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این مقاله روشی جدید برای حل مسائل تصمیمگیری چند معیاره ارائه میکند .این
روش بر اساس تعریف هندسی خاصی از گزینهها و با منطق ریاضی ساده اما قوی و
مستدل طراحی شده است .یکی از مهمترین و مشخصترین مزایای این روش قابل
فهم بودن محتوا و سادگی فرآیند و الگوریتم آن میباشد .محاسبات این روش با توجه
به نگاه جدیدی که از لحاظ هندسی به اینگونه مسائل میشود پیچیدگی و تنوع
چندانی نداشته و از دیگر مزایای آن میتوان به این نکته اشاره کرد که به راحتی
امکان نمایش ترسیمی مسئله وجود دارد و علیرغم اکثر روشهای حل مسائل
تصمیمگیری چند معیاره که تنها دارای مدل ریاضی بوده و داشتن مدل ترسیمی برای
آن روشها فرایند پیچیده و مشکلی است ،در این روش مدل ترسیمی به سادگی رسم
شده و با یک منطق مستدل هندسی میتوان فرایند این روش را نمایش داد.
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واژگان کليدي :تصمیمگیری ،مسائل چند معیاره ،روشهای رتبهبندی

مقدمه
تصمیمگیری چند معیاره 1را میتوان مجموعهای از روشها و رویههایی تعریف
نمود که سعی دارند بر روی چندین شاخص یا معیار اغلب ناسازگار ،تحلیلی مناسب
جهت انتخاب یک گزینه انجام دهند .تصمیمگیری چند معیاره اساساً شامل دو شاخه
بهینهسازی چند معیاره و تحلیل تصمیم چند معیاره 2است .در حالی که تمرکز
تصمیم چند معیاره بر مسائل چند معیارهای با تعداد کمی گزینه و تحت شرایط عدم
اطمینان است ،بهینهسازی چند معیاره مسائلی را پوشش میدهد که در یک ساختار
برنامه نویسی ریاضی قابل حل بوده و تعداد اهداف آنها بیش از یکی است.
از دهه  06این مبحث علمی آغاز شده و همچنان در حال تولید علم است و تعداد
زیادی تئوری و الگوریتم در مقالهها و کتابهای گوناگون ارائه شده است .درك
سهم خاص این بحث در توسعه مسئله پژوهش عملیاتی و به ویژه حوزه تصمیمگیری
دارای اهمیت فراوانی است .در بحث تحلیل تصمیم چند معیاره این مسئله مطرح
است که مقایسه بین کنشهای بالقوه باید جامع و فراگیر بوده و همه معیارها را در
نظر بگیرد .به همین منظور روشهای مختلفی برای دسترسی به این هدف پیشنهاد
شدهاند .از اولین نظریههای اواخر قرن  91میالدی که توسط پارتو پیشنهاد و توسعه
یافت تا امروز ،بسیاری از سیستمهای پشتیبانی تصمیم از ترکیب روشهای مختلف
به منظور مواجهه با اهداف متناقض استفاده میکنند.
موضوعی که بهینهسازی چند معیاره مطرح میکند انتخاب تصمیمی مناسب از
بین تعدادی گزینه با در نظر داشتن چندین معیار و یا تابع هدف است .لذا این مطلب
که مبدأ و خاستگاه این بحث تئوری اقتصاد بوده ،تعجب آور نیست .اولین تالشها
به اواخر قرن  91و زمانی باز میگردد که تئوری مطلوبیت و رفاه اقتصادی برای
اولین بار مطرح گردید.
ادورس[ ،]5توابع مطلوبیت و منحنیهای بیتفاوتی را که توسط پارتو[ ]91به منظور
)1- Multiple Criteria Decision Making (MCDM
)2- Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA
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تعریف تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت ،معرفی نمود .امروزه به این نقطه
تعادل در اصطالح بهینه محلی پارتو گفته میشود .از آن زمان تئوری مطلوبیت به
عنوان شاخهای از علم اقتصاد مطالعه و توسعه یافت .از دیدگاه ریاضی ،بهینهسازی
چند معیاره یا همان بهینهسازی برداری بر تعیین عناصر حداکثر کننده (یا حداقل
کننده) از مجموعههای رتبهای تمرکز دارد .به همین جهت شاید به نوعی بتوان
زادگاه بهینهسازی چند معیاره را در کارهای کانتور[ ]2دنبال کرد.
با این وجود شاخه بهینهسازی چند معیاره بسیار جوان و نوین است .برای اولین بار
در کارهای کوپمن[ ]99به اصطالح موثر 1اشاره شده است .کان و تاکر[ ]91مسئله
بزرگترین بردار را معرفی کردند .مطالعات ریاضی در این زمینه با کار روی این
مسئله در فضای برداری هندسه غیر کمّی توسط هارویکس[ ]7صورت گرفت .یک
دهه پس از تعریف مسئله بزرگترین بردار جنبههای الگوریتمی آن برای اولین بار
توسط چارنز و کوپر[ ]1مطرح گردید .سپس اصول برنامهریزی هدف در این زمینه
مطرح شد که امروزه آن را شاخهای مجزا از پژوهش عملیاتی به شمار میآورند .در
سال  9101مفهوم رتبهبندی و روش تصمیمگیری چند معیاره گسسته الکتری]95[ 2
بهطور جامع مطرح شد .اولین روشهای تعاملی یعنی روش استم ]9[ 3و روش
جیوفریون  -دایر  -فینبرگ [ ]0در دهه  76مطرح شدند.
در اوایل دهه  76مطالعاتی برای طرح روشهای ترسیمی به منظور حل مسائل
چند معیاره و چند هدفه صورت گرفت .با توجه به محدودیت ابعاد در نمایش
گزینهها ،مشکل اصلی نحوه ساخت یک فضای دو بعدی و یا سه بعدی برای نمایش
دادههایی بود که در آن تعداد معیارها از دو و یا سه تجاوز میکنند .در سال 9172دو

5
4
های چرنوف برای نمایش دادههای چند معیاره
روش منحنیهای اندرو و صورتک
مطرح شدند[.]92
منحنیهای اندرو بر اساس یک تابع سینوسی هر مشاهده را به صورت یک
1- efficient
2- ELECTRE
3- STEM
4- Andrew Curves
5- Chernoff Faces
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منحنی هموار در دو بعد رسم میکردند .در این روش تعداد معیارها میتواند
نامحدود باشد .چرنوف از یک صورتک انسانی برای نمایش هر مشاهده به صورت
ترسیمی استفاده نمود .ساختار صورتک چرنوف شامل اجزای هندسی معمول مانند
کمانهای دایرهای ،کمانهای بیضوی و خطوط مستقیم بود .مقادیر معیارها به عنوان
پارامترهای این اجزا مورد استفاده قرار میگرفت.
اگرچه منحنیهای اندرو و صورتکهای چرنوف برای مشاهده برخی شباهتها
و تضادهای گزینهها مناسب است ،لیکن برای تفسیر ارجحیت گزینهای بر گزینه
دیگر مفید نمیباشد .در منحنیهای اندرو هر منحنی مربوط به یک مشاهده است و
منحنیها به دلیل ساختار رابطه اندرو انحراف چندان زیادی را نشان نمیدهند .با این
توصیف ،تشخیص ارجحیت در آنها اغلب مشکل است .در یک صورتک چرنوف
تصور مثبت از چهره مالك مقایسه است .مشاهده حالت خنده در صورتک نشان
دهنده نکتهای مثبت است اما پارامترهای دیگر مانند طول بینی ،بزرگی و یا کوچکی
چشمها و  ...در تصمیم گیرندگان مختلف اثر یکسانی در رابطه با مثبت و یا منفی
بودن ندارد .با تمام معایب ذکر شده این دو روش پایه و اساس طرح روشهای
ترسیمی در مسائل چند هدفه را تشکیل میدهند.
اهمیت الگوریتمها در توسعه روشهای حل مسائل خطی چند معیاره توسط
زلنی[ ]91و ایزرمن[ ]1بررسی و ارائه شدند .تئوری مطلوبیت چند شاخصه ،1در سال
 9170توسط کینی و ریفا[ ]96مطرح و مورد پسند قرار گرفت .در سال ،9116
ساعتی کتابی درباره برنامهریزی سلسله مراتبی 2منتشر نمود[ .]90در پایان دهه  76و
همچنین دهه  16تحقیقات و رسالههای مختلفی در خصوص پیشرفتهای این حوزه
منتشر شد .از این کتابها میتوان به چانکونگ و هیمز[ ]1و وانگ و مسعود[]1
اشاره نمود.
دهه  16با ظهور کامپیوترها در بخش طراحی و به کارگیری روشها همراه بود.
به همین دلیل از مشخصههای تحقیقات صورت گرفته در این دهه میتوان به افزایش
سرعت الگوریتمها و دیداری نمودن تعامالت بین پارامترها اشاره کرد .اولین مواجه
1- MAUT
)2- Analytic Hierarchy Process (AHP
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بین تصمیمگیری چند معیاره و روشهای فراابتکاری در سال  9111توسط شافر[]97
با ارائه روش وگا 1که ترکیب الگوریتم ژنتیک با مسائل چند معیاره بود ،ثبت شده
است .امروزه هزاران مقاله و کتاب در رابطه با تصمیمگیری چند معیاره وجود دارد
که همچنان در حال توسعه است .تنها بین سالهای  9117تا  9112در زمینه
تصمیمگیری چند معیاره حدود  9290مقاله 261 ،کتاب 19 ،مجله علمی مرتبط و
 911کنفرانس ثبت شدهاند[.]91
روشهای رتبهبندی یکی از رهیافتهای موثر در حوزه تصمیمگیری چند معیاره
به شمار میروند .هدف اصلی آنها مقایسه همه گزینهها به صورت جفتی با کمک
روابط باینری ،قطعی و یا فازی است به طوری که بتوان این گزینهها را رتبهبندی
نمود .در این رهیافت ،خانواده روشهای الکتری و پرامتی 2بسیار شناخته شده و
کاربردی هستند .با این وجود روشهای دیگری نظیر کوالیفلکس ،3رجیم،4
اوریست ،5آرگوس ،6اوامیکس ،7تاکتیک 8و ملچیور 9نیز مطرح است .اغلب این
روشها تعاریف و محاسباتی ارائه میکنند که کم و بیش با ایده اصلی روشهای
الکتری پیوند دارند .برخی از این روشها بر اساس تحلیل تطابق و عدم تطابق بین
رتبهبندی گزینهها مطابق معیار مورد نظر و همچنین رتبهبندی آنها بهطور جامع و

کامل طراحی شدهاند .برخی از این روشها نیز برای مقایسه مستقیم هر جفت گزینه
از تحلیل تطابق ـ عدم تطابق روش الکتری استفاده کردهاند .برخی دیگر نیز مانند
مپپک ،10پراگما ،11ایدرا 12و پکمن 13بر اساس چارچوب ساختاری دیدگاه مقایسه
معیاری هوشمند زوجی ارائه شدهاند.
بهطور مطلق نمیتوان برترین روش را تعیین کرد ،زیرا هیچ کدام از روشهای
1- VEGA
2- PROMETHEE
3- QUALIFLEX
4- REGIME
5- ORESTE
6- ARGUS
7- EVAMIX
8- TACTIC
9- MELCHIOR
10- MAPPAC
11- PRAGMA
12- IDRA
13- PACMAN
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ذکر شده در باال و روشهای بسیار دیگری که در مراجع گوناگون از آنها نام برده
شده از همه جهات بهترین نیستند .کمتر روشی وجود دارد که هم از لحاظ پایه
منطقی و ریاضی دارای اساس محکمی باشد و ـ هم ساده و قابل فهم بوده و تصمیم
گیرندهها ،با هر زمینه علمی و مهارتهای ریاضی به سادگی فرایند حاکم بر آن را
درك کنند .یکی از مشخصههای سادگی و قابل فهم بودن روش آن است که بتوان
به نوعی مدل ریاضی را به مدل ترسیمی تبدیل نمود .اکثر افراد با روشهای ترسیمی
سریعتر و مفهومیتر یک مسئله را مدلسازی و الگوریتم آن را درك میکنند .از
دیگر مشخصههای ساده بودن روش آن است که فرآیند و الگوریتم کلی آن ،دارای
محاسبات پیچیده و طوالنی نباشد .روش پیشنهادی این مقاله براساس نگاه هندسی و
از زاویهای جدید به این مسائل نگاه میکند و با محاسباتی آسان برای هر گزینه
مقدار عددی منحصر به فردی به دست آورده و از این عدد برای رتبهبندی و انتخاب
بهترین گزینه کمک میگیرد .سعی شده است در عین حفظ بنیان هندسی قوی دو
مشخصه قابلیت بیان ترسیمی مدل و داشتن محاسبات آسان نیز رعایت شود.
در این مقاله روشی برای حل مسائل تصمیمگیری چند معیاره با استفاده از
ماتریس تصمیمگیری ،تبدیل خطی نرماالیز کردن و ماتریس ضربی ارائه میشود.
ساختار مقاله به این صورت است که در بخش دوم فهرستی از تعاریف ،عالئم و
اختصارات ارائه شده است .روش پیشنهادی در بخش  1تشریح و مثالی فرضی در
بخش  1به کمک این روش حل شده است .در پایان به ارائه نتایج و مقایسات
پرداخته شده است.

عالئم و اختصارات
 :aiگزینه (آلترناتیو ،کاندیدا)  iام
 :Aiمساحت فضای هندسی مربوط به ai
 :Wماتریس وزن معیارها
 :nتعداد معیارها در یک مسئله تصمیمگیری چند معیاره
 : زاویه بین محورهای نسبت داده شده به هر معیار در مدل ترسیمی
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 :Sماتریس حاصل از ضرب عناصر ماتریس وزن در تک تک عناصر ستون مربوطه
از ماتریس تصمیمگیری نرماالیز شده به روش تبدیل خطی
 : SPiمجموع آرایههای باالی قطر ماتریس ضربی گزینه iام که یک ماتریس
 n  nاست.

رویه پيشنهادي
مسائل مورد بررسی مسائلی هستند که هدف از حل آنها رتبهبندی گزینهها و یا
انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه به نحوی است که بر اساس معیارهای
مشخص و وزنهای معلوم بهترین تصمیم اتخاذ شود .غالباً در این مسائل تعداد
معیارها بیش از دو میباشد .ماتریسی را در نظر بگیرید که عنصر  Xijآن ،مقدار معین
معیار jام برای گزینه iام باشد .در اصطالح به این ماتریس ،ماتریس اولیه
تصمیمگیری گویند .برای از بین بردن اثر اندازه اعداد مربوط به معیارهای مختلف بر
یکدیگر و همچنین رفع مشکل عدم یکسانی مقیاسها و واحدها ،ماتریس اولیه را
نرماالیز میکنند .در این روش برای نرماالیز نمودن از روش تبدیل خطی استفاده
میشود .نتیجه حاصل از این روش ماتریسی خواهد بود که همه اعداد آن مثبت و
کوچکتر از یک هستند .برای انجام این تبدیل ابتدا نوع معیارها از لحاظ جهت
مطلوبیت ارزیابی و به دو دسته ( maxمعیارهایی که با افزایش عددی بر مطلوبیت
میافزایند) و ( minمعیارهایی که با کاهش عددی بر مطلوبیت میافزایند) تقسیم
میشوند .برای مثال معیارهایی چون سود ،بازده ،خلوص و  ...از نوع معیارهای max
و معیارهایی مانند هزینه ،زمان خرابی ،زمان آماده سازی و  ...از نوع  minمیباشند.
در ستونهای مربوط به معیار از نوع  maxبرای هر ستون بزرگترین عدد را مشخص
نموده و کلیه عناصر آن ستون را بر این عدد تقسیم میکنند .به این ترتیب ستونی به
دست میآید که حداقل شامل یک عدد  9و تعدادی عدد کوچکتر از یک خواهد
بود .در ستونهای نوع  minنیز کوچکترین عدد هر ستون را انتخاب و آن عدد را بر
تک تک عناصر ستون مربوطه تقسیم میکنند .به این ترتیب ماتریسی حاصل میشود
که در اصطالح به آن ماتریس نرماالیز شده تصمیمگیری گویند .ماتریس سطری
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وزن که به صورت برداری میباشد ،ماتریسی  1×nاست که مجموع عناصر موجود
در آن برابر یک است .عناصر این ماتریس وزنهایی هستند که هر یک از معیارها
به خود میگیرند و به نوعی مقایسهای بین اهمیت مطلوب سازی در بین معیارها
است .ماتریس  Sماتریسی هم بعد با ماتریس تصمیمگیری نرماالیز شده است که
عنصر  sijآن از ضرب عنصر مشابه ماتریس نرماالیز شده ،یعنی عنصر واقع در سطر i
و ستون  ،jدر عنصر  jام بردار وزن حاصل میشود.
گزینهای که اعداد مربوط به آن در ماتریس نرماالیز شده تصمیمگیری همگی
برابر یک باشند ،بهترین گزینه انتخابی بوده و گزینه ایدهآل نامیده میشود .زیرا
دارای باالترین مقدار در معیارهای  maxو کمترین مقدار در معیارهای  minاست.
این امر در واقعیت بسیار به ندرت رخ میدهد و در بسیاری از موارد یک گزینه
خاص در همه معیارها بهترین نیست .همین ویژگی به خصوص زمانی که تعداد
معیارها زیاد باشند ،منجر به احساس نیاز به تولید روشهایی گردید که به صورت
نسبی و رتبهبندی گزینههای مختلف را بر اساس معیارها و وزنهای مربوطه
ساماندهی کنند.
روش پیشنهادی برای این رتبهبندی از منطقی هندسی و ساده استفاده میکند .به
طوری که گزینهها را بر روی  nمحور به صورت دو بعدی ترسیم میکند .زاویه بین
محورها در این روش از رابطه  9به دست میآید:
()9

360
n



به عنوان نمونه برای تصویر هندسی گزینههای یک مسئله که دارای سه معیار
هستند ،سه محور که زاویه  926درجه با یکدیگر دارند ،رسم می شود .عناصر سطر
گزینه ایدهآل در ماتریس تصمیمگیری نرماالیز شده همانطور که ذکر شده برابر
یک هستند و همگی بیشترین مقدار را در ستون مربوط به خود دارند.
انتقال اعداد ماتریس فرضی  Sکه دارای یک گزینه ایدهآل است بر روی
محورهای به دست آمده با روش مذکور و سپس متصل نمودن آنها به وسیله خطوط
مستقیم ،این واقعیت را آشکار مینماید که چند ضلعی حاصل از اعداد مربوط به
گزینه ایدهآل لزوماً باید بر تمام چند ضلعیهای دیگر محاط باشد و در نتیجه
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بیشترین مساحت را دارا میباشد .لذا این ایده که در یک مسئله واقعی بدون حضور
گزینه ایدهآل ،گزینهای ارجحتر است که مساحت چند ضلعی حاصل از آن بزرگتر
باشد ،ایده منطقی و مستدلی است .جالب توجه است که روش ساو 1نیز بدون آنکه
مبدعان این روش به آن اشاره نمایند ،به نوعی از همین شیوه ترسیمی استفاده
میکند ،اما به جای مقایسه مساحتها ،مجموع طول خطوط روی محورها را مدنظر
قرار داده و به کمک رتبهبندی این مجموع به شناسایی اولویتها میپردازد.

گرافهاي گوناگون مسائل داراي  2معيار و بيشتر
اساس روش پیشنهادی تحقیق حاضر بر چند ضلعیهایی استوار است که
گوشههای آن بر روی محورهای نسبت داده شده به هر معیار قرار دارد .نکته قابل
توجه آن است که برای مسائل دارای  1معیار و باالتر بسته به اینکه محورها با چه
ترتیبی به معیارها اختصاص یابد ،تنها یک حالت جواب وجود ندارد و با افزایش
معیارها ،جوابهای بیشتری را میتوان یافت .برای نمونه در یک مسئله  1معیاره ،سه
حالت مختلف از چیدمان محورها میتوان در نظر گرفت .تخصیص معیارهای ،2 ،9
 1و  1به ( )D ،C ،B ،Aمیتواند همانند شکل  9به صورتهای (،1 ،9( ،)1 ،1 ،2 ،9
 )1 ،2و ( )1 ،1 ،2 ،9باشد.

شكل  . 9سه حالت چيدمان محورها براي مسائل  2معياره

در نتیجه سه راه مختلف برای تخصیص محورها به  1معیار وجود دارد و مطمئناً
جوابها نیز متفاوت خواهند بود .حتی در مواردی نیز که همه حاالت از لحاظ
1- SAW
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رتبهبندی یکسان باشند ،بیشک میزان ارجحیت گزینهها متفاوت خواهد بود .بهطور
کلی در مواردی که ممکن است نتایج حاصل از رتبهبندی حاالت مختلف چیدمان
محورها یکسان نباشد ،روش پیشنهادی محاسبه میانگین مساحت حالتهای مختلف
برای هر گزینه و رتبهبندی نهایی بر اساس این میانگینها میباشد.
تعداد این حاالت مختلف به تعداد معیارهای مسئله بستگی دارد .مسائل تک
معیاره ،دو معیاره و یا سه معیاره تنها دارای یک حالت هستند .برای مسائل  1معیاره
نیز سه حالت ممکن برای چیدمان محورها وجود دارد .تعداد حاالت یک مسئله n
معیاره را باید بر اساس مباحث گرافها جستجو کرد .یک گره برای هر معیار در
نظر بگیرید .برای مثال مسئله  1معیاره دارای یک گراف با  1گره است .تعداد
گرافهای مختلفی که بتوان با این  1گره رسم کرد ،به طوری که از یک نقطه
شروع و به گرههای دیگر کمانی رسم و از تمام گرهها تنها یک بار عبور کرده و در
نهایت به گره اول باز گردد ،همان تعداد حاالت را به دست میدهد .از  1گره
میتوان سه گراف با شرایط توضیح داده شده رسم کرد .این سه گراف در شکل 2
نشان داده شدهاند.
2

9

2

9

2

9

1

1

1

1

3

1

شكل  .4سه گراف ممكن براي مسائل  2معياره

این توضیح مشخص است که چرا مسائل تک معیاره ،دو معیاره و سه معیاره تنها
دارای یک حالت هستند .برای اینگونه مسائل نمیتوان چند گراف رسم کرد.
جدول  9تعداد حاالت ممکن برای مسائلی با تعداد معیارهای گوناگون را نشان
میدهد.
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جدول  .9تعداد حاالت مختلف چيدمان محورها در مسائل  nمعياره
N

...

6

5

2

3

4

9

تعداد معيارها

!)(n  1
2

...

66

94

3

9

9

9

تعداد حاالت

!)(n  1
همانطور که جدول  9نشان میدهد ،برای یک مسئله  nمعیاره
2

حالت

مختلف برای چیدمان محورها وجود دارد .بهطور مثال برای  0معیار باید  06حالت
مختلف را بررسی کرد:
(n  1)! (6  1)! 1 2  3  4  5


 60
2
2
2

مسلماً محاسبه همه حاالت به ویژه برای مسائلی با تعداد معیار باال بسیار دشوار است.

!)(n  1
با توجه به این که میانگین این
2

مساحت در رتبهبندی گزینهها مهم است،

میتوان از یک روش ساده استفاده نمود .در ادامه این روش برای مسئلهای با  1معیار
توضیح داده شده است.
مسئلهای با  1معیار را در نظر بگیرید .هر گزینه دارای  1مقدار است که هر یک از
این مقادیر مربوط به یک معیار میباشند .مقادیر گزینه iام را به صورت زیر در نظر
بگیرید:
] xi 4

xi 3

xi 2

[ xi1

چون  1معیار وجود دارد ،سه حالت را میتوان برای آن رسم نمود که مساحت این
سه حالت عبارت است از:
sin 90
] [ xi1  xi 2  xi 2  xi 3  xi 3  xi 4  xi 4  xi1
2
sin 90
Ai 2 
] [ xi1  xi 3  xi 3  xi 4  xi 4  xi 2  xi 2  xi1
2
sin 90
Ai 3 
] [ xi1  xi 4  xi 4  xi 2  xi 2  xi 3  xi 3  xi1
2
Ai1 

میانگین این سه مساحت برابر است با:
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Ai1  Ai 2  Ai 3
3
sin 90

[ xi1 xi 2  xi 2 xi 3  xi 3 xi 4  xi 4 xi1  xi1 xi 3  xi 3 xi 4
23

Ai 

]  xi 4 xi 2  xi 2 xi1  xi1 xi 4  xi 4 xi 2  xi 2 xi 3  xi 3 xi1

همانطور که مشاهده میشود هر یک از عبارات داخل پرانتز دو بار تکرار شدهاند.
از این نکته استفاده و ماتریسی  1در  1به صورت زیر برای هر گزینه در نظر گرفته
میشود:
] xi 4

xi1 xi 4 
xi 2 xi 4 
xi 3 xi 4 

 

xi 3

xi1 xi 3
xi 2 xi 3



xi 2

xi1 xi 2




[ xi1








 x i1 
x 
 i2 
 xi 3 
 
 xi 4 

آرایههای این ماتریس از ضرب اعداد مربوط به هر معیار برای گزینه iام به دست
میآیند .با توجه به اینکه ماتریس فوق از ضرب نظیر به نظیر اعداد هر گزینه به دست
میآید ،به عنوان «ماتریس ضربی» گزینه iام شناخته میشود .اینکه چرا تنها
آرایههای باالی قطر این ماتریس نوشته شده به این دلیل است که در محاسبات از
آرایههای قطری استفادهای نشده و آرایههای پایین قطر اصلی نیز تکرار آرایههای
باالی قطر هستند.
از آنجا که  1معیار وجود دارد و سه حالت میتوان رسم کرد ،در نتیجه
دوازده ) (3  4عبارت در فرمول میانگین وجود دارد که  0عبارت مختلف هر کدام
دو بار تکرار شدهاند .در نتیجه اگر عناصر باالی قطر ماتریس جمع و در  2ضرب
شود همان عبارت داخل کروشه به دست میآید .این جمع ضرایب  SPنامیده
میشود .بنابراین در یک مسئله  1معیاره برای هر گزینه میتوان میانگین مساحت را
از رابطه  2به دست آورد:
sin 90
 SPi  2
23

Ai 

بهطور کلی رابطه محاسبه میانگین مساحت در روش پیشنهادی به صورت زیر است:
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 360 
sin 

n 

()3
Ai 
!) SPi  (n  2
!)(n  1
2
2
که در این فرمول  ،Aiمیانگین مساحتهای مربوط به حاالت مختلف برای گزینه iام

است که معیار رتبهبندی نهایی گزینهها میباشد و !) (n  2تعداد تکرارهای هر
عبارت ضربی فرمول محاسبه میانگین مساحت هر گزینه که از تقسیم تعداد عبارات
ضربی بر تعداد آرایههای باالی قطر ماتریس ضربی به دست آمده است .برای مثال
در مسائل  1معیاره هر عبارت  2بار تکرار میشود که با این فرمول هماهنگی دارد.
!)n  (n  1
2
!) (n  2
)n(n  1
2

مراحل الگوریتم روش پيشنهادي
با توجه به توضیحات قبل و روابط ارائه شده با در نظر گرفتن کلیه گرافها،
الگوریتم حل مسائل تصمیمگیری چند معیاره به کمک روش جدید به شرح زیر
ارائه میگردد:
 .9ماتریس تصمیمگیری اولیه را نوشته و معیارهای کیفی را به معیارهای کمّی
تبدیل کنید.
 .2ماتریس مذکور را به روش تبدیل خطی نرماالیز کنید.
 .1ماتریس  Sرا با ضرب وزن مربوط به هر معیار در ستون اعداد مربوط به آن به
دست آورید.
 .1اگر نمیخواهید نمای هندسی مسئله را رسم کنید ،مستقیماً به مرحله  0بروید و
360
در غیر این صورت به تعداد معیارها ) (nمحور با زاویه
n

از یکدیگر رسم

کنید.
 .5هر محور را به یک معیار نسبت داده و اعداد هر سطر ماتریس  Sرا که مربوط به
یک گزینه است ،روی آن مشخص و به هم وصل کنید .برای تمام گزینهها n
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ضلعی مربوطه را رسم کنید.
 .0ماتریس ضربی کلیه گزینهها را به دست آورید .این ماتریس یک ماتریس n  n
است که تنها آرایههای باالی قطر اصلی دارای مقدار میباشند و این مقادیر از
ضرب نظیر به نظیر اعداد هر گزینه به صورت زیر به دست میآید.



xi1 xin 
xi 2 xin 
xi 3 xin 

 
xi ( n1) xin 

 

)xi ( n1



) xi1 xi ( n1
) xi 2 xi ( n1
) xi 2 xi ( n1







xi1 xi 3
xi 2 xi 3





xin

xi 3

xi 2

 xi1 xi 2














x

i1

 xi1 
 x 
 i2 
 xi 3 


  
 xi ( n1) 


 xin 

 .7آرایههای باالی قطر ماتریس ضربی هر گزینه را جمع و مقدار  SPiبرای هر گزینه
به دست میآید.
 .1اعداد به دست آمده برای  SPiها را از بزرگ به کوچک مرتب کرده و گزینه
مربوط به هر  SPiرا مشخص کنید.
 .1گزینهها را به ترتیب نزولی  SPiها رتبهبندی کنید .گزینه دارای  SPiبیشتر ،ارجح
است.
با توجه به محاسبات انجام شده در بخشهای قبلی اعداد به دست آمده برای
SPها را باید در معادله  1قرار داده و جواب را به دست آورد .اما از آن جهت که
بقیه عبارات این فرمول کلی برای تمام گزینهها یکسان و تنها SPها تعیین کننده
میباشند ،لذا در همین مرحله نیز میتوان گزینهها را رتبهبندی نمود.

حل مثال عددي به کمک روش پيشنهادي
در این بخش یک مسئله انتخاب هواپیما در نظر گرفته شده و با استفاده از روش
پیشنهادی نسبت به حل آن اقدام شده است .در مسئله انتخاب هواپیما باید چهار
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گزینه  a3, a2, a1و  a4را بر اساس  0معیار (سرعت ،ظرفیت ،شتاب ،هزینه ،اطمینان و
قدرت مانور) رتبهبندی نمود .ماتریس اولیه تصمیمگیری این مسئله به صورت زیر
است:
max
9
5
7

5

max
5
3
7
5

min

5.5
6.5
4.5
5

max

max

max

20000
18000
21000
20000

1500
2700
2000
1800

2
2.5

1.8

2.2

همانطور که در سطر باالی ماتریس نیز مشخص است ،همه معیارها به جز معیار
هزینه (معیار چهارم) از نوع  maxهستند ،یعنی هر چه مقدار مربوط به آن معیار برای
گزینهای بزرگتر باشد ،مطلوبتر است .نسبت وزنهای این  0معیار به صورت زیر
است:
w  0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3

ماتریس اولیه تصمیمگیری مسئله با روش تبدیل خطی نرماالیز میشود:
 0.8 0.56 0.95 0.82 0.71 1 
 1
1
0.86 0.69 0.43 0.56

0.72 0.74
1
1
1
0.78


0.88 0.67 0.95 0.9 0.71 0.56

مقادیر وزن در اعداد ستون مربوطه ضرب و ماتریس زیر به دست میآید:
 0.16 0.056 0.095 0.082 0.142 0.3 
 0.2
0.1 0.086 0.069 0.086 0.168

0.144 0.074 0.1
0.1
0.2 0.234


0.176 0.067 0.095 0.09 0.142 0.168

ماتریس ضربی گزینه اول تشکیل داده میشود:
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0.3

0.142

0.048 
0.0168
0.0285

0.0246
0.0426

 

0.082

0.095

0.0152 0.01312 0.02272
0.00532 0.004592 0.007952

0.00779 0.01349


0.011644







0.16

0.056

 0.16  
0.056 


0.095 


0.082 
0.142 


 0.3  

0.00896






 SP1از جمع آرایههای باالی قطر ماتریس ضربی فوق به دست میآید:
SP1  0.271288

برای گزینه دوم نیز ماتریس ضربی به صورت زیر تشکیل میشود:
0.168

0.086

0.069

0.086

0.0172 0.0138
0.0172
0.0336 
0.0086 0.0069
0.0086
0.0168 

0.005934 0.007396 0.014448



0.005934 0.011592



0.014448







0.1
0.02






0.2
 0.2  
 0.1  


0.086 


0.069 
0.086 


0.168 

SP2  0.202452

برای گزینه سوم نیز به صورت زیر خواهد بود:
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0.234

0.2

0.1

0.1

0.0144 0.0144 0.0288 0.033696
0.0074 0.0074 0.0148 0.017316

0.01
0.02
0.0234 



0.02
0.0234 



0.0468 







0.074

0.144

0.010656













0.144 
0.074 


 0.1  


 0.1  
 0.2  


0.234 

SP3  0.292468

برای گزینه چهارم نیز ماتریس به صورت زیر است:
0.168

0.142

0.09

0.095

0.067

0.176

0.176  0.011792 0.01672 0.01584 0.024992 0.029568
0.067 

0.006365 0.00603 0.009514 0.011256


0.095 


0.00855 0.01349 0.01596 






0.01278 0.01512 
 0.09  
0.142 




0.023856








0.168 

SP4  0.221833

همانطور که پیش از این اشاره گردید ،در همین مرحله نیز میتوان گزینهها را
رتبهبندی نمود .با مرتب کردن  SPها رتبهبندی زیر به دست میآید:
a3 a1 a4 a2

با این رتبهبندی مسئله حل شده است ولی فرمول کلی (معادله شماره  )1را نیز
میتوان نوشت و SPها را در آن اعمال نمود.
در پایان برای درك ترسیمی روش حل یکی از  06حالت ممکن این مسئله در شکل
 1نشان داده شده است.
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شكل  .3یكی از  66حالت ممكن براي چيدمان محورها در مسئله  6معياره مطالعه موردي

به منظور مقایسه نتایج حاصل از این روش با سایر روشهای تصمیمگیری چند
های شناخته شده در زمینه مسائل چند معیاره انتخاب و نتایج
معیاره ،تعدادی از روش
حاصل از به کارگیری آنها برای حل مثال عددی باال در جدول  2ارائه شده است.
روشهای انتخابی عبارتند از جایگشت ،1ساو ،تاپسیس 2و الکتری.
جدول  .4حل مثال عددي به کمک روشهاي جایگشت ،ساو ،تاپسيس و الكتري
روش

گزینهها به ترتيب ارجحيت از چپ به راست
A2

>A1

>A4

>A3

جايگشت

A4

>A2

>A1

>A3

ساو

A2

>A4

>A3

>A1

تاپسيس

A2

>A4

>A1

=A3

A2

A4

A1

A3

گزينه داراي بيشترين تكرار در هر ستون

A2

>A4

>A1

>A3

روش پيشنهادي

الكتري

)(Permutation
)(SAW
)(TOPSIS

)(ELECTRE

در ماتریس  Eاستخراج شده در حل این مثال توسط روش الکتری ،رابطهای
منطقی جهت استنتاج ارجحیت یکی از دو گزینه  A3و  A1بر دیگری قابل استخراج
نیست .در نتیجه از عالمت برابری در سطر مربوط به این روش در جدول  2استفاده
1- Permutation
2- TOPSIS
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شده است .به سادگی میتوان دریافت که هیچ دو روشی پاسخهای کامالً مشابه ارائه
ندادهاند .با این وجود در مقام مقایسه میتوان مشاهده نمود که ترتیب ارجحیت
گزینهها در روش پیشنهادی به گونهای است که با بیشترین تکرار آن گزینه در رتبه
مربوطه مطابقت دارد.

نتيجهگيري
در این مقاله روشی جدید برای حل مسائل تصمیمگیری چند معیاره معرفی و
تشریح گردید .این روش دارای منطق ریاضی و هندسی ساده اما محکمی بوده و
همانطور که مالحظه گردید الگوریتم و مراحل محاسباتی این روش بسیار ساده و
قابل درك است .از مزایای دیگر این روش آن است که بر خالف بسیاری از
روشهای این حوزه افزایش تعداد گزینهها و یا معیارها منجر به افزایش تصاعدی
محاسبات نمیگردد و بهطور متناسب رشد میکند .روش پیشنهادی در مورد مسائلی
کاربرد دارد که بتوان به همه معیارها مقدار یا کمّیتی عددی نسبت داد .از معایب این
روش میتوان به این مورد اشاره کرد که در صورت برخورد با مسائلی که دارای
تعداد زیادی معیار و همچنین گزینههای بسیار زیاد باشند ،به دست آوردن ماتریس
ضربی برای تک تک گزینهها به زمان زیادی نیاز خواهد داشت .البته از آنجا که
فرایند به دست آوردن ماتریس ضربی بسیار ساده است و همانطور که مشاهده
گردید تنها آرایههای یک گزینه دو به دو در همان آرایهها ضرب میشود ،با نوشتن
یک برنامه ساده کامپیوتری به کمک نرم افزارهایی مانند  VB ،Excelو
میتوان بر این مشکل فائق آمد .نکته قابل بیان دیگر این مطلب است
 MATLAB
که در این مقاله معیار ارزیابی گزینهها ،مساحت چند ضلعی ایجاد شده توسط آنها
بود و با همین منطق میتوان معیار محیط را نیز بررسی نموده و الگوریتمها و
محاسبات مربوط به آن را نیز استخراج و با این روش مقایسه کرد و یا حتی ترکیبی
از هر دو را برای رتبهبندی گزینهها استفاده نمود.
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