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 ثالی به زبان ساده از مدل الکترم 

های آببر، درام و چورزق را به منظور احداث سردخانه جهت نگهداری محصوالت کشاورزی و باایی  دهستان قصد داریمما 

مشااهده   1شاماره   مااتری  در ماورد( را   8در جدول زیر ما گزینه ها )یعنی دهستان ها( و معیارهاا )  بندی کنیم.اولویت

 کنیم.می

 1شماره  ماتریس

 

 .گیریمرسانیم و از آن جمع و جذر میمی 2ما اعداد جدول باال را به توان  ،2 شماره ماتری در 

 2شماره  ماتریس

 

 کنیم.( را تقسیم بر جذر به دست آمده می1های خام )جدول داده ، 9شماره  ماتری در 

 3شماره  ماتریس
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 بشود. 1دهیم. که جمع وزن ها باید به هر یک از معیارها با با توجه به ارزششان وزن می 4شماره  ماتری در 

 4شماره  ماتریس

 

 کنیم.هایمان ضرب میرا در وزن 9اعداد جدول  ،5شماره  ماتری در 

 5شماره  ماتریس

 

را در پایین کپی کرده و سپ  معیارها را به دو رنگ سابز و قرماز نشاان دهایم.      5، ابتدا باید جدول 6شماره  ماتری در 

فاصله تا تهران هر چه قدر کمتر باشاد بهتار اسات، در     باشد. مثالَو رنگ قرمز به معنای باخت می رنگ سبز به معنای برد

نتیجه کمتر را باید با رنگ قرمز نشان داد. و یا معیار حجم تولیدات کشاورزی و بایی هر چه بیشتر باشد بهتر اسات پا    

 شود سبز.می

 .کنیم )سبز یا قرمز(معیارهایمان را رنگ بندی میتوجه: در این جا ما با اعداد کاری نداریم و فقط 

 6شماره  ماتریس

 

هایمان را دو به دو باهم مقایسه کنیم. مثال ابتدا آببر را با درام، دوباره ها یعنی دهستان، ما باید گزینه7شماره  ماتری در 

   مقایسه کنیم.رزق، جورزق را هم با آببر و درام آببر را با چورزق، درام را با آببر و چو
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استفاده کنیم. ایان گوناه:                  عددشود که به جای دهستان هایمان از نکته: برای سهولت در انجام مراحل بعدی پیشنهاد می

 = چورزق9= درام                      2       = آببر             1

. در معیارهای قرمز عدد هر سلول یا درایه اگر کنیمان نگاه می: ابتدا به رنگ سبز یا قرمز بودن معیارم2با  1مثال مقایسه 

)مثال: فاصله هر چه کمتر باشد بهتر اسات و   شودشود. و اگر کمتر بود سبز میبیشتر بود یعنی بازنده است پ  قرمز می

زنایم و  در معیارهای سبزمان اگر عدد درایه بیشتر از درایه  دیگری بود سبز رنگ می برعک  د بدتر است(.شاگر بیشتر با

 خورد.اگر کمتر بود قرمز رنگ می

 7ماتریس شماره 

 

بیشاتر اسات. پا      08085؟؟ عادد  08044بیشتر است یاا   08085)در معیار فاصله تا تهران( عدد  2با 1مثال: برای درایه 

در معیاار فاصاله تاا     2باا   1باز برای درایه  را قرمز کنیم. 2با  1ز رنگ قرار دارد باید درایه طبق فرمول چون در معیار قرم

 کمتار اسات.   08004بیشتر اسات و   08015کنیم که عدد مشاهده می ؟؟ 08015بیشتر است یا  08004مرکز استان، عدد 

-یار قرمز رنگهایمان عددمان کم بود سبز میعکمتر است با توجه به فرمول باال که گفتیم اگر در م 08004پ  چون عدد 

 شود.در معیار فاصله تا مرکز استان سبز رنگ می 2با  1شود پ  درایه 

کنیم. چه در معیار سبز بااد   آن درایه را سبز رنگ میتوجه: امکان دارد اعداد درایه ها با هم مساوی باشند. در اینجا ما 

 .شد سبزو چه در معیار قرمز. پ  مساوی می

خواهیم ماتری  هماهنگ را به دست بیاوریم. در اینجا ما با وزن هاو زناگ هاای سابز در مااتری      ، می8ماتری  شماره 

پی کارده و وزن هایماان را هام در زیار آن     کرا در زیر  7کار داریم. برای سهولت در فهم مطلب ماتری  شماره  7شماره 

 کنیم.کپی می
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 8ماتریس شماره 

 

( در ماتری  بااال در  0860)یعنی عدد  2با  1برای به دست آوردن درایه مثال  دهیم.هماهنگ را تشکیل میحال ماتری  

  0.19و   0.02باید اعاداد    1,2برای درایه  کنیم.سبزها در باال پیدا کرده و عدد وزن آن ها را با هم جمع می 1,2سطر 

 های دیگر.و همین طور برای درایه  0.74می شودرا با هم جمع کنیم که جواب  0.14و   0.21و   0.18و 

 توجه: در اینجا ما با رنگ سبز کار داریم و با رنگ قرمز اصال کاری نداریم.

 

؟؟  6. چارا  کنایم می 6سیم. بعد هم آن را تقسیم بر نویکنیم و در جلوی آن میحال اعدا داخل ماتری  را با هم جمع می

 تا است. 6، 8شماره چون تعداد سطرهایمان در ماتری  

های دو به دو از هم کم برای محاسبه ماتری  ناهماهنگ ما ابتدا باید درایه، تشکیل ماتری  ناهماهنگ: 3ماتری  شماره 

 کنایم کنیم و چورزق را منهای آببر و درام مای کنیم، درام را منهای آببر و چورزق میآببر منهای درام و چورزق می کنیم.

 شود.می مشاهدههمانگونه که در شکل زیر 
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 9ماتریس شماره 

 

-)چه قرمز چه سبز( می در مرحله بعد باید بیشترین عدد در بین باخت ها یعنی قرمزها را تقسیم بر باالترین عدد در بین کل اعداد

را نگاه کنیم و بااال یعنای در     1,2طبق ماتری  زیر باید رنگ های قرمز )باخت ها( در سطر  2با  1مثال برای محاسبه درایه  کنیم.

کنیم. و همین طاور بارای   کنیم و تقسیم بر بیشترین عدد در بین کل میبیشترین عدد در بین قرمزها را پیدا می 2منهای  1سطر 

 کنیم.سایر درایه ها عمل می

گیارم  بیشترین عدد در بین باخت ها و بیشترین عدد در بین کل اعداد، منفی ها را نادیاده مای   ی خیلی مهم: ما در پیدا کردننکته

 شود.و عدد منفی در قدر مطلق مثبت می به علت آن که قدر مطلق است.
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 کنیم.می 6کنیم و تقسیم بر مانند ماتری  هماهنگ در ماتری  ناهماهنگ هم ما اعداد ماتری  را جمع می

 

 

پای کارده و در پاایین    ک: برای این کار ما ماتری  هماهناگ را از بااال   مؤثر، تشکیل ماتری  هماهنگ 10شماره ماتری  

 کنیم.  پیست می

 

 

در  2با  1ما در درایه  بیشتر است. پ  2 با 1؟؟ عدد درایه0855بیشتر است یا  2با  1گوییم که عدد درایه در اینجا ما می

 گذاریم.گذاریم اگر کمتر بود عدد صفر را میرا می 1عدد  مؤثر هماهنگماتری  

 

 کنیم.  : ابتدا ماتری  ناهماهنگ را در پایین کپی میمؤثر، تشکیل ماتری  ناهماهنگ 11ماتری  شماره 
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؟؟ 0887هماهناگ بیشاتر اسات یاا     نادر مااتری    2باا   1کنیم که عدد درایاه  حساب می 2با  1مثال برای محاسبه درایه 

در  2باا   1اسات. پا  در درایاه     0887در مااتری  ناهماهناگ کمتار از     2با  1در درایه  0865کنیم که عدد مشاهده می

 دقیقاا  گاذاریم.  صافر مای   باشاد بیشاتر   0887از ماا  گذاریم ولی اگار عادد درایاه    را می یکعدد مؤثر ماتری  ناهماهنگ 
 .مؤثربرعک  ماتری  هماهنگ 

 

یک ساتون   بعد کنیم.میضرب  مؤثرهای ماتری  ناهماهنگ در درایهرا  مؤثرهای ماتری  هماهنگ : درایهماتری  نهایی

شاود  هیم. جمع ساطرها مای  دمییل با عنوان جواب نهایی تشکهم یک ستون  با عنوان برد و یک ستون با عنوان باخت و

نهایی. هر عاددی کاه بیشاتر از هماه باشاد آن      شود جواب شود باخت. و اختالف برد و باخت میها میبرد. و جمع ستون

 بازد.های درام و چورزق میشود ودهستانجواب ما خواهد بود که در اینجا دهستان آببر برنده می

 

 پ  دهستان آببر بهترین مکان برای احداث سردخانه جهت نگهداری محصوالت کشاورزی خواهد بود.

 

 

 پایان

 


