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همدقم

ناوتيمن،نآردهكيتيعضو.مينكيمعورشرازابتسکشاباردوخهعلاطم،لصفنيارد•

زاعونودلصفنيارد.دركهيكتوتراپيگنيهبياهلحهارهبنديسررديتباقرلداعتهب

.مینکیمهعلاطماريمومعياهالاكويجراختارثانيوانعابرازابتسکش

ميقتسمروطهبتسانکممطيارشزايضعبردهدننكفرصمايهاگنبكييعقاويايندرد•

ريگيهامكيطسوتيهامديص،لاثميارب.دوشرثاتميداصتقالماوعرگيدتيلاعفزا

.دريذپريثاتييايميشتالوصحمديلوتهناخراككيبالضافهيلختزاتسانکمم

تيهاميارادهكدنتسهيياهالاك،تسااديپناشمانزاهكيروطنامهيمومعياهالاك•

عناميداصتقالماعكيطسوتنآزادحاوكيفرصمهكيروطهب،دشابيميمومعيتاذ

،يلمعافد،نهآهار،دنراددوجويرايسبياهلاثم.دوشيمرگيدلماوعايلماعفرصمزا

دنرادارتيصاخنيااهنآمامتهكشنادوليسلرتنكهژورپ
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

هداسهبناجوديجراخرثاكي

ميقتسمروطهبهاگنبكيديلوتتاناکماايهدننكفرصمكيهافرهاگره:١-B-١١فيرعت•

.دراددوجويجراخرثا،دريگرارقريثاتتحتيداصتقالماوعرگيدتيلاعفهليسوهب

زايضعبأشنمدناوتيمهكتسايمهمهتكنكيياراد،ندوبهداسدوجواب،الابفیرعت•

تسايرثاهنوگرهنتشاذگرانكروظنم،ميقتسمروطهبمييوگيمهكيماگنه.دوشباهماهبا

.دباييملاقتنااهتميقهليسوهبهك

تاعياضندشرشتنمزاريگيهامكييروهرهبًالثمرگادراددوجويجراخرثاينعي•

تميقزاهكريگيهاميروآدوسقيرطزاهناما،دوشرثاتمهاگديصيکيدزنردتفنشيالاپ

.دريذپيمريثاتزينهاگشيالاپتفنهدناتسزايدحاتدوخهبونهبهك،ددرگيمرثاتمتفن
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iابارياهدننكفرصمود• = 1, ارداصتقاكيلكزايکچوكشخبهكميريگيمرظنرد2

نياتيلاعفهكميهديمرارقنياربارضرف،ريسفتنياياتساررد.دنرادرايتخارد

pتميقناگدننكفرصم ∈ RLدادعتLريثاتتحتارداصتقاردتراجتلباقيالاك

.تساwiابرباربماiهدننكفرصمتورثاهتميقنيارد.دهديمنرارق

رههكميهديمرارقنياربارضرف،درادناتسايتباقرلدمفالخربلاحنيااب•

تراجتلباقيالاكLزاوافرصمرباهنتهنهكتسايتاحيجرتيارادهدننكفرصم

(x1i, ..., xLi)ياهتيلاعفزايضعبربهکلبh ∈ R+١هدننكفرصمطسوتهدشماجنا،

.ددرگيمفيرعت

,ui(x1iلکشماiدرف)ريذپقتشم(تيبولطمعبات،نياربانب• ..., xLi,h)و،دريگيمار

,u2(xi2∂هكميهديمرارقنياربارضرف ..., xL2,h)/∂h 6= هكنياهبهجوتاب.تسا0

ينوريبرثاكي،دهديمرارقريثاتتحتزينار٢درفهافر،hزاهدننكفرصمباختنا

.دنكيمديلوت
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

رادقمدناوتيمhو،دننكيگدنزرگيدکيرانكردتسانکممهدننكفرصمود،لاثميارب•

كيرانكردتسانکممناگدننكفرصماي.دشاب١هدننكفرصميقيسوميادصیدنلب

.دشابهتفرگرارقوددرفزارتالابيمك؛١هدننكفرصميلو،دننكيگدنزهناخور

١هدننكفرصمطسوتهناخدورردهدشهتخيريگدولآرادقم،دناوتيمh،تلاحنيارد•

.دهديمشهاكارهناخدورزا٢درفتذلرتشيبيگدولآ.دشاب

؛ينعيواهياسمههكدشاب١هدننكفرصميزاسابيزتيلاعفhتسانکمملاثميارب•

.درببتذلنآزازين،٢هدننكفرصم
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تيبوطمعباتكيماiهدننكفرصمرهياربهكتساهداس،ديآيمهماداردهكهچنآرد•

تميقرداهالاكزاواهنيهبياهديرخهكنياضرفاب.ددرگفيرعتhرادقمربهدشقتشم

p ∈ RLتورثوwiدزاسيمرثكاحارواتيبولطم.

vi(p,wi,h) = Maxui(xi,h)

s.t p.xi ≤ wi

لکشناگدننكفرصمتيبولطمعباوتهكميهدرارقنياربارضرف،تسامزالنينچمه•

ميناوتيمهكتلاحنيارد.دشابهتشادرگشرامشيالاكهبتبسن)يطخهمين(يطخهبش

.ميسيونبريزتروصهبار)ميقتسمريغ(هدشقتشمتيبولطمعبات

vi(p,wi,h) = Φi(p,h) +wi
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

تباقررازابهجيتن)ندوبنيهبان(ندوبنلاميتپا

ابربارباهالاكياهتميقنآردهكميراديتباقرلداعتكيردهکديهدرارقنياربارضرف•

pارناشدوختيبولطمناگدننكفرصمودزاكيرهلداعتتيعضورد،ينعي.دنشابيم

.دنزاسيمرثكادحتراجتلباقياهالاكتميقوتورثديقاباهنت

hحطس١هدننكفرصمنآردهكميشابهجاوميدرومابديابنياربانب• ≥ ياربار0

ومزالطرش∗hابرباربhرادقمحطسنياربانب.دنكيمباختناΦ1(h)يزاسرثكادح

.دزاسيمرارقربارريزلواهبترميفاك

h∗ ≥ ′Φرگایربارباب0
1(h

∗) ≤ 0

:ميرادينوردباوجكيياربنياربانب•

Φ′
1(h

∗) = 0
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ودكرتشمدازامدياب،ينعي،hهنيهبحطس،وتراپهنيهبصيصخترهرد،نآفالخرب•

.دشابریزهلئسمياربيباوجديابنياربانبوهتخاسرثكادحارهدننكفرصم

Maxφ1(h) + φ2(h)

h0.دهديمتسدهبنیهبh0ياربارريزلواهبترميفاكومزالطرشهلئسمنيا• ≥ اب0

رگايرباربطرش

φ′
1(h

0) ≥ −φ′
2(h

0)

:ميرادوتراپيگنيهبطرشهلئسمياربينوردباوجكيياربورنيازا•

φ′
1(h) = −φ′

2(h)
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

ردهكيروطهب.دراددوجويفنميبناجتارثانآردهكدهديمناشناريتلاحریزرادومن•

′φاهhمامت
2(h) ≤ ′φرادومنرد.0

1(h)و−φ′
2(h)يلداعترادقم.مينكيمميسرتار

′φرادومنهكدرادرارقيحطسرد∗hينوريبتارثايتباقر
.دنكيمعطقاريقفاروحم(.)1

اررگيدکيعباتودنياهكدرادرارقيياجردh0،ينوريبتارثاهنيهبرادقم،نآفالخرب

.دننكيمعطق
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

ينوريبتارثاهلئسميتنسلحهار

نونكا،يجراختارثادوجوتروصردلماكتباقررازابهجيتنيياراكمدعيياسانشاب•

.مينكيميسررباريجراختارثاهلئسمياربنکمملحهاردنچ

.ميزادرپيمتلودهدافتسادرومياههيمهسواهتايلامهبادتبا•

هلخادمشيبامكشوركيهبدناوتيمآراكهجيتنكيهكمينكيميسرربارناکمانياسپس•

.دوشلصاحينوريبتارثاهزادناهرابردناگدننكفرصمنيبينزهناچهليسوهباهنتزیمآ
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

اهتايلامواههيمهس

،دنكداجيايفنميجراختارثاكيhهكديهدرارقنياربارضرف،اههديانیانايبيارب•

h0هكيروطهب ≤ h∗لرتنك،ييآراكهبيبايتسدياربتلودتلاخدعوننيرتميقتسم

.تساينوريبتارثادلومياهتيلاعفميقتسم

h0هنيهبرادقمابرباربایرتمكhتياعرهبمزلمارhهدننكديلوتهاگنبدناوتيمتلود•

.ديامنيمتيبثتh0ردارينوريبتارثارادقمعقاورد١هدننكفرصم،ديقنيااب.ديامن

تيلاعفربتايلامكيلمحتابيگنيهبيايحاياربشالتتلودياربمودهنيزگ

.تساينوريبتارثاهدننكديلوت

ضرف،روظنمنياهب.دشابيمفورعم،وگيپزادعب،ييوگيپيراذگتايلامهبلحهارنيا•

رهيازاهبthخرنابتايلامكيتخادرپهبروبجم١هدننكفرصمهكديهدرارقنياربار

.دشابhدحاو
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

tkتايلامخرنابهكدوشهدادناشنتسينراوشدنادنچهاگنآ• = −φ′
2(h

هنيهبرادقم(0

دهاوخباختناارhزايحطس١هدننكفرصم،عقاورد.دوشيملصاحيجراختارثا

.ديامنلحارريزهلئسمهكدرك

Maxφ1(h)− th.h

.دهديمتسدهبارريزلواهبترميفاكومزالطرشهك•

h > ′φرگایرباربطرشاب0
1(h) ≤ th

thهکنياضرفاب• = −φ′
2(h)تسا،h = h0نياربهوالع.دنكيمرارقربارالابطرش،

′′φهكنياضرفاب
( .) ≤ 0،h0دشابهلئسمياربيياتکيلحهاردياب.
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h0نآردهكيتلاحياربارلحهارنياریزرادومن• > .دهديمناشن،تسا0
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

يجراختارثاهرابردينزهناچ

كي،رگاتساينوريبتارثاهلئسملحياربيرگيدتفايهرءارجالامزالتيکلامقوقح•

.دريگيمدوخبارهنايوجهلخادمرتمكيتلاخدلکش

ياهنيهبتقفاومهبناشدوخنيفرطهكتسايطيارشنيماتياربوجتسجتروصهباهنت•

يماحنوناقكيهكديهدرارقنياربارضرف.دنبايتسدينوريبتارثاحطسهرابرد

.مينکببيوصتيجراختارثادلومتيلاعفهرابردارجالامزالتيکلامقوقح

نيارد.ميريذپب٢هدننكفرصمياربارينوريبتارثازاكاپطيحمكيقحام،لاثميارب•

تيلاعفكيدراو،٢هدننكفرصمهراجانودب،دناوتيمن١هدننكفرصمتروص

.دوشبينوريبتارثاهدننكديلوت
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

دريگبدوخهباريلکشفرطودنايمينزهناچهكديهدبرارقنياربارضرفيگداسيارب•

Tتخادرپياضاقتتخادرپهبروبجمار١هدننكفرصم،٢هدننكفرصمنآبجومهبهک

هدننكفرصم.ديامنhينوريبرثانكاهرايونكلوبقتروصهبhديلوتهزاجالابقرد

ينامزيبوخهبلقادحيوعضورگااهنتورگا،دركدهاوختقفاومرابجانياابكي

،ورنيازا.دشابرگااهنتورگاينعي.دنكاهرارتيلاعفنياتساوخيمهكدشاب

−φ1(h)ریزلحياربار(h,T)هيارا٢هدننكفرصم T ≥ φ1(0)دنکیملوبق.

Max φ2(h) + T

s.t. φ1(h)− T ≥ φ1(0)

Tهبديقمهلئسمنياياربلحهاررههکيياجنآزا = φ1(h)− φ1(0)تسا.

.دنكيملحارريزهلئسمهكدوشيمhحطسريگرد٢هدننكفرصمهنيهبهيارانياربانب•

Maxφ2(h) + φ1(h)− φ1(0)
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

زوکهيضق

،دشابيسكهچابقحهكنيازارظنفرص،دتفيبقافتادناوتبيجراختارثاهلدابمرگا•

.دوشيمآراكهجيتنكيهبرجنمينزهناچ

رارقh0يجراخرثازاحطسكيابرظانتردهعومجمنيازرمردهطقنره،لکشقبط•

رفصينوريبتارثاحطسبيترتهبزايشانتيبولطمحوطسابرظانتردbوaطاقن.دراد

ياطعازادعبهيلواتيعضولماشطاقننيا.دنرادرارقلاقتناهنوگرهدوبنرد∗hو

.تساينزهناچلبقاما)١و٢هدننكفرصمهببيترتهب(تيکلامقوقح
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

هدوقفمياهرازابوينوريبتارثا

تارثانايمرداريطابترا،ديامنديلوتارهنيهبحطسكيدناوتيمينزهناچهكهجيتننيا•

.دنكيمداجياهدوقفمياهرازابويجراخ

.دوشيقلتندركهلدابمشورزايصاخعونتروصهبدناوتيمرازابماظن،همهنيااب•

رازابكيهكنياودشابءارجالامزالوهدشفيرعتيبوخهبتيکلامقوقحهكدينكضرف

.دشابهتشاددوجويجراختارثادلومتيلاعفدوجوهبطوبرمقحياربيتباقر

طيحمكيزايدنمهرهبقح٢هدننكفرصمهكميهديمرارقنياربارضرفيگداسيارب•

تيلاعفنآزادحاوكيهبطوبرمتميقميريگ.دشابهتشاداريجراختارثازايراع

.دشاب
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

١هدننكفرصم،hًالثم،دوشبيراديرخديابقوقحنيازايدادعتهچهكنياباختنارد.•

.دنكيملحارريزهلئسم

Maxφ1(h1)− phh1

.تساریزلواهبترمطرشيارادهك

h1 ≥ ′φرگایربارباب0
1(h) ≤ ph

ريزهلئسم٢هدننكفرصم،،دوشهتخورفتيکلامقوقحزايدادعتهچهكنياباختنارد•

.دنكيملحار

Maxφ2(h2)− phh2

.تساریزلواهبترمطرشيارادهك

h2 ≥ ′φرگایربارباب0
2(h) ≤ −ph
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هداسهبناجوديجراخرثاكي

،ميشابهتشادديابينعي،دشابفافشديابقوقحنياياربرازاب،يتباقرلداعتكيرد•

h1 = h2.نياردقوقحهدشهلدابمحطسهكدرادنياربتلالدیلبقطباورورنيازا

.دزاسيمرارقربارريزهطبار،∗∗hًالثم،قوقحيتباقررازاب

h∗∗ > ′φرگایرباربطرشاب0
1(h

∗∗) ≤ −φ′
2(h

∗∗)

يلداعتتميق.تساh0هنيهبحطسابربارب∗∗hهكمينكيمهدهاشمهطبارنياهسياقماب•

:زاتساترابعينوريبتارثا

p∗ = φ′
1(h

0) = −φ′
2(h

0)

′φبيترتهب٢و١هدننكفرصمتيبولطميلداعتريداقمهاگنآ•
1(h

0)− p∗nh
و0

φ′
2(h

0) + p∗nh
عفانمهيزجتياربصاخينزهناچهاركيناونعهبرازابنياربانب.تسا0

لداعتردتيبولطمريداقم،رخآرادومنردgهطقن،لاثميارب،دنكيمراكهلدابمزالصاح

.دهديمناشناريتباقر
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يمومعياهالاك

يمومعياهالاك

طسوتالاكنيازادحاوكيهدافتساهكتساييالاك،يمومعيالاك:١-C-١١فيرعت•

.ددرگيمنيداصتقالماوعرگيدطسوتنآهدافتسازاعناميداصتقالماعكي

يندشهيلختاهنآهكتسانيايمومعياهالاكيگژيو،توافتميدحاتشرگنكيرد•

شناد.دزاسيمنرثأتماردارفارياسياربدوجومهضرعدرفكيطسوتفرصم.دنتسين

يصاخفادهاياربشنادزاكيزاهدافتسا.تسااهالاكزاعوننياياربيبوخيلاثم

.تسينالاكنيازانارگيدهدافتسازاعنام

هدادرارقنياربضرف،دناهتفرگرارقهعلاطمدرومنونكاتهكيياهالاكدرومرد،لباقمرد•

رهيارب،هكنياينعي.دنشابيم،يصوصخويريذپهيلختتيهاميارادهكتساهدش

دارفاياربدوجومياهدحاودادعتزادحاوكي،درفطسوتهدشفرصميفاضادحاو

j 6= iدوشيمهتساك.
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يمومعياهالاك

يالاكعفانمزادرفكينتخاسينثتسمناکماساساربدناوتيمرگيدزيامتكينينچمه•

.تساريذپينثتثمراكدوخروطهبيصوصخيالاكره.دشابيمومع

متسيسلاثميارب.دنشابنايدنشابريذپينثتسمتسانکمميمومعياهالاكاما•

Patent،يريگراکبزا)لماكريغتروصهبهچرگا(دارفانتخاسينثتثمياربيمزيناکم

.تسارگيددارفاطسوتهدشديلوتشناد

،دشابهنيزهرپرايسبلقادحاينکممريغيکيژولونكترظنزاتسانکمم،رگيديوسزا•

ياوهتيفيكءاقتراهمانربزااييلمعافدزايدنمهرهبزاارناگدننكفرصمزايضعبهك

.تخاسينثتثمكاپ
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يمومعياهالاك

وتراپيگنيهبياربيطيارش

يصوصخهلدابملباقيالاكLهوالعهبيمومعيالاككيوهدننكفرصمIاباريتيعضو•

.ديريگبرظنرد

ربيريثاتيمومعيالاكرادقمهكنياضرفابارييزجلداعتبوچراچكيرگيدراب•

ناگدننكفرصمزاكيرهتيبولطمعباتهكنياودرادنهلدابملباقيالاكLرياستميق

.مينكيملامعاتسايطخهمينيناسکيرگشرامشيالاكهبتبسن

اريمومعيالاكربهدننكفرصمتيبولطمعباتوهدوبيمومعيالاكرادقمxميريگ•

.ميهديمناشنφi(x)هليسوهب

.تساiسيدنادقافدارفاتيبولطمعباتردهفلؤمنيا،xيالاكندوبيمومعليلدهب•

.تساc(q)يمومعيالاكزادحاوqهضرعهنيزه•
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يمومعياهالاك

هتخاسرثكادحارنوزفمهدازامديابييوتراپهنيهبصيصختره،يطخهمينلدمنيارد•

هلئسمهكدشابيمومعيالاكزايحطسهدنريگربردديابنياربانبو)مهدلصفقبط(

:دنكيملحارريزيزاسرثكادح

:زاتساترابعq0هنيهبرادقمياربلواهبترميفاكومزالطرشهاگنآ•

طسوترابنيلواهكتسايمومعيالاكياربيگنيهبكيسالكطرش،قوفطرش•

.دشجارختسانوسلئوماس
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يمومعياهالاك

يمومعياهالاكيصوصخهضرعردييآراكمدع

ديابx∗iيمومعيالاكزاهدننكفرصمرهديرخ،∗pتميقابريگرديتباقرلداعتكيرد•

.ديامنلحارريزهلئسموهتخاسرثكادحارواتيبولطم

رگيدطسوتديابهكيصوصخيالاكرادقمiهدننكفرصم،واهنيهبياهديرخنييعترد•

ماiهدننكفرصمx∗iياهديرخنياربانب.دريگيمضورفماردوشيراديرخناگدننكفرصم

.دزاسرارقربارريزيفاكومزاللواهبترمطرشدياب
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يمومعياهالاك

q0هاگرههكمينكيمهظحالم،دیآیمتسدهبهکیطباورهسياقماب• > Iو0 > حطس1

∗qينعي.تسانيياپيليخهدشهضرعيمومعيالاك > q0.
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يمومعياهالاك

لادنيللداعت

حطسكيهبرجنمدشهعلاطمالابردهكيمومعيالاكزاعوننآيصوصخهضرعهچرگا•

دناوتيمهكدراددوجويرازابداهنكيلصارد،دوشيميمومعيالاكهضرعزايياراكان

.دبايتسديگنيهبهب

يمومعيالاكياربرازابكيياراد،iهدننكفرصمرهياربهكديهدرارقنياربارضرف•

.دوشيمهبرجتهدننكفرصمنياطسوتهكميتسه

يمومعيالاكزاهدننكفرصمرهفرصمرادقمهكميهديمرارقنياربارضرف،ينعي•

.دشابشدوخصاخرازابابصخشميالاككيتروصهب
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يمومعياهالاك

.ميهديمناشنpiهليسوهبارهدشصوصخيالاكنياتميق•

ربارضرفزينودشابتوافتمدناوتيمناگدننكفرصمنايمردpiهكديشابهتشادهجوت•

ردارشدوخهدننكفرصمزاكيره،p∗∗iضورفميلداعتياهتميقردهكديهدرارقنيا

،دركدهاوخفرصمهكدهديمرارقيمومعييالاكرادقملكياربيريگميمصتتيعقوم

.ديامنلحارريزهلئسمدناوتبهكيروطهب،xiينعي

رارقربارلواهبترميفاكومزالطرشx∗∗iيلداعتفرصمحطس،الابهلاسملحاب•

.دزاسيم

يمومعيالاكيلداعتحطسهكددرگيمهظحالم،دیآیمتسدهبهکیطباورهسياقمزا•

x∗∗iيآراكحطسًاقيقدهدننكفرصمرهطسوت = q∗∗تسا.
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يمومعياهالاك

هديمانلادنيللداعتمانبيمومعيالاكياربهدشيصخشياهرازابردلداعتزاعوننيا•

.دوشيم

ياهرازابهکيماگنه،ديشابهتشادهجوتميباييمتسدييآراكهبامارچهكنياکرديارب•

رازابردناگدننكفرصمزاكيره،ميدركيمفيرعتيمومعيالاكياربارهدشصخش

ونييعتاريمومعيالاكزادوخفرصمحطسلماكروطهب،دوخضورفميصوصخ

.دنكيمفذحاريجراختارثا

!تسالاوئسدرومنآندوبيعقاو،لادنيللداعتباذجتايصوصخمغرهبمهزونه•
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هبناجدنچيجراختارثا

هبناجدنچيجراختارثا

يدايزدارفاطسوتتارثانيااي،هدشرثاتمينوريبتارثازايدايزدارفادراومبلغارد•

.دنوشيمديلوت

زايشاندود،يتعنصيگدولآريظنيجراختارثاعوننآدرومردهژيوهبتلاحنيا•

يتسايستالکشمناونعهبودوشيمهديدعيسوروطهب،ماحدزااياهليبموتازاهدافتسا

.دندرگيميقلت

ينوريبتارثازاهبناجدنچتابيترتنياهبيجراختارثازاامليلحتشخبنيارد•

.دباييمشرتسگ

ينوريبتارثاهكنياقبطرب،هبناجدنچينوريبتارثادرومردناوتيميساسازيامتكي•

.دشلياق،دنشابنيندشمامتايدنشابيندشمامت
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هبناجدنچيجراختارثا

كيطسوتينوريبرثانياهبرجتهكدنتسهیگژیونياياراديندشمامتيجراختارثا•

.دوشيميداصتقالماوعرگيدطسوتنآسوسحمرادقمشهاكببسيداصتقالماع

هتشابنااب،دشابدارفاكالماردهلابزندشهتشابنالکشهبينوريبتارثارگا،لاثميارب•

نآندشهتشابنازاهزادنانامههب،درفكيكلميورربهلابززايفاضادحاوكيندش

)ريذپريخست(يندشمامتيجراختارثانياربانب.دوشيمهتساكرگيددارفاكلميوررب

.تسايصوصخياهالاكياهيگژيوياراد

كيطسوتهكاوهيگدولآزايرادقم.تسينيندشمامتيجراخرثااوهيگدولآ،لباقمرد•

رگيددارفاطسوتهدشساسحاياوهيگدولآرادقمشهاكببسدوشيمساسحادرف

ياهالاكو(يمومعياهالاكياهيگژيويندشنمامتيجراختارثانياربانب،ددرگيمن

.دنرادار)دبيمومع
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هبناجدنچيجراختارثا

:هکميهديمرارقنياربارضرفشخبنيارساترسرد•

نآضرعمردهكدنتسهيدارفازاتوافتم،دننكيمديلوتاريجراختارثاهكيدرفايدارفا•

.دنريگيمرارق

وهاگنبينوريبتارثاناگدننكديلوتهكدوشيمهدادرارقنياربضرفرتشيبيگداسيارب•

.دنتسهناگدننكفرصم،نآزاررضتمدارفا
يتوافتناگدننكفرصمياربوتسانگمههدشديلوتينوريبتارثاهكددرگيمضرف•

.تساهدشديلوتيسكهچطسوتيگدولآنياهکدنكيمن

.دوشيملامعاييزجلداعتتفايهررگيدراب•
ضورفمارهلدابملباقيالاكLتميقيداصتقالماوعهكدوشيمهدادرارقنياربضرف•

.دنريگيم

.دننكيمداجياديلوتدنيآرفرداريجراختارثاهكدراددوجوهاگنبJدادعتهب•
•Iيالاككيهبتبسنيطخهبشتيبولطمعباوتيارادهكدنراددوجوهدننكفرصم

.دنشابيمهلدابملباقرگشرامش
.تسامودهبترمزاريذپقتشم(.)φiو(.)πjهكدوشيمهدادرارقنياربضرف•
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هبناجدنچيجراختارثا

يندشمامتينوريبتارثا

h∗jردينوريبتارثادلومتيلاعفحطسنييعتهبدنمقالعjهاگنبرهيتباقرلداعترد•
.دزاسيمرارقربارريزطرشهكتسا

h∗jرگایرباربطرشابπ′
j(h

∗
j ) ≤ 0

.دنكيملحارريزهلئسم،وتراپصيصختره،لباقمرد•

.دنزاسيمصخشمارينوريبتارثافرصموديلوتهنيهبحطسقوفطباور•
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هبناجدنچيجراختارثا

يندشنمامتينوريبتارثا

′πيفاضاتيدودحمچيهنودبيتباقرلداعتكيرد•
j(h

∗
j ) ≤ تارثاديلوتنازيم،0

هنيهبصيصخترهنآمغرهب.دزاسيمرارقربارمزالطرشرگيدرابjهاگنبh∗jينوريب

:تساریزيزاسهنيهبهلئسمياربيلحهار،يجراختارثاديلوتحوطسابطبترمييوتراپ

Max

J∑
j=1

φi(

J∑
j=1

hj) +

J∑
j=1

πj(hj)

.تساjهاگنبرهيجراختارثاهنيهبديلوترادقمياربريزيفاكومزاللواهبترمطرش•

h0j > رگایرباربطرشاب0
∑I

i=1(
∑J

j=1 hj) ≤ −π′
j(hj)

.تسايمومعيالاكياربيگنيهبطرشدننامهًاقيقدقوفطرش•
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هبناجدنچيجراختارثا

اهتايلاماياههيمهسيريگراکباباريگنيهبدناوتيمتلود،يفاكضورفمتاعالطااب•

.دزاسرارقرب

يالابنارككيهاگنبjزاكيرهينوريبتارثاديلوتياربتلود،يدنبهيمهسهلئسمرد•

.دنكيمنييعتh0jرادقمزارتکچوك

هنيزهابارهاگنبرهيگنيهبهدننكءايحاياهتايلام،یلبقیاهشخبدننامه،رگيديوسزا•

ناسکيهاگنبرهياربهنيهبتايلاماجنيارد.دزاسيمهجاومنآيجراختارثايعامتجا

thابرباربوهدوب = −
∑I

i=1 φ
′
i(
∑

j hj)دشابیم.
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هبناجدنچيجراختارثا

ره،ضورفمتايلامزاحطسنيااب.دشابيمهدشديلوتينوريبتارثازادحاورهيازاهب•

.دنكيملحارريزيزاسهنيهبهلئسمهاگنبjزاكي

Max πj(hj)− thhj

.تساريزلواهبترميفاكومزالطرشيارادهك

hj > π′j(hj)رگایربارباب0 ≤ th

h0jزاتساترابعماjهاگنبهنيهبباختناهجیتنرد• = hj
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