İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı. Mövcud qərar qəbuletmə modelləri yaxşı
nəticələr göstərmişdir. Lakin hal-hazırda yeni tip qərar qəbuletmə
nəzəriyyələrinin işlənib hazırlanmasına ehtiyac vardır. Mövcud
nəzəriyyələrin başlıca çatışmazlıqları ondadır ki, onlar hadisələrin
dəqiq ehtimalları və alternativlərin dəqiq nəticələri məlum olduğu (və
ya mümkün ehtimal paylanmaları çoxluğu məlum olduğu); mühit
vəziyyətinin ideal təsviri mövcud olduğu; qərar qəbul edən şəxsin
(QQŞ) alternativlərə verdiyi üstünlükləri birmənalı təsvir olunduğu
hallar üçün işlənib hazırlanmışdır. Əksinə, gündəlik qərar qəbuletmə
və mürəkkəb sistemlərdə qərar qəbuletmə qeyri-müəyyən informasiya
ilə səciyyələnir. Professor Lütfi Zadə təsbit etdiyi kimi, qeyrimükəmməl (geniş mənada qeyri-müəyyən) informasiya, bu və ya
digər cəhətdən qeyri-dəqiq, qeyri-müəyyən, natamam, qismən etibarlı,
birmənalı olmayan və ya qismən həqiqətə uyğun gələn informasiyadır.
Qeyri-müəyyən informasiyanın əsas mənbələri gələcəyin qeyrimüəyyən olması, baxılan dəyişənlərin qiymətlərini dəqiq
proqnozlaşdırılmasının mümkün olmaması və QQŞ-ın, bir sıra
davranış determinantının şərtləndirdiyi mental vəziyyəti ilə bağlı
qeyri-müəyyənlikdir. Bu səbəbdən real məsələlərdə QQŞ-ın
üstünlükləri birmənalı xarakterizə oluna bilmir: müvafiq
informasiyanın qeyri-müəyyənliyinə görə QQŞ bu və ya digər
alternativə birmənalı üstünlük verə bilmir.
Qərar qəbuletmə məsələsinin bütün elementləri haqqında qeyrimüəyyən informasiyanın təbii dildə ifadə olunduğu yeni nəzəriyyə
işlənib hazırlanmalıdır. Hal-hazırda belə nəzəriyyənin işlənib
hazırlanması mümkündür, çünki bizdə yeni, qeyri-səlis ehtimal, Zədəd və s. kimi riyazi anlayışların geniş spektri, iqtisadiyyatda
məsələlərin həlli, yaxın sahələrdə qərar qəbuletmə üçün üsullar və
nəzəriyyələr vardır. Təbii dillərin qərarların təhlilində rolunun artması
qeyri-müəyyən informasiya ilə işləmək üçün və, nəticə etibarilə, real
informasiyaya daha uyğun (daha dəqiq yox) nəticələr almağa imkan
verən daha çevik modellər qurmağa kömək edir.
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Yuxarıda göstərilənlər bu dissertasiyada nəzərdən keçirilmiş
tədqiqatların qarşısında duran məsələlərin aktuallığını nümayiş etdirir.
Təklif olunmuş qərar qəbuletmə nəzəriyyəsinin tətbiq oluna bilinməsi
geniş yayılmış qərar qəbuletmə problemləri üzərində yoxlanılır.
Dissertasiya işinin məqsəd və vəzifələri. Dissertasiya işinin
məqsədi qərar qəbuletmə üçün obyektiv və subyektiv şərait – mühit
vəziyyətləri, alternativlər və onların nəticələri, ehtimallar, QQŞ-nin
davranış determinantları haqqında mövcud informasiya qeyrimüəyyən olduqda qərar qəbuletmə nəzəriyyəsinin işlənib
hazırlanmasıdır. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün həlli tələb
olunan məsələlərə: qeyri-səlis və ehtimal edilən informasiyanı nəzərə
almaq üçün qeyri-səlis məntiq əsasında qərar qəbuletmə
nəzəriyyəsinin işlənib hazırlanması[10,28,29]123; təklif olunmuş
nəzəriyyənin davranışla bağlı qərar qəbuletmə sahəsinə
genişləndirilməsi; informasiyanın qeyri-mükəmməliyi səviyyəsi
klassik qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin vasitəsi ilə formalizə
olunmayan informasiya şəraitdə qərar qəbuletmə metodunun işlənib
hazırlanması daxildir.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Dissertasiya işində
aşağıdakı müddəalar müdafiəyə təqdim olunur:
1) Mühit vəziyyətləri və alternativlər haqqında informasiya təbii
dildə təsvir olunduğu şəraitdə qərar qəbuletmə üçün qeyri-səlis
faydalılıq funksiyasına əsaslanan nəzəriyyə işlənib hazırlanmışdır.
2) QQŞ-in davranışını modelləşdirmək üçün onun davranış
determinant-larının qərar qəbuletmə şəraitindən asılılığını nəzərə
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alaraq “mühit-QQŞ” kombinə olunmuş vəziyyəti anlayışına əsaslanan
metod təklif edilmişdir.
3) Təklif olunmuş davranış qərarlarının qəbuletmə metodu Zədəd anlayışı əsasında informasiyanın qismən etibarlı olduğu hala
tətbiq edilmişdir.
4) Relevant
informasiyanın
qeyri-müəyyənlik səviyyəsi
mənsubiyyət funksiyalarının tətbiqini istisna etdiyi hallar üçün qərar
qəbuletmənin qeyri-səlis həndəsəyə əsaslanan modeli təklif
olunmuşdur.
5) İşlənib hazırlanmış qərar qəbuletmə metodları müxtəlif
sahələrdə qeyri-müəyyən informasiya şəraitində qərar qəbuletmə
məsələlərinə tətbiq olunmuşdur.
Tədqiqat metodları. Dissertasiyada qeyri-səlis çoxluqlar
nəzəriyyəsi, qeyri-səlis hesab, ehtimallar hesabı və Z-ədədlər hesabı
metodları, qeyri-səlis ehtimallar və qeyri-additiv ölçülərlə hesablama
prinsipləri, eləcə də davranış qərarlarının qəbuletmənin əsasları
istifadə olunmuşdur. Kompüter təcrübələri MS Excel, C# və
MATLAB vasitələri ilə həyata keçirilmişdir.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Qeyri-səlis faydalılıq funksiyası
əsasında işlənib hazırlanmış qərar qəbuletmə nəzəriyyəsi mühit
vəziyyətləri, ehtimallar və alternativlərin nəticələri haqqında
informasiya linqvistik təsvirə malik olduğu məsələlər üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Qeyri-səlis faydalılıq funksiyasının varlığı haqqında
teoremlər təklif olunmuşdur. Həmin funksiya qeyri-səlis qeyri-additiv
ölçü üzrə Şoke inteqralı ilə şəklində verilir. Ölçü hadisələrin
ehtimalları haqqında linqvistik informasiya əsasında qurulur.
İşlənib hazırlanmış nəzəriyyənin qeyri-müəyyən informasiya
şəraitində davranış qərarları qəbuletmə sahəsinə tətbiqi təklif
olunmuşdur. Mühitin vəziyyəti və QQŞ-in vəziyyəti cütlüyünü əhatə
edən kombinə olunmuş vəziyyət anlayışı daxil edilir. Həmin anlayış
mühit vəziyyətlərinın və QQŞ-in davranışının eyni səviyyədə
modelləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mühitin vəziyyətləri
obyektiv şərait amilləri (məsələn, ümumi daxili məhsulun (ÜDM)
səviyyəsi, məhsula olan tələbat və s.) toplusu kimi nəzərdən keçirilir.
QQŞ-in vəziyyəti davranış determinantları (riskə və qeyri5

müəyyənliyə münasibət, sosial məsuliyyət, altruizm səviyyəsi və s.)
toplusundan ibarətdir. Alternativin faydalılığı kombinə olunmuş
vəziyyətlər fəzasında müəyyən edilmiş qeyri-səlis qiymətli Şoke
inteqralı kimi təsvir olunur. Göstərilmişdir ki, gözlənilən faydalılıq
modeli və kumulyativ perspektivlər nəzəriyyəsi təklif olunmuş
nəzəriyyənin xüsusi hallarıdır.
Hadisələrin ehtimalları və alternativlərin nəticələri haqqında Zqiymətli informasiya üçün əslində gözlənilən faydalılığın
ümumiləşdirilməsi olan qərar qəbuletmə modeli işlənib
hazırlanmışdır.
Davranış qərarlarının qəbuletmənin işlənib hazırlanmış
nəzəriyyəsi Z-ədədlərlə hesablamalar aparatı əsasında informasiyanın
qeyri-səlisliyini və qismən etibarlı olmasını nəzərə almaq üçün
ümumiləşdirilmişdir[2,3,9]456.
Relevant
informasiyanın
qeyri-mükəmməllik
səviyyəsi
mənsubiyyət funksiyası ilə təsvirini istisna etdiyi hal üçün qərar
qəbuletmə modeli işlənib hazırlanmışdır. Həmin model
antesedentlərində və konsekventlərində qeyri-səlis həndəsə
primitivləri istifadə olunan ƏGƏR-ONDA qaydalarından ibarətdir.
İşlənib hazırlanmış metodlar tipik (etalon) məsələlərdə (“Binqo”
oyunu məsələsi və Zadənin iki qutu məsələsi) və praktik məsələlərdə
(investisiyalar haqqında məsələlər, şirkətin inkişaf etdirilməsi
məsələsi) qərar qəbuletməyə tətbiq olunur.
İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. İşlənib hazırlanmış metodlar
həllərin analizini relevant informasiya qeyri-səlis və ehtimal qeyrimüəyyənliklərin kombinasiyası ilə səciyyələndiyi məsələlər toplusuna
tətbiqinə imkan verir. Qeyri-müəyyən informasiyanın və davranış
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aspektlərin kompleks halında nəzərdən keçirilməsinə əsaslanan yeni
qərar qəbuletmə nəzəriyyənin əsasları təklif olunmuşdur.
İşdə nümayiş etdirilmişdir ki, təklif olunmuş nəzəriyyə, QQŞ-in
davranışının obyektiv şərtlərdən asılılığının daha ümumi halda
nəzərdən keçirilməsinə əsaslanır. Məhz buna görə nəzəriyyə,
motivasiya, məhdud rasionallıq və qeyri-müəyyən informasiya
fenomenlərini QQŞ-in davranışının aparıcı amilləri kimi daha yaxşı
başa düşməyə kömək edə bilər.
Nəzəriyyə, müvafiq informasiya təbii dildə təsvir olunduğu halda
iqtisadiyyatda, biznesdə, istehsalatda və digər sahələrdə qərar
qəbuletmə ilə bağlı real məsələlərin həllinə tətbiq edilə bilər.
Dissertasiyada alınmış nəticələrin tətbiqi. İşdə alınmış nəzəri
nəticələr mühit vəziyyətləri, onların ehtimalları, alternativlərin
nəticələri haqqında informasiya qeyri-səlis olduqda kompüter
şirkətinin inkişafı ilə bağlı qərar qəbuletməyə, obyektiv şərtlər və
QQŞ-in davranışı haqqında informasiyanın qeyri-səlisliyi və qismən
etibarlı olması səciyyələnən investisiya məsələsi ilə bağlı qərar
qəbuletməyə, informasiyanın qeyri-müəyyənlik səviyyəsi qeyri-səlis
çoxluqlarla təsvir etməyə imkan vermədiyi halda investisiya məsələsi
ilə bağlı qərar qəbuletməyə tətbiq olunmuşdur.
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, “Sənayedə və iqtisadiyyatda
intellektual idarəetmə və qərar qəbuletmə sistemləri” elmi-tədqiqat
laboratoriyası.
Dissertasiya işinin aprobasiyası. nəzəri və praktiki nəticələri
aşağıdakı beynəlxalq konfranslarda müzakirə edimişdir:
1. Fifth International Conference on Soft Computing and
Computing with Words in System Analysis, Decision and
Control (ICSCCW-2009), Famagusta, North Cyprus
2. Ninth International Conference on Application of Fuzzy
Systems and Soft Computing (ICAFS-2010), Prague, Czech
Republic
3. Sixth World Conference on Intelligent Systems for Industrial
Automation Tashkent, Uzbekistan, November 25-27, 2012
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4. Sixth International Conference on Soft Computing with Words
and Perceptions in System Analysis, Decision and Control.
Antalya, Turkey, August 26-27, 2011.
5. Tenth International Conference on Application of Fuzzy
Systems and Soft Computing. Lisbon, Portugal. August 29-30,
2012.
6. Seventh World Conference on Intelligent Systems for Industrial
Automation Tashkent, Uzbekistan, November 25-27, 2012
7. Seventh International Conference on Soft Computing with
Words and Perceptions in System Analysis, Decision and
Control. İzmir, Turkey. August 29-30, 2013.
8. Twelfth International Conference on Application of Fuzzy
Systems and Soft Computing. Vienna, Austria. August 29-30,
2016.
9. Ninth International Conference on Soft Computing with Words
and Perceptions in System Analysis, Decision and Control.
Budapest, Hungary. August 29-30, 2017.
10. Tenth International Conference on Theory and Application of
Soft Computing, Computing with Words and Perceptions.
Prague, Czech Republic, August 27-28, 2019.
Dissertasiya işinin tərkibi. Dissertasiya Girişdən, 7 fəsildən və
Nəticələrdən ibarətdir. Dissertasiyanın həcmi 229 səhifədir, ona 25
şəkil, 25 cədvəl və 268 adda ədəbiyyat siyahısı daxildir.
Aparılmış tədqiqatlarda iddiaçının şəxsi töhfəsi. Dissertasiyada
qərarların qəbulu sahəsində mövcud işlərin təhlilini və qoyulmuş
məsələlərin aktuallığının əsaslandırılması, tədqiqat metodlarının
seçilməsi,
tətbiqi
misalların
həlli,
alınmış
nəticələrin
ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi bilavasitə iddiaçı tərəfindən
yerinə yetirilmişdir. Nəzəriyyənin tətbiqi, alınmış nəticələrin təhlili,
elmi konfranslarda işin müzakirəsi, alınmış nəticələr əsasında elmi
məqalələrin tərtib edilməsi də həmçinin müəllifin özü tərəfindən
həyata keçirilmişdir.
Nəşrlər. Alınmış nəticələr AAK-ın tövsiyyə etdiyi jurnalda 1
məqalədə; SCI, SCIE jurnallarında (Information Sciences, IEEE
Transactions on Fuzzy Systems, International Journal of Information
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Technology and Decision Making) 16 məqalədə; Springer
nəşriyyatında dərc olunmuş kitabında 1 fəsildə, World Scientific
nəşriyyatında 2 kitabda (Aliev R.A., Huseynov O.H. Decision theory
with imperfect information. Singapoure: World Scientific, 2014, 444
p.; Aliev R.A., Huseynov O.H., Aliyev R.R., Alizadeh A.V. The
Arithmetic of Z-numbers. Theory and Applications. Singapore: World
Scientific, 2015, 316 p.) dərc olunmuşdur.
İŞİN ƏSAS MƏZMUNU
Qərarların qəbulu ilə bağlı mövcud metodların icmalı. Hazırkı
işin çərçivəsində qərarların qəbulu nəzəriyyələrinin üstünlüklərin
strukturu və alternativlər, mühit vəziyyətləri, ehtimallar və nəticələr
haqqında relevant informasiya tipləri kimi aspektlər baxımından
icmalı yerinə yetirilmişdir.
Qərarlar qəbulu nəzəriyyələrinin Neyman-Morgenşternin
gözlənilən
faydalılıq
nəzəriyyəsindən
başlayan
təkamülü
nəzərəçarpan üç əsas istiqamətin: normativ nəzəriyyələrinin,
deskriptiv (təsvir əsaslı) nəzəriyyələrin və inteqrativ nəzəriyyələrin
təşəkkül tapması şəklində təzahür edən tərəqqiyə nail olmuşdur.
Normativ nəzəriyyələr təkmil relevant informasiya şəraitində,
psixoloji, mental və davranışla bağlı digər amillər nəzərə alınmadan
tam rasional qərarların modelləşdirilməsi üçün istifadə olunur.
Deskriptiv nəzəriyyələr psixologiya, duyum, QQŞ-in insanlara
münasibəti, qeyri-dəqiqliyə və qeyri-müəyyənliyə yanaşma, qərarların
qəbul olunduğu mühitin mənşəyinin qeyri-müəyyənliyinin əxz
olunması daxil olmaqla, davranışla bağlı başlıca amilləri nəzərə almaq
üçün istifadə olunur.
Lakin qərarların qəbulu nəzəriyyələrinin əksəriyyəti təmiz şəkildə
normativ və ya deskriptiv deyildir. Məsələn, Perspektivlər
nəzəriyyəsinə gözlənilən faydalılığın normativ məqamını psixoloji
amillərin formal şəklə salınması metodu ilə sintezi kimi nəzərdən
keçirmək olar. Bununla əlaqədar olaraq iqtisadiyyatı, psixologiyanı və
digər bilik sahələrini birləşdirən bir istiqamət kimi inteqrativ
nəzəriyyə konsepsiyası təklif olunmuşdur. Qərarlar qəbulunun və
9

iqtisadiyyatda davranışın əsasında duran insan beyninin neyrofizioloji
fəallığını öyrənən neyroiqtisadiyyat sahəsində müvafiq tədqiqatlar
aparılır.
İnteqrativ modellər çərçivəsində qərarların təhlilinin əhəmiyyətli
istiqaməti diskret seçim modelləridir . Həmin modellər real
məsələlərdə adətən diskret və sonlu sayda bir-birini istisna edən
alternativlər olmasının isbatına əsaslanır. Həmin tədqiqat işinin
başlıca vacib nailiyyəti real qərarların alternativlərin atributları və
QQŞ-in davranış determinantları münasibətlərdən asılı olduğunu
göstərməsidir. Lakin onun əsas çatışmazlığı bu cür kompleks
yaxınlaşmada real qeyri-müəyyən informasiyanın dəqiq birgə ehtimal
paylanmalarından istifadə olunmaqla modelləşdirilməsidir.
Qərarların qəbulu davranışla müəyyən edilən prosesdir. Qərarların
qəbulu nəzəriyyələrini işləyib hazırlayarkən alimlər formal
modellərdə onları insan fəaliyyətinə yaxın etmək üçün insanların
seçim xüsusiyyətlərini nəzərə almağa çalışırlar. Riskə münasibət
cəhətləri qərarların qəbulu modellərini qurarkən nəzərə almaq
məcburiyyəti yaradan ilk əsas davranış aspektləri oldu. Risklə bağlı
davranışın riskdən çəkinmə, riskə meyllilik və riskə laqeyd münasibət
kimi üç əsas kateqoriyası daxil edilmişdi. Digər başlıca davranış
xüsusiyyətləri qismində gəlirlərə və itkilərə münasibət , eləcə də qeyrimüəyyənliyə (ehtimalın qiyməti haqqında informasiya çatımazlığına)
münaibət müəyyən edilmişdir. Sonuncusu mühitin vəziyyətləri üzrə
ehtimalların dəqiq paylanmalarının deyil, mümkün paylanmaları
dəstlərinin məlum olması ilə şərtlənir. Riskli şəraitdə qərarların qəbulu
üçün işlənib hazırlanmış Perspektivlər nəzəriyyəsi riskə münasibət,
eləcə də gəlirlərə və itkilərə münasibət nəzərə alınmış ilk qərarlar
qəbulu nəzəriyyəsi idi. Bunun inkişafı kimi, kumulyativ perspektivlər
nəzəriyyısi (KPN) ən inkişaf etmiş qərar qəbulu nəzəriyyələrindən
biridir və həm riskli şəraitdə, həm də qeyri-müəyyənlik şəraitində
tətbiq oluna bilər. KPN Şoke inteqrallarının tətbiqinə əsaslanır və
nəticə etibarı ilə nəinki riskə, gəlirlərə və itkilərə, həm də qeyrimüəyyənliyə
münasibəti
təsvir
edə
bilir.
D. Şmaydler-Q.Şokenin qeyri-additiv gözlənilən faydalılıq həm qeyri10

müəyyənlik şəraitində, həm də riskli şəraitdə istifadə oluna bilən yaxşı
tanınmış tipik modeldir.
Qeyri-müəyyənlikdən çəkinməni təsvir etmək üçün işlənib
hazırlanmış ilk model gözlənilən maksimin faydalılıq (GMMF)
modelidir. Model, bütün mümkün ehtimal paylanmaları üzrə
minimum gözlənilən faydalılığa əsaslanır. Onun ümumiləşdirilməsi
olan
-GMMF modeli həm qeyri-müəyyənlikdən çəkinməni, həm
də qeyri-müəyyənliyə meylliliyi əhatə edə bilir. “Hamar” qeyrimüəyyənlik modeli qeyri-müəyyənliyə münasibəti təsvir etmək üçün
istifadə olunan daha qabaqcıl qərar qəbulu modelidir.
Tədqiqatların böyük bir qismi qarşılıqlılıq kimi, altruizm kimi,
etibar kimi və s. kimi vacib psixoloji, əxlaqi və sosial cəhətləri nəzərə
alan parametrik və qeyri-parametrik qərar qəbulu modellərinin işlənib
hazırlanmasına gətirib çıxardı.
Qeyri-mükəmməl informasiyanın əsas mənbələri gələcəyin qeyrimüəyyənliyi, lazımi dəyişənlərin qiymətlərinin dəqiq proqnozlaşdırıla
bilməməsi və onların QQŞ-in davranış determinantları ilə
müəyyənləşən mental vəziyyətlərinə görə birqiymətli olmamasıdır.
İcmalın əsasınd nəticə çıxarılmışdı ki, bu nəzəriyyələr yaxşı təsvir
olunmuş qərar qəbulu şəraiti üçün, seçimin ayrıca xüsusisyyətlərini
(adətən, bir xüsusiyyəti) müəyyən etmək üçün qurulmuş təcrübələr və
laborator nümunələr üçün işlənib hazırlanmışdır. Belə şərait əsasən
qərarlar qəbulu nəzəriyyəsinin üç sadələşdirilmiş istiqamətini
müəyyən edir: qeyri müəyyənlik şəraitində qərarlar qəbulu, risk
şəraitdə qərarlar qəbulu və informasiya birqiymətli olmayan şəraitdə
qərarlar qəbulu. Bu istiqamətlərə aid mövcud nəzəriyyələrin əsas
üstün cəhətləri və çatışmazlıqları təhlil edilmişdir.
Mövcud nəzəriyyələrin əsas çatışmazlıqlarını aşağıdakı kimi təsvir
etmək olar:
1) Real informasiya dəqiq olmasa da, məhdudiyyətlər yayğın olsa
da, dəqiq ədədi informasiya ilə işləyən metodlardan istifadə olunması
və buna görə alınmış nəticələrin etibarlı olmaması;
2) Gələcək və onun mümkün formaları haqqında biliklərimiz tam
olmasa da, qərarlar qəbulunun obyektiv şərtlərinin bir-birinə uyğun

α
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gəlməyən mühit vəziyyətlərinın tam fəzası çərçivəsində təsvir
edilməsi;
3) Real ehtimalların qeyri-dəqiq olması Keyns tərəfindən çoxdan
qeyd edilsə də, ən güclü modellərdə belə dəqiq ehtimal ölçülərindən
istifadəyə istinad;
4) Üstünlüklərin
binar
məntiqə
əsaslanan
məntiqi
münasibətlərindən istifadə olunması. Real üstünlüklər çox vaxt
birqiymətli olmur, çünki insanlar informasiya natamam, gələcək,
çoxsaylı seçim meyarlarının və s. qeyri-müəyyən olduğuna görə seçim
etməkdə çətinlik çəkirlər;
5) İnsanların informasiyanın linqvistik təsvirindən istifadə etməsi
faktına lazımi diqqət yetirilmir;
6) Qərarların qəbulunun alternativverici qüvvəsi olan davranış
determinantlarının onlraın qarşılıqlı təsiri nəzərə alınmadan
parametrik modelləşdirilməsi tətbiq olunur;
7) Əsas problemin bütün başlıca elementləri – mühit vəziyyətləri,
nəticələr, ehtimallar, davranış determinantları və s. haqqında qismən
etibarlı informasiya nəzərə alınmır.
Mövcud nəzəriyyələrin adları çəkilən çatışmazlıqlarını
ümumiləşdirərək belə nəticə çıxarmaq olar ki, qərarlar qəbulunun
mövcud modelləri yaxşı nəticələr verir, amma hal-hazırda qərarlar
qəbulunun daha realistik modellərinin yaradılmasına ehtiyac vardır.
Qeyri-müəyyən informasiya şəraitdə qeyri-səlis faydalılıq
funksiyasına əsaslanan qərarlar qəbulu nəzəriyyəsi
Informasiyanın qeyri-mükəmməlliyi şəraitində qərarlar qəbulu
nəzəriyyəsini işləyib hazırlayarkən qeyri-səlis ədədlər və qeyri-səlis
funksiyalar fəzaları haqqında istifadə olunmuş anlayışları təqdim
edək.
Birinci anlayış, n fəzasının bütün qeyri-səlis altfəzalarının n
kimi işarələnən fəzasıdır. Bu fəza üçün aşağıda Tərif edilmiş metrika
istifadə olunur.
Tərif 1. Qeyri-səlis Hausdorf məsafəsi. Tutaq ki, A, B  n -dir.
A və B arasında qeyri-səlis Hausdorf məsafəsi d f  belə təyin edilir:
12

𝑑̃𝑓𝛨 (𝐴̃, 𝐵̃ ) = ⋃𝛼∈[0,1] 𝛼 [𝑑𝐻 (𝐴1 , 𝐵1 ), 𝑠𝑢𝑝 𝑑𝐻 (𝐴𝛼̄ , 𝐵 𝛼̄ )].
𝛼≤𝛼̄≤1

Burada d H , klassik çoxluqlar arasında Hausdorf məsafəsidir , A1 , B1
isə müvafiq olaraq A, B qeyri-səlis çoxluqlarının nüvələrini (  = 1
səviyyəli çoxluqları) işarə edir.
Sonradan istifadə olunacaq növbəti lazımi anlayış n -nin iki
elementinin Hukuqara fərqi adlanan fərqidir.
Tərif 2. Hukuqara fərqi. Tutaq ki,

X = Y + Z şərtini ödəyən Z 

n

X ,Y 

varsa, həmin Z

n

-dir. Əgər

X

və Y -in

Hukuqara fərqi adlanır və bu, X − h Y kimi yazılır.
Qeyd edək ki, X və Y -in standart qeyri-səlis fərqi Z üçün
X  Y + Z -dir. Əgər bizə X = Y + Z olması lazımdırsa, onda
Hukuqara fərqindən istifadə edirik.
Gəlin qeyri-səlis qiymətli qeyri-additiv ölçü anlayışını nəzərdən
keçirək. Tutaq ki,  , boş olmayan sonlu çoxluqdur,
–  isə  nın alt-çoxluqları üzərində cəbr. Onda qeyri-səlis qiymətli qeyriadditiv ölçünün qiymətləri qeyri-səlis ədədlərdir.
Tərif 3. Qeyri-səlis qiymətli qeyri-additiv ölçü.
üzərində
qeyri-səlis qiymətli qeyri-additiv ölçü  : → + çoxluqlarının
(1)  () = 0 ;
 , onda  ( )   ( ) ;
(2) əgər
(3) əgər ℋ1 ⊂ ℋ2 ⊂. . . , ℋ𝑛 ⊂. . . ∈ ℱ, onda 𝜂̃(⋃∞
𝑛=1 ℋ𝑛 ) =
𝑙𝑖𝑚 𝜂̃(ℋ𝑛 );
1

𝑛→∞

(4) əgər ℋ1 ⊃ ℋ2 ⊃. . . , ℋ𝑛 ∈ ℱ, və  (

n0

)   şərtini ödəyən

n0 varsa, onda 𝜂̃(⋂∞
̃(ℋ𝑛 )
𝑛=1 ℋ𝑛 ) = 𝑙𝑖𝑚 𝜂
𝑛→∞

şərtlərini ödəyən qeyri-səlis qiymətli funksiyasıdır. Limitlər d fH
mənasında təyin edilmişdir.
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Bir misalı nəzərdən keçirək. Tutaq ki,  = {1 , 2 , 3} -dir.  -nın
alt-çoxluqları üçün  çoxluqlarının qeyri-səlis qiymətli funksiyasının
qiymətləri Cədvəl 1-də verilmiş üçbucaqlı qeyri-səlis ədədlər ola
bilər[6]7.
Cədvəl 1.
 çoxluqlarının qeyri-səlis qiymətli funksiyasının qiymətləri

1


( )

2 

3 1, 2  1, 3 2 , 3

(0.3,0.4,0.4) (0,0.1,0.1) (0.3,0.5,0.5) (0.3,0.5,0.5) (0.6,0.9,0.9) (0.3,0.6,0.6)

 çoxluqlarının qeyri-səlis qiymətli funksiyası qeyri-səlis qiymətli
qeyri-additiv ölçüdür. Məsələn, əmin olmaq mümkündür ki, Tərif 3-in
2 şərti  üçün ödənilir.

(, ()) cütlüyü ölçülə bilən qeyri-səlis fəza, (, (), )
üçlüyü isə qeyri-səlis qiymətli ölçüsü qeyri-additiv fəza adlanır. İndi
isə qeyri-səlis qiymətli Şoke inteqralını qeyri-səlis funksiyanın qeyrisəlis qiymətli qeyri-additiv ölçü üzrə Şoke inteqralı kimi təyin edək:
Tərif 4. Qeyri-səlis qiymətli Şoke inteqralı[13] 8. Tutaq ki,

 : →

 ölçülə bilən qeyri-səlis funksiya,  isə
qeyri-səlis
qiymətli qeyri-additiv ölçüdür.  -nin  üzrə qeyri-səlis qiymətli Şoke
inteqralı aşağıdakı kimi təyin edilir:
1

𝑛

∫ 𝜑̃𝑑𝜂̃ = ∑(𝜑̃(𝜔(𝑖) ))−ℎ 𝜑̃(𝜔(𝑖+1) )) ⋅ 𝜂̃(ℋ(𝑖) )
𝛺

𝑖=1

burada (i ) indeksinə görə 𝜔𝑖 ∈ 𝛺, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 elementləri elə
sıralanıb ki,

 ((i ) ))   ((i+1) )  (( n+1) ) = 0 və

7

(i )

  -dir.

Aliev R.A., Huseynov O.H. Decision theory with imperfect information.
Singapoure: World Scientific, 2014, 444 p
8
Aliev R.A., Pedrycz W., Fazlollahi B., Huseynov O.H., Alizadeh A.V.,
Guirimov, B. G. Fuzzy logic-based generalized decision theory with imperfect
information //Information Sciences,2012, v.189, pp. 18-42.
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Təklif olunan nəzəriyyədə   üzrə ehtimal paylanmalar
haqqında linqvistik informasiya əsasında qurulacaq. Bu, aşağıdakı
anlayışların istifadə olunmasını tələb edir:
Tərif 5. Linqvistik lotoreya. Linqvistik lotoreya linqvistik
ehtimal paylanması olan təsadüfi qeyri-səlis dəyişəndir. Linqvistik
lotoreya 𝐿̃ = (𝑆̃1 , 𝑃̃1 , . . . , 𝑆̃𝑛 , 𝑃̃𝑛 ) vektorudur. Burada 𝑆̃1 , . . . , 𝑆̃𝑛 təsadüfi
qeyri-səlis dəyişənin qiymətləri, 𝑃̃1 , . . . , 𝑃̃𝑛 onların ehtimallarıdır.
Məsələnin qoyuluşu. Təklif olunmuş qərarlar qəbulu nəzəriyyəsi
qeyri-səlis və ehtimal tipli qeyri-müəyyənliklərin qarışığı şəklində
struktur üçün işlənib hazırlanmışdır və qeyri-səlis qiymətli Şoke
inteqral şəklində verilmiş qeyri-səlis faydalılıq funksiyasına əsaslanır.
Qeyri-mükəmməl informasiya strukturu üçün işlənib hazırlanmış
olaraq təklif olunmuş nəzəriyyənin Şokenin gözlənilən faydalılıq
nəzəriyyəsindən aşağıdakı fərqləri vardır:
1) Mühit vəziyyətlərinın və alternativlərin nəticələrinin
modelləşdirilməsi üçün klassik strukturların əvəzinə qeyri-səlis
çoxluqlar fəzaları istifadə olunur ;
2) Ehtimalların dəqiq paylanmalar çoxluqları əvəzinə qeyri-səlis
ehtimallar nəzərdən keçirilir;
3) Klassik məntiqə əsaslanan üstünlük münasibətləri əvəzinə
linqvistik üstünlük münasibətləri;
4) Klassik faydalılıq funksiyası əvəzinə qeyri-səlis funksiyalar
istifadə olunur;
5) qeyri-additiv dəqiq ölçü qeyri-səlis qiymətli qeyri-additiv ölçü
istifadə olunur.
Yuxarıda göstərilən cəhətlər məsələnin, informasiya qeyrimükəmməl olanda qərarların qəbulu məsələsinin əsaslı yeni
qoyuluşunu təşkil edir. Bu məsələ ikinci tərtib qeyri-müəyyənliklə,
məhz qeyri-səlis ehtimallarla xarakterizə olunur. Məsələnin belə
qoyuluşu üçün biz qeyri-səlis faydalılıq funksiyasının təsviri
teoremlərini isbat edirik. Qeyri-səlis faydalılıq funksiyası qeyri-səlis
qiymətli qeyri-additiv ölçü üzrə qeyri-səlis inteqralaltı ifadəli Şoke
inteqralı ilə təsvir olunur. Belə güman edilir ki, qeyri-səlis ehtimallar
əsasında qurula biləcək qeyri-səlis qiymətli qeyri-additiv ölçü QQŞ-in
15

istəklərinin qeyri-dəqiqliyi və additiv olmaması xassələrini daha yaxşı
əks etdirəcək.
Qeyri-mükəmməl informasiya ilə qərarların qəbulu məsələsini
qeyri-səlis və ehtimal olunan qeyri-müəyyənliklərin birləşməsi ilə
qərarların qəbulu məsələsi kimi formal ifadə etməzdən əvvəl lazımi
riyazi anlayışları nəzərdən keçirək.
Tutaq ki, 𝒮 = {𝑆̃1 , . . . , 𝑆̃𝑛 } ⊂ ℰ 𝑛 qeyri-səlis mühit vəziyyətləri
çoxluğu,  n isə alternativlərin qeyri-səlis nəticələri çoxluğudur.
üçün j  k olduqdaℋ𝑖 ⊂ 𝒮, 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛, ℋ𝑗 ∩ ℋ𝑘 = ∅ şəklində
sonlu bölmələnmə varsa və bütün 𝑆̃ ∈ ℋ𝑖 -lar üçün 𝑓̃(𝑆̃) = 𝑋̃𝑖 -dirsə,
𝑓̃(𝑆̃) = 𝑋̃𝑖 funksiyasını qeyri-səlis pilləli funksiya adlandıraq.
Linqvistik üstünlük münasibətini modelləşdirmək üçün 𝒯 =
(𝑇1 , . . . , 𝑇𝐾 ) termlər çoxluqlu “üstünlük dərəcəsi” dəyişənini daxil
edək. Termlərın adları, məsələn, “eynilik”, “azacıq üstün”, “xeyli
üstün” ola bilər və bunlar hər hansı bir şkala, məsələn, [0,1] üzrə qeyrisəlis ədədlə təsvir oluna bilər. g -yə qarşı 𝑓̃ üstünlüyünün hər hansı
Ti  ilə təsvir olunması faktı 𝑓̃𝑇𝑖 𝑔̃ kimi göstərilir. Biz linqvistik
üstünlük münasibətini l kimi işarə edirik və aşağıda 𝑓̃𝑇𝑖 𝑔̃ əvəzinə
bəzən 𝑓̃ ≿𝑖𝑙 𝑔̃ və ya 𝑓̃ ≻𝑖𝑙 𝑔̃ yazırıq.
Təklif olunan strukturda biz klassik neo-Bayes terminologiyasını
aşağıdakı kimi genişləndiririk[13]9: 𝒳-in elementləri qeyri-səlis
nəticələr; 𝒜 -nın elementləri qeyri-səlis alternativlər,
-in
̃
elementləri qeyri-səlis mühit vəziyyətləri; ℱ𝒮 elementləri isə qeyrisəlis hadisələrdir.
Tərif 6. Komonoton qeyri-səlis alternativlər[15]10. Əgər
𝑓̃(𝑆̃𝑖 ) ≻𝑙 𝑓̃(𝑆̃𝑗 ) və 𝑔̃(𝑆̃𝑗 ) ≻𝑙 𝑔̃(𝑆̃𝑖 ) doğru olması üçün elə S i və S j
9

Aliev R.A., Pedrycz W., Fazlollahi B., Huseynov O.H., Alizadeh A.V.,
Guirimov, B. G. Fuzzy logic-based generalized decision theory with imperfect
information //Information Sciences,2012, v.189, pp. 18-42.
10
Aliev R.A., Pedrycz W., Huseynov O.H. Decision theory with imprecise
probabilities //International Journal of Information Technology & Decision
Making, 2012, v.11, No.2, pp. 271-306
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yoxdursa, onda
-də 𝑓̃ və g iki qeyri-səlis alternativi komonoton
adlanır.
Məlumdur ki, qeyri-mükəmməl informasiya şəraitində insanlar
alternativləri müəyyən “xeyli pis”, “bir qədər yaxşı”, “xeyli yaxşı”,
“təxminən eyni” və s. kimi dəyərləndirmələrdən istifadə edərək
linqvistik olaraq müqayisə aparırlar. Üstünlüklərin klassik nisbətindən
fərqli olaraq üstünlüklərin linqvistik nisbəti üstünlük dərəcəsini ifadə
edir və qeyri-mükəmməl informasiya şəraitində daha münasib təhlil
aparılmasına imkan yaradır.
Aşağıda 𝒜üçün üstünlüklərin linqvistik nisbəti ≿𝑙 aksiomları
verilir.
(i) Nizam:
(a) Tamlıq. İstənilən iki alternativ linqvistik üstünlük münasibəti
əsasında müqatisə olunandır:
və ya g

l

-da bütün f və g -lər üçün: f

l

g

-da bütün f , g və h -lər üçün: Əgər f

l

g

f -dir.

(b) Tranzitivlik.

və g l h -dirsə, onda f l h -dir. Linqvistik üstünlük münasibətinin
tranzitivliyi Zadənin genişlənmə prinsip və qeyri-səlis üstünlük
münasibəti əsasında təyin edilir.
Bu aksiom bildirir ki, istənilən iki alternativ müqayisə olunandır
və qeyri-müəyyən informasiya halı üçün üstünlüklərin fundamental
xassələrindən birini (tranzitivliyi) müəyyən edir.
(ii) Komonoton müstəqillik. -da bütün cüt-cüt komonoton olan
g və h alternativləri üçün

f ,

f

l

g -dirsə, onda bütün   (0,1)

üçün 𝜎𝑓 + (1 − 𝜎)ℎ̃ ≿𝑙 𝜎𝑔̃ + (1 − 𝜎)ℎ̃.
Bu aksiom qeyri-müəyyən informasiya halı üçün komonoton
alternativlərin müstəqilliyi xassəsini genişləndirir.
(iii) Kəsilməzlik.

g

l

-da bütün f , g və h -lər üçün: f

h -dirsə, onda ( 0,1) -də elə



𝜎)ℎ̃ ≻𝑙 𝑔̃ ≻𝑙 𝛽𝑓̃ + (1 − 𝛽)ℎ̃-dir.
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l

g и

və  vardır ki, 𝜎𝑓 + (1 −

(iv) Monotonluq.

f (S )

l

-da bütün

g ( S ) -dirsə, onda f

l

f

və g -lər üçün:

-də

g.

(v) Çırlaşmazlıq. Heç də bütün f , g  -lər üçün f l g doğru
deyildir.
Yuxarıda verilmiş aksiomlar qeyri-müəyyən informasiya
şəraitində QQŞ-in üstünlük münasibətlərini təsvir etmək məqsədilə
ifadə olunmuşdir. Belə ifadə forması qeyri-səlis faydalılıq
funksiyasından istifadə olunmasını tələb edir. Formal olaraq elə bir
qeyri-səlis faydalılıq U funksiyasından istifadə edilməsi tələb olunur
ki, onun üçün
̃(𝑓̃) ≥ 𝑈
̃(𝑔̃)
∀𝑓̃, 𝑔̃ ∈ 𝒜, 𝑓̃ ≿𝑙 𝑔̃ ⇔ 𝑈
doğrudur.
Informasiya qeyri-müəyyən olduqda qərarların qəbulu
DDMII = ( , , , l ) korteji kimi ifadə olunur və optimal, yəni
̃(𝑓̃ ∗ ) = 𝑚𝑎𝑥𝑈
̃(𝑓̃) şərtini ödəyən f * 
𝑈
𝑓̃ ∈𝒜

-nın müəyyən edilməsindən

ibarətdir.
İstifadəsi nəzərdə tutulan U qeyri-səlis faydalılıq funksiyası
qeyri-səlis qiymətli qeyri-səlis ölçü üzrə qeyri-səlis Şoke inteqralı
kimi təsvir olunacaq. Öz növbəsində qeyri-səlis qiymətli qeyri-səlis
ölçü,
üzrə ehtimalların paylanması haqqında təbii dildə təsvir
olunmuş bilikdən alına bilər.
üzrə ehtimalların paylanması
haqqında təbii dildə təsvir olunmuş bilik, məsələn, belə göstərilə bilər
𝑃̃𝑙 = 𝑃̃1 /𝑆̃1 + 𝑃̃2 /𝑆̃2 + 𝑃̃3 /𝑆̃3 = <böyük olmayan>/<böyük
olmayan> + <yüksək>/<orta> + <böyük olmayan>/<böyük>.
Burada, məsələn, <yüksək>/<orta> kimi ifadə “orta” S2 
ehtimalının “yüksək” olması deməkdir. Beləliklə, P l linqvistik
(qeyri-səlis) ehtimalların paylanmasıdır.
Aşağıda alternativlərin ixtiyari
çoxluğu üçün (i)-(v) linqvistik
üstünlük münasibətlərini modelləşdirmək üçün qeyri-səlis faydalılıq
funksiyası təyin edilir.
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̃(⋅
Tərif 7. Qeyri-səlis faydalılıq funksiyası[13]11. Qeyri-səlis 𝑈
1
): 𝒜 → ℰ funksiyası l linqvistik üstünlük münasibətlərini təmsil
edirsə, yəni f1 , f 2  , alternativlər cütlüyü üçün f1 l f 2 ancaq və
̃(𝑓̃1 ) ≥ 𝑈
̃(𝑓̃2 ) olduqda doğrudursa, o, qeyri-səlis faydalılıq
ancaq 𝑈
funksiyasıdır.
i

Burada biz
alternativlər çoxluğunu f : →
alternativlər
çoxluğu kimi nəzərdən keçirəcəyik.
alternativlər çoxluğunda təyin olunmuş linqvistik üstünlük
münasibətini təmsil edən qeyri-səlis qiymətli Şoke inteqralı kimi
təsvir olunan qeyri-səlis faydalılıq funksiyasının varlığı haqqında
təsəvvür teoremlərini aşağıda verəcəyik.
Teorem 1[6,13,15]121314. Tutaq ki, 𝒜 üzərində l linqvistik
üstünlük münasibəti (i) zəif nizam, (ii) komonoton müstəqillik, (iii)
kəsilməzlik, (iv) monotonluq, (v) çırlaşmamışlıq xassələrinə malikdir.
Onda

üzərində elə qeyri-səlis qiymətli qeyri-səlis  ölçüsü və
üzərində elə qeyri-səlis affin u funksiyası vardır ki,
-dakı
S

bütün f və g -lər üçün

f

l

g ancaq və ancaq ∫𝒮 𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃))𝑑𝜂̃ ≥ ∫𝒮 𝑢̃(𝑔̃(𝑆̃))𝑑𝜂̃ olduqda

doğrudur. Burada u müsbət xətti çevrilmə dəqiqliyinə qədər
yeganədir.
11

Aliev R.A., Pedrycz W., Fazlollahi B., Huseynov O.H., Alizadeh A.V.,
Guirimov, B. G. Fuzzy logic-based generalized decision theory with imperfect
information //Information Sciences,2012, v.189, pp. 18-42
12
Aliev R.A., Huseynov O.H. Decision theory with imperfect information.
Singapoure: World Scientific, 2014, 444 p
13
Aliev R.A., Pedrycz W., Fazlollahi B., Huseynov O.H., Alizadeh A.V.,
Guirimov, B. G. Fuzzy logic-based generalized decision theory with imperfect
information //Information Sciences,2012, v.189, pp. 18-42.
14
Aliev R.A., Pedrycz W., Huseynov O.H. Decision theory with imprecise
probabilities //International Journal of Information Technology & Decision
Making, 2012, v.11, No.2, pp. 271-306
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Teorem 2[6,13,15].

üzərində sabit olmayan u qeyri-səlis affin

üzərində qeyri-səlis qiymətli qeyri-səlis  ölçüsü
̃(𝑓̃) = ∫ 𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃))𝑑𝜂̃ , 𝒜 üzərində elə
üçün qeyri-səlis Şoke inteqralı 𝑈
funksiyası və

S

𝒮

bir linqvistik üstünlük münasibəti doğurur ki, o, (i)-(v) şərtlətini
ödəyir. Bundan başqa u müsbət xətti çevrilmə dəqiqliyinə qədər
yeganədir.
Düz teorem (Teorem 1) təklif olunmuş qeyri-səlis faydalılıq
funksiyasının varlığı şərtini müəyyən edir və həmin funksiya qeyrisəlis ehtimallar şəraitində qeyri-səlis alternativlər çoxluğu üzərində
verilmiş linqvistik üstünlük münasibətidir. (i)-(v) aksiomlarından
istifadə olunmaqla daxil edilmiş linqvistik üstünlük münasibəti
informasiya qeyri-müəyyən olduqda insani üstünlük münasibətlərinin
mahiyyətini əks etdirir. Tərs teorem (Teorem 2), təsviri qeyri-səlis
inteqralaltı funksiyalı və qeyri-səlis qiymətli qeyri-additiv ölçülü
qeyri-səlis qiymətli Şoke inteqralı kimi verilmiş qeyri-səlis faydalılıq
funksiyasının təklif olunmuş linqvistik üstünlük münasibətini
doğurması şərtlərini müəyyən edir. Teoremlərin isbatı dissertasiyada
verilib. Burada həmin isbatları qısa şəkildə verək.
Teorem 1-nin isbatı.
Addım 1.
üzərində təyin olunmuş qeyri-səlis affin
funksiyasının varlığını sübut edək.
u -nun affinliyi
𝜇𝑢̃(𝑦̃) (𝑢(𝑦̃)) = 𝑠𝑢𝑝
𝑚𝑖𝑛
(𝜇𝑢̃(𝑋̃) (𝑢(𝑋̃)), 𝜇𝑦̃(𝑋̃) (𝑦(𝑋̃)))
̃ )𝑢(𝑋̃ )
𝑢(𝑦̃)=∑𝑋
̃ ∈𝒳 𝑦(𝑋
̃ )=1
∑𝑋
̃ ∈𝒳 𝑦(𝑋

kimi təyin olunmuş 𝑢̃(𝑦̃) = ∑𝑋̃∈𝒳 𝑦̃(𝑋̃)𝑢̃(𝑋̃) olmasını nəzərdə tutur.
u üçün u  müsbət xətti transformasiyası 𝑢̃′ = 𝐴̃𝑢̃(𝑦̃) + 𝐵̃ , 𝐴̃ ∈
ℰ+1 , 𝐵̃ ∈ ℰ 1 olmasını nəzərdə tutur ki, burada toplama və vurma
əməliyyatları Zadənin genişlənmə prinsipi əsasında təyin edilir.
Neyman-Morgenştern teoreminin nəticəsindən istifadə edərək fərz
olunur ki, -də yaranan l -ni təmsil edən qeyri-səlis u funksiyası
mövcuddur. Daha sonra. Cırlaşmazlıq aksiomundan belə çıxır ki,
20

0

-da f

*
l

f* şərtini ödəyən f * və f* mövcuddur. Monotonluq

aksiomundan isə -də 𝑓̃ ∗ (𝑆̃) ≡ 𝑦̃ ∗ ≻𝑙 𝑓̃∗ (𝑆̃) ≡ 𝑦̃∗ şərtini ödəyən S in olduğu nəticəsi çıxır. u müsbət xətti çevrilmə dəqiqliyi ilə
seçildiyinə görə fərz edək ki, v  +1 üçün u ( y* ) = −v и u ( y * ) = v
-dir. −v, v 
olduqda
-nin
= u ( ) kimi işarə etdiyimiz
qabarıq altçoxluğu olur.
Addım 2. A0 üzərində təyin olunmuş qeyri-səlis affin
funksiyasının varlığını sübut edək.
İstənilən f 
üçün ℳ𝑓̃ = {𝜎𝑓̃ + (1 − 𝜎)𝑦̃ 𝒮 |𝑦̃ ∈ 𝒴 𝑎𝑛𝑑 𝜎 ∈
1

0

[0,1]} işarə edək. Aydındır ki,
isə
l

f

f

qabarıqdır, istənilən iki əməliyyat

-də komonotondur. Beləliklə biz təsbit edə bilərik ki, müvafiq

-ni təmsil edən

f

-də qeyri-səlis affin funksiyası vardır. Müsbət

xətti çevrilmədən istifadə edərək verilmiş J f kimi işarə edilmiş
funksiyası üçün aşağdakını alarıq:

J f ( y* ) = −v və J f ( y * ) = v .
İstənilən h 
0 -da

l

f



əks etdirən və

g

üçün J f (h ) = J g (h ) doğrudur. Bu,

-dəki bütün y -lər üçün J ( y ) = u ( y )

şərtini ödəyən qeyri-səlis J ( f ) = J f ( f ) funksiyasını təyin etməyə
imkan verir.
Addım 3. u və J f əsasında təyin edilmiş qeyri-səlis qiymətli
funksionalın varlığını isbat edək.
-də təyin edilmiş, qiymətləri
-da olan
0 ( ) ilə
mənasında ölçülə bilən qeyri-səlis sonlu pilləli funksiyalarını işarə
edək.
vasitəsi
ilə
funksiyasını
u
 : 0 → 0( )
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( f )(S ) = u( f (S )) ,

S , f 

0

təyin

edək.

Əgər

( f ) = ( g ) -dirsə, onda f l g -dir (bu , monotonluqdan irəli
gəlir). Beləliklə, ( f ) = ( g ) -dən J ( f ) = J ( g ) irəli gəlir.
0

( ) -da qeyri-səlis I funksiyasını aşağıdakı kimi təyin edək:

a 0 ( ) üçün I (a) = J ( f ) -dir. Burada elə f 

0 -dır

ki, onun

üçün ( f ) = a -dir.

I kafi dərəcədə təyin edilmişdir, çünki  −1 (a)

üzərində

sabit

J

funksiyadır

qeyri-səlis

v  , J ( f ) = v, f 
1

).

Qeyri-səlis I aşağıdakı şərtləri ödəyir:
(i)
-dakı bütün  -lar üçün I (
Həqiqətən, tutaq ki, y 
və  ( y ) = 
(ii)

 [0,1]

0

*

(yəni

*

) =

doğrudur.

üçün u ( y ) =  -dir. Onda J ( y ) = 

. Buradan isə I (

*

) =  olduğu alınır;

( ) -da bütün cüt-cüt komonoton a , b və c , eləcə də

üçün doğrudur ki, I (a)  I (b ) olduqda 𝐼̃(𝜎𝑎̃ + (1 −

𝜎)𝑐̃ ) > 𝐼̃(𝜎𝑏̃ + (1 − 𝜎)𝑐̃ )-dir. Bu,
saxlamasından irəli gəlir;
(iii) Əgər

0

 -in öz komonotonluğunu

( ) -dan olan a və b üçün

-də a( S )  b ( S )

olarsa, onda I (a)  I (b ) -dir. Bu,  -in monotonluğunu
saxlamasından irəli gəlir.
Addım 4. Bu addımda 1 Teoreminin isbatı başa çatır.
0 ( ) -dan olan, (i), (ii), və (iii) şərtlərini ödəyən qeyri-səlis
funksiya üçün

üzərində  (

) = I(

*

) kimi təyin edilmiş qeyri-

səlis qiymətli qeyri-additiv 
ancaq və ancaq ∫𝒮 𝑎̃𝑑𝜂̃ ≥ ∫𝒮 𝑏̃𝑑𝜂̃ , ∀𝑎̃, 𝑏̃ ∈ ℬ0 (𝒦) olduqda 𝐼̃(𝑎̃) ≥ 𝐼̃(𝑏̃)
22

bərabərliyini ödəyir.
Deməli,

0 -dakı

bütün f və g -lər üçün

̃ (𝑓̃)𝑑𝜂̃ ≥ ∫ 𝛷
̃ (𝑔̃)𝑑𝜂̃ olduqda f
ancaq və ancaq ∫𝒮 𝛷
l g alırıq.
𝒮
Teorem isbat olundu.
Teorem 2-nin isbatı.
Addım 1. Bu mərhələdə göztərək ki, 0 üzərində u funksiyasının
və  ölçüsünün doğurduğu üstünlük münasibəti (i)-(v) aksiomlarını
ödəyir.

Daha sonra göstərmək olar ki, J  və I -nin kombinasiyası kimi
təyin edilir. Beləliklə, J -nin
0 üzərində doğurduğu üstünlük
münasibəti

bütün

tələb

olunan

şərtləri

monotonluğunu və komonotonluğunu saxlayır,

ödəyir,

 ad

çünki



isə a -da d fH

metrikasında supremum norma üzrə kəsilməz funksiyadır (bu klassik
(qeyri-səlis olmayan) funksionallar olan

 ad -nın  -kəsiklərinin

kənarlarının oxşar xassəsinə əsaslanır).
Addım 2. Bu mərhələdə qeyri-səlis faydalılıq funksiyasının
yeganəliliyini göstərəcəyik.
Faydalılıq funksiyasının yeganəlilik xassəsini isbat etmək üçün
-də elə qeyri-səlis affin u  funksiyası və
-də qeyri-səlis qiymətli
qeyri-additiv   ölçüsü vardır ki,

0 -dakı

bütün f və g üçün

ancaq və ancaq ∫𝒮 𝑢̃′ (𝑓̃(𝑆̃))𝑑𝜂̃′ ≥ ∫𝒮 𝑢̃′ (𝑔̃(𝑆̃))𝑑𝜂̃′ olduqda 𝑓̃ ≿𝑙 𝑔̃ (1)
doğruluğunu fərz edək.

  -nin monotonluğunu isbat edək. Bütün f , g 

üçün (1)-ni
nəzərə alaraq fon Neyman-Morgenştern teoremindən nəticələr və
eləcə də Zadənin genişlənmə prinsipi əsasında u  -nun u -nun müsbət
23

c

xətti çevrilməsi olduğunu alırıq. Lakin (1) faydalılıq funksiyasının
müsbət xətti çevrilməsi üçün qüvvədə olur. Deməli,   =  olduğunu
isbat etmək üçün ümumiliyə xələl gətirmədən u = u olduğu qəbul
edilə bilər.

( f ) = 

-də ixtiyari


, 

 ( f )d  = v (

1

olur.

üçün
Onda

elədir ki,

 ( f )d = v (

) -dir. Tutaq ki,

u ( y ) = v ( ) -dir.

f

0 -da

-də

y

və

eləsidir ki,

f l y

Onda

u ( y ) = u( y ) =  u( y )d  = v ( )

)

deməkdir.

Beləliklə,

v ( ) = v( ) və, deməli,  ( ) = ( ) -dir. Teorem isbat
olundu.

f alternativi üçün qeyri-səlis U faydalılıq funksiyası qeyri-sılis
qiymətli Şoke inteqralı kimi təyin edilir :
̃(𝑓̃) = ∫ 𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃))𝑑𝜂̃ ̃ 𝑙 = ∑𝑛𝑖=1(𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃(𝑖) ))−ℎ 𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃(𝑖+1) )))𝜂̃ ̃ 𝑙 (ℋ(𝑖) ). (2)
𝑈
𝑃
𝑃
𝒮

Burada  Pl () linqvistik ehtimalların

üzərində paylanması

əsasında qurulmuş qeyri-səlis qeyri-additiv ölçüdür , u ( f ( S )) isə
faydalılığın təbii dildə təqdim olunmuş dəyərləndirmələrini əks
etdirmək üçün istifadə olunan qeyri-səlis faydalılıq funksiyasıdır. (i )
faydalılıqların elə sıralanmış olduğu deməkdir ki, 𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃(1) )) ≥. . . ≥
𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃(𝑛) )), ℋ(𝑖) = {𝑆̃(1) , . . . , 𝑆̃(𝑖) }, 𝑢̃(𝑓̃𝑗 (𝑆̃(𝑛+1) )) = 0-dir və hər (i )
üçün u ( f ( S ( i ) )) − h u ( f ( S ( i +1) )) mövcuddur. Toplama və vurma
Zadənin genişlənmə prinsipi əsasında müəyyən edilir. Optimal
f *  , yəni 𝑈̃(𝑓̃ ∗ ) = 𝑚𝑎𝑥{∫𝒮 𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃))𝑑𝜂̃𝑃̃𝑙 } şərtini ödəyən
𝑓̃ ∈𝒜
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f *

qeyri-səlis ədədlərin uyğun sıralama metodunun köməyi ilə
təyin edilə bilər.
Qeyri-səlis qeyri-additiv ölçünün linqvistik ehtimallar
əsasında qurulması[6,13,15]151617. Alternativin qeyri-səlis faydalılığının
təyin edilməsində başlıca problem qeyri-səlis qiymətli qeyri-additiv
ölçüsünün təyin edilməsidir.
ehtimallarının

P

l

 -nı



qeyri-səlis qiymətli, linqvistik

paylanması əsasında qurulmuş aşağı öncəgörmə kimi

nəzərdən keçirək. Linqvistik ehtimallarının P paylanması Si 
vəziyyətinə [0,1] intervalında təyin edilmiş qeyri-səlis ədədlə təsvir oluna
bilən Pi linqvistik ehtimalının təyin olunduğunu nəzərdə tutur. Lakin qeyril

səlis Pi ehtimalları bütün Si 
vəziyyətlərinə əvvəldən təyin edilə
bilməz. İlkin qiymətlər mühitin n-1 qeyri-səlis vəziyyəti üçün qeyri-səlis
ehtimallarla verilir, halbuki bir qeyri-səlis vəziyyət üçün ehtimal məlum
deyildir. Uyğun olaraq naməlum qeyri-səlis

P( S j ) = Pj

ehtimalının

müəyyən edilməsinə ehtiyac yaranır. Sözlərlə hesablama texnologiyası
çərçivəsində başqa vəziyyətlərin ehtimalları qeyri-səlis olduqda

Sj

vəziyyəti üçün naməlum qeyri-səlis ehtimalının müəyyən edilməsi məsələsi
ümumiləşdirilmiş məhdudiyyətlərin yayılması məsələsi kimi nəzərdən
keçirilir və bu, aşağıdakı kimi ifadə edilir:
1
𝑃̃ (𝑆̃𝑖 ) = 𝑃̃𝑖 ; 𝑆̃𝑖 ∈ ℰ 𝑛 , 𝑃̃𝑖 ∈ ℰ[0,1]
, 𝑖 = {1, . . . , 𝑗 − 1, 𝑗 + 1, . . . , 𝑛}
verilmişsə, naməlum
1
𝑃̃(𝑆̃𝑗 ) = 𝑃̃𝑗 , 𝑃̃𝑗 ∈ ℰ[0,1]

təyin etmək.
15

Aliev R.A., Huseynov O.H. Decision theory with imperfect information.
Singapoure: World Scientific, 2014, 444 p
16
Aliev R.A., Pedrycz W., Fazlollahi B., Huseynov O.H., Alizadeh A.V.,
Guirimov, B. G. Fuzzy logic-based generalized decision theory with imperfect
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Making, 2012, v.11, No.2, pp. 271-306
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Verilmiş məsələ naməlum qeyri-səlis Pj ehtimalı üçün
∫ 𝜇𝑆̃𝑗 (𝑠)𝜌(𝑠)𝑑𝑠 = 𝑝𝑗 , ∫ 𝜌(𝑠)𝑑𝑠 = 1
𝑆

şərtləri dailində

(3)

𝑆

 P () mənsubiyyət funksiyasının qurulması ilə bağlı
j

variasiya məsələsinə gətirilir:
𝜇𝑃̃𝑗 (𝑝𝑗 ) = 𝑠𝑢𝑝𝜌 𝑚𝑖𝑛𝑖={1,...,𝑗−1,𝑗+1,...,𝑛} (𝜇𝑃̃𝑖 (∫ 𝜇𝑆̃𝑖 (𝑠)𝜌(𝑠)𝑑𝑠)) (4)
𝒮



Biz qeyri-additiv ölçünü aşağı öncəgörmə qismində P çoxluğu
l
əsasında  ( s ) sıxlığının linqvistik ehtimalların P paylanmasına
uyğunluq dərəcəsini nəzərə alaraq quracağıq. Aşağı öncəgörmə
additiv və qeyri-additiv ölçülər üçün ümumiləşdirici ölçüdür. Qeyrisəlis qiymətli qeyri-additiv ölçünü  P l ilə işarə edək, çünki o
l

linqvistik ehtimalların P paylanması əsasında qurulur. Ehtimalların
ixtiyari  ( s ) paylanmasının qeyri-səlid P paylanmaları çoxluğuna
mənsubiyyət dərəcəsi (  ( s ) -in

Pl -ə uyğunluq dərəcəsi)
 P (  ( s)) = min( Pi ( pi )) ,
i =1,n

Düsturu vasitəsi ilə alına bilər. Burada 𝑝𝑖 = ∫𝒮 𝜌(𝑠)𝜇𝑆̃𝑖 (𝑠)𝑑𝑠 qeyrisəlis S i vəziyyətinin  ( s ) əsasında təyin edilmiş ədədi ehtimalıdır.
Bundan başqa 𝜋𝑃̃𝑖 (𝑝𝑖 ) = 𝜇𝑃̃𝑖 (∫𝒮 𝜌(𝑠)𝜇𝑆̃𝑖 (𝑠)𝑑𝑠) pi -nin qeyri-sılis Pi
çoxluğuna mənsubiyyət dərəcəsidir.
Qeyri-səlis qiymətli qeyri-additiv  P l ölçüsünü qurmaq üçün
aşağıdakı düsturlardan istifadə edirik[6,13,15]181920:
18
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Aliev R.A., Pedrycz W., Fazlollahi B., Huseynov O.H., Alizadeh A.V.,
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information //Information Sciences,2012, v.189, pp. 18-42.
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Aliev R.A., Pedrycz W., Huseynov O.H. Decision theory with imprecise
probabilities //International Journal of Information Technology & Decision
Making, 2012, v.11, No.2, pp. 271-306

26

𝜂𝑃̃𝑙 (ℋ) = ⋃𝛼∈(0,1] 𝑟[𝜂𝑃̃𝑙 1𝛼 (ℋ), 𝜂𝑃̃𝑙 𝛼2 (ℋ)]

(5)

burada
𝜂𝑃̃𝑙 1𝛼 (ℋ) = 𝑖𝑛𝑓{∫𝒮 𝜌(𝑠)𝜇ℋ (𝑠)𝑑𝑠 |𝜌(𝑠) ∈ 𝑃𝜌 𝛼 } ,
𝜂𝑃̃𝑙 𝛼2 (ℋ) = 𝑖𝑛𝑓{∫𝒮 𝜌(𝑠)𝜇ℋ (𝑠)𝑑𝑠 |𝜌(𝑠) ∈ 𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑃̃𝜌 )} ,

(6)

𝑃𝜌 𝛼 = {𝜌(𝑠) |𝑚𝑖𝑛 (𝜋𝑃̃𝑖 (𝑝𝑖 )) ≥ 𝛼} , 𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑃̃𝜌 ) = 𝑃𝜌 𝛼=1 , ℋ ⊂ 𝒮
𝑖=1,𝑛

 P -nin daşıyıcısı supp𝜂𝑃̃𝑙 =
l

𝑐𝑙(⋃𝛼∈(0,1] 𝜂𝑃𝛼̃ 𝑙 )

}
kimi təyin

edilir[17]21.
Xüsusi halda, mühit vəziyyətləri sadəcə bir neçə element olarsa,
qeyri-səlis qiymətli qeyri-additiv  P l ölçüsü
𝜂̃𝑃̃𝑙 (ℋ) = ⋃𝛼∈(0,1] 𝛼[𝜂𝑃̃𝑙 1𝛼 (ℋ), 𝜂𝑃̃𝑙 𝛼2 (ℋ)], ℋ ⊂ 𝒮 = {𝑆1 , . . . , 𝑆𝑛 }
kimi təyin edilir. Burada:
𝜂𝑃𝛼̃ 𝑙 (ℋ) = 𝑖𝑛𝑓{∑𝑠𝑖 ∈𝐻 𝑝(𝑠𝑖 ) |(𝑝(𝑠1 ), . . . , 𝑝(𝑠𝑛 )) ∈ 𝑃𝜌 𝛼 },
𝑃𝜌 𝛼 = {(𝑝(𝑠1 ), . . . , 𝑝(𝑠𝑛 )) ∈ 𝑃1 𝛼 ×. . .× 𝑃𝑛 𝛼 |∑𝑛𝑖=1 𝑝(𝑠𝑖 ) = 1},
𝑃1 𝛼 , . . . , 𝑃𝑛 𝛼 qeyri-sılis 𝑃̃1 , . . . , 𝑃̃𝑛 ehtimallarının uyğun α-kəsikləri,
p ( s1 ),..., p ( sn ) isə 𝑃̃1 , . . . , 𝑃̃𝑛 ehtimallarının uyğun baza qiymətləri,
 Dekart hasilidir.
Qeyri-müəyyən informasiya şəraitində qərarların qəbulunun
ümumi metodologiyası[6,13,15]222324. Qeyri-müəyyən informasiya
21
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Guirimov, B. G. Fuzzy logic-based generalized decision theory with imperfect
information //Information Sciences,2012, v.189, pp. 18-42.
24
Aliev R.A., Pedrycz W., Huseynov O.H. Decision theory with imprecise
probabilities //International Journal of Information Technology & Decision
Making, 2012, v.11, No.2, pp. 271-306
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şəraitində qərarların qəbulu məsələsi optimal, yəni f 
*

̃(𝑓̃ ∗ ) = 𝑚𝑎𝑥{∫ 𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃))𝑑𝜂̃𝑃̃𝑙 } olan f * 
𝑈
𝒮

üçün

alternativlərinin təyin

𝑓̃ ∈𝒜

edilməsindən ibarətdir. Bu məsələnin həlli metodologiyası aşağıda
təsvir olunmuş bir neçə mərhələdən ibarətdir:
Birinci mərhələdə Si 

vəziyyətində edilmiş hər f j 

alternativinin nəticəsinə linqvistik u ( f j ( S i )) faydalılığına qiymətlər
verilməsi zərurəti yaranır.
İkinci mərhələ qeyri-səlis qiymətli qeyri-additiv
ölçüsünün
linqvistik ehtimallar şəklində verilmiş qismi biliklər əsasında
1
qurulmasından ibarətdir. Əvvəla, 𝑃(𝑠̃𝑖 ) = 𝑃̃𝑖 ; 𝑆̃𝑖 ∈ ℰ 𝑛 , Pi  [0,1] , 𝑖 =
{1, . . . , 𝑗 − 1, 𝑗 + 1, . . . , 𝑛}

ehtimalları

məsələsini həll edib naməlum P

məlum

olduqda

( ) = P ,P 
j

j

j

1
[0,1]

(3)-(4)

ehtimalını
l

tapmaq lazımdır. Nəticədə bütün mühit vəziyyətləri üzrə P linqvistik
ehtimallar paylanmasını alarıq.
üzərində ehtimallar haqqında hər
hansı əlavə informasiya alınmışdırsa (məsələn, əlamətdar hadisələr
l
olduqda) P -i bu informasiya əsasında qeyri-sılis Bayes düstuturndan
l
istifadə edərək təzələmək lazımdır. Daha sonra yeni P əsasında (5)(6) məsələsini həll edərək  P l -i qurmaq lazımdır.
Növbəti mərhələdə hər f j alternativi üçün qeyri-səlis qiymətli
Şoke inteqralının hesablanması məsələsi həll olunur. Həmin
mərhələdə

f j alternativi üçün ilk növbədə S i vəziyyətlərinin

indekslərini əsasında çevirmək və elə yeni (i ) indekslərini tapmaq
lazımdır ki, onlar üçün u ( f j ( S (1) ))  ...  u ( f j ( S ( n ) )) olsun. Daha
sonra (2) əsasında hər f j alternativi üçün qeyri-səlis qiymətli Şoke
28

inteqralının U ( f j ) qiymətlərini hesablamaq tələb olunur.
Nəhayət, qeyri-səlis ədədləri sıralama metodundan istifadə edərək
elə

optimal

U ( f * ) = max
f

f *

təyin

edilir

 u( f (S ))d  olsun.

ki,

hər

f *

üçün

Pl

Qeyri-mükəmməl informasiya şəraitində
davranış qərarlarının qəbulu nəzəriyyələri
İnsanların tam rasional QQŞ olmaması faktını nəzərə almağın
vacibliyi konseptual olaraq ilk dəfə Herbert Saymon tərəfindən
nəzərdən keçirmişdir. O, insan biliklərinin, hesablama
qabiliyyətlərinin və qərar qəbulu vaxtının məhdudiyyətlərini əks
etdirən məhdud rasionallıq anlayışını təklif etmişdir. Bu ideya vacib
olduğuna görə real qərarlara uyğun gələn yeni modellər işləyib
hazırlamaq tələb olunur. Məhdud rasionallıq əsasında qərarların təhlili
üçün adekvat riyazi formalizmi qurmağa kömək edən nəzəriyyələrdən
biri L.Ə. Zadənin irəli sürdüyü qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsidir .
Bunun səbəbi ondadır ki, qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi, təsviri
adətən linqvistik şəkildə (keyfiyyətcə) verilən, dəqiq olmayan və ya
qeyri-müəyyən informasiyaı və qismən həqiqiliyi ifadə etmək üçün
işlənib hazırlanmışdır. Həqiqətən də, məhdud rasionallığın əsas
cəhətlərindən sayılan insan biliklərinin məhdudluğu və dəqiq
olmaması real həyatda insanların linqvistik dəyərləndirmələrdən
istifadə etməsinə gətirib çıxarır. Bunlar, dəqiq ədədlərdən fərqli
olaraq, dəqiq olmayan və qeyri-müəyyən informasiyaı təsvir etməyə
imkan verir. Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsində belə informasiya
qeyri-səlis çoxluqlar və qeyri-səlis ədədlərlə ifadə olunur. Başqa bir
cəhət, insanların hesablamaq qabiliyyətlərinin məhdudluğu ona gətirib
çıxarır ki, insanlar riyazi ifadələrlə şəklində deyil, təbii dildə
mülahizələr formasında fikirləşir və mühakimə aparırlar. Belə
fəaliyyət dəqiq, optimal həllərə deyil, təqribi həllərin və qənaətbəxş
nəticələrin əldə olunmasına gətirib çıxarır.
29

Məsələnin qoyuluşu[1,5,6]252627. Tutaq ki, 𝑆 = {𝑠̃1 , 𝑠̃ 2 , . . . , 𝑠̃𝑀 } ⊂
𝐸 𝑛 mühitin qeyri-səlis vəziyyətləri çoxluğu, X alternativlərin E n
məhdud alt-çoxluqları kimi qeyri-səlis nəticələri çoxluğudur. QQŞ-in
qeyri-səlis vəziyyətləri çoxluğunu 𝐻 = {ℎ̃1 , ℎ̃2 , . . . , ℎ̃𝑁 } ⊂ 𝐸 𝑛 kimi
işarə edək. Onda  = S  H çoxluğunu s  S , h  H üçün elementləri
kombinə edilmiş w = ( s , h ) vəziyyətləri olan qeyri-səlis “mühitQQŞ” vəziyyətləri fəzası adlandıraq.

 altçoxluqları cəbrini   ilə işarə edək. Daha sonra qeyrisəlis alternativlər çoxluğunu  -nın ölçülə bilən X -də qeyri-səlis
funksiyaları çoxluğu kimi nəzərdən keçirək.
Onda informasiya qeyri-müəyyən olduqda kombinə edilmiş hallar
əsasında davranışla bağlı qərarların qəbulu məsələsi D = ( , X , A, l )
kimi işarə edilə bilər. l QQŞ-in linqvistik üstünlük münasibətləridir.
Ümumi halda qərar qəbulu anında mühitin hansı vəziyyətdə
olacağı və QQŞ-in hansı vəziyyətdə olacağı məlum deyildir.
Ehtimalların S və H paylanması haqqında bəzi qismi biliklər vardır.
QQŞ-ə aid informasiya ehtimalların vəziyyətlər üzrə linqvistik
paylanması şəklində ifadə oluna bilər:
𝑝̃1 /ℎ̃1 + 𝑝̃2 /ℎ̃2 +. . . +𝑝̃𝑁 /ℎ̃𝑁 .
burada pi linqvistik inam dərəcəsi və linqvistik ehtimaldır. Beləliklə,

pi / hi “QQŞ-in hi vəziyyətində olması ehtimalı pi -dir” kimi ifadə
oluna bilər.
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İnsan davranışını və  haqqında qeyri-müəyyən informasiyaı
daha adekvat təsviri biz qeyri-səlis qiymətli bi-ölçü  =  (G, H ) ,
G, H   istifadə edirik. Qeyri-səlis qiymətli bi-ölçü aşağıdakı kimi
təyin edilir:
Tərif 8. Qeyri-səlis qiymətli bi-ölçü[1,5,6]282930.  =   
üzərində qeyri-səlis qiymətli bi-ölçü aşağıdakı xassələrə malik qeyrisəlis qiymətli funksiyadır:
(1)  (, ) = 0 ;
(2) əgər   , onda  ( , )   ( , ) ;
(3) əgər
  , onda 𝜂̃(𝒱, 𝒲) ≥ 𝜂̃(𝒱, 𝒲 ′ );
(4)  (, ) = 1 и  (, ) = −1
Xüsusi halda qeyri-səlis qiymətli  ( , ) bi-ölçünü iki qeyrisəlis qiymətli ölçünün qiymətlər fərqi 1 ( ) − 2 ( ) kimi təyin etmək
olar. Burada “ − ” Lütfi Zadənin genişlənmə prinsipi əsasında müəyyən
edilir.
Nəticənin faydalılığının qiyməti 𝑋̃ = 𝑓̃(𝑆̃, ℎ̃) QQŞ-in müxtəlif
vəziyyətlərində müxtəlif olacaq və, deməli, 𝑋̃ = 𝑓̃(𝑆̃, ℎ̃) funksiyası
kimi ifadə edilə bilər. Qeyd etmək olar ki, Kaneman və Tverskinin
dəyərlilik funksiyası 𝑢̃(𝑋̃) = 𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃, ℎ̃)) funksiyasının xüsusi
vəziyyətidır.
Beləliklə, f alternativinin U ( f ) faydalılığı qeyri-səlis qiymətli
bi-ölçünün  fəza oblastı üzrə u ( f ( s , h )) aqreqasiyası kimi təyin
̃(𝑓̃ ∗ ) =
edilməlidir. Onda davranışlı qərarlar qəbulu məsələsi 𝑈
Sultanova A.B., Hüseynov O.H., Hacıyeva R.F. Qeyri müəyyənlik şəraitində
kombinə edilmiş vəziyyətlər üsulu ilə investorun davranişinin modelləşdirilməsi //
Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, 2014, № 39, s. 40-48,
“Odlar Yurdu” nəşriyyatı, Bakı
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̃(𝑓̃(𝑤
𝑚𝑎𝑥 ∫𝛺 𝑈
̃))𝑑𝜂̃ şərtini ödəyən f  A optimal alternativinin
*

𝑓̃ ∈𝐴

müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Kombinə olunmuş vəziyyət konsepsiyasına əsaslanan
qərarlar qəbulu modeli. Təklif olunan modelin əsası kimi Labrüşe
(Labreuche) və Qrabiş (Grabisch) tərəfindən irəli sürülmüş bi-ölçü
strukturu istifadə olunur . Bi-ölçü (qeyri-additiv) Şoke ölçüsünün
təbii, alternativlərin cəlb edən və xoşagəlməz nəticələrinin, məsələn,
gəlirlərin və itkilərin qarşılıqlı təsirini onunla təsvir edə bildiyimiz
ümumiləşdirilməsidir. Bu işdə həmin strukturu linqvistik üstünlük
münsibətindən istifadə edərək qeyri-müəyyən informasiya halı üçün
genişləndirmək təklif olunur. Linqvistik üstünlük münasibəti o
deməkdir ki, f və g alternativləri arasında üstünlük münasibəti f in g -dən ən azı pis olmamasının 𝐷𝑒𝑔(𝑓̃ ≿𝑙 𝑔̃) dərəcəsi və g -nin f dən ən azı pis olmamasının 𝐷𝑒𝑔(𝑔̃ ≿𝑙 𝑓̃)dərəcəsi ilə təsvir olunur.
𝐷𝑒𝑔 ∈ [0,1]. 𝐷𝑒𝑔(𝑓̃ ≿𝑙 𝑔̃) 1-ə yaxın olduqca f g -dən üstün olur.
Bu dərəcələr üstünlük münasibətlərinin qeyri-müəyyənliyini
göstərmək üçün, yəni bir alternativin başqasından üstünlüyünü
birmənalı müəyyənləşdirmək üçün qərar qəbulu ilə bağlı
informasiyanın hədsiz yayğın olduğu hallarda istifadə edilir. Məxsusi
hal, Deg ( g

l

f ) = 0 və Deg ( f

l

g )  0 olanda klassik üstünlük

münasibətini alırıq, yəni biz deyirik ki, f g -dən üstündür.
Hazırkı işdə faydalılıq funksiyasını müəyyən etmək üçün “mühitQQŞ” vəziyyətlər fəzası üçün bi-ölçüya əsaslanan aqreqasiyadan
istifadə olunur. Modelin əsasını kombinə olunmuş vəziyyətlər və onlar
arasında əlaqə barədə informasiya təşkil edir. Kombinə olunmuş
vəziyyətlər haqqında informasiya alternativlərin mühitin si1
vəziyyətində özünü bildirən və QQŞ-in hi2 vəziyyəti ilə şərtlənən

f (wi ) = xi

(burada

wi = ( si1 , hi2 ) )
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nəticələri

üzrə

üstünlük

münasibətlərini modelləşdirən faydalılıq funksiyalarını qurmaq üçün
istifadə olunur.
Kombinə olunmuş vəziyyətlərin əlaqəsi barədə informasiya qeyrimüəyyənlik şəraitində QQŞ-in ayrıca davranış profillərinin
ehtimallarını təyin etmək mümkün olmaması faktını əks etdirir. Həmin
informasiya qeyri-səlis qiymətli bi-ölçünün formalaşdırılmasında
istifadə olunacaq.
Bu fərziyyələrdən çıxış edərək biz f alternativinin U faydalılıq
funksiyası üçün bi-ölçüyə əsaslanan aqreqator funksiyasından istifadə
eirik. Bi-ölçü “mühit-QQŞ” fəzasında tətbiq üçün daha güclü alətdir.
Daha dəqiq desək, biz  fəzasında qeyri-səlis qiymətli bi-ölçüüzrə
qeyri-səlis qiymətli Şokeyə bənzər aqreqasiyadan istifadə
edirik[1,5,6] 313233:
𝐿

̃(𝑓̃) = ∑(|𝑢̃ (𝑓̃(𝑤
𝑈
̃ (𝑙) ))| −ℎ |𝑢̃ (𝑓̃(𝑤
̃ (𝑙+1) ))| ×
𝑙=1

× 𝜂̃({𝑤
̃ (1) , . . . , 𝑤
̃ (𝑙) } ∩ 𝑁 + , {𝑤
̃ (1) , . . . , 𝑤
̃ (𝑙) } ∩ 𝑁 − ).
Burada

()

indeksləri

u ( f ( w( l ) ))  u ( f ( w( l +1) ))

(7)
şəklində

nizamlanma deməkdir. u ( f ( w( L +1) )) = 0 , 𝑁 + = {𝑤
̃ ∈ 𝛺|𝑢̃(𝑓̃(𝑤
̃)) ≥
0}, N − =  \ N + ,  (, ) isə qeyri-səlis qiymətli bi-ölçüdür.
Optimal f  A alternativi elə bir f  A -dir ki, onun üçün
*

*

𝐷𝑒𝑔(𝑓̃ ∗ ≿𝑙 𝑓̃) ≥ 𝐷𝑒𝑔(𝑓̃ ≿𝑙 𝑓̃ ∗ ) bütün f  A -lərlə təmin olunur.
Sultanova A.B., Hüseynov O.H., Hacıyeva R.F. Qeyri müəyyənlik şəraitində
kombinə edilmiş vəziyyətlər üsulu ilə investorun davranişinin modelləşdirilməsi //
Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, 2014, № 39, s. 40-48,
“Odlar Yurdu” nəşriyyatı, Bakı.
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ICAFS, 2010, pp. 400-406
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Aliev R.A., Huseynov O.H. Decision theory with imperfect information.
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Kombinə olunmuş vəziyyətlərin qeyri-səlis ehtimalları.
Qərarların davranışla müəyyən olunan qəbulu üzrə nəzərdən
keçirdiyimiz məsələni həll etmək üçün kombinə olunmuş vəziyyətlər
fəzası  üzərində qeyri-səlis qiymətli bi-ölçü qurmaq lazımdır. Bu
qeyri-səlis qiymətli bi-ölçü qeyri-müəyyən relevant informasiya
şəraitində kombinə olunmuş vəziyyətlər arasında münasibətləri
modelləşdirmək üçün istifadə olunur. Qeyri-səlis qiymətli bi-ölçünün
qurulması üçün təbii informasiya təməli kombinə olunmuş
vəziyyətlərin qeyri-səlis ehtimallarıdır, yəni mühitin və QQŞ-in
vəziyyətlərinin qeyri-səlis birgə ehtimallarıdır[14,22,25]343536. Onlar
QQŞ-in vəziyyətlərinin mühitin vəziyyətlərindən asılılığını (insanın
davranışının obyektiv şəraitdən asılılığını) təsvir edir.
Ehtimalların birgə paylanmasının qurulmasına əsasən iki yanaşma
mövcuddur: hadisələr arasında asılılığın modellləşdirilməsi üçün
yanaşmalar (məsələn, istisadiyyat artması və QQŞ-in riskli
qərarlardan qaçmasının ehtimalı) və təsadüfi dəyişənlər arasında
asılılığın modelləşdirilməsinə yanaşmalar. QQŞ-in vəziyyətləri ilə
mühitin vəziyyətləri arasında asılılığı modelləşdirərkən hadisələr
arasında asılılığın modellləşdirilməsi yanaşmasına istinad edəcəyik.
Məsələ burasındadır ki, QQŞ-in vəziyyətləri və mühitin vəziyyətləri
daha çox keyfiyyət xarakteri daşıyır.
İki H və G hadisəsinin birgə ehtimalını ölçmək üçün iki cəhət
haqqında informasiya tələb olunur: H və G hadisələrinin marjinal
ehtimalları və H və G arasında asılılıq nişanı adlanan asılılığın növü
haqqında informasiya. Üç asılılıq növü mövcuddur : müsbət asılılıq,
müstəqillik, mənfi asılılıq.
34
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Müsbət asılılıq H və G hadisələrinin bir yerdə baş verməyə meylli
olduğunu nəzərdə tutur, yəni biri o birisinin baş verməsinə şərait
yaradır. Məsələn, buludlar və yağış bir-birindən müsbət asılıdır.
Müsbət asılılğın ifrat vəziyyəti mükəmməl asılılıq adlanır.
Mənfi asılılıq hadisələrin adətən bir yerdə baş vermədiyini nəzərdə
tutur, yəni biri o birisinin baş verməsinə maneçilik törədir. Məsələn,
günəşli hava və yağış bir-birindən mənfi asılıdır. Mənfi asılılğın ifrat
vəziyyəti əksinə asılılıq adlanır.
Müstəqillik bir hadisənin digərinin təzahür etməsinə təsir
göstərmədiyini nəzərdə tutur.
Yaxşı məlumdur ki, bir-birindən asılı olmayan H və G
hadisələrinin ədədi P( H ) və P(G ) ehtimalları verilmişsə, birgə
𝑃(𝐻, 𝐺) ehtimalı
𝑃(𝐻, 𝐺) = 𝑃(𝐻)𝑃(𝐺)
kimi təyin edilir.
Mükəmməl asılılıq
𝑃(𝐻, 𝐺) = 𝑚𝑖𝑛( 𝑃(𝐻), 𝑃(𝐺))
kimi təyin edilir.
Aydındır ki, 𝑃(𝐻)𝑃(𝐺) ≤ 𝑚𝑖𝑛( 𝑃(𝐻), 𝑃(𝐺)) dir. H və G
hadisələri arasında müsbət asılılıq
𝑃(𝐻, 𝐺) ∈ [𝑃1 (𝐻, 𝐺), 𝑃2 (𝐻, 𝐺)] = [𝑃(𝐻)𝑃(𝐺), 𝑚𝑖𝑛( 𝑃(𝐻), 𝑃(𝐺))]
kimi modelləşdirilir .
Doğrudan da müsbət asılı hadisələr daha tez-tez baş verir, nəinki
bir-birindən asılı olmayanlar.
H və G hadisələri arasında əksinə asılılıq
𝑃(𝐻, 𝐺) = 𝑚𝑎𝑥( 𝑃(𝐻) + 𝑃(𝐺) − 1,0)
kimi təyin edilir.
Məlumdur ki, 𝑚𝑎𝑥( 𝑃(𝐻) + 𝑃(𝐺) − 1,0) ≤ 𝑃(𝐻)𝑃(𝐺) -dir. H və
G hadisələrinin mənfi asılılığı
𝑃(𝐻, 𝐺) ∈ [𝑃1 (𝐻, 𝐺), 𝑃2 (𝐻, 𝐺)] =
= [𝑚𝑎𝑥( 𝑃(𝐻) + 𝑃(𝐺) − 1,0), 𝑃(𝐻)𝑃(𝐺)]
kimi modelləşdirilir.
Doğrudan da mənfi asılı hadisələr daha nadir hallarda baş verir,
nəinki bir-birindən asılı olmayanlar.
Məlum olmayan asılılıq
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𝑃(𝐻, 𝐺) ∈ [𝑃1 (𝐻, 𝐺), 𝑃2 (𝐻, 𝐺)] =
= [𝑚𝑎𝑥( 𝑃(𝐻) + 𝑃(𝐺) − 1,0), 𝑚𝑖𝑛( 𝑃(𝐻), 𝑃(𝐺))]
kimi modelləşdirilir.
H və G hadisələrinin ehtimalları interval şəkilli[4]37, yəni 𝑃(𝐻) ∈
[𝑃1 (𝐻), 𝑃2 (𝐻)] və 𝑃(𝐺) ∈ [𝑃1 (𝐺), 𝑃2 (𝐺)] olarsa, onda bu düsturlar
aşağıdakı kimi ümumiləşdirilir:
𝑃(𝐻, 𝐺) ∈ [𝑃1 (𝐻, 𝐺), 𝑃2 (𝐻, 𝐺)] = [𝑃1 (𝐻)𝑃1 (𝐺), 𝑃2 (𝐻)𝑃2 (𝐺)]
𝑃(𝐻, 𝐺) ∈ [𝑃1 (𝐻, 𝐺), 𝑃2 (𝐻, 𝐺)] =
= [𝑚𝑖𝑛( 𝑃1 (𝐻), 𝑃1 (𝐺)), 𝑚𝑖𝑛( 𝑃2 (𝐻), 𝑃2 (𝐺))]
𝑃(𝐻, 𝐺) ∈ [𝑃1 (𝐻, 𝐺), 𝑃2 (𝐻, 𝐺)] = [𝑃1 (𝐻)𝑃1 (𝐺), 𝑚𝑖𝑛( 𝑃2 (𝐻), 𝑃2 (𝐺))]
𝑃(𝐻, 𝐺) ∈ [𝑃1 (𝐻, 𝐺), 𝑃2 (𝐻, 𝐺)] =
= [𝑚𝑎𝑥( 𝑃1 (𝐻) + 𝑃1 (𝐺) − 1,0), 𝑚𝑎𝑥( 𝑃2 (𝐻) + 𝑃2 (𝐺) − 1,0)]
𝑃(𝐻, 𝐺) ∈ [𝑃1 (𝐻, 𝐺), 𝑃2 (𝐻, 𝐺)] =
= [𝑚𝑎𝑥( 𝑃1 (𝐻) + 𝑃1 (𝐺) − 1,0), 𝑃2 (𝐻)𝑃2 (𝐺)]
𝑃(𝐻, 𝐺) ∈ [𝑃1 (𝐻, 𝐺), 𝑃2 (𝐻, 𝐺)] =
= [𝑚𝑎𝑥( 𝑃1 (𝐻) + 𝑃1 (𝐺) − 1,0), 𝑚𝑖𝑛( 𝑃2 (𝐻), 𝑃2 (𝐺))]

Bu düsturlar qeyri-səlis P ( H ) və P (G ) ehtimalları halına həmin
düsturlar aşağıdakı kimi ümumiləşdirilir. Qeyri-səlis birgə ehtimal
𝑃̃(𝐻, 𝐺)
𝑃̃(𝐻, 𝐺) = ⋃ 𝛼[𝑃1𝛼 (𝐻, 𝐺), 𝑃2𝛼 (𝐻, 𝐺)]
𝛼∈[0,1]

kimi təyin edilə bilər. Burada [𝑃1𝛼 (𝐻, 𝐺), 𝑃2𝛼 (𝐻, 𝐺)] intervalının
hüdudları asılılığın işarəsinə görə düsturlarından biri əsasında
P1 ( H ) , P1 (G ) , P2 ( H ) və P2 (G ) -nin hüdudlarından təyin
edilir. Məsələn, müsbət asılılıq
𝑃̃(𝐻, 𝐺) = ⋃ 𝛼[𝑃1𝛼 (𝐻)𝑃1𝛼 (𝐺), 𝑚𝑖𝑛( 𝑃2𝛼 (𝐻), 𝑃2𝛼 (𝐺))]
𝛼∈[0,1]

kimi, mənfi asılılıq isə
𝑃̃(𝐻, 𝐺) = ⋃𝛼∈[0,1] 𝛼[𝑚𝑎𝑥( 𝑃1𝛼 (𝐻) + 𝑃1𝛼 (𝐺) − 1,0), 𝑃2𝛼 (𝐻)𝑃2𝛼 (𝐺)].
kimi modelləşdirilir.
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Təklif olunmuş modeli digər mövcud modellərlə müqayisəsi.
məlum faydalılıq modellərinin kombinə olunmuş vəziyyətlər əsasında
təklif olunan qeyri-səlis faydalılıq modelinin xüsusi halları olduğunu
nümayiş etdirək. Bunun üçün biz öz modelimizi onun klassik
variantına qədər sadələşdirib, onun mövcud faydalılıq modelləri ilə
əlaqəsini nəzərdən keçiririk.  fəzasında iki qeyri-additiv ölçü
əsasında u ( f ( s, h)) aqreqasiyası S fəzası üzrə u ( f ( s )) -in
aqreqasiyasının təbii ümumiləşdirilməsi ola bilər. Bunu ənənəvi, S
fəzasında tətbiq olunan D. Şmaydler-Q.Şoke üzrə qeyri-additiv
gözlənilən faydalılığı kombinə olunmuş vəziyyətlər  fəzasına tətbiq
olunmuş həmin modellə müqayisə edərək göstərək. Tanışlıq məqsədi
ilə əvvəlcə kombinə olunmuş vəziyyətlər  fəzasının 2-ci cədvəldə
verilmiş qrafik təsvirini nəzərdən keçirək:
Cədvəl 2. Kombinə olunmuş vəziyyətlər fəzası[14,22] 3839
s1
sn
…

( sn , h1 )
…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hm
( s1 , h1 )
(sn , hm )
…
D. Şmaydler-Q.Şoke üzrə qeyri-additiv gözlənilən faydalılığı
modeli  fəzasında aşağıdakı şəkildə olacaq :
h1

( s1 , h1 )

𝑛

𝑈(𝑓) = ∑(𝑢(𝑓(𝑤(𝑙) )) − 𝑢(𝑓(𝑤(𝑙+1) )))𝜂({𝑤(1) , . . . , 𝑤(𝑙) })
𝑙=1

İndi isə ancaq hansısa bir hk -nın varlığını fərz edərək, ∀𝑤 ∈
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 = S {hk } alarıq. Onda 𝑤(𝑙) =
𝛺, 𝑤 = (𝑠𝑖 , ℎ𝑘 ), yəni
(𝑠𝑖 , ℎ𝑘 ), 𝑤(𝑙+1) = (𝑠𝑖 , ℎ𝑘 )
olan
hallar
üçün
𝑢(𝑓(𝑤(𝑙) )) −
𝑢(𝑓(𝑤(𝑙+1) )) = 0 alınar. Ancaq 𝑤(𝑙) = (𝑠𝑖 , ℎ𝑘 ), 𝑤(𝑙+1) = (𝑠𝑗 , ℎ𝑘 ), 𝑖 ≠
𝑗 şərtini ödəyən 𝑤(𝑙) = (𝑠𝑖 , ℎ𝑘 ), 𝑤(𝑙+1) = (𝑠𝑗 , ℎ𝑘 ), 𝑖 ≠ 𝑗 fərqləri
sıfırdan fərqli olacaq. Sadə çevirmələr nəticəsində:
𝑈(𝑓) = ∑𝑛𝑖=1(𝑢(𝑓(𝑠(𝑖) , ℎ𝑘 )) −
𝑢(𝑓((𝑠(𝑖+1) , ℎ𝑘 ))))𝜂({(𝑠(1) , ℎ𝑘 ), . . . , (𝑠(𝑖) , ℎ𝑘 )})
(8)


İndi də u ( f (, hk )) -ni u ( f ()) və
𝜂({(𝑠(1) , ℎ𝑘 ), . . . , (𝑠(𝑗) , ℎ𝑘 )}) ilə işərə edərək

𝜂∗ ({𝑠(1) , . . . , 𝑠(𝑗) }) =

𝑛

𝑈(𝑓) = ∑(𝑢∗ (𝑓(𝑠(𝑖) )) − 𝑢∗ (𝑓(𝑠(𝑖+1) )))𝜂∗ ({𝑠(1) , . . . , 𝑠(𝑖) })
𝑖=1

alarıq. Bu isə elə ənənəvi AOGFŞ-nin özüdür. Sonuncu qeyrimüəyyənliyə münasibətin vacib davranış aspekti olduğunu təsvir
etmək üçün tez-tez istifadə edilir.
Beləliklə, əgər hk özlüyündə qeyri-müəyyənlikdən qaçılmasını
(qeyri-müəyyənliyə meylliliyi) göstərirsə, onda qeyri-additiv ölçü
 ({( s(1) , hk ),..., ( s( j ) , hk )}) aşağı öncəgörmə (yuxarı öncəgörmə) kimi
götürülə bilər.
 fəzasına tətbiq olunan gözlənilən faydalılıq modelinin (GFM)
ənənəvi GFM-i ümumiləşdirdiyini göstərmək üçün (8) ifadəsində  nı aşağıdakı kimi müəyyən etmək lazımdır, yəni:
𝜂({(𝑠(1) , ℎ𝑘 ), . . . , (𝑠(𝑖) , ℎ𝑘 )}) = ∑𝑖𝑜=1 𝑝(𝑠(𝑜) , ℎ𝑘 ).
Burada

p ( s( o ) , hk )

kombinə

olunmuş

( s( o ) , hk )

vəziyyətinin

ehtimalıdır. İndi isə, s( o ) vəziyyəti nə olursa olsun, QQŞ həmişə hk
vəziyyətində olduğu üçün p(s(o) , hk ) = p(s(o) ) alırıq. Bundan başqa
GFM-də davranış aspektlərindən ancaq riskə olan münasibət nəzərə
alınır. QQŞ ya riskdən qaçan, ya riskə meylli, ya da riskə qarşı neytral
hesab olunur. Beləliklə, hk bu davranış tərzlərindən biri ola bilər.
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Məsələn, əgər hk riskdən qaçmanı göstərirsə, (8) ifadəsindəki u ()
faydalılıq funksiyası çökük, əgər hk riskə meylliliyi göstərirsə, u ()
qabarıq olur və s. Beləliklə, hk u () -nun formasını müəyyən edir. hk
, məsələn, riskdən qaçılmasını göstərdikdə, biz u ( f (, hk )) üçün

u  ( f ()) işarəsini istifadə ediriksə, (3) modeli
𝑛

𝑈(𝑓) = ∑ 𝑢∗ (𝑓(𝑠𝑖 ))𝑝(𝑠𝑖 )
𝑖=1

özü özlüyündə elə ənənəvi GFM-dir.
Ənənəvi GFM  üçün istifadə olunan GFM meyarının xüsusi
vəziyyətidır. Klassik GFM-dən fərqli olaraq əsaslanan yanaşma QQÇnin mühitin müxtəlif vəziyyətlərində riskə müxtəlif münasibət
nümayiş etdirməsinə imkan verir. Bu, adətən real həyatda baş verir və
mənfəət gözləyərkən insanların riski saymazyana yanaşmasını və
itkilər gözlənilərkən bundan qaçmaq üçün risk etməyə can atmasını
nümayiş etdirən təcrübi müşahidələrə əsaslanan perspektivlər
nəzəriyyəsində (PN) və kumulyativ perspektivlər nəzəriyyəsində
(KPN) müəyyən dərəcədə nəzərə alınır. Lakin KPN-in əsası olan bu
ideyalara ehkam kimi baxmaq lazım deyildir.
Xasiyyəti risk etməyə meyllilik olan QQŞ, çox güman ki, mənfəət
gözləyərkən belə riskə müsbət münasibət nümayiş etdirəcək. İrəli
sürülmüş və kombinə olunmuş vəziyyətlərə əsaslanan bu və digər
davranış tiplərini modelləşdirməyə imkan verir. Nəticədə təklif olunan
yanaşma QQŞ-in davranışını modelləşdirərkən KPN-dən daha böyük
çevikliyə malikdir.
Analitik olaraq göstərmək olar ki, KPN-də istifadə olunan
faydalılıq modeli kombinə olunmuş vəziyyətlərə əsaslanan
yanaşmanın xüsusi vəziyyətidır. Bu, KPN-də istifadə olunan modelin
iki Şoke inteqralının cəmindən ibarət olmasından irəli gəlir.
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Z-relevant informasiya şəraitində
qərarların qəbulu nəzəriyyəsi
Mövcud nəzəriyyələrin bir çoxunda qərarların qəbulu məsələsinin
formal qoyuluşuna aşağıdakı elementlər daxildir: obyektiv şərtləri
göstərən mühit vəziyyətləri çoxluğu
; alternativlərin nəticələri
çoxluğu
; alternativlər çoxluğu isə qiymətlər oblastı
, təyin
= { f f : → } funksiyaları çoxluğudur. İrəli
oblastı
olan
sürülən formal yanaşmada obyektiv şəraitə müvafiq surətdə subyektiv
seçim şərtlərini modelləşdirmək üçün biz
QQŞ-in vəziyyətləri
çoxluğunu daxil edirik.
Real məsələlərin bir qayda olaraq aydın mənalı linqvistik
terminlərlə ifadə olunan linqvistik informasiya ilə xarakterizə
olunması faktını nəzərə alaraq biz tədqiqatımızda diskret Z-ədədləri
nəzərdən keçiririk[8,11,12]404142.
Tutaq ki, =  S S   mühit vəziyyətlərinin diskret çoxluğu,



= hˆ hˆ 

 isə QQŞ-nin vəziyyətlərinin diskret çoxluğudur. Mühit

və QQŞ vəziyyətləri aşağıdakı kimi təsvir olunan

S = (S1 ,..., Sm ), hˆ = (hˆ1 ,..., hˆn ) ,

vektorlarıdır. Si , i = 1,..., m qərar qəbulu mühitinin vacib amilləridir
(iqtisadiyyat məsələləri üçün bu ÜDM, faiz dərəcələri və s. kimi
amillərdir), hˆ j = ( Ah j , Bh j ) j = 1,..., n, komponentləri isə davranış
determinantlarıdır (misal üçün, riskə münasibət, qeyri-müəyyənliyə
münasibət, altruizm, etibar, sosial məsuliyyət və s.). S i diskret
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(𝑖)
(𝑖)
qiymətlər çoxluğunu 𝑆 (𝑖) = {𝑆1 , . . . , 𝑆𝑚𝑖 } ilə, hˆ j diskret qiymətlər
(𝑗)
(𝑗)
çoxluğunu 𝐻 (𝑗) = {ℎ̂1 , . . . , ℎ̂𝑛𝑗 } ilə işarə edək.

Alternativlərin Z-qiymətli vektor nəticələrini





= Xˆ 1 ,..., Xˆ l ,

Xˆ k  , k = 1,..., l ilə işarə edək.  = 
fəzasını elementləri
kombinə olunmuş vəziyyətlər ˆ = ( S , hˆ ) , burada S  , hˆ  olan
“mühit-QQŞ” fəzası adlandıraq. Z-qiymətli alternativlər çoxluğunu
-də Z-qiymətli funksiyaları kimi
= { fˆ fˆ :  → }  -nın
nəzərdən keçirək. Alternativlərin kombinə olunmuş vəziyyətlərdə
̂ 𝒊 , 𝑋̂𝑖 = {𝑓̂(𝝎
̂ 𝒊 )|𝑓̂ ∈ 𝒜, 𝜔
nəticələrini 𝝎
̂𝑖 ∈ 𝛺 } kimi işarə edək.
Aydındır ki,

=

nm

Xˆ i [20]43.

i =1

Təklif olunmuş yanaşmada linqvistik üstünlük münasibətləri real
aləmdə üstünlük münasibətlərinin qeyri-müəyyənliyini nəzərə almaq
üçün istifadə olunur. Bizim ümumi modeldə istifadə olunan linqvistik
üstünlük münasibətləri kombinə olunmuş vəziyyətlərə aid
informasiyadan və kombinə olunmuş vəziyyətlər arasında əlaqələrə
aid informasiyadan ibarətdir. Kombinə olunmuş vəziyyətə aid
informasiya fˆ  alternativinin fˆ (ˆ ) = Xˆ , (burada ˆ = ( S , hˆ ) )
i

i

i

i1

i2

nəticələri üzrə üstünlük münasibətlərini bildirən faydalılıqları ifadə
etmək üçün istifadə olunur. Bu, mühitin S i1 vəziyyətində QQŞ-in hˆi2
vəziyyətindən irəli gələn üstünlük münasibətidir.
Əgər ≿𝑙 QQŞ-in 𝒜 -ya qarşı yuxarıdakı fərziyyələrə uyğun
gələn üstünlük münasibətləridirsə, onda bunlar 𝑓̂ ∈ 𝒜 alternativinin
Z-qiymətli bi-ölçü olan Z-qiymətli Şoke inteqrala əsaslanan
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̂ (𝑓̂)
𝑢̂(𝑓̂(𝑆, ℎ̂)) -lərin aqreqasiyası kimi ifadə olunmuş Z-qiymətli 𝑈
44
faydalılığıdır :
̂ (𝑓̂) = ∑𝐿𝑙=1(𝑢̂(𝑓̂(𝝎
̂ (𝑙) ))−ℎ 𝑢̂(𝑓̂(𝝎
̂ (𝑙+1) )))𝜂̂ (𝒱, 𝒲) (9)
𝑈
ˆ
ˆ
uˆ ( f (ˆ (l ) ))  uˆ ( f (ˆ (l +1) ))
Burada
nizamı
deməkdir.
(l )
uˆ ( fˆ (ˆ ( L +1) )) = (0,1)

kimi təyin edilmişdir;

= {ˆ (1) ,..., ˆ (l ) }  N − ,
N − =  \ N + . ˆ :   →

= {ˆ (1) ,..., ˆ (l ) }  N + ,

𝑁 + = {𝜔
̂ ∈ 𝛺: 𝑢̂(𝑓̂(𝜔
̂)) ≥ (0,1)},
[ −1,1]

isə Z-qiymətli bi-ölçüdür.

̂ (𝑓̂ ∗ ) = 𝑚𝑎𝑥{∫ 𝑢̂(𝑓̂(𝑆, ℎ̂))𝑑𝜂̂ } şərtini ödəyən fˆ * 
Optimal, 𝑈
𝛺
𝑓̂ ∈𝒜

Z-

ədədlərinin müqayisəsi metodunu tətbiq etməklə təyin olunur.
Z-qiymətli informasiya olduqda qərarların qəbulu
nəzəriyyəsinin tətbiqi metodologiyası[20] 45. Təklif olunmuş ümumi
nəzəriyyənin tətbiqi bir neçə yanaşı məsələnin həllini tələb edir. Təklif
olunmuş nəzəriyyədə qərarların qəbulu ilə bağlı təhlilin əsasını
kombinə olunmuş vəziyyətlər təşkil etdiyinə görə mühit vəziyyətinin
və QQŞ vəziyyətinin strukturlarının adekvat təyin edilməsi vacibdir.
Bu da öz növbəsində obyektiv şəraitin seçilmiş alternativlərə təsir
göstərən vacib S1 ,..., Sm amillərinin təyin edilməsini tələb edir.
Seçilmiş alternativlərin və
edilmiş seçim üçün vacib
hˆ = (hˆ1 ,..., hˆn ) vektorunu təyin
S , i = 1,..., m və hˆ , j = 1,..., n
i

j

S1 ,..., Sm amillərinin təhlili əsasında
olan davranış determinantlarının
etmək lazımdır. Öz növbəsində hər
komponenti üçün onların mümkün
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qiymətlərinin diskret S ( i ) və H ( j ) çoxluqları təyin edilməlidir.
Məsələn, əgər hˆ j riskə münasibətdirsə, onda H ( j ) çoxluğu
(𝑗)
𝐻 (𝑗) = {ℎ̂1 = (𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖 𝑠𝑎𝑦𝑚𝑎𝑚𝑎𝑞, yüksək etibalılıq dərəcəsi),
(𝑗)
ℎ̂2 = (𝑟𝑖𝑠𝑘ə 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑚ü𝑛𝑎𝑠𝑖𝑏ə𝑡, yüksək etibalılıq dərəcəsi),
(𝑗)
ℎ̂ = (𝑟𝑖𝑠𝑘ə 𝑚𝑒𝑦𝑙𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘, yüksək etibalılıq dərəcəsi)}
3

kimi ola bilər. Əgər, məsələn, S i ÜDM səviyyəsidirsə, onda S ( i )
çoxluğu
(𝑖)
𝑆 (𝑖) = {𝑆1 = (𝑎ş𝑎ğ𝚤 𝑠ə𝑣𝑖𝑦𝑦ə, yüksək etibalılıq dərəcəsi),
(𝑖)
𝑆2 = (𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑠ə𝑣𝑖𝑦𝑦ə, yüksək etibalılıq dərəcəsi),
(𝑖)
𝑆3 = (𝑎ş𝑎ğ𝚤 𝑠ə𝑣𝑖𝑦𝑦ə, yüksək etibalılıq dərəcəsi)}
kimi ola bilər.
(1)
(𝑚) (1)
(𝑛)
(𝑆, ℎ̂) = (𝑆𝑖1 , . . . , 𝑆𝑖𝑚 , ℎ̂𝑗1 , . . . , ℎ̂𝑗𝑛 ) =
(1)
(𝑚) (𝑚+1)
(𝑚+𝑛)
(𝑆 , . . . , 𝑆 , ℎ̂
, . . . , ℎ̂
) vektorlar fəzası kimi kombinə
𝑘1

𝑘𝑚

𝑘𝑚+1

𝑘𝑚+𝑛

olunmuş vəziyyələr fəzası alternativlərin müqayisəsi üçün istifadə
oluna bilər. Bu məqsədlə hər alternativ üçün bütün kombinə olunmuş
vəziyyətlərdə onun Z-qiymətli nəticələrinin Z-qiymətli uˆ ( fˆ ( S,hˆ ))
faydalılıqlarını təyin etmək lazımdır. Bu faydalılıqlar hər nəticənin
QQŞ nöqteyi nəzərindən cəlbedici və ya arzuolunmaz olduğunun
ölçüsüdür. Bunu təcrübəyə əsaslanan dəyərləndirmə əsasında və ya
məlum metodlardan istifadə edərək yerinə yetirmək olar.
Alternativlərin müqayisəsi üçün tələb olunan başqa informasiya QQŞ
vəziyyətinin obyektiv vəziyyətlərdən asılılığı dərəcələrinin müəyyən
edilməsidir. Bu dərəcələr Z-qiymətli birgə ehtimallar vasitəsilə ifadə
olunur. Z-qiymətli birgə ehtimalların təyin edilməsi üçün
(𝑆1 , . . . , 𝑆𝑚 ), (ℎ̂1 , . . . , ℎ̂𝑛 ) vəziyyətlərinin Z-qiymətli qeyd-şərtsiz
ehtimallarını qiymətləndirmək lazımdır. Öz növbəsində bu S ( i ) və
H ( j ) üzrə Z-qiymətli ehtimal paylanmalarından istifadə olunmasını
tələb edir:
̂ (𝑖)

(𝑖)
𝑃̂𝑚

𝑆1

𝑆𝑚

𝑃
𝑃̂(𝑆𝑖 ) = 1(𝑖) +. . . +

43

𝑖
(𝑖)
𝑖

, 𝑖 = 1, . . . , 𝑚,

̂ (𝑗)

(𝑗)
𝑃̂

ℎ1

ℎ𝑛

𝑛𝑗
𝑃
𝑃̂(ℎ̂𝑗 ) = ̂1(𝑗) +. . . + ̂(𝑗) , 𝑗 = 1, . . . , 𝑛,
𝑗

(i )
burada Pˆ = ( AP , BP ) ,…, Pˆmi = ( AP( i ) , BP( i ) ) , Pˆ1( j ) = ( AP , BP )
(i )
1

(i )
1

(i )
1

mi

( j)
1

mi

( j)
1

( j)
,…, Pˆn j = ( AP( j ) , BP( j ) ) Qeyd etmək lazımdır ki, Z-qiymətli ehtimal
nj

nj

paylanmalarının düzgün olması üçün BP = ... = BP = BP , 𝐵̃𝑃(𝑗) =
(i )
1

(i )
mi

(i)

1

. . . = 𝐵̃𝑃(𝑗) = 𝐵̃𝑃(𝑗) şərtləri ödənilməlidir[16,18,19]464748. Pˆ ( Si ) və
𝑛𝑗

Pˆ (hˆ j ) üçün Z-qiymətli qeyd-şərtsiz ehtimal paylanmaları Pˆ ( S ) və

Pˆ ( hˆ ) aşağıdakı kimi verilir:
̂

̂

𝑃 (𝑆 )
𝑃 (𝑆 )
𝑃̂(𝑆) = 𝑆 1 +. . . + 𝑆 𝑚 ,
1
𝑚
𝑃̂(ℎ̂1 )
𝑃̂ (ℎ̂𝑛 )
𝑃̂ (ℎ̂) =
+. . . +
ℎ̂1
ℎ̂𝑛

Qeyd-şərtsiz Pˆ ( S ) və Pˆ ( hˆ ) üçün və S və ĥ ,-in komponentləri
arasında asılılığın xarakteri haqqında informasiya əsasında kombinə
olunmuş vəziyyətlər üzrə Z-qiymətli birgə ehtimalları
(1)
(𝑚) (1)
(𝑛)
𝑃̂(𝑆, ℎ̂) = 𝑃̂(𝑆𝑖1 , . . . , 𝑆𝑖𝑚 , ℎ̂𝑗1 , . . . , ℎ̂𝑗𝑛 )
(1)
(𝑚) (𝑚+1)
(𝑚+𝑛)
= 𝑃̂ (𝑆 , . . . , 𝑆 , ℎ̂
, . . . , ℎ̂
)
𝑘1

𝑘𝑚

𝑘𝑚+1

𝑘𝑚+𝑛

təyin etmək lazımdır.
𝑃̂(𝑆, ℎ̂)
-ın
təyin
edilməsi
zamanı
əsas
məsələ
(1)
(𝑚) ̂ (𝑚+1)
(𝑚+𝑛)
𝑆𝑘1 , . . . , 𝑆𝑘𝑚 , ℎ𝑘𝑚+1 , . . . , ℎ̂𝑘𝑚+𝑛 asılılığı haqqında informasiyanın
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əldə edilməsidir. Asılılığın mürəkkəbliyini nəzərə alaraq belə
informasiyanın alınması üçün adekvat yanaşma ekspert
dəyərləndirmələrinə əsaslanan müəyyən intelektual prosedurdur.
Bundan sonra Z-qiymətli birgə 𝑃̂(𝜔
̂) = 𝑃̂(𝑆, ℎ̂) = (𝐴̃𝑃(𝜔) , 𝐵̃𝑃 )
ehtimalları əsasında informasiya qeyri-dəqiq və qismən etibarlı
olduqda kombinə olunmuş vəziyyətlər arasında xüsusilə cəlb edən və
arzuolunmaz nəticələr arasında qarşılıqlı təsir nəzərə alınmaqla Zqiymətli bi-ölçü ̂ qurulur. Z-qiymətli bi-ölçü ̂ iki Z-qiymətli ölçü
arasında fərq kimi ifadə olunur:
𝜂̂ (𝒱, 𝒲) = 𝜐̂1 (𝒱) − 𝜐̂2 (𝒲)
Z-qiymətli ˆ1 ( ),ˆ2 ( ) ölçülər aşağı və ya yuxarı öncəgörmə və
ya bunların qabarıq kombinasiyası kimi qurula bilər. Aşağı və ya
yuxarı öncəgörmə qismində Z-qiymətli Pˆ (ˆ ) = Pˆ ( S,hˆ ) = ( AP ( ) , BP )
məhdudiyyətlərinin müəyyən etdiyi ehtimal paylanmalarının aşağı və
ya yuxarı örtük çoxluqlarını istifadə etmək olar. ˆ ( ) aşağı örtük
çoxluğunu aşağıdakı kimi tapmaq olar[23,24,26]495051:
ˆ( ) = ( A ( ), B ) , 𝐵̃𝜐 = 𝐵̃𝑃
𝐴̃𝜐 (𝒱) = ⋃𝛼∈(0,1] 𝛼[𝐴𝜐 1𝛼 (𝒱), 𝐴𝜐 𝛼2 (𝒱)], 𝒱 ⊂ 𝛺 =
{𝜔
̂1 , . . . , 𝜔
̂𝐿 }
Burada
𝐴𝜐 1𝛼 (𝒱) = 𝑖𝑛𝑓{∑𝜔̂𝑙∈𝑉 𝑝(𝜔
̂𝑖 ) |(𝑝(𝜔
̂1 ), . . . , 𝑝(𝜔
̂𝐿 )) ∈ 𝛢𝑃 𝛼 },

𝛢𝑃 𝛼 = {(𝑝(𝜔
̂1 ), . . . , 𝑝(𝜔
̂𝐿 )) ∈ 𝐴𝑃(𝜔1 ) 𝛼 ×. . .× 𝐴𝑃(𝜔𝐿 ) 𝛼 |∑𝐿𝑙=1 𝑝(𝜔
̂𝑙 ) = 1}.
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AP (1 ) ,..., AP (L )
ehtimallarının

müvafiq

 -kəsikləri,

olaraq

qeyri-səlis

p(ˆ1 ),..., p(ˆ L )

AP (1 ) ,..., AP ( L )
müvafiq

olaraq

AP (1 ) ,..., AP ( L ) üçün ilkin ehtimalları,  Dekart hasilinin işarəsidir.
Yuxarı öncəgörməni inf -i sup -la əvəz edərək almaq olar.
Hər fˆ alternativinin bütün kombinə olunmuş vəziyyətlər üçün
faydalılıqları kombinə olunmuş vəziyyətlər arasında asılılıqları

modelləşdirən Z-qiymətli bi-ölçü məlumdursa, ümumi Uˆ ( fˆ )
faydalılığı (5)-ə uyğun surətdə təyin oluna bilər. Optimal alternativ ən
böyük Z-qiymətli Uˆ : →
faydalılığa malik alternativ kimi
müəyyən edilir. Û -nun ən yüksək qiymətinin müəyyən edilməsi Zədədlərin qeyri-səlis Pareto optimallıq prinsipinə əsaslanan
müqayisəsinin tətbiqi yolu ilə yerinə yetirilə bilər.
Klassik qeyri-səlis məntiqin vasitəsi ilə formalizə olunmayan
informasiya şəraitində qərarların qəbulu metodu
Duyğulara əsaslanan informasiya təbii dildə ifadə olunduqda
qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi müvafiq formal riyazi təsvir üsulu
qismində istifadə oluna bilər, yuxarıda təqdim olunmuş
nəzəriyyələrdən isə qərarların təhlilinə tətbiq etmək olar. Lakin bəzi
hallarda duyğulara əsaslanan informasiya faydalılıq funksiyasının
köməyi ilə modelləşdirmək üçün kifayət qədər aydın olmur. Əksinə,
o, sözlə təsvir olunması çətin olan bəzi həndəsi obrazlar səviyyəsində
qalır. Bu halda dəyişənlərin qiymətlərinə məhdudiyyətlər kimi qeyrisəlis həndəsi (fuzzy geometry, F-geometry) primitivlərdən istifadə
olunur. Qeyri-səlis həndəsi primitivlərin həqiqiliyin ədədi dərəcələri
və onlar üzərində əməliyyatlarla birlikdə təyinlərini verək. Əsas
primitivlər, ümumi F-işarə (metka) konsepsiyasından irəli gələn F2
nöqtələr və F-xətlərdir. Nəzərdən keçirilən primitivlər
-nin alt
çoxluqları olan ikiölçülü çoxluqlardır.
Tərif 9. F-işarə. F-işarə, insan tərəfindən informasiya
qranulasının qiymətini duyğuları əsasında əyani olaraq göstərmək
2
üçün əllə çəkilmiş qrafik işarəni göstərən
-də məhdud çoxluqdur.
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Beləliklə, formal olaraq A F-işarə 2 -də məhdud alt çoxluğudur:
A  2 . Lakin F-işarə sadəcə fiziki oblastdan daha mənalı bir şeydir,
çünki o, ölçülən kəmiyyətinin duymaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Adətən F-işarəni təmsil edən A qabarıq çoxluq sayılır.
Əyanilik üçün F-işarə Şək. 1-də verilmişdir.
max

min

c = ( xc , yc )

Şək. 1. F-işarə və iki diametrli qabarıq oblast
Tərif 10. F-nöqtə. A = P(c, min , max ) F-işarənin F-nöqtə olması
dərəcəsi aşağıdakı kimi müəyyən edilir :
p( A) = min max
Tərif 11. F-xətt. A F-işarənin F-xətt olması dərəcəsi aşağıdakı
kimi müəyyən edilir :
l ( A) = 1 − p( A)
Tərif 12. İki F-işarənin insidentliyinin həqiqilik dərəcəsi. A və
insidentliyi predikatının həqiqilik dərəcəsi
B F-işarələrinin
aşağıdakı kimi müəyyən edilir :
|𝑐ℎ(𝐴) ∩ 𝑐ℎ(𝐵)| |𝑐ℎ(𝐴) ∩ 𝑐ℎ(𝐵)|
𝑖𝑛𝑐(𝐴, 𝐵) = 𝑚𝑎𝑥 (
,
),
|𝑐ℎ(𝐴)|
|𝑐ℎ(𝐵)|
burada ch ( A ) – A F-işarənin qabarıq oblastıdır. | ch ( A ) | isə ch (
A ) oblastının sahəsidir.
Tərif 13. İki F-işarənin bərabərliyinin həqiqilik dərəcəsi. A və
B F-işarələrinin bərabərliyini göstərən predikatın həqiqilik dərəcəsi
aşağıdakı kimi təyin edilir :
|𝑐ℎ(𝐴) ∩ 𝑐ℎ(𝐵)| |𝑐ℎ(𝐴) ∩ 𝑐ℎ(𝐵)|
𝑒𝑞(𝐴, 𝐵) = 𝑚𝑖𝑛 (
,
),
|𝑐ℎ(𝐴)|
|𝑐ℎ(𝐵)|
Tərif 14. İki F-işarənin ayrı olması ölçüsü. A və B Fişarələrinin ayrı olması ölçüsü aşağıdakı kimi təyin edilir :
max (max ( A), max ( B) ) 

dp( A, B) = max  0,1 −
,
max (ch( A  B)) 
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A , B F-nöqtələri L = ch( A  B ) F-xəttini aşağıdakı kimi doğura
bilər (Şək. 2):

A

B

A  B ch( A  B ) L

Şək. 2. İki F-nöqtəsindən F-xətt
Qeyri-səlis insidentlik həndəsəsinin aksiomlar. Aşağıdakı
aksiomlar qeyri-səlis insidentlik həndəsəsində nöqtələrin və xətlərin
xassələrini müəyyən edir :
(A1) hər iki müxtəlif p və q nöqtəsi üçün p və q ilə üst-üstə düşən
heç olmasa bir l düz xətti vardır.
(A2) Belə bir xətt yeganədir.
(A3) Hər xətt heç olmasa iki nöqtə ilə insidentdir.
(A4) Eyni xətlə üst-üstə düşməyən ən azı üç nöqtə vardır.
İnsidentlik həndəsəsinin qeyri-səlis versiyası üçün yuxarıda
verilmiş aksiomların həqiqilik dərəcəsinin qiyməti [0,1] intervalından
ola bilər.
F-işarələri ilə işləməyə yarayan insidentlik həndəsəsinin qeyrisəlis versiyasının aksiomatikası predikat anlayışları vasitəsi ilə
aşağıdakı kimi qurula bilər :
(A1') (𝑑𝑝(𝑥, 𝑦) → 𝑠𝑢𝑝[𝑙(𝑧) ⊗ 𝑖𝑛𝑐(𝑥, 𝑧) ⊗ 𝑖𝑛𝑐(𝑦, 𝑧)], 𝑟1 )
𝑧

(A2') (𝑑𝑝(𝑥, 𝑦)[→ 𝑙(𝑧) → [𝑖𝑛𝑐(𝑥, 𝑧) →[𝑖𝑛𝑐(𝑦, 𝑧) → 𝑙(𝑧′) →
→ [𝑖𝑛𝑐(𝑥, 𝑧′) → [𝑖𝑛𝑐(𝑦, 𝑧′) → 𝑒𝑞(𝑧, 𝑧′)]]] , 𝑟2 )
𝑝(𝑥) ⊗ 𝑝(𝑦) ⊗
(A3') (𝑙(𝑧) → 𝑠𝑢𝑝 {
} , 𝑟3 )
𝑥,𝑦 ⊗ ¬𝑒𝑞(𝑥, 𝑦) ⊗ 𝑖𝑛𝑐(𝑥, 𝑧) ⊗ 𝑖𝑛𝑐(𝑦, 𝑧)
𝑝(𝑢) ⊗ 𝑝(𝑣) ⊗ 𝑝(𝑤) ⊗ 𝑙(𝑧) →
(A4') ( 𝑠𝑢𝑝 [
] , 𝑟4 )
𝑢,𝑣,𝑤,𝑧 → ¬(𝑖𝑛𝑐(𝑢, 𝑧) ⊗ 𝑖𝑛𝑐(𝑣, 𝑧) ⊗ 𝑖𝑛𝑐(𝑤, 𝑧))
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burada x, y, z, z’, u, v və w F-işarələrini təsvir edən dəyişənləri göstərir,
 Lukaseviçə görə t-normanı işarə edir, r1 , r2 , r3 , və r4 əlaqədə olan
aksiomların həqiqilik qiymətləridir.
Qərarlar qəbulu məsələsinin qoyuluşu. İnformasiya qeyrimüəyyən olduğu şəraitdə qərarların qəbulunda F həndəsəsi səmərəli
istifadə oluna bilər. Qərar qəbulu modeli duyğuya əsaslanan
informasiyanın qeyri-səlis həndəsi obyektlər vasitəsi ilə təsvir olunan
“ƏGƏR-ONDA” qaydaları şəklində göstərilə bilər. Qərarların F
həndəsəsi əsasında qəbulu müşahidəçi, tədqiqatçı insanın və QQŞ-in
biliklərini daha yaxşı modelləşdirməyə imkan verir və beləliklə, ilkin
informasiyanın itkilərini və təhrifolmalarını minimallaşdırmaq
hesabına məntiqi mülahizənin nəticələrini həqiqətə daha yaxın edir.
Öz növbəsində
üstünlük münasibətləri “ƏGƏR-ONDA”
qaydalarından ibarət hansısa bir informasiya bazası şəklində verilə
bilər. Qaydaların antesedentlərində qərarların qəbulu ilə bağlı əvvəllər
rast gəlinmiş müxtəlif vəziyyətlər haqqında, konsekventlərdə isə
alternativinin QQŞ-in və ya ekspertlərin rəylərinə əsaslanan
f 
dəyəri V ( f ) -in qiymətləri yerləşir.
Qərar qəbulu haqqında məsələ V ( f * ) = max V ( f ) şərtini ödəyən
f

ən yaxşı f  alternativini tapmaqdan ibarətdir.
F- işarələrə əsaslanan “ƏGƏR-ONDA” qaydaları[7]52.. Tutaq
ki, qərarların qəbulu üçün həndəsi “ƏGƏR-ONDA” qaydalarının
informasiya bazası aşağıdakı şəkildədir:
*

Qayda 1:

Əgər P1

, P2

... , və Pn

-dirsə,
Onda, V ( f1 )

və ...və V ( fl )

52

-dir;

Aliev R.A., Huseynov O.H. Fuzzy Geometry-Based Decision Making with
Unprecisiated Visual Information // International Journal of Information
Technology & Decision Making, 2014, 13(5), pp. 1051-1073
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Qayda 2:
-dirsə,

Əgər P1

Onda V ( f1 )

Qayda m:

və P2
və ... və V ( fl )
...

Əgər P1

və P2

... Pn
-dir;

... və Pn

-dirsə,
Onda V ( f1 )
və ... və V ( fl )
-dir;
Dəyişənlərin qiymətlərinin necə duyulduğuna əsaslanan cari giriş
informasiyası istifadəçi tərəfindən F-xətlər şəklində daxil edilir. Daxil
edilmiş F-xətt, bir ölçüsü ehtimalın ilkin (ədədi) qiymətini, digər
ölçüsü bu ilkin qiymətlə əlaqədar həqiqilik dərəcəsini göstərən
ikiölçülü fəzada yerləşir. Hər F-xətt, dəyişənin baza qiymətləri
çoxluğunu müvafiq həqiqilik dərəcələri ilə birlikdə oval şəklində
aproksimasiya olunur. Qeyri-müəyyənliyin belə təsəvvür olunmasına
uyğun surətdə, məsələn, duyğu əsasında ehtimalın dəyərləndirilməsini
həqiqilik dərəcəsinə əsaslanaraq nümayiş etdirən qeyri-səlis həndəsi
sadə fiqur (primitiv) aşağıdakı kimi göstərilə bilər (bax: Şək. 3):
Baza qiymətinin ədədi həqiqiliyinin

0.5
0

ədədi dərəcəsi,

0

1

0.5
Baza qiyməti,

Şək. 3. Ehtimalın qiymətini göstərən F-xətt.
Həqiqiliyin  ( p)  [0,1] dərəcəsi ehtimalın götürülmüş baza
qiymətinin QQŞ-in və ekspertin duyumuna əsaslanan həqiqiliyinin
dəyərləndirilməsini göstərir.
F həndəsəsinə əsaslanan təklif olunmuş yanaşmanın istifadə
olunduğu qərar qəbulu metodologiyası qısa şəkildə aşağıda verilir.
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İnformasiya formal şəkildə olmadığı halda qərarların qəbulu
nəzəriyyəsinin tətbiqi metodologiyası. Qeyri-səlis həndəsi “ƏGƏRONDA” qaydaları əsasında qərarların təhlilinin təklif olunmuş
metodologiyasını təsvir edək:
1) həndəsi “ƏGƏR-ONDA” qaydalarını qurmaq və hər qayda
üçün həqiqiliyin Cf , j = 1,..., m dərəcəsini təyin etmək;
2) Qeyri-səlis həndəsi “ƏGƏR-ONDA” qaydalarından hər qeyrisəlis həndəsi primitiv üçün aksiomların yerinə yetirilməsinin
j

rk j = min rk j i
i =1,...,4

minimal dərəcəsi kimi

ri j ( Pk ),

i = 1,..., 4,

k = 1,..., n, j = 1,..., m

hesablayaraq (A1’) - (A4’)
aksiomlarının yerinə yetirildiyini müəyyən etmək;
3) Lukaseviçə görə t-normadan və t-konormadan istifadə edərək
yeni giriş informasiyasının “ƏGƏR-ONDA” qaydalarını
bildirən aqreqasiya olunmuş asılılıqla kompozisiyasını
hesablamaq və alternativlərin dəyərlərinin yekun qeyri-səlis
həndəsi təsvirini (nəticələrin qeyri-səlis həndəsi qiymətlərini)
almaq;
4) “ƏGƏR-ONDA” qaydalarının əvvəlki addımda hesablanmış
nəticələrinin
qeyri-səlis
həndəsi
qiymətlərinin
snew = min(r , rk )  Cf qismi həqiqiliyini hesablamaq;
5) Alternativlərin V ( f ) qiymətlərinin əvvəlki addımda
hesablanmış müvafiq

snew

qismi həqiqiliyinə hasilini

hesablamaq: Vs ( f ) = snewV ( f ) ;
6) Mülahizələr oblastının yuxarı həddinə qədər məsafəsinə əsasən
çəkili qiymətləri müqayisə etmək. Optimal alternativlər
qismində həndəsi qiymətlərinin universumun yuxarı sərhədinə
qədər məsafələri ən kiçik olanlarını seçmək.
Təklif olunmuş nəzəriyyənin tətbiqi
Kompüter firmasının biznesinin inkişaf etdirilməsi. Kompüter
firmasının meneceri öz biznesinin növbəti beş ildə inkişaf etdirilməsi
barədə qərar qəbul etməlidir. Son iki ildə satışların yaxşı artımı
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müşahidə olunur. Menecer üç variantı nəzərdən keçirir. Birincisi,
mövcud mağazanı böyütmək, ikincisi, mağazanı başqa yerə
köçürmək, üçüncüsü, sadəcə gözləmək və heç nə etməməkdir.
Mağazanın böyüdülməsi və ya başqa yerə köçürülməsi çox vaxt
aparmaz və, deməli, mağaza mənfəətini itirməz. Əgər birinci il heç bir
şey edilmədən satışların güclü artımı baş verərdisə, genişləndirilmə
haqqında qərara yenidən baxılardı. Bir ildən böyük müddət ərzində
heç bir tədbir görülməməsi çox risklidir, çünki rəqabət artıb
mağazanın genişləndirilməsini səmərəsiz edə bilər.
Menecerin nəzərdən keçirdiyi fərziyyə və şərtlərin təsviri təbii dilə
əsaslanır və məsələ üçün gəlirlərin, xərclərin və ehtimalların linqvistik
təsvir edilmiş qiymətlərini özündə əks etdirir, yəni:
Kompüter alıcılarının sayının artması nəticəsində satışların güclü
artımı elektron mallar şirkəti üçün “ortadan bir qədər yüksək”
ehtimala malikdir. Yeni yerə köçürülmə nəticəsində güclü artım
“yüksək” illik gəlir gətirə bilərdi. Yeni yerə köçürülmə nəticəsində zəif
artım “kiçik” illik gəlirlə nəticələnərdi. Mağazanın genişləndirilməsi
nəticəsində satışların güclü artımı “təxminən yüksək” illik gəlir gətirə
bilərdi. Mağazanın genişləndirilməsi nəticəsində satışların zəif artımı
“çox kiçik” illik gəlir gətirə bilər. Heç bir tədbir görülməsə, yəni
mövcud mağaza ilə kifayətləndikdə, satışların artımı güclü olduqda
illik gəlir “orta”, satışların artımı “kiçik” olduqda illik gəlir “gözə
görünməyən” olar. Mağazanın genişləndirilməsi xərcləri “kiçik”
olacaq. Onun yeni yerə köçürülməsi “baha” başa gələcək. Satışların
artımı böyük, mövcud mağaza ikinci il ərzində genişləndirilərsə,
xərclər yenə də “aşağı” olacaq. Cari xərlər isə bütün hallarda eyni
qalır.
İstənilən mövcud nəzəriyyəni tətbiq etmək üçün təbii dildə
verilmiş informasiyanı dəqiq ədədlərlə ifadə etmək lazımdır ki, bu da
informasiyanın təhrif olunması və itkisi ilə nəticələnir. Beləliklə
əvvəldən qoyulmuş məsələyə ekvivalent olmayan bir məsələ alırıq və
bunun alınan həllinə etibar səviyyəsi qənaətbəxş olmayacaq. Bu
məsələnin həlli üçün təbii dildə verilmiş informasiyanı nəzərə ala bilən
qərar qəbulu nəzəriyyəsindən istifadə olunması daha düzgün olar.
Aşağıda biz belə nəzəriyyənin baxdığımız məsələnin həllinə tətbiqini
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nəzərdən keçirəcəyik.
Gəlirlərin və xərclərin linqvistik dəyərləndirmələrini üçbucaqlı
qeyri-səlis ədələrlə göstərək. Gəlirlər: “yüksək gəlir” =
(175.5;195;214.5); “kiçik gəlir” = (103.5; 115; 126.5); “ demək olar ki,
yüksək gəlir” = (171; 190; 209); “çox kiçik gəlir” = (90;100;110); “orta
gəlir” = (153;170;187); “ gözə görünməyən gəlir”= (94.5;105;115.5).
Xərclər: “yüksək”=(189;210;231); “kiçik”= (78.3; 87; 95.7); “sıfra
bərabər”=(0;0;5). Cədvəl 7.4-də hər bir həll üçün gəlirlərin, xərclərin
və nəticələrin linqvistik təsviri verilmişdir. Qeyri-səlis gəlirlərə və
xərclərə görə “Nəticənin dəyəri = gəlir – xərclər” əsasında
hesablanmış nəticələr: “təxminən böyük” = (646.5;765;841.5);
“təxminən orta” = (286.5;365;401.5); “böyük 1” = (759.3;863;949.3);
“orta” = (354.3; 413;454.3); “böyük 2” = (741.3;843;927;3); “böyük
3” = (760;850;930); “ortadan yuxarı” = (472.5;525;577.5).



Mühitin vəziyyətləri çoxluğu



= S1 , S 2 -dir. Burada

S1 “güclü

artım”, S 2 “zəif artım”-dır. S1 və S 2 mənsubiyyət funksiyaları Şək.
4-də göstərilmişdir:

Şək. 4. Qeyri-səlis mühit vəziyyətləri: S1 (qırıq-qırıq xətt), S 2 (bütöv
xətt)
Mühit vəziyyətləri üzrə ehtimalların menecerin malik olduğu
biliklərə uyğun gələn P l linqvistik paylanması belədir:
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Pl = P1 / S1 + P2 / S2
Burada P1 = “ortadan bir qədər yüksək” üçbucaqlı qeyri-səlis (0.45;
0.55; 0.65) ədədi ilə göstərilir, P2 isə məlum deyildir.
Menecerin mümkün alternativləri çoxluğu





= f1 , f 2 , f 3 - dir.

Burada f1 “mağazanı başqa yerə köçürmək”, f 2 “mövcud mağazanı
genişləndirmək”, f3 “heç nə etməmək” deməkdir.
Qeyri-səlis P1 (verilmişdir) və P2 (hesablanmışdır) ehtimalları
Şək. 5-də göstərilmişdir:

Şək. 5. Verilmiş P1 (bütöv xətt) və hesablanmış P2 (qırıq-qırıq
xətt) qeyri-səlis ehtimalları
Qeyri-səlis qiymətli  Pl ölçüsünün (5)-(6) düsturlara əsasən
defazzifikasiya

edilmiş

qiymətləri
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Cədvəl

3-də

verilmişdir.

Defazzifikasiya
edilmiş
qiymətlər
sadələşdirmək üçün istifadə olunur.
Cədvəl 3.  Pl qeyri səlis ölçüsü

hesablamaları

S 

S 

S , S 

0.47

0.38

1

1

 Pl ( )

sonrakı

2

1

2

Faydalılıq funksiyasının qiymətləri ((2) uyğun surətdə) aşağıdakı
kimi hesablanır:
̃(𝑓̃) = 𝜂̃𝑃̃𝑙 ({𝑆̃(1) , 𝑆̃(2) })𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃(2) ))
𝑈
+ 𝜂̃ ̃ 𝑙 ({𝑆̃(1) })(𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃(1) ))−ℎ 𝑢̃(𝑓̃(𝑆̃(2) )))
𝑃

Qeyri-səlis faydalılığın hesablanmış qiymətləri belədir fi , i = 1,3 :

U ( f1 )=(419.52; 516.2; 612.8) ;

U ( f 2 ) = (480.5; 583.1; 684,7) ;
U ( f3 ) = (559.4; 647.85; 750.65) .
Jakkardın (Jaccard) oxşarlıq indeksinə əsaslanan qeyri-səlis
ədədlərin müqayisəsi metodundan istifadə edərək biz alternativlərin
tutuşdurulmasından aşağıdakı nəticələr almışıq:

U ( f1 )  U ( f 2 )

0.377-ə bərabər dərəcədə ödənilir;

U ( f 2 )  U ( f1 )

0.651-ə bərabər dərəcədə ödənilir;

U ( f 2 )  U ( f3 )

0.3032-ə bərabər dərəcədə ödənilir;

U ( f3 )  U ( f 2 )

0.6965-ə bərabər dərəcədə ödənilir.

Göründüyü kimi ən yaxşı alternativ f3 “heç nə etməmək”-dir.
İnvestisiya məsələsində davranışla bağlı qərarlar.
1) Qeyri-səlis relevant informasiya halı
2) Z- relevant informasiya halı
Qeyri-səlis relevant informasiya halı. İqtisadi agent qərar qəbul
etmək üçün 1 ilədək qısamüddətli investisiyalar barədə aşağıdakı
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alternativləri nəzərdən keçirir: adi istiqrazlar, müəssisənin səhmləri,
müddətli depozitlər. Fərz edək ki, agent hər alternativi iqtisadiyyatın
il əraində yer ala bilən aşağıdakı vəziyyətlərində dəyərləndirir: güclü
artım, orta artım, sabit iqtisadi şərait, resessiya. Alternativ investisiya
imkanlarının gəlirliliyi ilə iqtisadiyyatın cari vəziyyətləri arasında
əlaqəni əvvəlki təcrübəsi əsasında nəzərdən keçirib, iqtisadi agent
aşağıdakı təmayülləri qeydə almışdır:
- birinci alternativ iqtisadiyyatın güclü artımı şəraitində yüksək
gəlir, orta artımı şəraitində orta gəlir gətirir, iqtisadi şərait sabit
olarsa, gəlir ortadan aşağı olur, resessiya baş verirsə, il böyük
olmayan gəlirlə başa çatır;
- ikinci alternativ iqtisadiyyatın güclü artımı şəraitində yüksək
gəlir, onun orta artımı şəraitində orta gəlir, iqtisadi şərait sabit
olarsa, böyük olmayan gəlir gətirir, resessiya baş verirsə, il
gözəçarpan itkilərlə nəticələnir;
- üçüncü
alternativ
iqtisadiyyatın
bütün
göstərilən
vəziyyətlərində təxminən eyni illik gəlir verəcək.
Eləcə də fərz olunur ki, iqtisadiyyatın güclü artımının ehtimalı
orta, orta artımının ehtimalı ortadan aşağı, iqtisadiyyatın sabit olması
ehtimalı aşağı, resessiya ehtimalı çox aşağıdır.
Bu variantlardan hansını seçək?
Bu problemi təklif olunmuş yanaşmaya əməl edərək və QQŞ-in
riskə münasibətini nəzərə alaraq həll edək. Amma bu dəfə biz “riskə
meyllilik”, “riskdən çəkinmə” və “riskə laqeydlik” anlayışlarının
qeyri-dəqiqliyini təsvir etmək üçün, onlar keyfiyyət xarakteri
daşıdığından və özünü müxtəlif dərəcədə büruzə verə bildiyindən
QQŞ-in vəziyyətlərini qeyri-səlis çoxluqları kimi nəzərdən keçiririk.
Üç mümkün alternativ alternativ

f1 (adi isitqrazlar), f 2

(müəssisənin səhmləri), f3 (müddətli depozit) olsun. İqtisadiyyatın
vəziyyətlərini s1 (“güclü inkişaf”), s2 (“orta inkişaf”), s3 (“sabit
inkişaf”), s4 (“ressessiya”) kimi işarə edək (Şək. 6).
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Şək. 6. Qeyri-səlis vəziyyətlər (sağdan sola) 1 , 2 , 3 , 4
İqtisadiyyatın vəziyyətlərinin qeyri-səlis ehtimalları p1 (“orta”),

p2 (“ortadan aşağı”), p3 (“aşağı”), p4 (“çox aşağı” p1 , p2 , p3
əsasında hesablanmışdır) Şək. 7-də göstərilmişdir.

Şək. 7. Qeyri-səlis

p1 p2 p3 p4
,

,

,

ehtimalları

QQŞ-in üç qeyri-səlis vəziyyətini nəzərdən keçirək: h1 - «riskdən
çəkinmə», h2 - “riskə laqeyd münasibət” və h3 - “riskə meyllilik”. Bu
vəziyyətlərin qeyri-səlisliyi riskə münasibət səviyyələri barədə
informasiyanın qeyri-dəqiqliyini əks etdirir. h1 , h2 , h3 qeyri-səlis
vəziyyətləri Şək. 8-də verilmişdir.
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Şək. 8. QQŞ-in qeyri-səlis vəziyyətləri:

h1 (yaşıl xətt), h2 (qırmızı xətt), h3 (göy xətt)
Tutaq ki, qeyri-səlis vəziyyətlərin h1 , h2 , h3 ehtimalları
aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: p (h1 ) («yüksək» - verilmişdir),

p(h2 ) («aşağı» - verilmişdir), p(h3 ) («çox aşağı » - hesablanmışdır) bax Şək. 9.

Şək. 9. Qeyri-səlis ehtimallar:

P (h1 ) (göy xətt), P(h2 ) (qırmızı xətt), P(h3 ) (yaşıl xətt)
Biz, qeyri-səlis ehtimallar və hadisələr arasında asılılıq haqqında
təsəvvürlər əsasında “riskdən çəkinmə” və gəlirlər, eləcə də “riskə
meyllilik” və itkilər arasında müsbət asılılıq, “riskdən çəkinmə” və
itkilər, eləcə də “riskə meyllilik” və gəlirlər arasında isə mənfi asılılıq
olduğunu, “riskə laqeydlik” və, həm gəlirlər, həm də itkilər arasında
asılılığın olmadığını fərz edərək kombinə olunmuş
vəziyyətlərinin birgə ehtimallarını müəyyənləşdiririk.
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(s, h)

̃ ) = 𝜂̃𝑃̃𝑙 (𝑉̃ ) − 𝜂̃𝑃̃𝑙 (𝑊
̃ ) biBiz qeyri-səlis qiymətli 𝜂̃𝑃̃𝑙 (𝑉̃ , 𝑊
ölçününu qeyri-səlis qiymətli ölçü əvvəlki misalda edildiyi kimi qeyrisəlis birgə ehtimallar əsasında quraraq müəyyən edirik. Qeyri-səlis
faydalılıq funksiyasının düstur (7) əsasında hesablanmış və üçbucaqlı
̃(𝑓̃1 ), 𝑈
̃(𝑓̃2 ), 𝑈
̃(𝑓̃3 )
qeyri-səlis ədədlər kimi aproksimasiya olunmuş 𝑈
qiymətləri Şək. 10-də verilmişdir.

Şək. 10. Qeyri-səlis faydalılıq funksiyasının qiymətləri
̃(𝑓̃1 ) (göy xətt), U ( f 2 ) (yaşıl xətt), U ( f3 ) (qırmızı xətt)
𝑈
Cüt-cüt müqayisə aparıb, biz aşağıdakı nəticələr almışıq
𝐷𝑒𝑔(𝑓̃1 ≿𝑙 𝑓̃2 ) = 0.038; 𝐷𝑒𝑔(𝑓̃2 ≿𝑙 𝑓̃1 ) = 0.025; 𝐷𝑒𝑔(𝑓̃1 ≿𝑙 𝑓̃3 ) =
0.026; 𝐷𝑒𝑔(𝑓̃3 ≻𝑙 𝑓̃1 ) = 0.01; Deg ( f 2 l f3 ) = 0.035; Deg ( f3 l f 2 ) =
0.027. Beləliklə, f1 ən yaxşı qərardır.
Z-relevant informasiya halı. Təklif olunmuş nəzəriyyənin
investisiya qoyuluşu ilə bağlı Z-qiymətli informasiya şəraitində daha
ümumi, davranışla bağlı qərar qəbulu məsələsinin həllinə tətbiqini
nəzərdən keçirək.
Tutaq ki, hər hansı bir iqtisadi agent qısamüddətli investisiya
qoyuluşu ilə bağlı aşağıdakı alternativləri nəzərdən keçirir: adi
istiqrazlar, müəssisənin səhmləri, müddətli depozitlər. ÜDM-in və
inflyasiyanın müxtəlif səviyyələri ilə xarakterizə olunan aşağdakı
mümkün iqtisadi şərait vəziyyətləri nəzərdən keçirilir: yüksək ÜDM
və aşağı inflyasiya səviyyəsi, orta ÜDM və orta inflyasiya səviyyəsi,
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aşağı ÜDM və yüksək inflyasiya səviyyəsi. Əvvəlki təcrübəsinə
əsaslanaraq iqtisadi agent alternativlərin müxtəlif iqtisadi şərait
hallarında mümkün nəticələrini yüksək səviyyədə inamla
dəyərləndirmişdir:
Birinci alternativ iqtisadi şəraitin inkişafının birinci variantında
yüksək gəlir, iqtisadi şəraitin inkişafının ikinci variantında – orta
gəlir, iqtisadi şəraitin inkişafının üçüncü variantında -ortadan aşağı
gəlir gətirəcək.
İkinci alternativ iqtisadi şəraitin inkişafının birinci variantında
yüksək gəlir, iqtisadi şəraitin inkişafının ikinci variantında – orta
gəlir, iqtisadi şəraitin inkişafının üçüncü variantında - böyük olmayan
gəlir gətirəcək.
Üçüncü alternativ iqtisadi şəraitin inkişafının bütün
variantlarında orta gəlir gətirəcək.
Eyni zamanda iqtisadi agent “ortadan yüksək” əminlik səviyyəsi
ilə fərz edir ki, nəzərdən keçirilən iqtisadiyyat göstəricilərinin
ehtimalları aşağıdakı qiymətlər alır:
yüksək ÜDM olması ehtimalı ortadan yuxarı, orta ÜDM olması
ehtimalı 30%-ə yaxın, kiçik ÜDM olması ehtimalı başqa qiymətlərdən
aşağıdır.
İnflasiya səviyyəsinin aşağı olması ehtimalı 70%-ə yaxın, inflasiya
səviyyəsinin orta olması ehtimalı 20%-ə yaxın, 70%-ə yaxın yüksək
olması ehtimalı başqa qiymətlərdən aşağıdır.
QQŞ-in qərarl onun riskə və qeyri-müəyyənliyə münasibətindən
asılıdır. Ortadan yuxarı əminlik dərəcəsi ilə QQŞ-in vəziyyətlərinin
ehtimallarının aşağıdakı qiymətləri nəzərdən keçirilir:
riskdən çəkinmə ehtimalı 60%-dən yuxarı, qeyri-müəyyənlikdən
çəkinmə ehtimalı 60%-ə yaxın.
Alternativlərdən hansını seçməli?
Bu məsələ Z-relevant informasiya şəraitində qərarların qəbul
edilməsi nəzəriyyəsinin köməyi ilə həll olunmuşdur. Kombinə
olunmuş vəziyyətlər formalaşdırılmış, Z ədədlərin köməyi ilə
alternativlərin nəticələrinin birgə ehtimalları hesablanmış və
dəyərləndirilmişdir. Alternativlər üçün Uˆ () faydalılığının qiymətləri
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(9) düstüruna görə müəyyən edilir. Uˆ () -nun hesablanmış qiymətləri
Şək. 11-13-də göstərilmişdir:
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0
0.585

8

0.59

0.595

0.6

0.605

0.61

0.615

0.62

0.625

̂ (𝑓̂1 ) =
Şək. 11. fˆ1 üçün Z-qiymətli faydalılığı 𝑈
(təxminən 7.6, 𝑡ə𝑥𝑚𝑖𝑛ə𝑛 0.62)
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0
0.31
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0.311

0.312

0.313

0.314
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0.316

̂ (𝑓̂2 ) =
Şək. 12. fˆ2 üçün Z-qiymətli faydalılığı 𝑈
(təxminən 7.8, 𝑡ə𝑥𝑚𝑖𝑛ə𝑛 0.31)
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0
0.612 0.614 0.616 0.618 0.62 0.622 0.624 0.626 0.628 0.63 0.632

̂ (𝑓̂3 ) =
Şək. 13. fˆ3 üçün Z-qiymətli faydalılığı, 𝑈
(𝑡ə𝑥𝑚𝑖𝑛ə𝑛 5.76, 𝑡ə𝑥𝑚𝑖𝑛ə𝑛 0.62)
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0.317

0.63

Z-ədədlərin qeyri-səlis Pareto optimallıq prinsipinə əsaslanan
müqayisə yanaşmasının köməyi ilə alternativlər üçün aldığımız Zqiymətli faydalılıqları müqayisə edək. Aşağıdakı nəticələr alınmışdır:
𝑑𝑜(𝑓̂1 ) = 1, 𝑑𝑜(𝑓̂2 ) = 0.13, 𝑑𝑜(𝑓̂3 ) = 0.

Bədbinlik (pessimizm) dərəcəsi  = 0.3 olduqda fˆ1 (istiqrazlar)
alternativi ən yaxşısı olacaq.
NƏTİCƏ
1) Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbulunun mövcud
nəzəriyyələrin təhlili aparılmış və onların başlıca çatışmazlıqları
müəyyən edilmişdir.
2) Qeyri-səlis informasiya şəraitində qərarların qəbulunun
nəzəriyyəsi işlənib hazırlanmışdır. Nəzəriyyə qeyri-səlis faydalılıq
funksiyasının varlığı haqqında teoremlərə əsaslanır.
3) İşlənib hazırlanmış nəzəriyyənin ümumiləşdirilmiş halı
qismində qeyri-müəyyən indormasiya şəraitində davranış qərarların
qəbulu metodu təklif edilmişdir. Həmin metod obyektiv və subyektiv
şərtlərin təhlilinə yeni yanaşmaya əsaslanır: ilk dəfədir ki, mühit
vəziyyəti və QQŞ-in vəziyyəti cütlüyü şəklində kombinə olunmuş
vəziyyət anlayışı təklif edilmişdir.
4) Davranış qərarların qəbulu üçün təklif edilmiş metod Zqiymətli relevant informasiya şəraitinə genişləndirilmişdir. Bu,
qərarların qəbulu üçün obyektiv və subyektiv şərtlər barədə
informasiyanın qismən etibarlı olduğu nəzərə almağa imkan verir.
Metod Z-ədədlər üzərində əməliyyatlara əsaslanır.
5) Qərarların qəbulu üçün qeyri-səlis həndəsə üsullarına
əsaslanan model işlənib hazırlanmışdır. Bu nəzəriyyə QQŞ-in
qavrayışa əsaslanan informasiyanın klassik qeyri-səlis çoxluqlar
nəzəriyyaəsindən və ehtimal nəzəriyyəsindən istifadə olunmasını
istisna edən məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulmuşdur.
6) İşlənib hazırlanmış metodlar aşağıdakı məsələlərdə qərarların
qəbulunu modelləşdirməyə tətbiq olunmuşdur:
- Qeyri-səlis informasiya şəraitində ənənəvi və davranış
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qərarların qəbulunun etalon məsələləri:
- İki qutu haqqında Zadə məsələsi;
- “Binqo” oyunu.
- Qeyri-müəyyən informasiya şəraitində ənənəvi yolla və
davranışla müəyyən olunmaqla qərarların qəbulunun real
məsələləri:
- Kompüter şirkətində biznesin inkişaf etdirilməsi;
- Qısamüddətli investisiya qoyuluşu barədə qeyri-səlis
informasiya şəraitində davranış qərarların qəbulu;
- İnvestisiya məsələsində Z-qiymətli informasiya
şəraitində davranış qərarların qəbulu.
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Müştərək çap olunmuş işlərdə müəllifin şəxsi rolu:
Misalların tərtib edilməsi, hesablanan eksperimentlərin qoyuluşu
iddiaçınındır, tədqiqatın nəticələrinin işlənməsi isə həmmüəlliflərlə
birlikdə həyata keçirilmişdir [1-10, 13-25,29].
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