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المهمننة والويويننة جننت مجنناال  ت جيقننا   قننرار جوجننود ف ننداد متعننددة مننن المو ننو ا صنننا ال ان
 معظنند ونناال  صنننا القننرارالجألنتنناو و لنند اإلدارة   جوننوا العمليننا  والهندسننة و لنند االقتصنناد وا

تتميز جوجود  دد واود جل جت كثير من االويان يكون جت ذ ن متخذ القرار  دة ا داد رئيسية 
 .جيما جينها تتعارضرجما د يكمل جع ها الجعض او ق ثانويةو 

جت ميادين  التناجسنظرية المجاراة والتت اثجت  امكانياتها الهائلة جت توليل يعد اسلوب         
من االساليب الوديثة جت اتخاذ القرار  ند وجود األ داد  االقتصاد والهندسة ونظرية اتخاذ القرار

 .المتعار ة المتعددة 

لذا تد   تاثير كجير جت  ملية اتخاذ القرار المناسب لول اية مشكلة  اجية لهاان ال ج
متخذ  تواجهغالجا ماج   جت جيئة م ججةاة  لى مشاكل اتخاذ القرار نتائج نظرية المجار اسس و توسيا 

مثل جا تمناد االجترا ا  والموددا  التت قد تكون جت القرارمشاكل معقدة تت لب منه اتخاذ قرار ا
سنستعمل فساليب جديدة جت صنا القرار  ند وجود األ داد  جت  ذه الدراسة. غام ة عتها  جي

تسمى جأنموذو توقيق االمثلية جت الجرمجة الهدجية ج ريقة المجاراة الم ججة المتعار ة  المتعددة
نتاو المشتقا  النط ية جت جيئة ا  المثلى اليتوديد االستراتيجالم ججة جت جيقها  لى مشكلة 

   م ججةاال داد ) قد تظهر جت مشاكل الجرمجة الريا ية جت ويا ان ال جاجية  م ججة.
كال ما معًا اي    معامال  األنموذو الريا ت للمشكلة ) معامال  دالة الهدد و القيود( م ججة

 اال داد ومعامال  األنموذو الريا ت م ججة (
مجاراة ذا  المجموع ة طوجمصك د جصياغتهاووقد تد جناء فنموذو ريا ت للهدد الو 

  مجاراة ذا ة  مصطوجك جناء فنموذو ريا ت متعدد األ داد جصياغتهكذلك و   الصطري الم ججة
نتاو الد االستراتيجيا  المثلى تودي وذانمول  لمن اجو   .المجموع غير الصطري الم ججة

واسلوب ول  م ججةذا  المجموع الصطري الاسلوب ول المجاراة تد استخداد   المشتقا  النط ية 
  لى نالووص ري .المو وان جت الجانب النظ المجموع غير الصطري الم ججة  مجاراة ذا ال
( الخاص جأساليب جووا العمليا  WinQSB) الجا زنتائج من خالل ت جيق الجرنامج ال

ل نسجة تعظيد االيراد المتوقق من جيعها جالتوازن ما تقلي والتتاالستراتيجيا  المثلى تلك لتوديد 
نت فوكسيد الكجري  الناتج  ن استهالك تلك  المشتقا    وجناء النماذو االتلوا الجيئت جغاز ث

الريا ية المقيدة لتوقيق الهدد االول ) تعظيد االيراد ( او الهدجين معًا )تعظيد االيراد وتقليل 
 التلوا الجيئت (

 
 


