
  حل یھاروش یھاچھارچوب

  فھرست موضوعی:

  ن)یك (وزیروش پارامتر •

 یھاتیروش مربوط به محدود •

  :یدیم کلیمفاھ

چندھدفه وجود دارد.  یریگیمتصم یک مسألهثر ی مؤھاحل یافتن راه یبرا یمختلف یھایدها

یک راه توان به یب مین ترتیھا است. به ایدهن ایاز ا یکیمثبت اھداف  یب وزنیترک ینه سازیبھ

محدب باشد.  مسألهشوند مگر یافت نمین روش یبه ا مؤثر یھاد، اما تمام راه حلیثر رسحل مؤ

ر حدود ییشود. با تغیکارگرفته مه ب bL یھاتیبه محدودب، روش مربوط ر محدیمسائل غ یبرا

  را مشخص کرد.  مسألهک ی مؤثر یھاتمام راه حل یطور نظره توان بیاھداف م یبرا

 :یرفتار ھایھدف

  تواند:ین قسمت میدانشجو پس از مطالعه ا

چندھدفه را مشخص کند و از روش  یریم گیتصم مسألهک ی مؤثر یھاک، راه حلیبه روش پارامتر -1

 چندھدفه استفاده کند.  یخط یزیحل مسائل برنامه ر یبرا یپارامتر یزیبرنامه ر

توسعه دھد و  ھا محدب نیستجواب آن یکه فضا یمسائل مؤثر یھایافتن راه حل یرا برا یروش -2

  رد.یکارگه ب

)نیك (وزیپارامترروش  •

روش  DMبه  یو متعدد در معرف مؤثر یھاآوردن راه حلی معروف در به وجود ھااز روش یكی

گردد اگر چه وجود یسر میر میو جمع پذ یت خطین روش با فرض تابع مطلوبی. ایك استپارامتر

 یھاارزش یتوان آن را به ازای. لكن میستو در ھمه موارد صادق ن یسادگه ن فرض بیا

  :ین گونه استبد یاضیرا به وجود آورد. مدل ر مؤثر یھا) به كاربرد و راه حلwاز اوزان ( یمختلف

كند، بلكه فقط به طور ) در واقع اھمیت نسبی اھداف را در اینجا منعكس نمیWاوزان (
 پارامتریك تغییر كرده تا نقاط مؤثر مشخص گردد.
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  :ین صورت استاز اھداف بد یدو بعد یك فضاین روش در یتجسم ا

  بیش

بان كننده مجموعه یز پشتیتماس ن ید در نقطه نھاییاست كه با یایهانگر زبررویب Lتابع  یعنی

ر یك مجموعه غیجواب به صورت  یاست). چنانچه فضا مؤثرك نقطه ی Aبشود (نقطه  S یعمل

ً نقطه  افت نشود،ی Wاز  یبا ھر ارزش مؤثراز نقاط  یمحدب باشد ممكن است برخ در  Aمثال

  .یستن ین روش قابل دسترسیر با ایشكل ز

  
  توجه  

تأمین بوده و از این رو كلیه نقاط مؤثر  MOLPمحدب بودن ناحیه عملی برای یك مسأله 

  ) به طریق پارامتریكی فوق قابل دسترسی خواھند بود. نقاط حدی(

اما كاربرد این روش برای مسائل غیر خطی حتی با ناحیه عملی محدب مشكل و 

  پیچیده خواھد بود. 

  .ونتز)) از روش فوق استتعداد نقاط مؤثر حاصل از روش ((زی 



 یھاتیروش مربوط به محدود •

ك راه حل ی، مشخص شده باشدھدف موجود   kاز  k-1 ی) برال (یاگر حداقل مجاز از سطوح تما

  :شودیل حاصل میذ مسألهھمواره از حل  مؤثر

را به وجود خواھد آورد.  مؤثراز نقاط  یایز مجموعهھا ن ك از یستماتیرات سییسپس تغ

   ،ھم كاربرد دارد رمحدبیغ یه عملیك ناحی یزاافوق به   روش

:شودیائه میر محدب ارك مجموعه غیو  محدبك مجموعه ی یل برایذ یش ھندسینما  

ام باید بھینه شود  iھا و این که کدامین ھدف  نقطه ی ضعف این روش مشخص نمودن 
  است.





  کوگرافیمه لکسیکوگراف و نیلکس یھاروش

  :فھرست موضوعی

  روش لکسیکوگراف •

  لکسیکوگراف نیمه روش •

  :یدیم کلیمفاھ

 میتصم یھا برات شاخصیشود که اھمیکارگرفته مه ب یطیکو گراف در شرایروش لکس
ھا قابل  ھا در شاخصنهین گزیچنانچه اختالف ب. دارند یادیار زیکسان نبوده و تفاوت بسیرنده یگ

 یج متناقض میموارد به نتا یدر بعض) وگرافیمه لکسیبه شکل ن( ن روش یاباشد  یچشم پوش
  .رسد

  :یرفتار ھایھدف

  :تواندین قسمت میدانشجو پس از مطالعه ا

 .کند یت بندیھا را اولونهیگز DMحات یاز ترج یکو گراف با آگاھیروش لکس با -1

 یج را بررسیکند و وجود تناقض در نتا یت بندیھا را اولونهیوگراف گزیمه لکسیروش ن با -2

  .کند

  روش لکسیکوگراف •

ھا به صورت رتبه گیری ممکن است درجه اھمیت شاخصھای تصمیمدر برخی از موقعیت

بندی موجود به اب گزینه بدین صورت بر اساس رتبهکه انتخ مشخص شده باشد DMبندی توسط 

ترین شاخص از بین سایر قیمت خرید یک کاال ممکن است عمدهبه طور مثال . انجام می رسد

ھا برای یک خریدار  باشد، از این رو مقایسه گزینه) ی و غیره، بسته بندمانند کیفیت( ھا شاخص

ابتدا بر اساس قیمت خرید انجام می پذیرد و چنانچه بین دو گزینه از نظر این  از نظر این خریدار

و  پردازدص در رتبه دوم به بارکردن گره میبا استفاده از شاخ DMگاه شاخص گره رخ دھد آن

؛ یابدھا ادامه میھای دیگر به ترتیب اھمیت آنطریق در صورت نیاز به ازای شاخص پروسه بدین

چنانچه  ،بندی شوندرتبه DMھا ابتدا توسط روش فوق نیاز بر آن است که شاخص بنابراین در

) مھمترین بیان شود مثًال شاخص (ھا باشد ھا نشان دھنده ترتیب اھمیت آناندیس شاخص

  :به صورت ذیل خواھد بود) بر اساس شاخص (ھا از گزینه گاه مجموعه آن



ن حاوی یک عنصر باشد که حل مسأله به پایان رسیده و گزینه نھایی ھما اگر مجموعه 

یعنی  ،لکن چنانچه مجموعه فوق حاوی چند عنصر باشد ؛تنھا عنصر موجود در مجموعه است

  :ایجاد گره شده باشد خواھیم داشت

  :، داریمحاوی بیش از یک عنصر باشد و چنانچه باز ھم 

که کلیه آنی یک عنصر شود و یا حاو که یا مجموعه یابد تا آنپروسه فوق ادامه می

از نظر انتخاب شدن ھا در نظر گرفته شده باشند که در آن صورت عناصر باقیمانده در شاخص

  .معادل یکدیگر خواھند بود DMتوسط 

  روش نیمه لکسیکوگراف •

ھا ممکن است نتوان قضاوت کرد که یک مواقع بر اساس دامنه حساسیت شاخصدر برخی 

با امتیاز زیرا اختالف امتیاز آن ؛ ترین استمناسب) ترینمثًال عمده ( شاخص  گزینه به ازای یک

بنابراین  در این   ؛است بوده چیز و قابل اغماضنا) ن شاخصبه ازای ھما(موجود از گزینه دیگر 

ه ارد وجود گره به ازای شاخص در رتبمثًال شاخص در رتبه دوم در مو نه تنھا 1ترتیبی –روش نیمه 

بلکه برای مواردی ھم که اختالف موجود در بین  ،شودمورد نظر واقع می) تر از رتبه دومباال(یکم 

  .امتیازات چند گزینه به ازای شاخص در رتبه یکم ناچیز باشد نیز مورد توجه قرار خواھد گرفت

ز ت نینتیجتًا برای این روش مالحظاتی از مھم بودن یا ناچیز بودن اختالفات موجود در بین امتیازا

دھد که این نشان می)Tversky(محققی معروف به . شودتحمیل می» لکسیگراف« بر روش 

ترجیح داده شده  بر  که مثًال به طوری ؛گردد 2تواند موجب انتخابات غیر قابل انتقالروش می

  .ترجیح داده شود بر  و لکن  بر  و 

  .در نظر بگیریمبه طور مثال ماتریس بھره وری ذیل را 

1Semiorder -Lexicograph 
2IntranSitive 



D=
7  3  

5  4  

3  5  

اما اختالف واحد یا کمتر  ؛در رتبه دوم تشخیص داده شده است از نظر اھمیت در رتبه یکم  

  .در بین امتیازات موجود ناچیز و قابل اغماض است

زیرا اختالف امتیازات  ؛ارجح استبر  » لکسیکوگراف –نیمه « بنابراین با به کارگیری روش 

مبھم  به ازای شاخص   5و  7اما اختالف  ؛است قابل اغماض بوده به ازای شاخص  4و  3

بر  شود که اما مالحظه می ؛ارجح است بر  به دلیلی مشابه  ؛بوده و قابل مالحظه است

  .قابل مالحظه است ھا به ازای زیرا اختالف بین امتیازات آن رجیح داده شده؛ت 

  توجه

  :به نکات ذیل توجه کنید

فقط » ماکسی مین« و » ماکسی ماکس« ھمچو » لکسیکوگراف«روش  - الف

  .گیردگیری را به کار میبخشی از اطالعات موجود از ماتریس تصمیم

 دارد در حالی که DM ھا توسطنیاز به رتبه بندی شاخص» لکسیگوگراف« روش  - ب

  .موجود نیست» ماکسی مین « و » ماکسی ماکس « این نیاز برای روش ھای 

ھا نداشته و فقط نیاز به رتبه روش فوق لزومًا نیاز به ارزش عددی از شاخص - ج

  .ھا داردبندی آن

امروزه بیشتر مورد توجه  DMاین روش به علت نیاز کم آن به اطالعات از طرف  - د

  DD.واقع می شود



یص خطیروش تخص

 :فھرست موضوعی

  یص خطیروش تخص •

  :یدیم کلیمفاھ

، یروش مجارستان. است یخط یزیژه برنامه ریو یاز مدلھا یکی، یص خطیمدل تخص

توان به صورت مدل  ینه ھا را میگز یمساله رتبه بند. ن مدل استیروش شناخته شده حل ا

 .کرد ینه ھا فرمولبندیص رتبه ھا به گزیتخص

  :یاھداف رفتار

  :تواند ین قسمت میدانشجو پس از مطالعه ا

 .کند یفرمولبند یص خطیک مدل تخصیچند شاخصه را در قالب  یریم گیک مساله تصمی -1

 .نه ھا را مشخص کندیگز یرتبه بند یص خطیبا حل مدل تخص -2

 1روش تخصیص خطی •

امتیازات آنھا از ھر شاخص موجود در این روش گزینه ھای مفروض از یک مسأله بر حسب 

به ازای تبادالت ( رتبه بندی شده و سپس رتبه نھائی گزینه ھا از طریق یک پروسه جبران خطی 

پروسه حل بگونه ای است که نیازی به مقیاس . مشخص خواھد شد ) ممکن دربین شاخص ھا

  .درآوردن شاخص ھای کیفی و کمی نخواھد بود

( برای یک گزینه را با توجه به سایر رتبه بندی ھا از گزینه ھا دیگر الگوریتم ذیل رتبه نھایی 

  .مشخص می نماید) به ازای تبادالت موجود از شاخص ھا 

فرض . رتبه ھر گزینه را به ازای ھر یک از شاخص ھای موجود مشخص نمائید - قدم یکم

ری که رتبه ھر با سه گزینه در مقابل سه شاخص موجود است ، به طو MADMکنیم یک مسأله 

  :گزینه به ازای امتیاز موجود از ھر شاخص بصورت ذیل نتیجه گیری شده است

1Linear -assignment 



باالترین رتبه را اخذ  و  در جدول فوق به ازای شاخص ھای  به طور نمونه گزینه 

لکن از نظر ) زیرا بیشترین امتیاز را ، به شرط مطلوبیت افزایشی ، داشته است ( نموده است 

  .در دومین رتبه واقع شده است  شاخص 

را با عناصر غیر منفی چنان در نظر بگیرید که ھر  یک ماتریس مرجع  –قدم دوم 

ام از نظر شاخص ھای  kدر رتبه  باشد که ) فراوانی مطلق( عنصر آن بیانگر دفعات تکراری 

  :برای مثال موجود در فوق بدین قرار است  ماتریس . مختلف رتبه بندی شده باشد

  :برای مثال فوق مثًال برابر با) ، مطلوبیت نھائی(چنانچه اوزان شاخص ھا 

  :به صورت ذیل خواھد بود باشد ، آنگاه ماتریس  

012

111

210



و  از نظر شاخص ھای بدست می آید زیرا  از حاصل جمع  به طور نمونه 

  .در باالترین رتبه واقع شده است  

  :ممکن است در رتبه بندی گزینه ھا به ازای شاخصی گره بوجود آید ، مانند ذیل

(  رتبه (

 اولین

 دومین

 سومین

(   :را بمنظور باز کردن گره به دو بخش بگونه زیر تقسیم می نمائیم (

( ) (  رتبه (

 اولین

 دومین

 سومین

0 0.5 )0.4+0.1(  

0.40.10.5

)0.4+0.1(0.40



برای  نشان دھنده اثر  از ماتریس  عنصر .  محاسبه رتبه نھائی برای .  قدم سوم

نیز  ام در صورت بیشتر بودن ارزش  kبه رتبه نھائی  ام است بطوریکه واگذاری  kرتبه نھائی 

  .ھماھنگ تر خواھد بود

امی را بیابیم که  بنابراین مسأله عبارت است از این که برای ھر رتبه 

د از برنامه زیرین را با توجه به مبادالت ممکن بیشترین اثر را برای آن رتبه داشته و تابع ھدف موجو

  .ماکزیمم نماید

  :به صورت زیر استفاده می کنیمL-pبدین منظور از مدلسازی یک 

ام  kبه رتبه نھائی  را به گونه ای در نظر می گیریم که  بطوریکه یک ماتریس مربع 

  .گردد باشد ، در غیر این صورت  واگذار می شود چنانچه 

باشد ، آنگاه ترتیب بھینه از حاصلضرب  *Hفوق بصورت ماتریس  L-Pاگر بھینه حاصل از 

H*.A )A بدست خواھد آمد) نشان دھنده بردار ستونی از گزینه ھاست.  

  :مثال

 .در نظر می گیریم Wمسأله زیر را با بردار معلوم 

)ھزینه(  

D= 
1 24000 9 5 3 

3 25000 5 7 1.2 

7 32000 3 9 1.5 



  :رتبه بندی ھر گزینه به ازای ھر شاخص بدین قرار است -قدم یکم

)ھزینه(  شاخص 

رتبه       

 اولین

 دومین 

 سومین

  :به قرار زیر است Wبا توجه به بردار مفروض  ماتریس  - قدم دوم

  :در حل مسأله فوق بدین قرار است L-Pبرنامه  .قدم سوم 

K

i    

0 0.5 )0.4+0.1(

0.40.10.5= 

)0.4+0.1(0.40



ی به استفاده از ساختار محدودیتھا از این مسأله منجر به راه حل با اعداد صحیح می شود و نیاز

  .برنامه ریزی با اعداد صحیح نیست

  :از حل مسأله فوق بدین قرار است)*H(ماتریس بھینه 

  بھینه →تابع ھدف =  2.22

  :بنابراین برای رتبه بندی گزینه ھا خواھیم داشت

100

010

001

  .مناسب ترین است و بنابراین  : یعنی از نظر ارجحیت داریم 

100

010

001



  :توجه به نکات ذیل توجه نمائیم

روش فوق با استفاده از یک رتبه بندی ساده برای گزینه ھا موجب تبادل  -1

 .در بین شاخص ھا گردیده و از محاسبات پیچیده می پرھیزد

به یکسان سازی مقیاس ھای اندازه گیری ندارد و شاخص این روش نیازی  -2

 .ھا می توانند از ھر مقیاسی باشند

روش فوق بدون آنکه نیاز به اطالعات وسیع داشته باشد شرط جبرانی  -3

 .بودن را داراست

روش فوق را می توان برای تجزیه و تحلیل سواالت موجود از مقیاس رتبه  -4

طور مثال فرض کنیم پنج عامل برای رتبه بندی از ب. بکار برد) از یک پرسشنامه( ای 

شامل تعداد  یک تا پنج از ده نفر نمونه مورد سوال واقع شود ، عناصر ماتریس 

ام توسط نمونه رتبه بندی می شود،  kام در رتبه  iدفعاتی خواھد بود که عامل 

 مثًال

5  4  3  2  1  
  رتبه

  عامل

1  1  1  2  5  

0  3  5  2  0  

2  1  2  4  1  

0  4  2  2  2  

7  1  0  0  2  

از عوامل موجود وزین کرده و رتبه بندی ) (را با اوزان اھمیت  سپس ماتریس 

  .مربوط با آن بدست می آوریم L-Pنھائی را با استفاده از 



  نیم یتسلط و ماکس یھاروش

  :فھرست موضوعی

  روش تسلط •

  روش ماکسی مین •

  :یدیم کلیمفاھ

 DMد که اغلب نیاز به کسب اطالعات از شوھایی میھای غیر جبرانی شامل روشمدل
بتًا ساده بستگی به ھای نسکاربرد این روش. گردندداشته و منجر به یک جواب عینی مین

  .طلبندطرف آنالیست می دقت بیشتری را ازگیری داشته و موقعیت تصمیم

  :یرفتار ھایھدف

  :تواندین قسمت میدانشجو پس از مطالعه ا

 .کند ییمسلط را در صورت وجود شناسا یھاینهگز -1

  .کند یت بندیھا را اولوینهرنده گزیم گیتصم ینیو یا بدب ینیزان خوش بیبراساس م -2

 1روش تسلط •

(  چنانچه گزینه  ،نامیممی گیری مفروض تحت تسلط گزینه را در یک تصمیم گزینه 

باشد، بدین صورت  ھا برابر با گزینه در یک شاخص بھتر و در بقیه شاخص حداقل) غیر مسلط 

 .ھای مستقل تقلیل دادگیری به غیر مسلطدر یک تصمیم را ھاتعداد گزینهممکن است بتوان 

 .پذیردھای محدود انجام میاز بین آن گزینه DMانتخاب سپس 

ده و کرھا ابتدا از اولین دو گزینه شروع  ھا به غیر مسلطھا برای تقلیل آندر مقایسه گزینه

بدین صورت ... ر ، الی آخکردهبا گزینه سوم مقایسه ) در صورت وجود( ھا را غیر مسلط  آن

 «مقایسه مشخص خواھد شد؛ یعنی روش  مرحله از) m-1(ھا بعد از  مجموعه غیر مسلط

  .شودیک روش فیلترینگ محسوب می» تسلط

  .مکنیبه مثال ذیل توجه 

  )سود(  )ھزینه(  )کیفی(

73.525

1Dominance -method 



72/125

5420

7329

بنابراین ؛ غیر مسلط است نسبت به  غیر مسلط و ھمچنین  نسبت به  در این مثال 

  .کندا میتقلیل پید و  و مستقل  ھا به دو گزینه غیر مسلطعه گزینهمجمو

  2روش ماکسی مین •

ھا مورد مقایسه واقع در این روش ممکن است چند شاخص مورد نظر و مھم یا کلیه آن

ید با یکدیگر قابل مقایسه باشند و بدین لحاظ است اھا بشوند، بدین جھت مقیاس شاخص

  .دکرتبدیل  را به  ماتریس باید که ابتدا 

  :گزینه مناسب در این روش به صورت ذیل خواھد بود

  :مثال

« را در نظر گرفته و آن را با استفاده از  مھارت قبلمثال آنتروپی گیری موجود در ماتریس تصمیم
  :مکنیخطی به صورت ذیل تبدیل می» کردن بی مقیاس

)ھزینه( )استحکام( )وجھه ملی(  )ظرفیت(  )سختی کار(

1  24000  9  5  3  

2maximin 

.ھا در این روش مورد نیاز نیستشاخص» بی مقیاس کردن«که   توجه کنید

و  است به معنای ماکزیمم کردن حداقل سود آوری ممکن» ماکسی مین« 
محتاط  DMشود که با یک گیری به کار گرفته میمعموًال در موقعیتی از تصمیم

  .روبه رو باشیم



3  25000  5  7  1.2  

7  32000  3  9  1.5  

)ھزینه( )استحکام( )وجھه ملی(  )ظرفیت(  )سختی کار(

0.143  0.75  1  0.555  0.4  

0.428  0.781  0.555  0.777  1  
=

1  1  0.333  1  0.8  

. اندبه دست آمده و بقیه با استفاده از  با استفاده از ) (عناصر ستون یکم 

  :داریم» ماکسی مین« ترین گزینه با استفاده از روش انتخاب مناسببه منظور 

  .محتاط است  DMمناسب ترین گزینه برای یک  بدین صورت گزینه 



  :توجه

یعنی ( » ماکسی ماکس« توان از روش اوًال باید توجه داشت که در مقابل روش فوق می
خوش بین  DMاستفاده کرد که برای یک ) ماکزیمم کردن ماکزیمم سود آوری ممکن

  .مناسب است

بخشی از اطالعات موجود از ماتریس ھا فقط ثانیًا شایان ذکر است که در این گونه روش 
، ) یعنی فقط یک شاخص به ازای ھر گزینه ( شود گیری مورد استفاده واقع میتصمیم

 ھا دارای امتیاز باالیی است به استثنای میای که برای کلیه شاخصبدین طریق گزینه
بوده ھا متوسط تواند تحت تسلط گزینه دیگری واقع شود که در کلیه شاخصشاخص می

این نقطه ضعف منجر . به استثنای در آن یک شاخص خاص که امتیاز باالیی را گرفته باشد
ھا گردیده و فقط در موارد خاصی ھمچون بدبینی کامل و به محدود شدن کاربرد این روش

  .شوندخوش بینی کامل مورد استفاده واقع می

ی وزن کردن خاص و تباھیده از نوع» ماکسی ماکس« و » ماکسی مین« ثالثًا ھر دو روش 
وزن عدد یک را به کمترین ارزش » ماکسی مین « کنند، به طوری که روش استفاده می

وزن » ماکسی ماکس« که روش ام داده و وزن صفر را به بقیه؛ در حالی iموجود از ردیف 
  . ام داده و وزن صفر را به بقیه iعدد یک را به بھترین ارزش موجود از ردیف 

یا (» ضریب خوش بینی« رابعًا روش دیگری حد واسط بین دو روش فوق معروف به روش 
  :موجود است، به طریق ذیل) HURWITZاز ) ( بدبینی

  .معروف به ضریب بدبینی است که به طوری



  TOPSISروش 

 :فھرست موضوعی

  TOPSISروش  •

 :یدیم کلیمفاھ

TOPSISر دساده و پرکاربرد  یاز روشھا یکی MADM است  یده آل راه حلیراه حل ا. است

که  یاست فرض یراه حل یده آل منفیراه حل ا. ن مقدار را داردیکه در تمام شاخصھا بھتر یفرض

ده آل یاز ا یده آل و دوریبه ا یکینه ھا بر اساس نزدیگز. ن مقدار را داردیدر تمام شاخصھا بدتر

  . قابل محاسبه است یمختلف یفاصله به شکلھا. شوند یمرتب م یمنف

 :یاھداف رفتار

 :تواند ین قسمت میدانشجو پس از مطالعه ا

 .کند یت بندینه ھا را اولویگز TOPSISبا استفاده از روش  -1

ج ینتا یرا بر رو یده آل منفیده آل و اینه ھا و نقطه این گزیفاصله ب یریر روش اندازه گیتاث -2

  .ل کندیتحل یینھا

  TOPSIS1روش  •

، فاصله آن از نقطه  ایده آلاز نقطه  در این روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصله یک گزینه 

بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله . منفی ھم در نظر گرفته می شود ایده آل

  .منفی باشد ایده آلبوده و در عین حال دارای دورترین فاصله از راه حل  ایده آلاز راه حل 

  :واقعیات زیربنائی از این روش بدین قرار است 

 ھرچه (باشد ) یا کاھشی( مطلوبیت ھر شاخص باید به طور یکنواخت افزایشی  - الف

که بدان صورت بھترین ارزش موجود از یک شاخص نشان ) بیشتر ، مطلوبیت بیشتر و یا بر عکس

منفی برای آن خواھد  – ایده آلآن مشخص کننده  بوده و بدترین ارزش موجود از ایده آلدھنده 

  .بود

( ممکن است بصورت فاصله اقلیدسی ) منفی  ایده آلیا از (  ایده آلفاصله یک گزینه از  - ب

) معروف به فواصل بلوکی( 2فواصل خطی و یا به صورت مجموع قدر مطلق از ) از توان دوم

  .جایگزینی در بین شاخص ھا داردمحاسبه گردد، که این امر بستگی به نرخ تبادل و 

  الگوریتم

1Technique for order –preference by Similarity to ideal Solution 

2City – block -distance 



با » بی مقیاس شده« تبدیل ماتریس تصمیم گیری موجود به یک ماتریس  –قدم یکم 

  :استفاده از فرمول

به عنوان ورودی به  Wوزین با مفروض بودن بردار » بی مقیاس« ایجاد ماتریس  –قدم دوم 

  :یعنی.الگوریتم

و قابل مقایسه » بی مقیاس « ماتریسی است که امتیازات شاخص ھا در آن  به طوری که 

  .ماتریسی است  قطری که فقط عناصر قطر اصلی آن غیر صفر خواھد بود شده است ، و 

  منفی– ایده آلو را حل  ایده آلمشخص نمودن را حل  -قدم سوم

  :تعریف کنیم) (منفی  – ایده آلو ) ( ایده آلبرای گزینه 

  ) فاصله ( محاسبه اندازه جدائی  - قدم چھارم

  :ھا با استفاده از روش اقلیدسی بدین قرار است ایده آلام با   iفاصله گزینه 



این نزدیکی نسبی را به .  ایده آلبه راه حل  محاسبه نزدیکی نسبی  –قدم پنجم 

  :صورت زیر تعریف می کنیم

و در  : بوده و خواھیم داشت  گردد آنگاه  مالحظه می شود که چنانچه 

به راه  بنابراین ھر اندازه گزینه . خواھد شد  و  شود آنگاه  صورتی که 

  .به واحد نزدیکتر خواھد بود نزدیکتر باشد ، ارزش )( ایده آلحل 

می توان گزینه ھای موجود از  بر اساس ترتیب نزولی . رتبه بندی گزینه ھا  –قدم ششم 

  .مسأله مفروض را رتبه بندی نمود

  :مثال

  .را در اینجا تکرار می کنیم پروژه سدسازیمسأله موجود در 

)ھزینه( )استحکام(  )وجھه ملی(  )ظرفیت(  )سختی کار(   

3 5 9 24000 1 

D= 1.2 7 5 25000 3 

1.5 9 3 32000 7 



را در جھت مثبت ھمچو سودآوری  توجه شود که نحوه استفاده از مقیاس دو قطبی، امتیازات (

  ).ارزیابی کرده است

  :به صورت زیر مفروض است Wبردار 

  حل

  :تبدیل می نماییم به ماتریس  را با استفاده از رابطه  Dماتریس  –قدم یکم 

0.842  0.402 0.839 0.509 0.130

= 0.337 0.562 0.466 0.530 0.390

0.421 0.723 0.280 0.678 0.911

  :داریم Vبرای ماتریس  –قدم دوم 

0.130  0.509  0.839  0.402  0.842  

0.390  0.530  0.466  0.562  0.337  

0.911  0.678  0.280  0.723  0.421  

0  0  0  0  0.179  

0  0  0  0.062  0  

0  0  0.211  0  0  



0  0.017  0  0  0  

0.531  0  0  0  0  

0.069 0.009 0.177 0.025 0.151 

V= 0.207 0.009 0.098 0.035 0.060 

0.484 0.011 0.059 0.045 0.075 

  :منفی – ایده آلو راه حل  ایده آلمشخص نمودن راه حل  –قدم سوم 

  :محاسبه فواصل -قدم چھارم

  ایده آلبه  محاسبه نزدیکی نسبی  -قدم پنجم



:رتبه بندی گزینه ھا به ترتیب ارجحیت عبارتند از –قدم ششم 

 

 

 

 

 

 

 

  .توجه به نکات ذیل توجه نمائیم

برای شاخص ھا بوده و ) W(شامل بردار اوزان  TOPSISاطالعات ورودی به روش  -1

 .گزینه ھا می باشد خروجی آن بصورت رتبه بندی برای

( بر این است که مطلوبیت برای ھر یک از شاخص ھا بطور یکنواخت افزایشی  TOPSISفرض  -2

 .است ، که این فرض برای اکثر موارد نیز فرض معتبری است) یا کاھشی

استفاده » فواصل بلوکی « از ایده آل ھا می توان از  برای محاسبه فاصله گزینه  -3

 :داریم و  نمود، به طوری که برای فاصله مثًال بین دو گزینه 

  :با استفاده از فواصل بلوکی می توان نشان داد که

این رابطه می رساند که گزینه با کوتاه ترین . یک ثابت مثبت و معلوم است  kبه طوری که 

منفی خواھد بود ، در حالی که  –آل بالضروره دارای بیشترین فاصله از ایده آل ده فاصله از ای

  .این اصل برای مقیاس اقلیدسی صحت ندارد

گزینی در یو جابرای مواردی مناسب است که نرخ تبادل » فواصل بلوکی« استفاده از 

. »  SAW« ، ھمچو مورد استفاده از روش )(بین شاخص ھا ثابت و برابر با واحد است 

نرخ تبادل در بین دو شاخص برابر با نسبتی از تغییر در یک شاخص است که دقیقًا تغییری در 

  ..شاخص دوم را جبران می کند

نی ھای بی تفاوتی منحمی رساند که ) (ثابت بودن نرخ جایگزینی به ازای 
دارای مطلوبیت یا ارجحیت یکسان از انتخاب نقاط واقع بر روی آن خواھد DMمنحنی که (1

البته مورد توجه است که موارد با . خواھند بود  -1به صورت خط مستقیم و با شیب ) داشت 

www.bank-projeh.ir  .نرخ تبادل ثابت برای تصمیم گیری می تواند نادر باشد



با  TOPSISیک مورد خاص از روش » SAW«نتیجه حاصل از استفاده از روش معروف  -4 

 .می باشد» فواصل بلوکی« استفاده از 

  :بدین صورت است» SAW«می دانیم که مناسب ترین گزینه از روش 

با استفاده از فواصل بلوکی به صورت زیر  TOPSISاز طرف دیگر مناسب ترین گزینه از روش 

  :است

  :آنگاه نشان داده می شود که خواھیم داشت 

با استفاده از فواصل ( » TOPSIS«و » SAW«ھمان طور که قبًال ذکر شد ، ھر دو روش 

برای مواردی مناسب می باشند که نرخ تبادل دربین شاخص ھای موجود ثابت ) بلوکی

 )یعنی ( باشد



  LINMAPروش 

  :فھرست موضوعی

  LINMAPروش  •

  :یدیم کلیمفاھ

رنده یم گیتصم یده آل ذھنیداکردن ایمشخص کردن وزن شاخصھا و پ یبرا LINMAPروش 

ل به یاست که قابل تبد یاضیر ینه سازیک مدل بھیبر حل  ین روش مبتنیا. شود یاستفاده م

  . است یخط یزیمدل برنامه ر

 :یاھداف رفتار

 :تواند ین قسمت میمطالعه ادانشجو پس از 

رنده یم گیحات تصمین وزن شاخصھا بر اساس ترجییتع یبرا یاضیر یزیک مدل برنامه ری -1

 .نه ھا توسعه دھدیدر گز

د و وزن ینما ل نموده آنرا حلیتبد یخط یزیک مدل برنامه ریرا به  LINMAP یاضیمدل ر -2

 .شاخصھا را مشخص کند

 LINMAP1روش  •

نقطه در یک فضای  mشاخص از یک مسأله مفروض به صورت  nگزینه و  mدر این روش 

nآل تشخیص داده شده و گزینه ای که دارای ه بعدی مورد توجه قرار گرفته و سپس نقطه اید

  .آل باشد مورد انتخاب قرار می گیرده کمترین فاصله از اید

آل را انتخاب خواھد کرد  هاز دو گزینه مفروض نیز نزدیکترین به اید DMفرض بر این است که 

مورد توجه قرار می گیرد،  برای گزینه  )(آل به صورت فاصله اقلیدسی وزین ه و فاصله از اید

به منظور تبدیل مقیاسھای موجود به مقیاسھای یکسان بوده که ضمنًا درجه  ھمچنین اوزان 

  :آل بدین صورت است ه از اید فاصله گزینه . اھمیت از ھر شاخص را ھم نشان می دھند 

  یا

  .ام است jآل از شاخص ه نشان دھنده اید به طوری که 

1Linear – Programming for Multidimensional analysis of Preferences. 
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زیر بنای این روش را تشکیل  با توجه به مفروضات فوق و تعریف موجود از فاصله ، واقعیات ذیل

  :می دھد

بوده به طوری که گزینه  و  نشان دھنده زوج ھای  S={(K,l)}فرض کنیم مجموعه  - الف

  .عنصر خواھد بود به طور نرمال دارای  Sاست و مجموعه  ارجح بر 

: سازگار با مدل فاصله وزین است اگر ) k,l(برای ھر زوج مرتب شده ) (راه حل 

  .باشد

با توجه به ماتریس ( باید چنان باشد که تجاوز از شرط )(مشخص نمودن راه حل 

  .در حداقل ممکن واقع شود) Sتصمیم گیری موجود و مجموعه مرتب شده 

اشتباھی است که شرط مذکور  بیانگر مقدار) (آنگاه مقدار  اگر داشته باشیم  - ب

از این رو به طور کلی تعریف زیر را مد نظر قرار خواھیم . مورد تجاوز واقع می شود) الف(در بند 

  :داد

می باشد ، و به طور کلی  زوج  نشان دھنده مقدار اشتباه برای بدین صورت 

  :عبارت است ازSمجموع اشتباه بر روی مجموعه 

P   غیر منفی است، بدین جھت برای مشخص نمودن راه حل  غیر منفی است زیرا

  .باید حداقل شود Pمقدار  )(

  .به صورت زیر تعریف می کنیم) درجه تناسب( G، ارزش جدیدی به نام  Pدر مقابل  - ج
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  :بنابراین باید داشته باشیم

  )نیز یک مقدار ثابل دلخواه و مثبت است hبه طوری که (

  :با توجه به تعاریف فوق خواھیم داشت  - د

  :زیرا

  :بنابراین خواھیم داشت

  :، از حل مسأله زیر حاصل می شود )(راه حل - ت

به صورت زیر تبدیل » می نی ماکس« و الگوریتم  این مسأله را با استفاده از توابع ھدف جدید 
  :می کنیم
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  :از طرف دیگر داریم

  :یک ثابت نامعلوم است ، قرار می دھیم چون 

  :بنابراین خواھیم داشت

  :، می توان حاالت ذیل را استنتاج نموداز حل برنامه خطی فوق  - ث
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  :داریم 4(و 3( برای موارد  در محاسبه 
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  :توجه نمائیمبه نکات ذیل   

برای شاخص ھای موجود از یک ) (یکی از روشھای ارزیابی اوزان  LINMAPروش  -1  

ه ماتریس تصمیم گیری مفروض کمسأله مفروض نیز می باشد ، و این ارزیابی برای وضعیتی است 

 .در این روش شرط نرمالیزه بودن را ندارد) (لکن اوزان. باشد 

 

باشد، لکن   m(m-1)/2الزم نیست که شامل کلیه مقایسات زوجی به تعداد  Sمجموعه  -2  

 .نیز بیشتر خواھد بود  Sپایائی اوزان حاصل از حل برنامه خطی با داشتن عناصر بیشتر از 

 

) m>n(به شرطی که تعداد گزینه ھا بیشتر از تعداد شاخص ھا باشد  LINMAPروش  -3  

 .منجر به نتایج بھتری می شود

 

 .بودن ندارند 1در این روش نیاز به سازگار Sمقایسات زوجی که مجموعه  -4  

 

  5-  LINMAP  فاصله اقلیدسی وزین ( بر اساس تابع مطلوبیت از توان دوم است

 .با تابع مطلوبیت از توان دوم مناسب است DMو از این رو برای یک )  شده

دوم ممکن است در وسط مناسب ترین ارزش از یک شاخص در موقعیت مطلوبیت از توان   

دامنه تغییرات از آن شاخص واقع باشد ، به طور مثال تعداد مطلوب اتاق در یک خانه از نظر یک 

یا سه اتاقه ترجیح می  5اتاقه را به  4یعنی (نسبت باشد 3و  5نسبت به  4خریدار ممکن است 

 ).دھد

    

6- LINMAP مورد (واقع شود  تابع مطلوبیت را برای وقتی که ایدآل در

به صورت افزایشی یا کاھشی یکنواخت مدنظر ) 255از صفحه  

به طور ) یا کاھشی(قط از یک تابع مطلوبیت افزایشی فDMقرار می دھد ، بنابراین اگر 

ابطه رار  معرف کلیه شاخص ھا بوده و ارزش  ''jیکنواخت استفاده نماید ، مجموعه 

 .به دست می آید) برای ھمه گزینه ھا ( 

 

از مطلوبیت یکنواخت پیروی وقتی که کلیه شاخص ھا در یک مسأله مفروض  -7  

آنگاه ساده تر خواھد بود که از مدل خطی ) بیشتر ، مطلوبیت بیشتر یعنی ھر چه (کنند 

 .استفاده شود LINMAPزیرین برای 

  :داریم LINMAPبرای مدل خطی از   
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  :آنگاه برنامه خطی ذیل باید حل گردد

و نه ( گزینه ھا را بر اساس مطلوبیت خطی  مقایسات زوجیقضاوت خود از  DMچنانچه 

انجام دھد ، آنگاه راه حل ھای حاصل از فواصل اقلیدسی و فاصله بر اساس مدل ) از توان دوم 

  .خطی فوق ، در مجموع ، مشابه خواھند بود

است ،  DMبه صورت روابط رتبه بندی شده از زوج مقایسات توسط  LINMAPورودی در  -8

 .ی از آن به صورت یک مجموعه از اوزانو خروج

مشکل  DMبرای ) n>m(چنانچه تعداد شاخص ھا بیشتر از تعداد گزینه ھا باشد  -9

خواھد بود که مقایسات زوجی را انجام دھد ، در این مورد ، به فرض مطلوبیت یکنواخت ، بھتر 

 ).که بعدًا توضیح داده خواھدشد(استفاده شود  ELECTREاست از روش 
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  ونیروش پرموتاس

  :فھرست موضوعی

  روش پرموتاسیون •

روش رتبه ای از پرموتاسیون •

  :یدیم کلیمفاھ

ب یھر ترت یھماھنگ. شودیھا در نظر گرفته منهیمختلف گز یھابیون، ترتیدر روش پرموتاس
در . شودیب مشخص مین ترتیترھماھنگده شده، یھا سنجھا در شاخصنهیگز یتیب اولویبا ترت

که تنھا رتبه  ین روش ھنگامین ایھمچن ؛ستیم نیس تصمیماتر یساز یبه کم یازین روش نیا
  .ھا مشخص است قابل کاربرد استشاخص

  :یرفتار ھایھدف

  :تواندین قسمت میدانشجو پس از مطالعه ا

 .ھا را مشخص کندھا در شاخصنهیگزب یھا با ترتنهیب از گزیک ترتی یزان ھماھنگیم -1

 .ھا مشخص کندنهیون و با معلوم بودن وزن گزیھا را با روش پرموتاسنهیت گزیاولو -2

از رتبه  یھا و تنھا آگاھنهیون و با نامعلوم بودن وزن گزیھا را با روش پرموتاسنهیت گزیاولو -3

  .دست آورده ھا بشاخص

  )جایگشت( 1روش پرموتاسیون •

یعنی ارزیابی به  ؛شودگزینه موجود مورد تست واقع می mبندی ممکن از روش ھر رتبهدر این 

ھا برای اولویت ترین آن ًال مناسبھا انجام گرفته و مثاز رتبه بندی گزینه 2پرموتاسیون تعداد 

  .بندی انتخاب خواھد شد

- به ازای شاخص )(، ھمچنین اوزان معلوم است گیری فرض کنیم ماتریس تصمیم

که محاسبه گردیده به طوری) آنتروپیھای مطرح شده مانند توسط یکی از الگوریتم(ھای موجود 

  :شودر به کارگیری روش مذکور ارائه میبدین صورت الگوریتم ذیل د ؛برقرار است 

باشد  m=3، به طور مثال اگر گزینه موجود را تشکیل دھید mھای ممکن از پرموتاسیون - الف

  :خواھیم داشت

شدن ا از طرفی منعکس زیر ،این روش از نظر مولف در مرز مدل ھای جبرانی و غیر جبرانی واقع می شود1
پرموتاسیون  مورد شک بوده و از طرف دیگر انتخاب ھر) که به روش معمول برآورده شود(  ی توسط یمطلوبیت نھا

  .ھا صورت می پذیردھای ممکن از گزینهبدون توجه به ارجحیت

2Permutation 
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یعنی: 

ه و یک مجموعه فرعی کردھا را انتخاب به ترتیب در ھر مرحله از انتقال یکی از پرموتاسیون - ب

به . به صورت ذیل برای آن تشکیل دھید) (ناھم آھنگ و یک مجموعه فرعی ) (ھم آھنگ 

  :خواھیم داشت و  ، برای را برگزینیم طور مثال اگر 

 ارز با گزینه  ارجح یا حداقل ھم بدان مفھوم است که گزینه ،  که آن با توجه به - ج

وزن دھی کنید و  را با  گاه واقعیت آن ،در ربته بندی فرعی باشد ، اگر است

.وزن دھی کنید  را با  واقعیت 

. ه وجود آوریدام بiبرای تست رتبه بندی استنباط از پرموتاسیون ) (یک معیار  -د 

  :بدین صورت

به طوری که  
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-زیر مجموعه حاصل از کلیه شاخصنشان دھنده ) نشعب از م( یعنی مجموعه ھماھنگ 

دھنده مجموعه مشابھًا نشان است و زیر مجموعه  ھا ی است که برای آنھای

  .ام استiبندی فرعی موجود از ھر پرموتاسیون ناھماھنگ با رتبهھای شاخص

رموتاسیون جھت اولویت بندی ترین پجا مناسباز آن .را بیابید )i=1, 2, … , m( - ت

  .ھای موجود حاصل خواھد شدگزینه

) (بیشترین ارزش دارای ) الف(از مثال موجود در بند ) (به طور مثال اگر پرموتاسیون چھارم 

ھا آنگاه اولویت بندی نھایی برای گزینه ،بوط به پنج پرموتاسیون دیگر باشدھای مراز بین آزمون

  :بدین قرار خواھد بود

  در رتبه

  رتبه  یکم  دوم  سوم 

  مثال

  :گیریمدر ذیل را در نظر می) D(گیری ماتریس تصمیم

)ھزینه( )استحکام( )وجھه ملی(  )ظرفیت(  )تی کارراح(

  3  متوسط  بسیارزیاد  24000  خیلی زیاد

  1.2  زیاد  متوسط  25000  زیاد

  1.5  خیلی زیاد  کم  32000  کم

: ھا بدین قرار است اوزان شاخص

 راھا است که مثًال پرموتاسیون ممکن از گزینه 3این مسأله دارای  - الف

  .گزینیمبرای ارزیابی به طور نمونه برمی

  :داریم- ب
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ما  ھای برای وزناز ماتریس فوق  و روابط واقعی بین  و  ھای با توجه به مجموعه - ج

  :داریم و به ازای 

0.25  0.25  0  

0.25  0  0.75  

0  0.75  0.75  

بوده و  به ازای  نمایشگر  عناصر موجود در باالی قطر ماتریس نظیر به مجموعه 

به ازای  نشان دھنده  ین قطر ماتریس نظیر به مجموعه عناصر موجود در پای

  .ھستند

  :کنیدتوجه  به محاسبات نمونه از ماتریس 
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  :داریم ن قطر ماتریس مثًال و برای عنصری از پایی

نشده نشان داده ) (ین قطر ماتریس ازای عناصر موجود در پای به) -(عالمت منھا 

ضمنًا تساوی عناصر در باال و یا در پایین . به کار گرفته خواھد شد زیرا در فرمول کلی  ؛است

تصادفی بوده و لزومًا چنین نیست، ھمچنین چنانچه در نقاطی داشته   قطر در ماتریس 

پایین قطر ماتریس نظیر از ھم به عنصر نظیر از باالی قطر ھم به عنصر  گاه آن باشیم 

  .کنندیکدیگر را خنثی می زیرا در جمع جبری برای محاسبه  ؛مانع استگردد که بالجمع می

  :بدین قرار است   با استفاده از عناصر ماتریس  برای پرموتاسیون  معیار  - د

=مجموع عناصر باالی قطر  -مجموع عناصر پایین قطر = 2.25-0.75= -1.5  
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از مجموع عناصر باالی قطر ماتریس حاصل گردیده و نشان  به طوری که

، و برعکس است بندی موجود از پرموتاسیون با رتبه Dدھنده درجه ھماھنگی امتیازات ماتریس 

  .است نشان دھنده درجه عدم ھماھنگی امتیازات با رتبه بندی حاصل از  

نیز مشخص  ده و سپس کررا محاسبه  و  و  و  و  با روشی مشابه  - ت

  .کننده پرموتاسیون برگزیده خواھد بود

  روش رتبه ای از پرموتاسیون •

در (گردد مشخص می DMای توسط به صورت رتبهھا در این روش برای شاخص) (اوزان 

حالی که این اوزان در روش پرموتاسیون مورد بحث در قبل توسط اطالعات نرمالیزه نسبی 
گیری چھار شاخصه ممکن است در یک تصمیم DMبندی یک به طور مثال رتبه). مشخص گردید3

  :به صورت ذیل باشد

  :به صورت مجموعه ذیل در نظر بگیریم اگر اوزان را به طور کلی

) ھای حقیقی مثبتمشتمل بر ارزش(ی ھایتوان زیر مجموعهمحدب می اه از این مجموعهگآن

این زیر . فروض خواھد بود از مجموعه منقطه حدی د که ھر زیر مجموعه بیانگر یک کراستخراج 

  :توانند به صورت زیر تنظیم شوندبه طور نمونه برای مجموعه فوق میھا مجموعه

   .             .  .  .     .  
   .             .  .  .     .  

3Cardinal – Information 
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                 .             .  .  .     .  
 

تواند به قرار ذیل تنظیم می نقاط حدی به طور مثال برای رتبه بندی 

  :شود

 

 

 

 

  .ذیًال یک الگوریتم در استفاده از این نقاط حدی ارائه می شود

  

  الگوریتم

  .گزینه موجود را بنویسید mھای ممکن از پرموتاسیون - الف

و نقاط حدی  خواستار شوید DMھای موجود از را به ازای شاخص) (رتبه بندی اوزان  - ب

  .آن را تشکیل دھید

حدی  ای که ھر نقطهحدی موجود ارزیابی کنید به گونه ھر پرماتوسیون را به ازای نقاط - ج

 ھماھنگ بدان مفھوم که به ازای . ھا را در بر گیردنیز ھماھنگ ترین پرموتاسیون

  :برای عناصر یک پرموتاسیون داشته باشیم

 )i   وi' ھای موجود در پرموتاسیون استمشخص کننده اندیس متوالی از گزینه. (  

بندی یت ، شرایط اولوھای جذب شده توسط ھر نقطه حدیبا توجه به پرموتاسیون - د

  .ھا مشخص کنیدبھینه را برای گزینه

  

  

  

  

  

گاه فرض کنیم نقاط حدی موجود را به صورت رئوس یک چند ضلعی نشان دھیم، آن

یک پرموتاسیون ممکن است جذب دو رأس مجاور با یک ضلع چند ضلعی گردد که در 

 این صورت پرموتاسیون موجود در طول این ضلع مشترک ھم جذب شده خواھد بود؛

  چنانچه دو پرموتاسیون مختلف در دو رأس مجاور  با یک ضلع نیز جذب شده

ھا با یک ارزش مشترک جایی بر روی ضلع و اصل دو رأس گاه ترکیبی از آنباشند، آن

ھای مشترک در رئوس مسلط بر بقیه واقع خواھد بود؛ لکن در ھر حال پرموتاسیون

www.bank-projeh.ir  .بوده و مؤثر ھستند



  :مثال

بندی اوزان از گیریم، به طوری که رتبهرا در نظر می 226از صفحه  Dگیری تصمیمماتریس 

  :به گونه ذیل قید شده است DMطرف 

  .ھستندھای ممکن از این مسأله به قرار ذیل پرموتاسیون

ھای سیونترین پرموتازان به صورت فوق به انضمام مناسببندی اوپنج نقطه حدی از رتبه

  .ھا در جدول زیر مشخص شده استجذب شده به آن

  ازاءنقاط حدی ب

(    )       ھای جذب شدهسیونترین پرموتاھماھنگ(
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تنھا شاخص عمده  ، زیرا ؛شده است جذب نقطه حدی  شود که مثًال مالحظه می

 و  و  ھای به ترتیب گزینهمتیاز را برای آن در این نقطه حدی بوده و بیشترین ا

  .کسب کرده اند

به ازای  ،  ،  ھای شده است، زیرا شاخص جذب نقطه حدی  ھمچنین مثًال 

ن بی اھمیت ھا به ازای آو بقیه شاخص(اھمیت یکسان بوده  دارای نقطه حدی 

 در دو مورد از سه مورد تحت مقایسه بھتر از  شود که در نتیجه مالحظه می) ھستند

  .مناسب تر از  است و  و 

  :دھیمود به صورت چند ضلعی زیر نشان میھای فوق را به ازای نقاط حدی موجبندیرتبه
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ھمین  ھم صادق است؛ مشترک بوده از این رو در طول ضلع  و  س برای دو رأ 

  .و  برای رؤس  طور 

  گیریمرحله تصمیم

  .را انتخاب کنید باشد ،  اگر  - الف

  .را انتخاب کنید باشد ،  اگر  - ب

  .از سایر رئوس موجود» ب«گیری شده است و شرط نتیجه و  از رئوس » الف « شرط 

  :توجه

مالیزه نسبی نیز یک ای و نرھر دو مورد رتبه پذیری برایعطافروش پرموتاسیون به علت ان

که ممکن و این) بزرگ باشد mخصوص اگر ه ب( ھا عدد پرموتاسیونلکن ت. روش مفید است

-از نقاط ضعف این روش به شمار می وضوح تشخیص داده نشوده ثر باست یک راه حل مؤ

به ( ھا رزیابی پرموتاسیونای در مرحله ابرای مورد رتبه DMکه نظرھای مضافًا بر این. روند

  .ثر استبسیار مؤ) ازای نقاط حدی
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  STEMروش 

فھرست موضوعی:

  STEMروش  •

ت یز حساسیآنال •

  :یدیم کلیمفاھ

م یر مستقین اھداف را به صورت غیتبادل ب DMاست که در آن  یروش STEMروش 

م. وزن ھر ھدف یشویک مینزد مسألهآل دهیسازد. در ھر تکرار به راه حل ایمشخص م

ن ین مقدار ھر ھدف در این مقدار و بدتریو اختالف بھتر یبھره ورس یبا توجه به ماتر

  شود.یس مشخص میماتر

:یرفتار ھایھدف

  تواند:ین قسمت میدانشجو پس از مطالعه ا

.فرموله کند STEMچندھدفه را در قالب  یریگمیتصم یزیبرنامه ر مسألهک ی -1

  را مشخص کند.  مسألهراه حل برتر  STEMبه کمک روش  -2

 STEM1روش  •

ن روش به ی. در ضمن اشودیبه كار گرفته م) MOLP(چند ھدفه  یك مدل خطین روش در حل یا

DM دھد. یمناسب را م یھاص راه حلیو تشخ یریادگیات فرصت ین عملیدر ح  

  :میریگیر درنظر میچند ھدفه را به صورت ز یك مدل خطی

  :کنیمیح میل تشریرا به صورت ذ STEMتم ی، الگورن مدلیبا توجه به ا

1- Step-methed
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  یورس بھرهیك ماتریل یتشك 

  :میآوریر به دست میاز حل مسائل ز ھر  یرا برا آل هدیا یھاراه حل

ام  jف یم كه ھر ردیدھیل میتشك یال را به گونهیس ذی، ماترحاصل از فوق یھانهیبا توجه به بھ

 ،ام است iانگر ارزش ھدف یب كند و ھر ینه میام را بھ jاست كه ھدف  یآن مربوط به راه حل

  . ده استی) خود رسد آل (یام به ا jكه ھدف  یوقت

  اتمرحله محاساب 
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 2ماكس )) ین یدر مفھوم ((م كه  یبه طور ،گرددیام حل م mكل یل در سیذ یبرنامه خط

  :است نه ین فاصله ممكن از بھیكتریانگر نزدیب

 مسألهبه  یكل قبلیس m -1كه در  یھایتیانضمام محدوده ب  یھاتیشامل محدود

و  استنه اھداف یفواصل از بھ یت نسبینشان دھنده اھم گردد. یز میافزوده شده باشند ن

ت نشان دھنده یمطلوب یھاثر بوده و مانند اوزان در روشمؤ یب به طور موضعضراین یكه انیا

 یمم ارزش موجود براینیبود: اگر م ر خواھدیبه گونه ز . محاسبه ستندیت ھمه جانبه نیاھم

  :میدار م ینشان دھ موجود در فوق را با  یورس بھرهیام از ماتر jستون 

. استر موجود یمتغ n یام به ازا jب ھدف نشان دھنده ضرای

نیمم كردن ماكزيمم فاصله موجودی((مي ني ماكس ))يعني م -2
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مختلف حاصل از  یھان راه حلیخواھد بود و بنابرا است كه  یانهبه گو به عالوه 

   سه خواھند بود.یقابل مقا یسادگه مختلف از اوزان ب یھایاستراتژ

  میمرحله تصم 

 DM. کنیمیم یمعرف DMكم در فوق رابه ی) و حاصل از قدم جه شده از ینت راه حل ( 

ً یص داده كه نتیت بخش تشخیز رضایھا ن) آنآل (هدیر ایسه با مقادیرا در مقا از  یبرخ جتا

ن یدر ا ه اھداف شود؛یھا به منظور بھبود در بق) از آن( یل مقداریممكن است حاضر به تعد

  ل خواھد بود:یاز انتقاالت به صورت ذ یكل بعدیس یبرا مسأله یعمل هیصورت ناح

  استنباط می شود: از 

آل آن چندان تغییراتی نسبت از ایده اگر ارزش 

گاه ھدف نداشته باشد، آن xبه تغییرات راه حل 
j  ام حساس به تغییرات اوزان فاصله نیست و در

توان به این را می نتیجه ارزش كوچكی از 

.ھدف واگذار کرد

ھای موجود از توابع ارزشبرای نرمالیزه كردن 
ھدف مختلف (به روش اقلیدسی) منظور شده 

است.
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را برابر با صفر قرار داده و حل  m+1كل یاز س مسألهام به منظور حل  jھدف  یبه ازا ب یضر

  . کنیمیتكرار م  یو به ازا m+1كل یس یكم را برایموجود از قدم  مسأله

واقع  DMت یھا مورد رضا ه یكه ارزش كله تا آنکردفوق را تكرار  یقدم ھا 

گردند. 

ت یز حساسیآنال •

م ی) در مرحله تصمل (یر تعدیبخش و مقادتیص اھداف رضایدر تشخ DMبه منظور كمك به 

 نه یراه حل بھ یگیدر رفتار اھداف مختلف در ھمسات استاندارد یز حساسیك آنالیتوان یم

  در آورد.  ام) به اجراmكل ی(درس

ه یكم ) با ناحیدر مرحله محاسبه (از قدم  L.Pن یز حل چندیت نیز حساسیك راه ساده در آنالی

شود به یدر نظر گرفته م ن آستانه از یكه چند یبه طور ،استام  mكل یدر س  یعمل

  :كه یانهگو

دھد. ینشان م ل مورد قبول راین تعدیشتریدر رابطه مذكور ب

) ر مختلف از یمقاد یحاصل (به ازا یھان راه حلیرا از ب یقادر خواھد بود راه حل DMن یبنابرا

  ر اھداف موجب گردد. یسا یبھبود را برا یھان نسبتیترند كه مناسبیبرگز

"در فوق STEMموجود است كه ھمانند روش " POP"1: روش دیگری معروف به " توجه

شود كه ممكن در این روش با یك مجموعه از نقاط حدی مؤثر مواجه می DMاست. 

ھا به عنوان راه حل نھایی پذیرفته گردد، در غیر این صورت ترین آناست رضایت بخش

DM ھا برای ایجاد كند كه  از آنانتخاب میترین نقاط را یك زیر مجموعه از مناسب

یابد تا ھای مؤثر استفاده خواھد گردید. پروسه ادامه میمجموعه جدیدی از راه حل

 مناسب ترین راه حل انتخاب گردد.
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  روشھای تجسس

:ست موضوعیفھر  

ü  گرادیانروش   

ü  ھای نیوتنروش  

ü مادتروش ناحیه اع  

ü روش الگرانژین  

:مفاھیم کلیدی  

ماتریس ھمیشه مثبت  Hیکی از موارد مھم مورد استفادۀ روش نیوتن موقعی است که  -1

ھمین . ھمیشه در جھت نزول است  توان نشان داد که در این صورت می. باشد

تابع درجه دو با ماتریس ھشین ھمیشه مثبت باشد الگوریتم نیوتن در یک مرحله  fطور وقتی 

معذالک چنانچه ماتریس ھشین تابع ھمیشه مثبت نباشد الگوریتم . رسد به جواب بھینه می

ھمچنین در مواقعی که نقطۀ آغازی بسیار دور از نقطۀ . ممکن است به جواب بھینه نرسد 

باشد و الگوریتم ممکن است نتواند د تقریب درجه دوی تابع چندان مناسب نمیمینیمم باش

محاسبات مربوط به محاسبۀ معکوس ماتریس ھشین وقتی . به سمت نقطۀ بھینه پیش رود

  .گیر استتعداد عناصر غیر صفر زیاد باشد بسیار حجیم و وقت

  :جواب سیستم زیر باشند *uو *xفرض کنید که    -2

جواب  به صورت نیمه مثبت باشد ،  تابع  ھشیندر آن صورت اگرماتریس 

  .خواھد بود مینیمم موضعی
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:اھداف رفتاری  

:توانداین قسمت می دانشجو پس از مطالعه  

.نداستفاده کروشھای تجسس از )1  

.بیان کند محاسن ومعایب روشھای تجسس را)2  

ü روش گرادیان  

ریزی ھای حل مسائل برنامهبا استفاده از مطالب ذکر شده در قسمت قبل بعضی از روش 

ھای تجسس مورد بررسی قرار روشغیر خطی برای مسائل بدون محدودیت با استفاده از 

  .گیردمی

  روش گرادیان

- در جھت گرادیان که بیشترین تغییرات را در بر دارد حرکت می x0آغازی  هروش گرادیان از نقط

در این روش فرض بر آن است . نامندنیز می تیزترین شیببه ھمین دلیل این روش را . نماید

تکرار  هدر مرحل fفرض کنید که گرادیان تابع . و موجود باشداول تابع پیوسته  هکه مشتق مرتب

k  ھمان گونه که قبالً نشان دادیم چنانچه جھت قابل قبول در . باشد ام به صورت

  :بنابراین. اختیار گردد بیشترین تغییرات حاصل را در بر خواھد داشت fامتداد گرادیان تابع 

باید طوری تعیین  akپارامتر . سازدمشخص می k هقدم را در مرحل همقدار بھین akدر اینجا 

  :مم سازد یباید تابع زیر را مین akپس . باشد  fدر جھت بیشترین تغییرات تابع  شود که 

  .ارضا شود باید ادامه پیدا کند|و الگوریتم مزبور تا زمانی که نامساوی 
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را زیر مینیمم تابع  آغازی  هفاده از روش گرادیان و استفاده از نقطاست با: مثال

  .بدست آورید

  .کنیم محاسبه می) 1و0('را در نقطۀ  f(x)ابتدا گرادیان 

  :کنیم را به صورت زیر محاسبه می x1مقدار 

,2a) 

  .کنیم که این تابع مینیمم شود را طوری تعیین می  aرا محاسبه نموده و سپس  f(x1)مقدار 

  :آوریم را بدست می  x1مقدار  aبا استفاده از این حال 

آید و در نھایت مقادیر بھینه به بدست می اگر به ھمین ترتیب ادامه دھیم مقدار 

  .کنندسمت صفر میل می

و معایب روش گرادیانمحاسن   

از محاسن روش گرادیان سھولت محاسبات آن در ھر تکرار میباشد و الگوریتم مربوطه به سرعت به 
نقطۀ بھینه نزدیک میشوhttp://mbaonline.blogfa.com که وقتی به نقطه بھینه نزدیک می- شویم 

الگوریتم به فرم زیگزاگ عمل نموده و عمًال دچار سردرگمی میشود لذا در این مرحله میتوان از روش 
نیوتن که در قسمت بعد توضیح میدھیم، استفاده نمود. 



 روش حل مسائل چند متغیره

ھای متعددی برای حل مسائل بدون ھدف چند متغیره وجود دارد ولی از آنجا که حل روش

مسائل تک متغیره از اھمیت خاصی برخوردار است ابتدا به تشریح بھینه سازی توابع تک 

  .پردازیمھدفه می

ھای نیوتن برای مسائل تک متغیرهروش  

ھمین طور . اول و دوم آن نیز پیوسته باشد همشتق پذیر بوده و مشتق مرتب fفرض کنید تابع 

در آن صورت با استفاده از بسط تیلور . وجود داشته باشند  هدر نقط

  :تواند نوشته شود به شکل زیر می f(x)تقریب درجه دو تابع 

  :زیر را بنویسیم  هتوانیم رابطپیدا کنیم می xk+1   را در نقطۀ q(x)حال چنانچه مشتق 

  :آید زیر بدست می هیم رابطیحل نما xkمزبور را برای  هچنانچه رابط

  .آورید آغازی صفر بدست  همینیمم تابع زیر را با استفاده روش نیوتن و نقط: مثال
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  :دھیم را تشکیل می ابتدا تابع 

 هو محاسب) 5.1( هسپس با استفاده از رابط

:آغازی مساوی صفر است لذا  هاز آنجا که نقط  

:آیندھای بعدی نیز به ترتیب زیر بدست میو به ھمین ترتیب تکرار  

ü روش ھای نیوتن  

روش نیوتن برای توابع چند متغیره 

این روش برای حالتی که f تابعی از چند متعیر باشد نیز کاربرد دارد. برای استفاده از آن کافی 

است که معادله )5.1( را به فرم ماتریسی نوشته و دستگاه حاصل را برای نقطه جدید حل 

نماییم . این معادلۀ ماتریسی به شکل زیر است:  

http://mbaonline.blogfa.com



:آید ماتریسی زیر بدست می هو حل آن از طریق رابط  

 محاسن و معایب روش نیوتن

ü روش ناحیۀ اعتماد  

ھای باال و دارای قابلیتشویم که ھر دو روش از بررسی دو روش گرادیان و نیوتن متوجه می

ً برای آنکه از نقاط قوت ھر دو روش یک جا . باشند ف مربوط به خود میعھمچنین نقاط ض اخیرا

در این روش از . کننداستفاده می مورد اعتماد هناحیاستفاده نمایند از تکنیک جدیدی بنام 

ً ناحی محدود هترکیب خطی دو قدم گرادیان و نیوتن با در نظر گرفتن یک ناحی مورد  هکه اصطالحا

ن پیشرفت به سمت قدم بھینه اچنانچه میز. گردداستفاده می ،شوداعتماد نامیده می

شود در مورد اعتماد بزرگتر شده و الگوریتم به تکرار بعدی منتقل می هبخش باشد ناحیرضایت

این . دشومورد اعتماد کوچکتر شده و قدم بعدی دوباره محاسبه می هغیر اینصورت ناحی

ً به نقطالگوریتم   .کنندضعی میل میمو هبھین هھا از نقطه نظر تئوری حتما

 مسائل با محدودیت

مسائل با ریزی غیر خطی با در نظر گرفتن محدودیت موسوم به در این قسمت مسائل برنامه

نظر ریزی غیر خطی زیر را در مدل عمومی برنامه. گیرندورد تجزیه و تحلیل قرار میممحدودیت 

  :بگیرید 

در این . ماتریس ھمیشه مثبت باشد Hروش نیوتن موقعی است که  هیکی از موارد مھم مورد استفاد

تابع درجه  fی ھمین طور وقت. ھمیشه در جھت نزول است  توان نشان داد که صورت می

 بنابراین. رسدر یک مرحله به جواب بھینه میالگوریتم نیوتن د ،دو با ماتریس ھشین ھمیشه مثبت باشد

ھمچنین . یتم ممکن است به جواب بھینه نرسدچنانچه ماتریس ھشین تابع ھمیشه مثبت نباشد الگور

و  یسته دو تابع چندان مناسب نجمینیمم باشد تقریب در هآغازی بسیار دور از نقط هدر مواقعی که نقط

معکوس  همحاسبات مربوط به محاسب. بھینه پیش رود هالگوریتم ممکن است نتواند به سمت نقط

  .گیر استوقتی تعداد عناصر غیر صفر زیاد باشد بسیار حجیم و وقت ،ماتریس ھشین
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)5.2(  

دوبار قابلیت مشتق گیری داشته و در تمامی نقاط g  و  hو fکنیم برای سادگی فرض می

در این کتاب ابتدا روش . ھای متفاوتی وجود داردروش) 5.2(برای حل مدل . پیوسته باشند

است را مورد بررسی ھای نامساوی  فاقد محدودیت) 5.2(الگرانژین برای مواقعی که مدل 

  .گرددسپس شرایط عمومی بھینه در حالت کلی استنتاج می. دھیمقرار می

ü روش الگرانژین  

  :ریزی غیر خطی زیر را در نظر بگیرید مدل برنامه

)5.3 (

)5.4 (

  :شود فوق به صورت زیر تعریف می هبرای مسئلتابع الگرانژین 

برای تبدیل  ترین راهروش الگرانژین ساده. شودبردار ضریب الگرانژ نامیده می uکه در آن 

با . استی به مسائل بدون محدودیت یت مساوریزی غیر خطیِ با محمدودمسائل برنامه

تابع الگرانژ  هبھین هتوان براحتی نقطاستفاده از مطالبی که ابتدای این فصل توضیح دادیم می

توان در مورد مینیمم و یا ماکزیمم بودن را بدست آورد و با استفاده از قضایای خوانده شده می

  .نقطۀ مزبور اظھار نظر نمود

قضیۀ 6. فرض کنید که *x یک نقطه مینیمم نسبی مسئله )5.3( باشد. در آن صورت 

به گونهای موجود است که در رابطه زیر صدق کند :  
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.فوق را اثبات کنید هقضی: تمرین  

  .تابع زیر را بدست آورید 1با استفاده از روش الگرانژین نقطۀ اکسترمم: مثال

  :دھیمگرانژین آن را تشکیل میال

:فوق به صورت  هادلاول برای مع هشرط الزم از درج  

  نقطۀ مینیمم یا ماکزیمم موضعی)  1
http://mbaonline.blogfa.com



:یا و  

  باشد و حل دستگاه چھار معادله و چھار مجھول فوق مقادیر بھینه به صورتمی

.باشدماکزیمم صورت مسئله می هبدست آمده نقط هتوجه کنید که نقط .آیندبدست می  

دوم  هشرط کافی از درج. 7قضیه   

  :جواب سیستم زیر باشند *uو *xفرض کنید که    

جواب  به صورت نیمه مثبت باشد ،  ھشین تابع ماتریس  در آن صورت اگر

  .مینیمم موضعی خواھد بود

.استاثبات به عنوان تمرین   
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 شرایط کھن و تاکر

ً مورد بررسی قرار می) 5.2(در این قسمت مسئله  دھیم و شرط الزم را برای نقطۀ را مجددا

مزبور نیز مورد بحث و بررسی  هیط کافی برای مسئلمینیمم نسبی ارائه داده و سپس شرا

  :ریزی غیر خطی زیر را در نظر بگیرید برنامه هدر ابتدا مسئل. گیردقرار می

توانند به صورت مساوی تبدیل فوق با افزودن متغیرھای خفیف می هھای مسئلمحدودیت

متغیر خفیفی باشد که  ، فرض کنید شرط غیر منفی بودن یاز این رو برای ارضا. شوند

  :در این صورت . اضافه شود به محدودیت 

  :شودزیر خالصه می ترگرانژ به صوبنابراین تابع ال. ھا استمساویتعداد  کل نا mکه در آن 

 fتغییرات سرعت  uدر حقیقت مقدار . است u≥ 0شرط الزم بھینه به صورت   g(x)≤ 0با فرض 

  :به عبارت دیگر. است gبا عالمت منفی بر حسب 

- نمی f، فضای حل کمتر محدود شده و در نتیجه از صفر g(x)با ازدیاد سمت راست محدودیت 

 , uاست ولی اگر محدودیت به صورت مساوی باشد یعنی  u≥ 0پس . تواند افزایش پیدا کند

g(x)=0 محدودیت . محدودیتی نخواھد داشتu≥ 0 ھای کھن و تاکر خود یکی از محدودیت

  :سایر شرایط نیز به صورت زیر ھستند.  شودمی دیا KKT  باشد که از آن بامی
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  :دوم بدین معنی است که  هرابط

در نتیجه شرایط الزم قضیه . محدودیت برقرار است mبرای تمامی  =uigi(x) 0و بنابراین رابطه 

KKT  برای مینیمم نسبی بودنx و   uشود رت زیر خالصه میبه صو:  

دارای  gi و fدر حالت کلی شرط الزم است ولیکن اگر توابع  KKT  توجه کنید که شرایط

  . به صورت شرط کافی در خواھد آمد KKT  ماتریس ھشین ھمیشه مثبت باشند شرایط

 ریزی غیر خطی را در نظر بگیریدهمسئله برنام: مثال
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  :شود به صورت زیر خالصه میل ح,KKT  نابر شرایطب
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  : گرددبه صورت زیر خالصه می (x,u)ت فوق حل شوند ، مقادیر چنانچه سیستم معادال
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  MOLPک یاز  یساده تعامل یزیربرنامه

  فھرست موضوعی:

 یموجود با استفاده از كسب اطالعات تعامل یھاروش •

  MOLPک یاز  یساده تعامل یزیبرنامه ر •

  :یدیم کلیمفاھ

شود. یج گرفته میو به تدر یند حل مسألهفرا یرنده طیم گیحات تصمی، ترجیتعامل یھاروش در

ان کند، بلکه یخود را در رابطه با اھداف ب یکل یھاتیرنده اولویم گیست تصمیالزم ن یبه عبارت

ران یم گیتصم ین کار برایک راه حل موجود مشخص کند. ای یحات خود را برایاست ترج یکاف

 یتعامل یھاتعامل داشت. روش DMتوان با یم یار متنوعیبس یھابه شکلاست.  تر ساده

ک ی یبرا یساده تعامل یزیمتفاوت ھستند. برنامه ر DMبسته به روش تعامل و کسب نظر 

MOLP  یاSIMOLP رنده یم گین روش تصمیچندھدفه کاربرد دارد. در ا یخط یزیردر رابطه با برنامه

  رسند.یت را دارند به راه حل برتر میمطلوب ینتر کمکه  یامؤثر گوشه یھا حلبا حذف راه 

:یرفتار ھایھدف

  تواند:ین قسمت میدانشجو پس از مطالعه ا

 را مشخص کند. یتعامل یھاتفاوت روش -1

 یزیبرنامه ر مسألهک یرنده راه حل برتر یم گیو با تعامل با تصم SIMOLPبه کمک روش  -2

  چندھدفه را مشخص کند. یخط

  1 یموجود با استفاده از كسب اطالعات تعامل یھاروش •

از به كسب یھا ندر بخش حاضر مورد بحث قرار خواھد گرفت كه استفاده از آن ھاییروش

مسأله  یدگیچیبه علت پ DMن است كه یبر افرض ھا ن روشیدارد. در ا DMاطالعات مداوم از 

ك راه یا در مقابل ی مسألهن حل یست، اما در حین مسألهه و قبل از حل یاول یھاقادر به قضاوت

  قادر به قضاوت خواھد بود.  یحل موضع

1- Interactive method
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موجود  مسألهز در مورد یابد كه در پروسه حل دخالت كرده و خود نییاجازه م DM ھان روشیدر ا

ً مورد ن سطوح موجود از اھداف یل بیدر تعد یو یھایترد، ارجحیشتر فرا گیب مختلف دائما

 رد. یگیپرسش قرار م

  ھا به قرار ذیل است:مزایای ممكن در استفاده  از این روش

 برای قبل از حل مسأله نیست.  DMنیازی به كسب اطالعات از  -1

 از درك سیستم خواھد بود.  DMیك پروسه یادگیری برای  -2

 فقط اطالعات ترجیحی موضعی مورد نیاز خواھند بود.  -3

در پروسه حل مسأله  DMتر خواھد بود، چون به اجرا در آوردن راه حل ساده -4

 قرار داشته است. 

ھای موجود ھای قبل در روشمفروضات محدود كننده كمتری نسبت به روش -5

 وجود دارد.

)1985 (Reeves Franz  مشخصاتی را برای یك روش مناسب تعاملی به قرار ذیل

  شمرند:بر می

خواسته شود.  DMنیمم اطالعات مورد نیاز از می   -1

ھای منطقی به ساده باشد، تعدادی راه حل DMپروسه تصمیم گیری برای  -2

DM ھای كمتری در ھر مرحله از وی خواسته شود. معرفی شود و انتخاب  

بوده كه  DM یزم برگشت به عقب برایست مشتمل بر مكانتم بھتر ایالگور -1

ده یر عقییممكن است تغ یرا وید نظر كند، زیقبل تجد یھابتواند در راه حل

حاصل از  یھا حل یدر طول تبادل نظر برا یدیجد یرت ھایداده و به بص

  تم، نائل آمده باشد. یالگور

ك راه حل مرجح و مناسب یبه  یابیتعداد انتقاالت الزم به منظور دست -2

 معقوالنه باشد. 

او آشنا باشد.  یبرا DMخواسته شده از  یھانوع قضاوت -3

ھا شامل:گونه روشنقاط ضعف این

در ارائه اطالعات موضعی  DMھای به دست آمده بستگی به دقت راه حل -1

 دارد. 

طی تعدادی محدود از  DMتضمینی وجود ندارد كه راه حل مورد عالقه (مرجح)  -2

 سیكل ھای تعاملی متقابل به وجود آید. 

ھا مورد انتظار ھای قبل در این روشنسبت به روش DMتالش بیشتری از  -3
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 یھالید قادر باشد تعدیبا DM گرددیاستفاده م ینیھا از اطالعات عكه در آن یھایدر روش

از این دسته  MOLPک یاز  یساده تعامل یزیبرنامه ران دارد. یخود را از اھداف موجود ب یحیترج

  .میپرداز یماست که در ادامه به تشریح آن 

  MOLPک یاز  یساده تعامل یزیبرنامه ر •

 یخط یزیاز مسائل برنامه ر یك سریچند ھدفه ابتدا به صورت  یخط مسألهك یتم ین الگوریا در

 یحی) در ھر انتقال با استفاده از اطالعات ترجت (یده  و سپس اوزان اھمیتك ھدفه حل گرد

ات یگردد. جزیینه میو بھ یابیز ارزین ید از تابع ارزشیجد یب خطیك تقریو  DMگرفته شده از 

  گردد:یف مین توصیریز یھاقدم یتم طیالگور

  Kتك ھدفه (از  مسألهK د.یر حل كنیرا به صورت ز یھدف موجود) و خط

  بھینه كنید  :

  =Fم : یبوده و دار یخط و  كه  یبه طور

  بود:م یر خواھیراه حل موثر به صورت ز k یفوق دارا مسأله kاز حل 
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كند.  یرا بررس Hخواسته شود كه مجموعه  DMاز  

ص داده شود به یت بخش تشخیرضا DM  راه حل موجود توسط Kن ی) از بك راه حل (یاگر 

ان یجه پروسه به پایشود كه در نتیآن قائل م یت را براین ارجحیشتریآن است كه ب یمعنا

ن یترت بخش و مناسبین راه حل رضایل باشد ایما DMلكن اگر  ؛حل شده است مسألهده و یرس

  . دیبرو یو به قدم بعد j=k  :دیابد، قرار دھیز بھبود ین

  j ⟵ j+1د :یقرار دھ 

 ید طعبور کن Hموجود در مجموعه  ینقطه بردار kكه از  یارا به گونه 2ه یزبررو

  د:ینه كنیل داده و بھین تشكیریمراحل ز

د :یحل كن  یرھایمتغ یل را برایذ kدستگاه ھمگن  -1

م اjھدف  یكم و به ازایموجود از قدم  بوده كه از راه حل  یقیك مقدار حقین دستگاه یدر ا

ھدف  یكم و به ازایتك ھدفه موجود در قدم  مسألهاز حل  مثالً راه حل  حاصل شده است؛

ن نقطه معلوم در یا یگذاریشده و با جا د كه منجر به نقطه معلوم یآیبه وجود م كم ی

  شوند. یحاصل م  یقیر حقیر توابع ھدف مقادیسا

اس در آوردن ی) در به مقون (یدر دستگاه ھمگن فوق ھمچو نقش ضرائب رگرس ر ینقش متغ

  . استر یقابل تعب عناصر 

2-  hyperplane
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j د :یقرار دھ ⟵ʹ j ) د. ی) برو2و به مرحله

ر ی) به صورت ز1) محاسبه شده در مرحله (را با استفاده از اوزان ( ه یوزبرر -2

 د. یل دھیتشك

انگر مقدار محاسبه یب مفروض بوده و  مسألهام از  jنشان دھنده تابع ھدف  كه  یبه طور

ن از اھداف یو ز یب خطیبه صورت ترك ه یزبررو یعنی) است . 1شده از مرحله (

  . است مسألهموجود در 

د:یر را حل كنیز یخط ینه سازیبرنامه بھ -3

  بھینه كنید:

در  بوده كه منجر به راه حل  مسألهن ینه حاصل از حل ایبھ م یفرض كن

  د. یچھارم بروگردد. به قدم یاھداف م یفضا

 ت بخشیافتن راه حل رضای یتجسس برا 

 Hاز عناصر موجود از قبل در مجموعه  یكیرا حداقل به  ن یا DM و  اگر  -1

نموده و به قدم سوم در فوق بر  Hم در ین آن عنصر قدیگزیرا جا ن یح دھد، آنگاه ایترج

 د. یگرد
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ك از عناصر یچ یبه ھ را در صورت  كه  نیا ایباشد و  اگر  -2

 د. یر بروی) در ز3ح ندھد به مرحله (یترج Hموجود از قبل در 

ن ین عناصر آخریاز ب DMخواھد بود كه توسط  یعبارت از راه حل مسأله ید، راه حل برایتوقف كن

 ن انتخاب گردد.یتربخشتیبه عنوان رضا Hمجموعه متشكله 

  :قابل توجه خواھند بود SIMOLPتم یل در مورد الگورینكات ذ

شوند تا سرانجام یتم فوق به دفعات مورد لزوم تكرار میچھارم از الگور سوم و یھاقدم -1

DM ابدیراه حل ممكن را ب نیتر ارجح . 

2- DM ) ص داده و آن را با ین راه حل را تشخیتردم چھارم ھمواره كم ارجح) از ق1در مرحله

ن راه حل حذف شده ممكن است دو مرتبه ید، لكن اکنین میگزیجا یترحل مناسب راه

ً یافت شود كه نتیباز یدر انتقاالت بعد ك راه حل ی یابیارز یرا برا یفرصت مجدد DMجتا

 كند. یم دایز پیحذف شده در قبل ن

وم ممكن است منجر به ) از قدم س3كم و مرحله (یموجود در قدم  یحل مسائل خط -3

ھا مد نظر ن آنیثر از بند كه در ھر حال انتخاب راه حل مؤمعادل گرد یھاوجود راه حل

 خواھد بود. 

ً ن یتم تعاملیك الگوری SIMOLPتم یالگور -4 -تیان حداقل ارجحیاز به بیساده است كه نسبتا

  دارد. DMھا از طرف 
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  ELECTREروش 

  :فھرست موضوعی

  ELECTREروش  •

 :یدیم کلیمفاھ

گروه ھماھنگ است که خروجی آنھا به  MADMدر » جبرانی«سومین زیرگروه از مدلھای 

صورت یک مجموعه از رتبه ھا بوده بنحوی که ھماھنگی الزم را به مناسب ترین صورت تامین 

  .و  تخصیص خطی می گردد ELECTREاین زیرگروه شامل روشھای . خواھد نمود

  :ھای رفتاریھدف 

  :تواند ین قسمت میدانشجو پس از مطالعه ا

سه را مشخص یک مقایھماھنگ و ناھماھنگ در یرا درک کرده، شاخص ھاranking  out   مفھوم -1

 .کند

 .کند یت بندینه ھا را اولویگز ELECTREبه کمک روش  -2

ELECTRE1روش  •

» غیر رتبه ای«جدیدی معروف به مفھوم در این روش به جای رتبه بندی گزینه ھا از مفھوم 
ھیچ   1وkبیانگر آن است که اگر چه گزینه ھای  استفاده می شود، بدین صورت که مثًال 2

می  را بر  و آنالیست ریسک بھتر بودن  DMارجحیتی از نظر ریاضی به یکدیگر ندارند اما 

  .پذیرند

مقایسات غیر رتبه ای مورد ارزیابی قرار گرفته و در این روش کلیه گزینه ھا با استفاده از 

  .بدان طریق گزینه ھا غیر موثر حذف می شوند

و درجه اختالف از مقادیر ارزیابی ) (مقایسات زوجی بر اساس درجه توافق از اوزان 

  .استوار بوده و توأمًا برای ارزیابی گزینه ھا مورد آزمون قرار می گیرند) (وزین

راحل بر مبنای یک مجموعه ھماھنگ و یک مجموعه ناھماھنگ پایه ریزی می کلیه این م

  .ھم می باشد» آنالیز ھماھنگی« شوند که روش بدین لحاظ معروف به 

  الگوریتم

1Elimination et choice Translating reality 

2Outranking 
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با استفاده از » بی مقیاس«به یک ماتریس  Dتبدیل ماتریس تصمیم گیری  –قدم یکم 

  :رابطه 

عینًا ( Wبا استفاده از بردار معلوم ) V(» بی مقیاس وزین«تشکیل ماتریس  -قدم دوم

  .)مھارت قبلدر  TOPSISدم دوم از روش قمشابه با 

مشخص نمودن مجموعه ھماھنگی و مجموعه ناھماھنگی برای ھر زوج از  –قدم سوم 

را به  دمجموعه شاخص ھای موجو.  k , l=1 , 2 , … , m ; l: گزینه ھای

  .تقسیم می نماییم) (و ناھماھنگ ) (دو زیر مجموعه متمایز ھماھنگ 

مشتمل بر کلیه شاخص ھائی خواھد بود که  و  از گزینه ھای ) ( مجموعه ھماھنگ

  :به ازای آنھا ترجیح داده می شود یعنی داشته باشیم بر 

  ).با مطلوبیت افزایشی مفروض است  (

مجموعه ای از شاخص ھا ) ( مجموعه ناھماھنگو برعکس زیر مجموعه مکمل به نام 

  :است که به ازای آنھا داشته باشیم

به ) (ارزش ممکن از مجموعه ھماھنگی .  ماتریس ھماھنگیمحاسبه  -قدم چھارم

یعنی معیار . موجود از شاخص ھای ناھماھنگ در آن مجموعه اندازه گیری می شودوسیله اوزان 

را تشکیل می  از شاخص ھایی است که مجموعه ) (ھماھنگی برابر با مجموع اوزان 

  :بدین قرار است و  بین ) (دھند، بدین صورت معیار ھماھنگی 
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است به طوریکه  در رابطه با  بی از سمنعکس کننده اھمیت ن) (معیار ھماھنگی 

بیشتر  بر  بدان مفھوم است که ارجحیت  ارزش بیشتر از . خواھد بود 

  .ھماھنگ است 

تشکیل ماتریس ) ( بنابراین ارزشھای متوالی از معیار ھای

  :را می دھند ، بدین قرار) I(نامتقارن ھم آھنگی 

....  -  

I=  

....    -  

.  ....  -  .  .  

.  ....  .  .  .  

.  -  .  .  .  

-    ....  

بر ) نظیر به مجموعه ( معیار ناھماھنگی . ماتریس ناھماھنگی محاسبه  - قدم پنجم

این معیار . می باشددر رابطه با  نشان دھنده شدت برتر بودن ارزیابی از  عکس معیار 

)N ( با استفاده از عناصر ماتریسV  ) به ازای مجموعه ناھماھنگ ) امتیازات وزین شده

: محاسبه می گردد، بدین قرار 
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:رو ماتریس ناھماھنگی به ازای کلیه مقایسات زوجی از گزینه ھا عبارت خواھد بود از از این

.... -

I=

.... - 

. .... . .

. .... . .

. - . .

- 

با یکدیگر اختالف فاحش داشته و مکمل یکدیگرند  و  Iمورد توجه است که اطالعات موجود از 

متقارن  از شاخص ھای ھماھنگ بوده و ماتریس نا منعکس کننده اوزان  Iبه طوریکه ماتریس 

به ازای شاخص ھای ناھماھنگ  منعکس کننده بیشترین اختالف نسبی از  

  .است

از ماتریس ھماھنگی باید  ارزشھای . ماتریس ھماھنگ موثر مشخص نمودن  – قدم ششم

بھتر مورد قضاوت واقع  بر  نسبت به یک ارزش آستانه سنجیده شوند تا شانس ارجحیت 

تجاوز کند نیز بیشتر خواھد شد ، ) (از یک حداقل آستانه  این شانس در صورتی که . شود

  : بدان معنی که باید

  :را مثًال می توان به صورت متوسط از معیارھای ھماھنگی به دست آورد، چنین) دلخواه(  

تشکیل ) با عناصر صفر و یک(  Fسپس یک ماتریس بولین ) حداقل آستانه (  بر اساس 

  :می دھیم به گونه ای که
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نشان دھنده یک گزینه موثر و ) ماتریس ھماھنگ موثر (  Fآنگاه ھر عنصر واحد در ماتریس 

 .مسلط بر دیگری است

از ماتریس ناھماھنگ  عناصر .  ھنگ موثرناھما سماتریمشخص نمودن  -قدم ھفتم

 ( این ارزش آستانه . نیز ھمچو در قدم ششم باید نسبت به یک ارزش آستانه سنجیده شوند 

  :ر ا به طور مثال می توان به طریق ذیل محاسبه نمود) 

یم به تشکیل می دھ) معروف به ماتریس ناھماھنگ موثر (  Gسپس یک ماتریس بولین 

  :طوری که 

  .نیز نشان دھنده روابط تسلط در بین گزینه ھا می باشد Gعناصر واحد در ماتریس 

بگونه زیر از دو ) (عناصر مشترک . مشخص نمودن ماتریس کلی و موثر  –قدم ھشتم 

  : را برای تصمیم گیری می دھند ) H(تشکیل یک ماتریس کلی  G,Fماتریس 

نشان دھنده ترتیب ارجحیت ھای  Hماتریس کلی . حذف گزینه ھای کم جاذبه  –قدم نھم 

ھم از  نظر معیار   بر  نشان می دھد که  نسبی از گزینه ھاست ، بدان معنی که 

ھنوز ممکن است تحت تسلط  ھماھنگی و ھم از نظر معیار نا ھماھنگی ارجح است ، لکن 

یک گزینه موثر » الکتر« با استفاده از روش  بنابراین شرط اینکه . گزینه ھای دیگری باشد 

  :باشد، عبارت است از 
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می توان گزینه ھای موثر را از  یوجود این دو شرط توامًا ممکن است نادر باشد لکن بسادگ

را که حداقل دارای یک عنصر برابر با واحد  Hتشخیص داد بدین طریق که ھر ستونی از  Hماتریس 

  .باشد می توان حذف نمود زیرا آن ستون تحت تسلط ردیف یا ردیف ھایی می باشد 

  :مثال

  .را در اینجا عینًا در نظر می گیریم) مھارت قبل(  TOPSISمثال موجود از روش 

محاسبه می  در مھارت قبل TOPSISروش عینًا به طریق  Vماتریس  –قدم یکم و دوم 

  :گردد که داریم 

0.069  0.009  0.177  0.025  0.151  

0.207  0.009  0.098  0.035  0.060  

0.488  0.011  0.059  0.045  0.075  

  .و مجموعه ناھماھنگی  مشخص نمودن مجموعه ھماھنگی  .قدم سوم 

به  Wو بردار معلوم  با توجه به . محاسبه ماتریس ھم آھنگی  .قدم چھارم 

  :صورت 
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  :خواھیم داشت 

0.2110.211-

0.39-0.789

-0.610.789

  :داریم با توجه به  به طور نمونه برای 

مثًال برای  در قدم اول( Vبا توجه به ماتریس . محاسبه ماتریس ناھماھنگی  .قدم پنجم 

  :داریم معیار ناھماھنگی 

http://mbaonline.blogfa.com



- 1 1 

NI= 0.572 - 1 

0.284 0.141 - 

  :مشخص نمودن ماتریس ھماھنگ موثر ، داریم .قدم ششم 

  :خواھیم داشت Fو برای ماتریس 

: مشخص نمودن ماتریس ناھم آھنگ موثر ، داریم .قدم ھفتم

:داریم Gو برای ماتریس 

  :، داریم Hمشخص نمودن ماتریس کلی  .قدم ھشتم 

00- 

0- 1

- 11

00-
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  حذف گزینه ھای کم جاذبه .  قدم نھم

دارای حداقل یک عنصر واحد بوده و  Hمالحظه می شود که ستونھای یک و دوم از ماتریس 

  .موثر ترین برای انتخاب است بنابراین می توان آنھا را حذف نمود، بدین معنی که گزینه 

  :می توان به صورت ذیل نشان داد Hضمنًا روابط بین گزینه ھا را از ماتریس 

  .در رتبه آخرین واقع شده اند در رتبه دوم، و  در رتبه یکم اھمیت ،  بدان مفھوم که 

0-1

-11

  توجه

  .به نکات زیر توجه نمائیم

ورودی بوده و خروجی از آن بصورت » الکتر« برای روش  Wبردار معلوم  -1

 .رتبه بندی از گزینه ھا می باشد

تقریبًا دلخواه است، به طوری که با کوچکتر کردن  و  ارزشھای آستانه  -2

می توان تعداد گزینه ھای موثر را کاھش داد تا ماًال به یک گزینه   و افزایش  

.منحصر بفرد برسیم

3-  روش ھای دیگری معروف به ELECTRE II , III , IV می توانند موجبات 
توسعه را برای روش فوق الذکر فراھم آورند. 
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