
چند شاخصهتصمیم گیری

فازیالکترهروش 

آرین فرسروناز: ارائه دهنده
93اردیبهشت 



معیارهروشهای تصمیم گیری چند 

هدفهروشهای تصمیم گیری چند 

شاخصهروشهای تصمیم گیری چند 

روش های جبرانی

روش های غیر جبرانی



الکترهمزایا و معایب روش 



الکترهکاربردهای روش 

:نظیرستاشتهدایگیرتصمیممسائلدر دیيازدبرركاالکترهروش 

ژینرایهاسیستمزیسابهینهو مديريت

ریسپاونبربهینهیهااردادقربنتخااو يابیارز

آبمنابعیگزينههابهینهیتبهبندر

ماندهاپسمديريتسیستمبنتخاا

زانموآنشدایبندتبهريندآفر

دآوریسوظلحااز هاوژهپریبندتبهر

تژيكاستراطبیعیمنابعیيزربرنامه

و ساختاتتجهیزو تالآماشینبنتخاا...



الکترهمراحل روش 



مثال
كنید اگر فرض كنید مدير خريد صنايع دفاع هستید و از بین چهار جنگنده بايد يکی را انتخاب

.مورد بررسی قرار میگیرندتا شاخصه 6باشند و هر كدام از تا اين جنگنده ها 

حداكثر سرعت

سرعت چرخش 

وزن مهمات قابل حمل 

قیمت 

قابلیت اطمینان 

قابلیت مانور 

متوسط خیلی زياد

كم متوسط

زياد زياد

متوسط متوسط



شاخص های كمیشاخص های كیفی

شاخص نا مساعد

برای شاخص های مساعد و نامساعد

تبدیل شاخص کیفی به کمی

حداكثر سرعت
سرعت چرخش 
وزن مهمات قابل حمل 
قیمت 
قابلیت اطمینان 
قابلیت مانور 



تصمیم گیریماتریس

5 9

3 5

7 7

5 5

حداكثر سرعت
سرعت چرخش 
وزن مهمات قابل حمل 
قیمت 
قابلیت اطمینان 
قابلیت مانور 



بی مقیاس سازی

بردارینرمالیزاسیون•

بی مقیاس سازی خطی•

فازیبی مقیاس سازی •



بردارینرمالیزاسیون

2

2.52 + 22 + 2.22 + 1.82

2.5

2.52 + 22 + 2.22 + 1.82



نرمال شدهماتریس

0.467142 0.366181 0.50556 0.512454 0.481125 0.67082
0.583927 0.659125 0.455004 0.586993 0.288675 0.372678
0.420428 0.488241 0.530838 0.419281 0.673575 0.521749
0.513856 0.439417 0.50556 0.465868 0.481125 0.372678



ریتصمیم گیماتریستعیین وزن شاخص ها برای 

نظر متخصصان
شانونآنتروپی



شانونآنتروپیروش 
د آن ايده اصلی اين روش بر اين پايه استوار است كه هرچه پراكندگی در مقادير يك شاخص بیشتر باش

.(تعداد گزينه ها میباشد). شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است



بی مقیاس موزون ماتریستشکیل 

0.467142 0.366181 0.50556 0.512454 0.481125 0.67082
0.583927 0.659125 0.455004 0.586993 0.288675 0.372678
0.420428 0.488241 0.530838 0.419281 0.673575 0.521749
0.513856 0.439417 0.50556 0.465868 0.481125 0.372678



0.093428 0.036618 0.050556 0.051245 0.096225 0.201246
0.116785 0.065913 0.0455 0.058699 0.057735 0.111803
0.084086 0.048824 0.053084 0.041928 0.134715 0.156525
0.102771 0.043942 0.050556 0.046587 0.096225 0.111803

بی مقیاس موزون ماتریس



تشکیل مجموعه هماهنگی و نا هماهنگی

نسبت به گزينه كلیه برتری های گزينه 
برعکس 

قرار میگیريددرصورتی كه گزينه ها برابر باشند در : نکته 

كه كوچکتر است برتر میباشدشاخصیدرصورتی كه شاخص نا مساعد باشد : نکته 





یهماهنگماتریستشکیل 



هماهنگیماتریس



نا هماهنگیماتریستشکیل 

0.093428 0.036618 0.050556 0.051245 0.096225 0.201246
0.116785 0.065913 0.0455 0.058699 0.057735 0.111803
0.084086 0.048824 0.053084 0.041928 0.134715 0.156525
0.102771 0.043942 0.050556 0.046587 0.096225 0.111803
0.00934 0.00732 0 0.004658 0 0.089443

0.00934
0.089443

0.104424



نا هماهنگیماتریس



بولینیهای ماتریستشکیل 



بولینیماتریس

 𝑐 0.7 + 0.5 + 0.6 + 0.3 + 0.3 + 0.6 + 0.5 + 0.7 + 0.8 + 0.7 + 0.7 + 0.2

12
= 0.55



بولینیماتریس

0.3277 + 1 + 1 + 1 + 0.8613 + 0.1051 + 0.4247 + 0.5714 + 0.4183 + 1 + 1 + 1

12
= 0.7257 𝑑



چیرگی نهایی ماتریستشکیل 

×



چیرگی نهایی ماتریس

𝐴1

𝐴3

𝐴3

𝐴3



؟فازیچرا 

)
ş Ş Ş



؟فازیچرا 

قمنطقابلیتاز،هااستراتژیارزيابیدرموجودابهامواطمینانعدمماهیتبهتوجهبا
ويابیارز).استشدهبرداریبهرهگیریتصمیمعملکردسیيماترتکمیلجهتفازی

-ازیكزلفضلابوا-زیفامحیطدر3هلکتراتکنیكازدهستفااباهایتژاسترایلويتبنداو
(1389-طباطبائیعالمهدانشگاه/يعقوبیهبررفاطمه-یمیرادمقصو

عدمپوششومدلازآسانتراستفادهدلیلبهروشبافازیتئوریتركیب
بامشاركتیهایپروژهدرخصوصیبخشانتخاب)زمینهايندرموجودهایقطعیت
-دادپورمحمدحسین-شاكریاقبال-مدلازاستفاده

(امیركبیرصنعتیدانشگاه/عباسیانحمیدرضا
•



فازیتبدیل پارامترهای زبانی به اعداد 



یگروهتصمیم گیری 
ا انجام م  تصمیم گیری رخبرگانتوجه به اينکه در بیشتر تصمیم گیری های مهم تیم  از با •

تصمیم گیرنده داشته باشیم با توجه به هر معیار به صورت زير عملچنانچه دهند لذا 
:میکنیم

𝑨𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍



گزینه ینگرنکبه صورت زیر میباشد مطلوب است فازیتصمیم ماتریس:مثال
الکترهفازیها را بر اساس روش 

.نامساعد میباشندو مساعد و و



تصمیم موزونماتریس



(دیفازی)قطعیادعدابهزیفاادعداتبدیل

از تررگبزيكامكدكهدشومشخصتادهكرمقايسههمبارا زیفادعددو كهستازمالگاهی
اددـعادـباي، زیاـفاددـعادةترـگستمحاسباو ديازیمتغیرهالیلدبهنیزگاهی. ستایيگرد
هـبزیاـفتـحالاز اددـعاديلـتب)دنكرزیيفادركاينابه. دكرتبديلقطعیادعدابهرا زیفا

:  ازتندرعبادنكرزیيفادیهاروش ترينمهم. دشومیگفته( قطعی
انگینـمیروش •
ناحیهزـمركروش •

αشبرروش •

گشتاورها•



ایذوزنقهفرمول روش میانگین برای اعداد 

𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4
4

𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4



محاسبه برتری ها

.گردندديفازیبه منظور مقايسه گزينه ها و تعیین برتری ها ابتدا بايد اعداد •

به روش مرکز ناحیه

به روش میانگین



تشکیل مجموعه های هماهنگی و نا هماهنگی



هماهنگیماتریستشکیل 



هماهنگیماتریس



ناهماهنگیماتریستشکیل 



بولینیهای ماتریستشکیل 



بولینیماتریس

 𝐶
0.259 + 0.224 + 0.741 + 0.776 + 0.817 + 0.183

6
= 0.5



بولینیماتریس

 𝐷
0.7017 + 0.296 + 0.554 + 1 + 1 + 1

6
= 0.7586



چیرگی نهایی ماتریستشکیل 

×



چیرگی نهایی ماتریس

𝐴1

𝐴2



با تشکر از توجه شما



نرم افزار


