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.1مقدمه 
2

تصمیمگیری چندمایاره یکی از بهترین تکنیکهای حل مسئله است که با مایارهای
مختلفی برای تصمیمگیری ور ارتباط هستند [ .]18برخی از کاربروهای ر شهای  MADMور
سیستمهای توهید اناطافپذیر []54ر طراحی جانمایی []8ر سیستمهای توهید یکپارچه []13
ارزیابی تصمیمات سرمایهگذاری تکنوهوژی [ ]9است .ور میان ر شهای متادو MADM
ر شهای غیررتبهای 1بهوهیل اناطافپذیری نسبت به بیشتر موقایتهای تصمیمگیری اقایر
پیشرفت سریای واشتهاند [.]59
 9PROMETHEEیکی از ر شهای پرکاربرو غیررتبهای است که به یاوگیری تااملی منجر
میشوو .این تکنیک از طریق امکانات خوو به تجزیه تحلیل حساسیت بهمنرور تطبیق تااملی
پارامترهای متضاو تصمیم میپروازو .این ر ش بهجای ایجاو یک ارزیابی عدوی برای هر گزینه
جمعآ ری ترجیحات
براساس مایارهای تصمیمر برمبنای مقایسات ز جی گزینهها
تصمیمگیرنده ر ی هر مایارر عمل میکند [ .]12مبانی اصوهی برای مارفی ر شهای غیررتبهای
این است که این ر شها برای نتایج کمتر غنیشدهر نسبت به ر شهای مبتنی بر مطلوبیت
چندمایارهر قابل پذیرشتر هستند آزاوی بیشتری برای تصمیمگیرنده ور بیان ترجیحاتش
ورمورو عملکرو مایارها ور یک سبک ساختاریافته فراهم میکنند [ .]51یک مدل پایهای ور
تکنیکهای مقایسه گزینههار ر ش  LINMAPاست که به سیله سرینی اسان شوکر]93[5
ارائه شده است .این ر ش کاربروهای سیع وارو بهعنوان یک تکنیک فاصله از گزینه ایدهآلر
مطرح میشوو.
4
تاکنون نسخههای مختلفی از ر شهای PROMETHEEر  LINMAPسیستم استنتاج
فازی ( 1)FISبرای تصمیمگیری چندمایاره با گزینههای گسسته با واوههای فازی قطای ارائه
شده است .ور مسائل MADMگسستهر تاداوی گزینه ازپیشتایینشده جوو وارو با استفاوه از
چند مایار که بهصورت مقاویر اابت هستندر تصمیمگیری انجام میگیرو؛ اما بهوهیل گسسته بوون
فضای گزینههار ممکن است پاسخ بهوست آمده اختالف قابل مالحرهای با پاسخ بهینه اقای
واشته باشد .همچنین گاهی ا قات ماهیت مسئله تصمیم به گونهای است که گزینههای
ازپیشتایینشده جوو ندارو نیازمند استفاوه از تکنیکهایی برای انتخاب گزینه برتر(ارجح) ور
یک فضای پیوسته هستیم .ور پیشینه مقاالت مشابهر هیچ مطاهاه موروی انجامشده با استفاوه

)1. MultiAttribute Decision Making (MADM
2. Outranking
3. Preference Ranking Method for Enrichment Evaluation
4. Srinivasan and Shocker
5. Linear Programming Technique for Multidimensional Analysis of Preference
6. Fuzzy Inference System
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از  PROMETHEE-IVجوو ندارو .تنها یک مسئله ور مرجع برانس همکاران [ ]4ذکر شده
که به بررسی مسائل تصمیمگیری پیوسته ور فضای یکبادی (گزینهها ور طول یک پارهخط
(فضای  )Rقرار وارند) پرواخته شده است .ور این پژ هش به بررسی مسائل تصمیمگیری پیوسته
ور فضای و بادی (گزینهها ور یک صفحه (فضای  ) R 2قرار وارند) میپروازیم که این یکی از
جنبههای نوآ ری پژ هش حاضر است .همچنین مایارها نیز بهجای یک مقدار اابت بهصورت
تابع پیوسته ورنرر گرفته شدهاند که با توجه به نرر تصمیمگیرنده شرایط مسئله تاریف
میشوند.
2
تکنیکهای تصمیمگیری چندمایاره گسسته ( )D-MADMبه سـیله نویسـندگان مختلـف
[51ر 58ر  ]42ور گر ههای متفا تی وستهبندی میشـوند .یکـی از والیـل اصـلی ایـن تفکیـکر
ماهیت فازی مرز بین این گر هها است [ .]51ر شهای تصمیمگیری چندمایاره گسسته ور پـنج
وسته ر شهای ترتیبیر ر شهای زنوهیر ر شهای مبتنی بر مطلوبیت چندمایارهر ر شهای
غیررتبهای سایر ر شهار تقسیمبندی میشوند .از تکنیـکهـای ترتیبـی مـیتـوانیم بـه ر ش
کاند رکت ]22[ 1ر ر ش بومن کوالنتونی ]5[9ر شهای ابسته به اژهنگـاری اشـاره کنـیم.
ر شهای زنوهی که ور زمینههای گستروهای مورو استفاوه قرار مـیگیرنـدر وربرگیرنـده ر ش
مجموع زنی [ ]23ر ش ضرب زنی هستند .ور ر شهای زنوهیر نتیجه بهوست آمـدهر بـه
زنهای تاریفشده برای مایارها ابسته است .ور ر شهای ترتیبیر فرضیههای مشخصی برای
ماهیت ترجیحات تصمیمگیرنده ورنرر گرفته میشوو [ .]58این ر شها بهراحتـی قابـل اسـتفاوه
هستند ور بین تصمیمگیرندگان بسیار پذیرفته میشوند [. ]23
مدل پایهای ور تکنیکهای مقایسه گزینههار ر ش  LINMAPاست که به سیله سرینی
اسان شوکر ]93[ 5ارائه شده است LINMAP .یک تکنیک فاصله از گزینه ایدهآل است.
مشهورترین ر شهای فاصله از گزینه ایدهآلر ر ش  ]21[TOPSISر ر ش]15[ AIM
برنامهریزی سازشی [ ]58هستند .به هرحال انتخاب یک ر ش مناسبر به یژگیهای مسئله
مورو بررسیر ور وسترس بوون واوهها اهداف محد ویتهای مسئله بستگی وارو [.]1
بسیاری از محققان بر این با رند که ر شهای MADMر برای یافتن یک راهحل بهینهر
توانستند غنیسازی قابل توجهی برای عقالنیت ضایف مسائل بهینهسازی تکهدفه فراهم آ رند
[1ر 91ر 51ر  .]42همچنینر تکنیکهای MADMبه سیله تاامل با تصمیمگیرنده ور تمامی
مراحلر از فرموهه کرون مسئله تا مارفی یک راهحلر به غنای ر شهای تصمیمگیری کمک
میکنند.
1. Discrete Multi Attribute Decision Making
2. Condorcet
3. Bowman and Colantoni
4. Srinivasan and Shocker
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ر شهای مبتنی بر مطلوبیت چندمایاره ر شهای غیررتبهایر تاداو قابل توجهی از کاربروهای
 D-MADMرا برای خوو ابت کروهاند .ر شهای مبتنی بر مطلوبیت چندمایارهر توابع مطلوبیت
احتماالت را بهمنرور مایارهای عملکروی مورو ارزیابی قرار میوهند؛ ورحاهی که ر شهای
غیررتبهای برمبنای مقایسات ز جی گزینهها هستند [95ر .]28
براساس ینکی []51ر ایده اصلی مارفی ر شهای غیررتبهای این است که اگر افراو بتوانند
از فرضیههای ریاضیاتی بسیار قوی که نیازمند اطالعات پیچیدهای از تصمیمگیرنده هستند
اجتناب کنندر ر شهای غیررتبهایر نتایج قابل پذیرشتری نسبت به ر شهای مبتنی بر
مطلوبیت چندمایاره وارند .ا هین مقاالت ورمورو  ELECTREبهعنوان ا هین ر ش غیررتبهای ور
سالهای  2312مطرح شدند ساختار تئوریکی ر شهای غیررتبهای توسط ر ی13[ 2ر ]94
تغییر یافت .ر ی اابات کرو که این تکنیکها از تنوع زیاوی ور کاربرو برخوروارند برای آنها
یک زیرساخت قویتر ارائه کرو .این ر شها توانایی میزانسازی وقیق ترجیحات تصمیمگیرنده
را وارند نیازمند اطالعات اندکی از تصمیمگیرنده هستند [ .]42ر شهای غیررتبهایر ور بیشتر
موقایتهای اقای تصمیمگیریر قابلیت تطبیق با ساختارهای ضایف را وارند ور وهههای اخیر
ور زمینه پر ژههای مهندسیر به شکل گستروهای بهکار رفتهاند [21ر 92ر .]91
ر شهای ELECTREر PROMETHEEر ORESTEر TACTICر EVAMIXر
 MAPPAC REGIMEجز مشهورترین ر شهای غیررتبهای هستند [3ر 95ر 99ر 24ر 55ر
52ر  PROMETHEE ELECTRE .]11جز پرکاربروترین ر شهای غیررتبهای هستند که
به یاوگیری تااملی منجر میشوند .این ر شها برمبنای مقایسات ز جی گزینهها جمعآ ری
ترجیحات تصمیمگیرنده ر ی هر مایارر بهجای ارزیابی عدوی گزینهها براساس مایارها عمل
میکنند .تکنیکهای  MADMازطرف ویگر عموماً گسسته است گزینههای تصمیمگیری
محد و ازپیشتایینشده هستند [ .]2اگر مجموعه گزینهها محد ور گسسته ازپیشتایینشده
باشندر مسئله تصمیمر یک مسئله تصمیمگیری چندمایاره گسسته نامیده میشوو [12ر 3ر 98ر
 .]53ور مدلهای چندمایاره ماموالً انتخاب از طریق تایین سطح قابل قبول برای مایارها یا
مقایسه بین گزینهها صورت میگیرو .تکنیکهای  MADMبه و وسته تکنیکهای
«غیرجبرانی» «جبرانی» تقسیم میشوند .ماموالًور مسائل تصمیمگیری چندمایارهر هدف این
است که از میان چند گزینه محد و گسستهر گزینهای انتخاب شوو که تا حد ممکن رضایت
تصمیم گیرنده را بیشتر کند .این امکان جوو وارو که جواب وقیق مسئله ور میان گزینههای
ارائهشده نباشد با انتخاب گزینه ارجح تنها بتوان تا حدی به آن نزویک شد؛ هذا یکی از
ر شهای وستیابی به گزینه اقای این است که گزینهها بهصورت زیرمجموعه پیوستهای از
1. Roy
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اعداو حقیقی (فضای  ) R nورنرر گرفته شوند مایارها نیز بهجای مقاویر اابتر بهصورت تابای
پیوسته ر ی گزینهها تاریف شوند .ور این حاهتر مسئله تصمیمگیری چندمایاره گسسته به یک
مسئله تصمیمگیری چندمایاره پیوسته تبدیل میشوو .ور این پژ هش ضمن مارفی تکنیک -IV
 PROMETHEEبرای مسائل تصمیمگیری چندمایاره پیوستهر تکنیکهای LINMAP
سیستم استنتاج فازی نیز برای مسائل چندمایاره پیوسته مورو استفاوه قرار گرفتهاند با ذکر یک
مثال نتایج بهوست آمده از سه ر شر مقایسه بررسی شدهاند .مراحل تحقیق ور شکل  2ترسیم
شده است:
شرح تکنیکهای تصمیمگیری پیوسته
گسسته
پیشینه پژ هش پیرامون

شرح سیستمهای استنتاج فازی
ور مسائل پیوسته

MADM

شرح تکنیک  PROMETHEEبرای
مسائل پیوسته

شرح تکنیک  LINMAPبرای
مسائل پیوسته

حل یک مثال عدوی ور قابل MADM

پیوسته با سه تکنیک

بحث نتیجهگیری

شکل  .2مراحل انجام تحقیق

ور اوامهر پیشینهای از پژ هشهای انجامشده ورزمینه  MADMارائه میشوور سپس
ر شهای PROMETHEEر  LINMAPسیستم استنتاج فازی ( )FISور مسائل MADM
پیوسته تشریح ور پایان به حل یک مثال عدوی با ر شهای ارائه شده پرواخته میشوو.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش

ور این قسمتر به بررسی پیشینه مسائل  MADMکاربرو آنها ور زمینههای مختلف
میپروازیم .ر وز همکاران ]92[2از ر ش غیررتبهای  PROMETHEEبرای ارزیابی
1. Rhodes et al.
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استراتژیهای حفاظت از کواالها ور استراهیا استفاوه کروند .این پژ هش ر ی یک هدف کلی
برای حداقلسازی ریسک کاهش جمایت کواالها تمرکز کروه است .آنها به این نتیجه رسیدند
که ور مدیریت منابع طبیایر همواره عدم اطمینان ور تصمیمگیری جوو وارو ر شهای
2
غیررتبهای میتواند یک ابزار قدرتمند ور تجزیه تحلیلهای تصمیم باشد .مارتل توماسین
[ ]14از ر ش  ELECTRE IIبرای رتبهبندی  58عمل جراحی با توجه به منابع ور وسترسر
مهارت جراحانر اهزامات پزشکی هر بیمار چند یژگی ویگر از هر عمل استفاوه کروند .ر گرس
همکاران ]91[1از  ELECTRE IIIور یک تصمیمگیری گر هی برای تجزیه تحلیل
گزینه های استراتژیک ورمورو استراتژی بهینه سوزاندن زباهه برای منطقه سوییس شرقی ور آینده
استفاوه کروند .این پژ هش چهار مایار زیستمحیطیر اقتصاویر عملیاتی جنبههای سیاسی
برای ارزیابی استراتژیهای ورنرر گرفتهشده است.
گرشان همکاران ]29[9از ر ش  ELECTRE II ELECTRE Iبرای بررسی 14
استراتژی توساه ر وخانه ور حوضه ر وخانه سانتاکر ز استفاوه کروند .این فرآیند با تاریف
مایارهای اصلی مسئله آغاز شد پنج مایار اصلی سیزوه مایار فرعی برای ارزیابی عملکرو
هریک از استراتژیها بهکار رفت.
ان هی ]51[5بیان کروند که ر شهای تصمیمگیری با انواع مختلف اطالعات که به آن
 MADMناهمگن میگویندر بسیار پیچیده جذاب هستند .هدف مقاهه آنها گسترش تکنیک
برنامهریزی خطی برای تجزیه تحلیل چندبادی ترجیحات ( )LINMAPبرای حل مسائل
 MADMناهمگنر با واوهای فازی است .ور این ر ش ترجیحات تصمیمگیرنده بهصورت
مقایسات ز جی گزینهها با ورجات ترویدر مشخص میشوو فاصله هر گزینه از راهحل ایدهآل
فازی بررسی میشوو گزینهها رتبهبندی میگروند.
هی یانگ ]11[4ور پژ هشی با عنوان «برنامهریزی خطی برای تصمیمگیری گر هی
چندشاخصه ور محیط فازی» به توساه یک مدل  LINMAPور محیط فازی پرواختند .ور این
مقاههر ابتدا سازگاری ناسازگاری گر هها برمبنای ترجیحات گزینههار به سیله تصمیمگیرندگان
تاریف میشوو سپس یک برنامهریزی خطی برمبنای فاصله هر گزینه از راهحل ایدهآل مثبت
به جوو میآید .وراوامهر راهحل ایدهآل مثبت زن مایارها با استفاوه از یک مدل تصمیمگیری
جدید برمبنای سازگاری ناسازگاری گر هی تخمین زوه میشوو سرانجام فاصله هر گزینه از
راهحل ایدهآل مثبت فازی محاسبه همه گزینهها رتبهبندی میشوند.
1. Martel and Thomassin
2. Rogers et al.
3. Gershon et al.
4. Wan and Li
5. Li & Yang
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هی همکاران ]19[2ور مقاههای با عنوان «ر ش برنامهریزی خطی برای تصمیمگیری
گر هی با استفاوه از مجموعههای فازی» به توساه ر شی برای برنامهریزی خطی ور مسائل
تصمیمگیری گر هی با استفاوه از مجموعههای فازی پرواختند.
نچه مختاریان ]25[1ور پژ هشی با عنوان «ر ش  MADMجدید برمبنای اعداو فازی»
یک ر ش جدید  MADMفازی برمبنای اعداو فازی برای رتبهبندی گزینهها ارائه کروند .این
ر ش به تصمیمگیرنده اجازه میوهد که گزینهها را براساس متغیرهای کالمی یا مقاویر عدوی
ارزیابی کند یک اهگوریتم برای ارزیابی گزینهها به جوو آ رو.
انگ هو ]53[9ور پژ هشی با عنوان «توساه ر ش  LINMAPبرای تصمیمگیری گر هی
تحت شرایط فازی مقاویر بازهای»ر به گسترش ر ش  LINMAPبرای حل مشکالت
 MAGDMور محیط فازی پرواختهاند که ور آن تمام اطالعات ترجیحات ارائهشده توسط
تصمیمگیرندگان بهصورت مقاویر بازهای شهووی 5مارفی شدهاند .ور این ر شر ماتریس تصمیم
فازی اطالعات ترجیحات ورمورو گزینهها کامالً ناشناخته است برای محاسبه زن مایارها
یک مدل برنامهریزی خطی براساس سازگاری گر هی توساه واوه شده است.
.روششناسيپژوهش 

3

تکنیک  PROMETHEEبرای مسائل  MADMپیوستهPROMETHEE-IV .ر یک
رتبهبندیکامل 4ایجاو کروه است ور مسائل رتبهبندی انتخابر هنگامیکه گزینهها پیوسته
هستندر استفاوه میشوو (وستهای نامتناهی از گزینهها) A .یک زیرمجموعه پیوسته از R n
 F1 , F2 .....Fnتوابع پیوسته کرانوارر که بر ر ی  Aتاریف شده باید بیشینه گروند را ورنرر
بگیرید Fj (Ai ) .ر عملکرو گزینه iام تحت مایار  jاست PROMETHEE .یک تابع مطلوبیت
قطای به هر گزینه اختصاص نمیوهد .ساختار ارجحیت  PROMETHEEبراساس مقایسات
ز جی است؛ اما برخالف بسیاری از ر شهای ویگرر ور  PROMETHEEمقدار اختالف و
گزینه ر ی یک مایار منرور میشوو .تصمیمگیرنده برای اختالفات کم بین و گزینه ر ی یک
مایارر ممکن است اهمیتی قائل نباشد یا برحسب حساسیت مایارر مقدار ارجحیت را تایین کند.
هرچند ور ر ش  PROMETHEEمماناتی برای ورنرر گرفتن ارجحیتهای غیر اقع بر بازه
صفر تا یک جوو ندارور توصیه میشوو که تابع ارجحیت ور این بازه تاریف شوو [.]4

1. Li et al.
2. Vencheh & Mokhtarian
3. Wang & Liu
4. intuitionistic
5. Full Raking
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تصمیمگیرنده برای هر مایار تابع ارجحیت زیر را برحسب اختالف موجوو بین و گزینه مفر ضر
ور ذهن وارو:
رابطه 2
) Pj (A1 , A2 )  F (d j (A1 , A2 )) , d j (A1, A2 )  Fj (A1 )  Fj (A2
زمانیکه تفاضل گزینههای  A1از  A 2ر ی مایار  C jمنفی باشدر ارجحیت برابر صفر است؛
بنابراین رابطه  1برای تابع ارجحیت برقرار است:
Pj (A1 , A2 ) 0 
 Pj (A2 , A1 )  0
رابطه 1
برای مایارهای منفی (هزینهر کاهنده)ر باید تابع ارجحیت ماکوس شوو یا به شکل رابطه 9
اصالح گروو:
P (A1 , A2 )  F  d (A1 , A2 )

رابطه 9

به ز ج  C j , Pj (A1 , A 2 )مایار تامیمیافته مربوط به مایار  C jگویند .بدیهی است که
n 

برای هر مایار باید   مایار تامیمیافته را محاسبه کنیم (تمام مقایسات ز جی) .شش نوع از
2 
توابع ارجحیت متدا ل را ور شکل  1نشان واوهایم .ور توابع ارجحیتر پارامتر Pآستانه ارجحیت
مطلقر  qآستانه بیتفا تی  sمقداری میانی بین  q pاست .پس از محاسبه ا زان w j

مایارهای تامیمیافته , Pj (A1 , A 2 )

j

C

بهازای تمامی مقاویر i

jر تکنیک

 PROMETHEEقابل بهکارگیری است .ور این تکنیکر شاخصهای ارجحیت اوغامی
بهصورت رابطه  5تاریف میشوو:

رابطه 1

n


(
A
,
A
)

Pj (A1 , A 2 )w j

1
2

j 1

A1 , A2  A ,

n
 (A , A )  P (A , A )w

2
1
j
2
1
j

j 1


شاخص )   (A1 , A2ورجهای که گزینه  A1با توجه به تمام مایارها بر گزینه  A 2برتری
وارو شاخص )   (A 2 , A1ورجهای که گزینه  A 2با توجه به تمام مایار ها بر گزینه A1
برتری وارو را بیان میکند .ر ابط شماره  4برای شاخص ارجحیت اوغامی برقرار است:
رابطه  (A1 , A1 )  0, 0   (A1 , A2 )  1, 0   (A2 , A1 )   (A1 , A2 )  1 1
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شکل  .1انواع توابع ارجحیت []4

ور ر شPROMETHEE -IVر جریانات مثبت
بهصورت رابطه  1محاسبه میشوو:
رابطه 1

منفی

جریان خاهص غیررتبهایر

  (A1 )    (A1 , A 2 )dA 2 ,   (A1 )    (A 2 , A1 )dA 2

)  (A1 )    (A1 )    (A1
با توجه به اینکه محاسبه انتگرال بهصورت باال مشکل استر میتوانیم بهجای استفاوه از
شاخص ارجحیت اوغامی ( )  )  (a, bر ی مجموعه پیوسته Aر از تابع ارجحیت انتگرال بگیریم
بهصورت رابطه  3عمل کنیم [:]4

رابطه 1

 j (A1 )   Pj (A1 , A 2 )dA 2 ,  j (A1 )   Pj (A 2 , A1 )dA 2
j  1, 2..n

1 n
 (A1 )    j (A1 )   j (A1 ) 
n j 1
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ر ابط باال با احتساب اهمیت ( زن) برابر برای مایارها مورو استفاوه قرار میگیرند .اگر
مایارهای پیوسته وارای ورجه اهمیت ( زن) متفا ت باشندر جریان خاهص غیررتبهای از رابطه 8
محاسبه میشوو:
j  1, 2..n

رابطه 1

 j (A1 )   j (A1 ) 

n

j

w
j 1

1
n

w j

 (A1 ) 

j 1

روش  LINMAPبرای مسائل  MADMپیوسته .ر ش برنامهریزی خطی برای تحلیل
چندبادی ترجیحات ( )LINMAPر شی است که مقایسات ز جی تصمیمگیرنده از ارجحیت
گزینهها را ورنرر میگیرو از آنجا که به همه ابااو برای ارزیابی گزینهها توجه میکندر به آن
تحلیل چندبادی ترجیحات میگویند .اگر مجموعه قضا تهای ذهنی تصمیمگیرنده ورخصوص
مقایسه ز جی گزینهها براساس مجموعه  S   k , l نشان واوه شوور طبق این ر ش میتوان

زن شاخصها w 
*
j

تراز بهینه

x 
*
j

را مشخص کرو.تاریف بروارهای * W * , Xر براساس

اعمال مجموعه  Sاست؛ بنابراین تکنیک LINMAPر یک ر ش تااملی با تصمیم گیرنده است
که با محاسبه فاصله اقلیدسی از تراز بهینه به رتبهبندی گزینهها میپروازو.
ور این ر ش فرض بر آن است که تصمیمگیرنده گزینههای نزویک به ایدهآل را ور این فضا
انتخاب خواهد کرو .فاصله از ایدهآل بهصورت فاصله اقلیدسی زین )  ( d iمورو توجه قرار
میگیرور فاصله هر گزینه از گزینه ایدهآل بهصورت رابطه  3است
jام بهشمار میر و.
رابطه3

, i  1, 2,..., m

2

) x *j

 x *jمقدار ایدهآل شاخص

n

t i  d i2   w j (x ij
j 1

مجموعه  S  k , l نشانوهنده مقایسات ز جی گزینه  Al Akاست؛ بهطوری که
گزینه  Akبر گزینه  Alارجح است .مجموعه  Sبهطور نرمال وارای  m(m  1) / 2عنصر
خواهد بوو .جواب ) *  (W * , Xبرای هر ز ج مرتبشده  (k , l )  Sسازگار با مدل فاصله زین
است اگر  t k  t lباشد .مشخص کرون جواب ) *  (W * , Xباید چنان باشد که تجا ز از شرط
( t k  t lباتوجه به ماتریس تصمیمگیری موجوو مجموعه  )Sور حداقل ممکن اقع شوو؛
ازاینر بهطور کلی رابطه  22را میتوانیم مورو توجه قرار وهیم:
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t k  tl 
  max0 ,( t k  t l )
tk  tl 

212
if
if

رابطه21

 0
( t l  t k )  
) ( t k  t l

بدین صورت  ( t l  t k ) نشانوهنده میزان عدم تطابق برای ز ج  ( k , l )  Sاست
بهطور کلی مجموع کل تطابق ر ی مجموعه  Sعبارت است:
رابطه22

( t

 tk )

l

P

( k ,l )s

برای مشخص کرون جواب ) *  (W * , Xمقدار  Pباید حداقل شوو .ور مقابل  Pر ارزش
جدیدی به نام میزان تطابق بهصورت رابطه  29 21تاریف میشوو:
رابطه 21

 t k )

l

( t

G

( k ,l )s

بهطوری که:
t k  tl 
رابطه  max0 ,( t l  t k ) 29
t k  tl 

if
if

) ( t  t k
( t l  t k )   l
 0

به این ترتیبر باید رابطه  G  Pیا  G  P  hصاوق باشد؛ بهطوری که  hیک مقدار اابت
وهخواه مثبت است .با توجه به اینکه هدف حداقل کرون عدم تطابق استر جواب ) *  (W * , Xاز
حل مسئله شماره  25حاصل میشوو:
رابطه21

min : P   (t l  t k )    max 0, (t k  t l )
( k ,l )s

( k ,l )s

s .t
G  P   (t l  t k )  h
( k ,l )s

با جایگذاری رابطه  3ور مدل باال اعمال تغییر
 24نتیجه میشوو:

متغیر  u j

 w j  x jر مسئله خطی شماره
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  k ,l

min :

( k ,l )s

s .t
n

n

j l

j 1

2
2
 w j (x lj  x kj )  2  u j (x lj  x kj )   k ,l  0 (k , l )  S

رابطه 21

n

 (x lj2  x kj2 )  2  u j  (x lj  x kj )  h
( k ,l )s

j l

( k ,l )s

n

j

w

j 1

 k ,l  0 , w j  0 u j : free

با حل مسئله باال بروار زن شاخصها ( *  ) U * ( ) Wبه وست میآید براساس مقاویر (
* ) X * ( ) Wر فاصله اقلیدسی گزینهها از راهحل ایدهآل  t i را محاسبه میکنیم .گزینهای که
به راهحل ایدهآل نزویکتر باشدر گزینه برتر است .ور حل مسائل پیوسته که وارای مجموعهای از
گزینهها ور یک بازه پیوسته هستندر برای محاسبه مجموعه  Sکه شامل ز ج مرتبهای  k , l 
برابر با  S  k , l استر از یکی از ر ابط زیر میتوانیم استفاوه کنیم:
اهف :ابتدا مجموعه  C klکه شامل مایارهایی است که ور مقایسه و گزینه  l kر گزینه  kبر
 lارجحیت وارو مجموعه  C lkکه شامل مایارهای است که گزینه  lبر  kارجحیت وارور
محاسبه میشوو.
رابطه 21

C kl   j / x kj  x lj j  j  , x kj  x lj j  j  
C lk   j / x lj  x kj j  j  , x lj  x kj j  j  

با استفاوه از مجموعه  C lk C klور رابطه 19ر مقاویر  W lk W klرا بهصورت رابطه 23
محاسبه میکنیم:

رابطه 21





w kl    w j  , w lk    w j 
 j C kl

 j C lk


باد از محاسبه مقاویر W lk W klر مقاویر بهوست آمده مقایسه میشوند
تشکیل میشوو؛ به عبارت ویگرر اگر  w lk  w klباشدر ز ج   k , l اگر  w lk
مطابق با رابطه  28ز ج   l , k متالق به مجموعه  Sخواهد بوو.

مجموعه S

 w klباشدر
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S= (k , l )

رابطه 21

w kl  w lk  (k , l )  S

w lk  w kl  (l , k )  S

ب :با مقایسه تاداو عناصر مجموعههای  C KL C LKمجموعه  Sتشکیل میشوو؛ به عبارت
ویگر اگر  C LK  C KLباشدر ز ج   k , l اگر  C KL  C LKباشدر ز ج  L , k 
متالق به مجموعه  Sخواهد بوو .منرور از  C LKتاداو عناصر مجموعه  C LKاست.
 C kl  C lk  (k , l )  S
رابطه23
S= (k , l )

 C lk  C kl  (l , k )  S
ج :با استفاوه از مجموعه  C lk C klر مقاویر  W lk W klرا بهشکل رابطه  12محاسبه

میکنیم:
رابطه 11

wj





w kl     x kj  x lj w j  , w lk     x lj  x kj 
 j C kl

 j C lk

باد از محاسبه مقاویر W lk W klر مقاویر بهوست آمده را مقایسه میکنیم
تشکیل میشوو؛ به عبارت ویگرر اگر  w lk  w klباشدر ز ج   k , l اگر  w kl  w lkباشدر
ز ج   l , k با توجه به رابطه  12متالق به مجموعه  Sخواهد بوو.
مجموعه S

رابطه12

S= (k , l )

w kl  w lk  (k , l )  S

w lk  w kl  (l , k )  S

و :ارجحیت گزینهها نسبت به یکدیگر با استفاوه از تابع ارجحیت پیوسته   Fs تاریف میشوو.
اگر  Fs k  Fs lباشدر ز ج   k , l اگر  Fs l  Fs kباشدر ز ج   l , k متالق به مجموعه
 Sخواهد بوو.
رابطه11

S= (k , l )

Fs k  Fs l  (k , l )  S

Fs l  Fs k  (l , k )  S
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ور مثال عدوی بخش 8ر تابع ارجحیت گزینهها ازنرر تصمیمگیرنده بهصورت رابطه  19ورنرر
گرفته شده است:
2

رابطه 19
نمووار تابع

Fs

)Fs i  Fs (x i , y i )  e ( x i 1.25) e 3( y i 1.75
2

را ور شکل  9نشان واوهایم.

شکل  .9نمووار تابع Fs

با استفاوه از مجموعه Sر مدل برنامهریزی خطی تکنیک  LINMAPنوشته میشوو با حل
آن گزینه ایدهآل *  Xتایین میگروو .ورپایانر نمووار فاصله اقلیدسی مجموعه پیوسته گزینهها از
راهحل ایدهآل محاسبه میشوو براساس آنر نقطه بهینه انتخاب میگروو .یکی از قابلیتها
یژگیهای تکنیک  LINMAPتلفیق اطالعات حاصل از ماتریس تصمیم با نرر خبرگان
تصمیمگیرندگان ورمورو ارجحیت گزینهها است .ارجحیت تصمیمگیرنده ورمورو گزینهها ورقاهب
بروار  Sورنرر گرفته میشوو از تلفیق آنها با اطالعات ماتریس تصمیم مدل برنامهریزی
خطی  LINMAPنوشته میشوو .اگر گزینه  kبر گزینه  lارجح باشدر باید یک جواب
 W * , X * جوو واشته باشد که  t k  t lباشدر گرنه بین اطالعات ماتریس تصمیم
ارجحیت مورونرر تصمیمگیرنده ناسازگاری جوو وارو
LINMAPر هدف محاسبه
ناسازگاریها) حداقل شوو.

جواب 

*

,X

*

W

متغیر  0

 k ,lخواهد شد .ور مدل

به گونهای است که (   k ,lمجموع
( k ,l )s
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سیستمهای استنتاج فازی .سیستمهای منطبق بر قوانین فازی برای نخستینبار ور سال

 2339مطرح شدند .هدف این سیستمها این است که وانش فرو خبره ورمورو مسائل پیچیده را
مدلسازی کنند .سیستمهای استنتاج فازی ( 2)FISبا استفاوه از قوانین اگر-آنگاه میتواند
جنبههای کیفی وانش بشری فرآیندهای منطقی را بد ن استفاوه از تجزیه تحلیلهای وقیق
کمیر مدلسازی کنند .براساس انواع استلزام فازی نوع قوانین اگر-آنگاه مورو استفاوهر بیشتر
سیستمهای فازی ور سه وسته مانند شکل  5طبقهبندی میشوند .ور نوع ا لر خر جی هر قانونر
یک مقدار قطای غیرفازی است خر جی کلی میانگین زنی خر جیهای هر قانون است .ور
این نوع از سیستم استنتاج فازیر توابع عضویت متغیرهای ر وی مختلف متنوع است؛ هی
توابع عضویت متغیرهای خر جی باید توابع یکنوا افزایش (توابع  Sشکل( باشند.
ور نوع و مر خر جی هر قانونر یک مجموعه فازی است خر جی کلی فازیر به سیله
اوغام تلفیق خر جی فازی هر قانون ایجاو میشوو .ر شهای مختلفی برای غیرفازی کرون
خر جی نهایی ارائه شدهاند که میتوانیم به ر شهای مرکز اقل1ر و نیمسازی ... 9اشاره کنیم.
این سیستمهای استنتاج به سیستم استنتاج ممدانی مشهورند .نوع سوم سیستمهای استنتاج فازی
به سیستم تاگاکی سوگنو مشهور هستند .ور این نوعر خر جی هر قانون یک ترکیب خطی از
متغیرهای ر وی است خر جی نهایی میانگین زنی خر جی هر قانون است .سیستم سوگنو
ازنرر محاسباتی کارآمدتر از سیستم ممدانی است از تکنیکهای انطباقی برای ساختن یک
مدل پیشبینی برازش منحنی استفاوه میکند [.]22
مجموعههای فازی عملگرهای فازی از مفاهیم موضوعات اساسی منطق فازی هستند
[ .] 52این قوانین اگر-آنگاه برای فرمولبندی عبارتهای شرطی استفاوه میشوند که منطق
فازی را تشکیل میوهند .یک قانون اگر-آنگاه فازی بهصورتر اگر  Xبرابر  Aباشد آنگاه Y
برابر  Bخواهد بوور بیان میشوو.
رابطه11

if x  A then y  B

)1. FIS (FUZZY INFERENCE SYSTEM
2. Centroid
3. Bisector
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3

2

1

C1

B1

C1

A1

W1
Z1=ax+by+c
Z

Y

Z1

Z

X

B2

C2

C2

A2

W2
Z2=px+qy+r
Z

max

Y

Z2

Z

X
y

x

x

Multiplication
)(Or min
Z=(w1*z1+w2*z2) /
w1+w2

Z=(w1*z1+w2*z2) /
w1+w2
)Z(centroid of area

شکل  .5قوانین اگر-آنگاه فازی انواع سیستمهای استنتاج فازی []93
 B Aمقاویر کالمی (زبانی) هستند که به سیله مجموعههای فازی ر ی مجموعه مرجع X

 Yتاریف میشوند .مهمترین یژگی سیستمهای فازیر مجموعه قوانین فازی هستند.
مجموعههای فازی پایههای مدل تخمین خر جی را فراهم میآ رند .این مدل براساس ارتباطات
بین برخی پارامترهای ر وی فازی ایجاو میشوو .مراحل فازیسازی ر ویهار استفاوه از
عملگرهای فازی ( )Or Andور قوانین با چند ر ویر استلزام نتیجهگیری خر جیها از
ر ویهار اوغام یکپارچهسازی خر جیهای مربوط به قوانین مختلف غیرفازی کرون
خر جیهای اوغامشده برای پیاوهسازی فرآیند استنتاج فازی ممدانی جوو وارو [22ر .]93
هاويافتههایپژوهش 


تحلیلداده
.4

ور این بخش به حل یک مثال عدوی ور فضای تصمیم پیوسته با استفاوه از سه تکنیک
شرح واوه شده میپروازیم که گزینهها ور یک فضای و بادی قرار وارند .از بین مسائل اقای ور
حاهت پیوسته که ور فضای تکبادی بررسی میشوند گزینههای آن ور طول یک پارهخط
پیوسته قرار وارندر میتوانیم به مسئله مکانیابی جایگاه سوختر مراکز تفریحی  ...ور طول یک
جاوه اشاره کنیم .ورمورو مسائل و بادی پیوسته نیز میتوانیم به مسئله مکانیابی مرکز
ا رژانسر مراکز خرید  ...ور سطح یک شهر یا ناحیه اشاره کنیم .ور این مثال عدویر گزینههای
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تصمیم ور فضای و بادی (  ) R 2پیوسته قرار وارند هر نقطه از این صفحه پیوستهر یک گزینه
تصمیم است با ز ج مرتب   x i , y i نشان واوه میشوو .برای ساوگی کاهش محاسبات

فرض میکنیمر فضای پیوسته گزینهها ور بازه  y  0, 2 x  0, 2قرار وارو هدفر
یافتن مناسبترین نقطه (نقاط) ور صفحه پیوسته گزینهها براساس  5مایار است .مایارها
بهصورت توابع پیوسته سهبادی به شکل  Fj (x , y ) , j  1, 2,3, 4ارائه شدهاند که به
تشریح آنها خواهیم پرواخت.
نمووار تابع مایار ا ل ور شکل  4نشان واوه شده است .براساس این مایارر بهترین مکان ور
نقطه ( )2 , 2قرار وارو سایر نقاط اطراف این نقطه از ارجحیت کمتری برخوروار هستند.
2

)F1 (x , y )  e 4( x 1) e 4( y 1
2

شکل  .4نمووار تابع مایار ا ل

نمووار تابع مایار و م را ور شکل  1نشان واوهایم .براساس این مایارر نقطه (2/14ر )2/24
باالترین ارجحیت را وارو هرچه از این نقطه فاصله میگیریمر ارجحیت کمتر میشوو.
2

)F2 (x , y )  e4( x 0.15) e2( y 0.25
2
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شکل  .1نمووار تابع مایار و م

نمووار تابع مایار سوم را ور شکل  3نشان واوهایم .براساس این مایارر نقطه (2/4ر )2/4
باالترین ارجحیت را وارو هرچه از این نقطه ورراستای محور  xها  yو رتر میشویمر
ارجحیت کمتر میشوو.
2

)F3 (x , y )  e2( x 1.5) e ( y 0.5
2

شکل  .3نمووار تابع مایار سوم

نمووار تابع مایار چهارم را ور شکل  8نشان واوهایم .براساس این مایارر نقطه (2/4ر )2/4
باالترین ارجحیت را وارو هرچه از این نقطه و رتر شویمر ارجحیت کمتر میشوو به صفر
میرسد.
2

)F4 (x , y )  e( x 1.5) e3( y 1.5
2
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شکل  .8نمووار تابع مایار چهارم


حل مثال با استفاده از  .PROMETHEE-IVجواب بهوست آمده از تکنیک
 PROMETHEEبه نوع تابع ارجحیت استفاوهشده بستگی وارو .وراوامهر از و نوع تابع
ارجحیت خطی (تابع شماره  )9تابع ارجحیت خطی با حد آستانهای (تابع شماره  )4استفاوه
میکنیم نتایج هر و مدل را ارائه میوهیم.
تابع ارجحیت خطی با پارامتر p  0.1
فرآیند تحلیل مثال باال با استفاوه از تکنیک  PROMETHEEIVور نرمافزارهای
Excel MATLABپیاوهسازی شده است .نتایج حاصل از مثال باال را با ورنرر گرفتن
زنهای  w 1  0.05,w 2  0.35,w 3  0.2,w 4  0.4ور شکل  3نشان واوهایم .همانطور که
مشخص استر بهترین نقطه با بیشترین جریان خاهص غیررتبهایر نقطه (2/4ر  )2/4است که
جریان خاهصی به اندازه  ./148وارو؛ بنابراین مناسبترین نقطه با استفاوه از تکنیک
 PROMETHEE IVنقطه (2/4ر  )2/4است.

شکل  .3جریان خاهص گزینهها با احتساب زن مایارها تابع ارجحیت خطی
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p  0.2 , q  0.1

تابع ارجحیت خطی با ناحیه بیتفا تی با پارامترهای
نتـــایج بـــهوســـت آمـــده بـــهازای مثـــال بـــاال را بـــا ورنرـــر گـــرفتن زنهـــای
 w 1  0.05,w 2  0.35,w 3  0.2,w 4  0.4ور شکل  22نشان واوهایم.

شکل  .22جریان خاهص گزینهها با احتساب زن مایارها تابع ارجحیت خطی با ناحیه بیتفا تی

همانطور که مشخص است بهترین نقطه با بیشترین جریان خاهص غیررتبهایر نقطه (2/14ر
 )2/4است که جریان خاهصی به اندازه  2/918وارو؛ بنابراین مناسبترین نقطه با استفاوه از
تکنیک PROMETHEE IVر نقطه (2/14ر  )2/4است.
حل مثال با استفاده از   .LINMAPتکنیک  LINMAPیک تکنیک تااملی است برای
رتبهبندی گزینهها از اطالعات مایارهای تصمیم ارجحیت تصمیمگیرنده ورمورو گزینهها (بروار
 )Sاستفاوه میکند .جواب  W * , X * بهوست آمده از تکنیک  LINMAPمیزان عدم تطابق
کل (مقدار تابع هدف) به ارجحیت تصمیمگیرنده ورمورو گزینهها (بروار  )Sابسته است .وراوامهر
بروار  Sبا استفاوه از و ر شر تابع ارجحیت پیوسته   Fs محاسبه مقاویر W lk W klر تایین
تکنیک  LINMAPپیاوهسازی شده است.
محاسبهبردار Sبااستفادهازتابعارجحیتپیوسته .  Fs ور مثال باالر مدل برنامهریزی
خطی برای حداقلسازی عدم تطابقها با  9921محد ویت  9925متغیر تصمیم ور نرمافزار
 lingoحل جواب ایدهآل تایین شده است .نمووار فاصله اقلیدسی مجموعه پیوسته گزینهها از
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راهحل ایدهآل را ور شکل  22نشان واوهایم .برای ضوح بیشترر نمووار را از و نمای مختلف
نمایش واوهایم.

شکل .22فاصله اقلیدسی گزینهها از جواب ایدهآل

براساس ر ش LINMAPر گزینهای که کمترین فاصله با گزینه ایدهآل را واشته باشدر
مناسبترین گزینه است؛ بنابراین بهترین مکان ور نقطه (2ر  (2/34قرار وارو این نقاط باالترین
ا هویت را نسبت به سایر گزینهها وارند.
محاسبهبردار Sبااستفادهازمحاسبهمقادير W klو .W lkور مثال باالر مدل برنامهریزی
خطی برای حداقلسازی عدم تطابقها با  9142محد ویت  9158متغیر تصمیم ور نرمافزار
 lingoحل جواب ایدهآل تایین شد .نمووار فاصله اقلیدسی مجموعه پیوسته گزینهها از راهحل
ایدهآل را ور شکل  21نشان واوهایم .برای ضوح بیشترر نمووار را از و نمای مختلف نمایش
واوهایم.
بر اساس ر ش LINMAPر گزینهای که کمترین فاصله را با گزینه ایدهآل واشته باشدر
مناسبترین گزینه است؛ بنابراین بهترین مکان ور نقطه (2ر  (2/42قرار وارو این نقطه
باالترین ا هویت را نسبت به سایر گزینهها وارو.
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شکل  .21فاصله اقلیدسی گزینهها از نقطه ایدهآل


حلمثالبااستفادهازسیستمهایاستنتاجفازی.مایارهای چهارگانه بهعنوان متغیرهای

ر وی ارجحیت انتخاب بهعنوان متغیر خر جی ورنرر گرفته شدهاند .توابع عضویت مربوط به
ر ویها خر جیر بهصورت توابع مثلثی با توجه به زن مایارها تاریف شد .ور مرحله بادر
 92قانون اگر-آنگاه فازی ر ی مایارهای ر وی خر جی تاریف سیستم استنتاج فازی
ممدانی تبیین شد .با توجه به ر ویهای واوهشده (ارجحیت هر پنج مایار ور نقاط مختلف
صفحه و بادی گزینهها) همچنینبا ورنرر گرفتن زن مایارهار خر جی مربوطه که همان
ارجحیت بهترین مکان استر بهصورت شکل  29است.

شکل  .29ارجحیت نقاط براساس FIS

براساس ر ش سیستمهای استنتاج فازیر باالترین ارجحیتر متالق به نقطه (2/14ر )2/14
است .پاسخ بهوست آمده از این ر شر به پاسخ سایر ر شها نزویک است.
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.نتیجهگیریوپیشنهادها

5
ور جهان کنونیر تصمیمگیری به یکی از مهمترین نیازهای هر فرو یا سازمان تبدیل شده
است بهتبع آنر تکنیکهای جدیدی ور حال ابداع هستند که هدف آنها ساوهتر وقیقتر
کرون این فرآیند است .تاکنون از تکنیکهای تصمیمگیری چندمایاره ور حاهت گسسته استفاوه
شده است .ور این حاهتر چند گزینه ازپیشتایینشده با توجه به چند مایار مورو ارزیابی قرار
گرفته گزینه برتر یا همان پاسخ مسئله بهوست آمده است .ور این مقاههر به بررسی تشریح
ر شهای PROMETHEE-IVر  FIS LINMAPور حاهت پیوسته پرواخته شد که ور آن
بهجای چند گزینه گسسته مجزار یک زیرمجموعه از اعداو حقیقی را بهعنوان مجموعه گزینهها
ورنرر گرفته شد .بهمنرور بررسی ااربخشی ر شهای ارائهشدهر به بررسی مسائل تصمیمگیری
پیوسته ور فضای و بادی (گزینهها ور یک صفحه (فضای  ) R 2قرار وارند) پرواخته شد که این
یکی از جنبههای نوآ ری پژ هش حاضر است .مایارهای مورو بررسی بهصورت توابع پیوسته
سهبادی بهشکل  Fj (x , y ) , j  1, 2,3, 4ارائه شد که براساس نرر تصمیمگیرنده
پیرامون ارجحیت نقاط موجوو ور فضای پیوسته تصمیمر ور نرمافزار  MATLABترسیم شد
مراحل مختلف سه ر ش ذکرشده براساس اطالعات مایارها اجرا شد .براساس نتایج بهوست
آمدهر با استفاوه از تکنیک  PROMETHEEبهترین نقطه با بیشترین جریان خاهص غیررتبهایر
نقطه (2/14ر  )2/4است که جریان خاهصی به اندازه  ./918وارو.براساس ر ش LINMAPر
گزینهای که کمترین فاصله با گزینه ایدهآل را واشته باشدر مناسبترین گزینه است؛ بنابراین
بهترین مکان ور نقطه (2ر )2/42قرار وارو این نقطه باالترین ا هویت را نسبت به سایر گزینهها
وارو .همچنین براساس ر ش سیستمهای استنتاج فازیر باالترین ارجحیت به نقطه (2/14ر
 )2/14متالق است که براساس زنهای تخصیص واوهشده به مایارها قوانین فازیر
مناسبترین نقطه محسوب میشوو .پاسخ بهوست آمده از این ر شها بسیار به هم نزویک است؛
بنابراین مقایسه نتایج بهوست آمده از تکنیکهای مطرحشدهر اعتبار قابلیت کاربرو این ر شها
را ور مسائل چندمایاره پیوسته نشان میوهد .بهعنوان نمونهای از مسائل تصمیمگیری چندمایاره
پیوستهر میتوانیم به مسئله مکانیابی جایگاههای سوختر خدمات رفاهی  ...ور طول یک جاوه
(مکانیابی نقطه ور خط) یا مکانیابی تأسیسات شهریر ایستگاه وفن زباهه  ...ور سطح یک
شهر یا ناحیه (مکانیابی نقطه ور صفحه) اشاره کرو .ترکیب تکنیکهای  MADMاطالعات
حاصل از نقشههای هوایی برای کاربروهای شهری همچنین مسئله تایین بهترین مکان برای
احداث جاوه یا خط راهآهن بهعنوان مسائل چندمایاره پیوسته (مکان خط ور صفحه)ر
موضوعاتی هستند که ور تحقیقات بادی میتوان بررسی کرو.
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