این، بر عالوه     

 قابلیت و پایین تاخیر مانند را QoS از باالتری سطوح بلکھ باشد، پایین ھا ھزینھ تنھا نھ دارند انتظار

 یمتصم یک ایجاد باعث دھنده ارائھ انتخاب بنابراین، .بگیرد قرار ھا آن اختیار در باالتر اطمینان
 ھموازن باید مدیر یک نتیجھ در .شود می  مربوط  متضاد عامل چند بھ کھ شود می معیاره چند گیری
   .کند تحلیل و تجزیھ را اطمینان قابلیت و تاخیر قیمت، جملھ از مختلفی معیارھای میان

 چشمگیری نرخ در  سیم بی ھمراه تلفن  اطالعات خدمات گذشتھ، دھھ در مثال، عنوان بھ     
 جھان رد ھمراه تلفن ارتباطات شبکھ بزرگترین حاضر حال در چین خصوص، بھ .است یافتھ افزایش

 رسیده ۴۶١،٠٨٢،٠٠٠ بھ چین در ھمراه تلفن مشترکان تعداد کھ ، است ٢٠٠۶ سال دسامبر ماه در



 دھندگان ارائھ بازار، این توسعھ با حال، ھمین در .است بوده ٠٫٣۵٣ ھمراه ھای تلفن مالکیت و است
 ارتباطات شرکت مانند، بود داده رخ چین در بیشتر و بیشتر ھمراه تلفن اطالعات سیم بی خدمات

 ھب تنھا نھ ھا شرکت از بسیاری وضعیت، این در. غیره و چین متحد ارتباطات ،شرکت چین سیار

 بھبود برای سیم بی ھمراه تلفن ی داده خدمات خرید ھنگام ،QOS سطوح بھ بلکھ خدمات قیمت

 در انکنندگ مصرف بھ کمک منظور بھ ھایی روش حاضر، تحقیق .کنند می رسیدگی رقابت، توانایی

 ارائھ انتخاب مشکالت Haviv و Armony مثال، برای .است کرده ابداع دھنده ارائھ انتخاب فرآیند

 مورد واکنش زمان و متفاوت احتماال قیمت برای یکسان خدمات ارائھ شرکت دو آن در کھ دھنده

 با کھ زمانی شرکت یک کھ را سازی بھینھ مشکل یک ھمکاران و Kasap .اند داده قرار مطالعھ

 .است شده بررسی شود، می مواجھ متعدد دھندگان ارائھ طریق از شبکھ ظرفیت دستیابی

Raghuram و Munindar عامل یک و کند می توصیھ خدمات انتخاب برای سنتی کامال روش دو 

 دیگر یک با خدمات دھندگان ارائھ ارزیابی برای عوامل آن در کھ کند می پیشنھاد رویکرد اساسی

 ھا، داده بھ دستیابی در QoS و ھا ھزینھ با ارتباط در قطعیت عدم بھ توجھ با .کنند می ھمکاری

 کم تقیم"  یا" باال بسیار کیفیت« مانند مبھمی شرایط در را ھا محدودیت و ضوابط از بسیاری ارزش
 عدم بررسی برای ابزار بھترین فازی ھای مجموعھ تئوری وضعیت، این در .است کرده بیان" 

 مسالھ در اطالعات از دقت عدم و ابھام حضور دلیل بھ فازی ھای مجموعھ تئوری .است قطعیت

 برنامھ ھمکاران، و Kumara فازی، منطق روش اساس بر .است شده استفاده دھنده، ارائھ انتخاب

 ولیھا ھدف سھ شامل کھ متعدد منابع توسط کننده تامین انتخاب مشکل برای را فازی ھدفمند نویسی
 حداقل بھ و، یرشپذ عدم رساندن حداقل بھ، خالص ھزینھ رساندن حداقل بھ :اند کرده مطرح است

 و خریدار ھای خواستھ مورد در بینانھ واقع ھای محدودیت شامل کھ اساسی تحویل پایان رساندن
 در کھ است ای استفاده قابل روش زیمرمن وزن روش شده، ارائھ مدل این در .است فروشنده ظرفیت

 عنوان تحت جدید تصمیم مدل یک ھمکارانش و وانگ. داردن وجود ھدف توابع بین تفاوتی ھیچ آن
 فازی مدل یک ھمکارانش و وانگ. اند داده ارائھ سایت وب خدمات از انتخاب برای مبھم اطالعات

 اتنھ نھ کھ گرفت نظر در روشی وانگ مشابھ، پژوھش خالف بر. کردند پیشنھاد QoS از پشتیبانی با

 توسط اعتماد قابل ذھنی اطالعات بلکھ ، است خدمات دھندگان ارائھ توسط شده پیشنھاد ھدف عوامل

 عرضھ انتخاب ھمکارانش و Amida .کند می ارزیابی کنند می استفاده خدمات این از کھ کاربرانی

 شده ارائھ وزن و ھا محدودیت کھ زمانی مدل این ھدف آن در کھ را فازی منظوره چند کاال کننده
 قیمت شکست یک عرضھ برای دھندگان ارائھ برای این .دھند می ارایھ است، فازی باشد قطعی

 و Amida، برای مثال .است رایج خود خدمات خرید برای بزرگتر خریداران تشویق برای

 کمیت ھدفھ چند مدل .ساختند صحیح عدد خطی برنامھ و فازی دار وزن افزودنی یک ھمکارانش

 یک ھمکارانش و pan .کند می تعیین قیمت ھای شکست اساس بر را منبع ھر برای سفارشی ھای

 قیمت شکست و اطالعات دقت عدم بھ مدل این .دھند می توسعھ فازی تخصیص منظور بھ را برنامھ
 طور بھ معموال ھدفھ چند مدل این اما .کند می رسیدگی ھستند، قطعی وزن و ھا محدودیت کھ زمانی

 ای ضربھ توابع ھدف، کلی عضویت تابع .گیرد نمی نظر در را اطالعات قطعیت عدم ھمزمان
 ھا داده ارتباطات خدمات دھنده ارائھ ترین مناسب انتخاب برای خدمات  متعدد ھای کالس و مختلف

 رائھا انتخاب مشکل برای دار معنی و تر عملی حل راه یک ارائھ منظور بھ .ھستند مرتبط یکدیگر با
 دو ھر دھنده نشانکھ  داریم مقالھ این در جدید فازی ھدفھ چند مدل یک حاضر حال در ما، دھنده

 شامل ما تحقیق در شده ارائھ روشاست.  واقعی زندگی شرایط در ھدف اطالعات و ذھنی داوری
 .است دھنده ارائھ انتخاب انجام برای سناریو تحلیل و فازی ھای مجموعھ تصادفی، تئوری مفاھیم

 در اساسی فازی مانند خوبی بھ را اطالعات در موجود و ابھام موثر طور بھ روش اینبنابراین 



 ویژگی چھار شامل کھ گذشتھ مطالعات از مقالھ این .کرد خواھد مدیریت انسانی، قضاوت و ترجیح
  :باشد می متمایز است زیر

 ، اھداف، محدودیت ھا و تقاضای مشتریوزن شامل نامشخص اطالعات )١

 .دارد قرار وسط راز، در طسفارش مقدار تغییر با واحد قیمت )٢

 .کنند می پیشنھاد مشتریان بھ را QoS از مختلفی سطوح دھندگان ارائھ )٣

 تحلیل تعریف می شوند.تابع ھای ضربھ ای مختلف در سناریو ھای  )۴
 توابع عضویت ھدف شامل ھر دو نوع توابع خطی و غیر خطی ھستند. )۵

 است خدمات کنندگان مصرف از زیادی تعداد شامل بازار یک کھ کنیم فرض ما زیر، مطالب در
 آنھا (زمانی کھ آن ھا نیازمند خدمات ھستند) و بسیاری از سرویس ھا ارایھ می شوند (زمانی کھ

 ھر ھک کنیم فرض ما سادگی، برای). کنند می پیشنھاد سازی پیاده سرویس یک دھنده ارائھ بھ را

 می عرضھ کننده مصرف یک بھ را QoS از مختلفی سطوح با خدمات ھا دھنده ارائھ از یک

  .کنند

 ائھار قیمت شکست گرفتن نظر در ھنگام بھ چگونھ کھ است این اصلی مشکل حاضر حال در    
 سطوح و مختلف ای ضربھ توابع خطی، غیر ھدف عضویت تابع، شود می انتخاب مناسب دھنده

  .شوند می مرتبط فازی محیط یک در کننده مصرف یک برای ھم ،با QoS مختلف

 عرضھ جدید دھنده ارائھ انتخاب مدل یک ما ،٢ بخش در. است زیر شرح بھ مقالھ این بقیھ    

 غیره و قیمت، شکست متفاوت، ای ضربھ توابع ،QoS مختلف سطوح شامل مدل این .کنیم می

، ما این مدل ارایھ دھنده انتخاب را در یک محیط فازی گسترش می دھیم. در  ٣. در بخش است
این مدل، نھ تنھا اھداف، وزن ھا و شرایط فازی و تقاضا ھا تصادفی ھستند، بلکھ تابع عضویت 

عتبر این روند برای مدل مذکور ، ما یک تصمیم سازنده م ۴ھدف غیر خطی است. در بخش 
، یک ۶،ما الگوریتم ھایی برای این مدل گسترش می دھیم. در بخش  ۵ارایھ می دھیم. در بخش 

مثال عددی از تحلیل داده ھا عرضھ می کنیم، کھ ما بعضی از نتیجھ ھای مفید برای پشتیبانی از 
یجی کھ آماده عرضھ می باشند در تصمیم ارایھ دھنده انتخاب را بھ دست می آوریم. سرانجام، نتا

  بخش ھفتم ھستند.

برای انتخاب ارایھ دھنده در سرویس ارتباطات داده توسط سطوح مختلف   . یک مدل چند ھدفھ٢

QoS  

 در را مربوطھ سفارشی سرویس و کند می دریافت مشتریان از را تقاضا اطالعات کاربر     
 ھب سرویس یک کاربر کھ زمانی است، اینجا مشکل  .دھد می اختصاص دھنده ارائھ محیط چندین
 قرار دھندگان ارائھ از خود فھرست در را سفارش تخصیص چگونگی سازد، می خرید منظور

 لمد این است، گیری تصمیم معیاری چند مشکل یک دھنده ارائھ انتخاب است، ذکر قابل .دھد می
 خود بھ متعدد دھندگان ارایھ میان در نظمی تا دارد نیاز شدن ساختھ بھ ھدفھ چند گیری تصمیم

  .دھد اختصاص

 بھ محققاناست،  دھنده ارائھ انتخاب بر تمرکز موجود مرتبط ھای مدل در حال، ھمین در   

،توابع ضربھ ای مختلف و  QoS، سطوح مختلف تصادفی تقاضاھای ھمزمان طور بھ ندرت

 لح منظور بھ باید پدیده این کھ شناسد می رسمیت بھ ما مدلگیرند.  می نظر در راشکست قیمت 



 قرار بحث مورد جزئیات با را ما مدل زیر متن .بگیرد نظر در را دھنده ارائھ انتخاب مشکل این
  :سازیم می را زیر ھای فرض پیش ابتدا در ما .دھد می

 تقاضا تصادفی است. )١

 ظرفیت ارایھ دھنده محدود است. )٢
 قیمت واحد با کمیت متفاوت است. )٣

 پیشنھاد می کند.را برای دستیابی بھ تقاضای مشتری  QoSارایھ دھنده ھا سطوح مختلف  )۴

 تعریف تابع ضربھ ای تنھا توسط سناریو تحت تاثیر قرار می گیرد. )۵

 تابع عضویت ھدف غیر خطی است. )۶

  :کنیم می استفاده مقالھ این سراسر در زیر نمادھای از ما این، بر عالوه

  )D( فروش دوره در تقاضا

  )qتعداد اھداف (

  )dتعداد اھداف منفی (

e     تعداد اھداف مثبت  

m     تعداد شرط ھا  

n     تعداد ارایھ دھنده ھا  

tm     سطح قیمتt ،امین ارایھ دھندهt=1,2,…,n   

tjP     قیمتt امین ارایھ دھنده درj،امین سطح قیمت  tj=1,2,…,m   

Vtj     بیشترین کمیت تقاضا ازtدر   امین ارایھ دھندهjامین سطح قیمت  

Ct     بیشترین ظرفیت ازtامین ارایھ دھنده  

tj
*V    از بزرگتر کمی ثابت، متغیر یک Vtj  

Xtj      ی کاربر از انتقال مقدار دادهt در امین ارایھ دھندهj ،امین سطح قیمتx∈xtj 

  nmt,…,X12,X11X={X {کھ

Ytj     اگر این متغیر تصمیم گیری تعیین می کندt امین ارایھ دھنده درj امین مقدار انتخاب

امین سطح مقدار انتخاب شود برای ھمیشھ خواھیم jامین ارایھ دھنده در t، اگر 1tjy=بشود یا نھ 

  0tjy=داشت 

Θtj    برای ھا داده انتقال از شده گم نرخ t امین ارایھ دھنده درjامین سطح مقدار  

)tjF(X   تابع ضربھ ایXtj  

Ltj    برای  را تحویل در تاخیر کھ دفعاتی درصدt امین ارایھ دھنده درj امین سطح مقدار

  .کند می تحمل

Rtj     درصد واحد ھای قابل اعتماد برایt امین ارایھ دھنده درjامین سطح مقدار  



λp     یک پارامتر برایp امین تابع عضویت ھدفλ>0  

ε     ضریب تابع ضربھ ای خطیε>0  

ν; γ   ،شرایط تابع ضربھ ای غیر خطیν  وγ  کھ بھ ترتیب پارامتر ھای نمایی و محصول

  ν>1; γ>0ھستند ، 

F    تابع ھدف  

  :کرد بیان زیر شرح بھ توان می را جدید عمومی ھدفھ چند مدل یک سپس،

}h,…,f2,f1={fdMin f      )١-٢(  

}h-q,…,fh+2,fh+1={feMax f      )٢-٢(  

  :زیر ھای محدودیت با

            )٣-٢(    

از جملھ اھداف منفی و یا معیارھایی مانند ھزینھ ھای تاخیر و غیره است.  h,…,f2,f1fکھ در آن 

h-q,…,fh+2,fh+1f i=1,2,…,m, پھنای اطمینان، قابلیت چون معیارھایی یا مثبت اھداف جملھ از 

 itaامین متغیر تصادفی پیوستھ مستقل با توزیع داده است در حالیکھ Bi  ،iھستند.  غیره و باند

امین تعیین کننده سطح Βi ،iام نشان می دھد.  iمتغیر تصمیم گیری را در محدوده امین tضریب 

 برای ھدفھ چند خاص جدید مدل یک حال، این بااست.  احتمال دھنده نشان P{0}احتمال پیشین و 

 2f، قابلیت اطمینان 1fھزینھ  شامل معیارھا کھ کنیممی  فرض ما داریم، دھنده ارائھ انتخاب مشکل

 برآورده را تقاضا  ندنتوا می کھ اند سرویس یک انتخاب در عمده محدودیت با ھمراه 3fو تاخیر 

 رکارب یک .دارد را خود رکورد اطمینان قابلیت و تاخیر تاریخ واحد، ھزینھ دھنده ارائھ ھر. دنکن

 tdما میتوانیم  .دارد آن ی دھنده ارائھ فھرست در را دھندگان ارائھ از نیاز مورد خدمات دستور

سطح احتمال از پیش تعیین شده در  ومتغیر تصادفی امین tتصمیم گیری در بھ ترتیب ضریب  βو

 در خدمات امینc واحدھای بھ تواند می دھنده ارائھ امینt حال، ھمین درمحدوده تقاضا است. 

  . از جملھ (....)شود تبدیل ریزی برنامھ زمان مدت طول

  :داریم ما پس. است خدمات ظرفیت از ناشی امر این

(....)          )٢-۴(  

 آسیب ھا داده ارتباطات خدمات در ناپذیر اصالح طور بھ یا و یافتھ کاھش اطالعات کھ آنجا از
 ستد از است، ذکر قابل .باشد شده تعریف و شود گرفتھ نظر در باید جریمھ تابع یک اند، دیده

 این وظیفھ ترین مھم این، بر عالوه .شود می مشتریان دادن دست از باعث معموال داده رفتن
 فرض ما رابطھ، این بھ توجھ با .نرود باالتر نظر مورد اھداف بھ رسیدن برای  ضربھ کھ، است
 فمختل ای ضربھ توابع سھ اساس این بر و تقسیم زیر شرح بھ شرایط سھ بھ حاالت کھ کنیم

  :شوند می تعریف

 )۵-٢( بی اھمیت باشد، تابع ضربھ ای برابر صفر می شود. tjXزمانی کھ داده از دست رفتھ  )١

مشترک باشد، تابع ضربھ ای خطی و بھ شرح زیر است:  tjXزمانی کھ داده از دست رفتھ  )٢

)٢-۶( 



دارای اھمیت باشد، تابع ضربھ ای غیر خطی و بھ شرح  tjXزمانی کھ داده از دست رفتھ   )٣

 )٧-٢زیر است: (

  )٨-٢میتواند بھ صورت زیر تعریف شود: (تابع ھدف برای ھزینھ 

  .برساند حداقل بھ را خدمات ھزینھ باید کھ

  :شود می تعریف اینصورت بھ اطمینان قابلیت برای ھدف تابع     

)٩-٢(  

  .برسد حداکثر بھ اعتماد قابل واحد تعداد باید کھ

  :شود می تعریف زیر صورت بھ تحویل تاخیر ھدف تابع برای کل عملکرد گیری اندازه     

)١٠-٢(  

3 کھ باید تعداد خدمات تاخیر یافتھ بھ حداقل برسد.
*,f*

2,f*
1F  نشان دھنده ی حداقل ھزینھ، حداکثر

 ایبر ھدفھ چند مدل صحیح عدد نھایی شکل ما پس  قابلیت اطمینان و حداقل تاخیر تحویل است.
  :داریم زیر شرح بھ متعدد ھای شبکھ در ارتباطی خدمات داده خرید

  (ھزینھ)

  )اطمینان قابلیت(

  (تاخیر)

  (تقاضا)

  )شده انتخاب دھنده ارائھ تنھا(

  )انتخابی دھنده ارائھ چند(

  )انتخاب تصادفی دھنده ارائھ(

 محدودیت و ھا گیری تصمیم ضوابط بھ مربوط کاملی و دقیق اطالعات کاربران کلی، طور بھ
 جداگانھ رفتار کھ شود می آوری جمع ھایی داده دھنده، ارائھ انتخاب مشکالت برای .ندارد ھا،

 طبیعت در تصادفی صورت بھ دیگر برخی و ھستند، فازی معمول طور بھ آنھا از برخی ندارند،
مدل ھای چند ھدفھ ی ما بھ منظور تاخیر با این مشکالت گسترش یافتھ اند. در مدل  .دارند وجود

 بھ را"~"  توانیم می ما، این صفحھ  ھای انتخاب ارایھ دھنده ی چند ھدفھ ی جدید موجود در

 نشانرا  بودن فازی محدودیت و اھداف در" ≳" نماد، بگیریم نظر در فازی محیط نشان عنوان

 دارد زبانی تفسیر یک" ≲" مقابل، در.  "≥" مساوی یا بزرگتر حدود مثال، عنوان بھ ، دھد می
قرار می  بحث مورد فازی محیط یک دررا  ما مدل زیر بخش ".با مساوی یا از کوچکتر اساسا"

  دھد. 

   ھدفھ فازی چند دھنده ارائھ انتخاب مدل یک. ٣

 توان می کھ داریم فازی ھدفھ چند انتخاب دھنده ارائھ جدید مدل یک حاضر حال در ما اینجا در
  :کرد بیان زیر شرح بھ



  

امین متغیر iام ، iامین متغیر تصادفی در محدوده tبھ ترتیب ضریب  iβو  ita  ،ibکھ در آن 

امین سطح احتمال تخصیص داده شده ی تعریف شده در iتصادفی مستقل توزیع شده با داده، و 

 عنوان بھ  δi<βi ; ،i=1,2,3,…,m>0 و cit>0 آن در کھ، δi و cit  بھ توجھ بااست.  ٣بخش 

 بھ توان می را ساز تصمیم از رضایت محدودیت است، گیرنده تصمیم شده تعیین پیش از ارزش
  .کرد اعالم زیر شرح

  :اگر است کامل گیرنده تصمیم

)٩-٣(  

  :اگر است تقریبی گیرنده تصمیم

)١٠-٣(  

  تصمیم گیرنده کامل نیست اگر:

)١١-٣(  

  .باشد می) ١١-٣(و ) ٩-٣( عبارات معادل قطعی، ھای محدودیت آن، از پس

)١٢-٣(  

  یا

)١٣-٣(  

  یا

)١-٣۴(  

i(0) آن در کھ
1-f (0) تجمعی توزیع تابع معکوسif است  ،i=1,2,…,m . 



Fp و gi  .١٩٧۵ زاده،( زاده بلمن روش از استفاده بابھ ترتیب توابع ھدف و محدودیت ھستند(، 

  :اند شده تعریف زیر عبارت توسط ھا محدودیت و فازی مجموعھ ھدف توابع

)١-٣۵(  

 محدودیت و اھداف بھ متعلق X کھ ندستھ عضویت درجھ از μf p  ،x⟶[0 , 1] μgi آن در کھ

 فرد بھ منحصر ھای محدودیت و فازی مجموعھ اھداف.  nm,…,x12,x11x={x{ آن در کھ استھا 

 طیف .شود می تعیین ترتیب بھ ،μgi و μf P عضویت محدودیت توابع و اھداف ترتیب این بھ

 مقدار کھ منفی غیر حقیقی اعداد از مجموعھ زیر یک μgi و μf P عضویت توابع از وسیعی

 عضویت تابع دھنده نشان را μD دھید اجازه .شود می یافت] ٠،١[ بازه در معموال و است محدود

 راه آوردن دست بھ برای است ممکن. بگیریم نظر در) ١۵-٣( معادلھ از استفاده با. حل راه از
  :کرد بیان زیر شرح بھ درجھ حداکثر اثبات حل

  )١٧-٣) و (١۶-٣(

 μf p) الزم است تابع ھای عضویت ١٧-٣) و (١۶-٣معادالت (در نھایت برای بھ دست آوردن 

برای بھ حداکثر رساندن توابع ھدف ساختھ شود. ما از  giو  fpتوسط عوامل مربوط بھ  μgiو 

  توابع عضویت زیر استفاده می کنیم:

)١٨-٣(  

  برای بھ حداقل رساندن توابع ھدف از توابع عضویت زیر استفاده می کنیم:

)١٩-٣(  

  ) ھدفی برای حل مسایل زیر است:١٩-٣) یا (١٨-٣معادالت (ساخت 

  )٢١-٣) و(٢٠-٣(

از طریق حل کردن مشکل چند ھدفھ بھ عنوان یک تک ھدفی ،  max f pو  min f pکھ در آن 

  بھ دست می آیند.

  توابع عضویت مختلف ھدف را نشان می دھد.  ١شکل 

تغییر کند ممکن است یک شمارنده  max f pبھ  min f p زمانی کھ ارزش ھر تابع ھدف، از

) موجود ١) یا (دیده شده در شکل ١٩-٣) یا (١٨-٣کھ در معادالت ( μf pفازی با تابع عضویت 

  است در نظر گرفتھ شود. 

) یک تابع عضویت ارزش ھای فازی متغیر ھای زبانی است کھ محدوده کاراکتر ٢٢-٣معادلھ (
  ھای کیفی را منعکس می کند:

)٢٢-٣(  

  بھ این شکل تعریف می شوند: hiو  kiکھ 

  )٢۴-٣) و (٢٣-٣(

  اگر دیگر، سوی از



)٢-٣۵(  

  سپس

  )٢٧-٣) و (٢۶-٣(

  گیری تصمیم فرایند. ۴

 حداکثر اپراتور بھ ما اول، مرحلھ درمی دھیم.  ارائھ گیری تصمیم فرایند یک مادر این بخش 
می  بحث ھ است،گرفت قرار استفاده مورد فازی ھدفھ چند مشکالت برای زیمرمن توسط کھ دقیقھ،
 مختلف ھای وزن گیرنده تصمیم است قادر کھ ،را ) وزن افزودنی( محدباپراتور  ما سپس، کنیم.
 با فازی، نویسی برنامھ سازی مدل در .دھیم می نشاننسبت دھد را  مختلف معیارھای بھرا 

 از نمایندگی بھ فازی ھای مجموعھ تمام تقاطع از فازی حل راه یک زیمرمن، روش از استفاده
 ھمھ برای فازی ھای حل راه .است شده ارایھ شده، داده فازی ھای محدودیت یا و فازی اھداف
  شود:  داده زیر شرح بھ است ممکن محدودیت فازی و فازی اھداف

  

  ٣جدول 

  مشتریمتفاوت  ترجیحات تحت ھدف ھای تابع پایینی و باالیی مرزھای مقدارھای



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۴جدول 

 مشتریمتفاوت  ترجیحات تحت جریمھ تابع بدون گیری تصمیم متغیر ارزش

  

 ۵جدول  در عددی مثال در تصمیم متغیرھای مقادیر خطی،ای  ضربھتابع  عملکرد با: ٢ مورد
  : است شده داده نشان

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۵جدول 

  مشتریمقدار ھای متغیر تصمیم گیری با تابع ضربھ ای خطی تحت ترجیحات متفاوت 

  

جدول  در عددی مثال در تصمیم متغیرھای مقادیر خطی،ای غیر  ضربھتابع  عملکرد با: ٣د مور
  : است شده داده نشان ۶

  ۶جدول 

  مقدار ھای متغیر تصمیم گیری با تابع ضربھ ای غیر خطی تحت ترجیحات متفاوت مشتری



  

 : است زیر شرح بھ دیگر ھدف دو شامل مثال این

  

 قابلیت حداقل، بھ ھزینھ کل آن توسط کھ ھدف سھ برای عضویت توابع ،٣ جدول از استفاده با
 امھبرن افزار نرمرسیده است ارایھ شده است.  حداقل بھخالص  تاخیر و حداکثربھ  خالص اطمینان

 از پس ما. شود می استفاده  مشکل این حل برای LINDO / LINGO)  خطی غیر( خطی نویسی

  ھا استفاده می کنیم:  محدودیت و ھدف زیر تابع از توانیم می آن

  



  

 مشتری ترجیحات بھ توجھ با حال، ھمین در .است متفاوت ای ضربھ تابع سناریو، سھ از یک ھر در
 در را کھ دھنده ارائھ انتخاب نتایج ما تصادفی، دھنده ارائھ و دھنده ارائھ چند دھنده، ارائھ تنھا مانند

 تابع رد تنوع کھبھ وضوح بیان می کنند  آنھاتحلیل می کنیم.  و تجزیھ است شده داده نشان ۶-۴ جدول
 انتخاب در اتدستور مقادیر مانند دھنده ارائھ انتخابباعث می شود کھ  مشتری ترجیح و جریمھ

 استراتژی دھد می نشان ۵ و ۴ جداول قبل، بخش در شده ارائھ مدل از استفاده باتغییر کند.  سرویس
 دو در .است شایعباشند،  اھمیت بی و بروند دست از ھا داده کھ زمانی دھنده ارائھ انتخاب بھینھ

 دھنده ارائھ انتخاب نتیجھ کھ است این معنی بھ این را بگیرند. تصمیم ھمان توانند می مشتریان حالت،
 اساس بر حال، ھمین در، می باشد. است کم ضربھ کھ وقتی جریمھ تابع بھ حساس غیر اوقات گاھی

 مشتری ،۶ جدول . دراست دھنده ارائھ تنھا از بھتر دھنده ارائھ چند سناریو یک ھدف، ارزش
 دھد یم نشان دریافت می کند. این باال ی ضربھ دلیل بھ دھنده ارائھ انتخاب مختلف نتایج

 کھ زمانی دھنده ارائھ انتخاب مشکل بر زیادی تأثیر ھا، زمان از برخی در مجازات کھ
 اساس بر حال، ھمین در باال باشد، دارد. بسیار رفتن داده دست از ضربھ ی ھزینھ این

 نتایج اساس بر. است دھنده ارائھ چند از بھتر دھنده ارائھ تنھا سناریوی ھدف، ارزش
 تک از بھتر ھمیشھ دھنده ارائھ چند سناریوی یک کھ کنیم پیدا ،۶ -۴ جداول از حاصل

 توضیح این. است مشتری برای اطالعات از مھمی قسمت یک کھنمی باشد.  دھنده ارائھ
 عملی شرایط برخی در دھنده ارائھ یک ھم ھنوز مشتریان از برخی چرا کھ دھد می

 برای جالب نتیجھ یک نیز ما عددی مثال عنوان بھ این، بر عالوه. دمی کنن انتخاب
 ارائھ کھ دھد می نشان مثال عنوان بھ. است شده داده نشان خدمات دھنده ارائھ انتخاب

 نمی QoS سطح باالترین با دھنده ارائھ یا و دھنده ارائھ ترین ارزان شده انتخاب دھنده

 را QoS سطح و ھزینھ متعادل با دھنده ارائھ باید شرکت یک کلی، طور بھ. باشد

 ھمزمان طور بھ باید شرطی چند ھای نیازمندی کھ است معنی بدان این .کند انتخاب

 با دھندگان ارائھ دھد می نشان بدیھی مثال زمان، ھمان در .شوند مالقات

 بھ وادار تواند می اوقات گاھی QoS سطح بھترین یا و گران ھزینھ کمترین

 یرقابت کلی توانایی بھ نتوانند ھا آن کھ صورتی در شود بازار از شدن خارج
 مدیران ما مدل کھ یابیم می در ما، عددی مثال از است، ذکر قابل .ببخشند بھبود خود

 عوامل در مشتری برای ه رارا ترین مناسب دھنده ارائھ انتخاب برای سازد می قادر را
سایل تصمیم گیری در تجارت یکی از مھمترین م.در نظر بگیرند فازی محیط یک در متعدد

یک معیار چند گانھ ای در مسایل تصمیم  در شرایط حقیقی، یک انتخاب ارایھ دھنده است.الکترون
در  وجود دارد کھ در آن اھداف و محدودیت ھا  بھ اندازه ھم اھمیت ندارند. بھ طور ھمزمان،گیری 



یک مدل چند ھدفھ  در این مقالھ، طول دوره تصمیم گیری، داده ھای ورودی دقیقا شناختھ نشده اند.
فازی، برای حل مسیلھ انتخاب ارایھ دھنده  کھ شامل چند کالس خدماتی ،توابع ضربھ ای و  

این دستورالعمل بھ صورت موثری بھ ابھام و  اپیوستگی ھای تابع ضربھ ای قیمت معرفی شده است.ن
مدل مطرح شده در  بنابراین، عدم دقت داده ھای ورودی در مسایل انتخاب ارایھ دھنده می پردازد.

ز ا بر این، عالوه این مقالھ می تواند استفاده کنندگان را جھت انتخاب ارایھ دھنده مناسب یاری کند.
ما مسیلھ انتخاب ارایھ دھنده چند ھدفھ فازی را بھ یک مدل برنامھ نویس غیر خطی  طریق ترجمھ،

این تبدیل  فرایند پاسخ دھی را بھ خاطر داشتن  دار با   حداقل و حداکثری تبدیل کرده ایم. قطعی وزن
 نجام،سرا قابل فھم تر شود.پیچیدگی محاسباتی کمتر آسان نموده و باعث شده نرم افزار روش فازی 

از نقطھ نظر کاربردی برای ارزشمند شدن بیشتر تحقیق انتخاب ارایھ دھنده در شبکھ ھای مختلفی 
   صورت گرفتھ است.

  

 



 

 

  

  

� مقا�، از �ی  �ه مقا�ت ا �� ن سايت شده �� ��ه فاراي �� در  PDFكه #� فرمت  ميباشد ��

ان قرار � ايل ميتوانيد #� 6يک �� روی د3ه های ز��  گرفته است. اختيار -, عز�� از در صورت :�

اييد:سا�� مقا�ت  � استفاده :�   ن<�

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

ه شده از  �� � مقا�ت �� � ه فا ؛ مرجع جديد�� �� ت معت<� خار�B سايت �� �# ,Dن  

http://tarjomefa.com/
http://tarjomefa.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+isi+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://tarjomefa.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7
http://isidl.com/



