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های کامپيوتری که ذاتا دارای ماهيتی باشد لذا در تصميم سازی با استفاده از سيستم تصميم گيری دارای ماهيتی ادراکی و غير کمی می - چکيده

سعی در بر  ،های پشتيبانی تصميم های صورت گرفته در قالب سيستم شکل مواجه خواهيم بود. تالشبا م ،دباشو غيرادراکی می  ساختاریافته

راه را  ،شتری با مسایل تصميم گيری دارديکه تطابق ب ،خصوصا استفاده از منطق فازی .است داشتهمتعددی های  طرف کردن این مسئله به روش

و استفاده از روش شباهت به فازی سازی فاکتورهای تصميم گيری  ساخته است. در این مقاله ضمندر تصميم گيری های مبتنی بر کامپيوتر هموار 

نتایج حاصل از پياده سازی و اعمال  که ،دوشمیها بهره گرفته معيار تعيين وزن برایآل فازی جهت تصميم گيری، از شبکه های عصبی گزینه ایده

 تصميم گيری را نشان می دهد. درصدی، در صحت  3/41بهبود  ،روش پيشنهادی

 .های عصبیههای پشتيبانی تصميم، شبکتصميم گيری چند معياره فازی، سيستم -كليد واژه

 

 مقدمه -4

در دنيای واقعی اخذ تصميم، یک فرایند ساده یک بعددی بده   

در ساده ترین حاالت نيز یک تصميم گيری ، حتی شمار نمی آید

. در جواب به خواهد بودرو به رو های متعددی ها و معياربا پارامتر

های حل یا اخذ تصميمات چند معيداره مردر    این واقعيت روش

هدای رراحدی شدده بدرای     . یکی از جامع ترین مدله استگردید

فرآیندد تلليدل سلسدله     ،تصميم گيری با معيارهدای چندد گانده   

زیرا این تکنيک امکان فرموله كردن مسدلله   [،1]مراتبی می باشد

سلسله مراتبی فراهم می كند و همچندين امکدان در    را به صورت

نظر گرفتن معيارهای مختلد  كمدی و كي دی را در مسدلله دارد.     

این فرایند گزینه های مختل  را در تصميم گيری دخالدت داده و  

امکان تلليل حساسيت معيارها و زیر معيارهدا را دارد. عدهوه بدر    

كده قاداوت و   بر مبندای ماایسده زوجدی بندا ن داده شدده،        ،این

ملاسدبات را تسدد يل مدی نمایددد. همچندين ميددزان سددازگاری و    

ناسازگاری تصميم را نشان مدی دهدد كده از مزایدای ممتداز ایدن       

تکنيک در تصميم گيری چند معيداره مدی باشدد. بعدهوه از یدک      

مبنای تلوریک قوی برخوردار بوده و بر اساس اصدول بددی ی بندا    

ماایسه زوجدی ج دت   از  یدر این فرایند تصميم گير ،شده است

شکل دهی ماتریس مبددل داده هدای كي دی بده مادادیر عدددی       

 .شودمی  است اده

آل كهسيک، در این روش بدا توجده بده معيارهدا و     روش ایده

گزینه های موجود، ماتریس تصميم سداخته مدی شدود و پدس از     

ارزش گذاری معيارها و ایجاد ماتریس وزن هدا، مداتریس تصدميم    

ه شده و بدا حدل گزینده ایدده آل كهسديک گزینده       دار ساختوزن

مناسب بر حسب فاصله از ایده آل یا ضدد ایدده آل انتخداب مدی     

[. روش دل ی، در این روش از داند  افدراد خبدره ج دت     2شود]

رسدديدن بدده مرمددلن تددرین توافددم گروهددی، زمددانی كدده دانشددی 

ندامرملن و ناكامدل در یدک موضددو  خداس در دسدترس باشددد،      

د، روند كار از رریم است اده از پرسشدنامه و نظدر   است اده می شو

خواهی از متخصصين امر و افراد خبره در ری دفعات و باز خدورد  

 [.3دنبال می شود] ،حاصل از آن

به رور كلی فرآیند تصميم گيری چند معيداره بدا دو مشدکل    

 : [7 -4]است مواجهاصلی زیر 

 ،فادان استاندارد برای اندازه گيری معيارهای كي ی -

فادان واحد برای تبدیل معيارها )اعم از كمی و كي ی(  -

 یا فادان استاندارد وزن دهی معيارها. به یکدیگر

فددازی سددازی بدده عنددوان    در ج ددت رفددع مشددکل اول،   

بيدان   ،راهکاری بدرای فاددان اسدتاندارد بدرای انددازه گيدری هدا       

شددد و صددورت هددای جدیدددی از روش هددای كهسدديک مرددر    

نتخدداب گزیندده ایددده آل فددازی یددا روش گردیددد، از جملدده روش ا

 فازی. دل ی

 های عصبیارائه یک مدل تصميم گيری چند معياره فازی با استفاده از شبکه

 3عباس ميرحيدریو  2لمد علی منتظریم، 1عارف كریمی افشار
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روش مادددار ویدد ه  امددا مشددکل دور، در موضددع سددنتی    

روشی متداول در رسديدن بده وزن پدارامتر هدا از یدک مداتریس       

ماایسه زوجی می باشدد كده در آن مادادیر وید ه یدک مداتریس       

 .بدست می آید (1)ماایسه زوجی از 

(1  )    |    |    

 λیددک مدداتریس ماایسدده مددی باشددد و   Aدر ایددن رابردده  
مدداتریس همددانی مددی باشددد . وزن  Iو  Aماددادیر ویدد ه مدداتریس 

 (2)( از قددرار دادن مادددار ویدد ه بيشددينه در   Wهددای ن ددایی) 

 .قابل ملاسبه خواهد بود

(2)               (       )      

در ایددن ماالدده روش وزن دهددی دیگددری بددا اسددت اده از      

كده قابدل اعمدال هدم بده      ردر  مدی گردد،  شبکه هدای عصدبی م  

روش هددای كهسدديک سددنتی و هددم روش هددای فددازی مددی      

در ادامه ساختار ایدن ماالده بده ترتيدب زیدر خواهدد بدود،         باشد.

آل فددازی، كدده  در بخدد  دور روش شددباهت بدده گزیندده ایددده   

مبنددای تصددميم گيددری رددر  پيشددن ادی مددی باشددد بيددان مددی 

وزن دهددی توضدديم مختصددری از روش  گددردد، بخدد  سددور   

ت، بخدد  چ ددارر بدده شددبيه داشدد دخواهددرا در بددر ی پيشددن اد

سددازی اختصدداس دارد و در بخدد  پددنجم نتيجدده گيددری ماالدده 

 آورده شده است.

 آل فازیروش شباهت به گزینه ایده -2

هدا،    عدر قرعيت در بيان معيارها و رتبه بندی گزینده وجود 

وش بدا ر  ن ایی عدر قرعيت در تصميم گيری افزای  یافتنسبب 

ی ایده آل كهسيک شده  های كهسيک، از جمله شباهت به گزینه

 ( كده FTOPSIS)1زی آل فاروش شباهت به گزینه ایده است.

ی كهسيک مرر  گردیده اسدت،   بر مبنای روش شباهت به گزینه

های كهسيک حل مسلله، سدعی در  با تركيب منرم فازی و روش

ه بنددی معيارهدا و   ی عددر قرعيدت در رتبد    برداری از مسللهب ره

 nی تصميم گيدری بدا    ها می نماید. مراحل حل یک مسلله گزینه
 گزینه به شر  زیر می باشد:  mمعيار و 

 n(، ماتریسی با ابعاد 3(، )̃ گار اول، ایجاد ماتریس تصميم)
هدای آن را   )تعداد گزینده هدا(، كده درایده     m )تعداد معيارها( در 

هدا باتوجده معيارهدای     ی گزینده  های انجدار شدده از همده   ارزیابی

 تشکيل می دهند. ،مختل 

(3)        ̃  [
 ̃    ̃  

   
 ̃    ̃  

] 

                                                           
1- Fuzzy Technique for order performance by similarity to ideal 

solution 

  

امدين    ، ارزیابی صورت گرفته در رابرده بدا      ̃ برای مثال 

 ار مددددی باشددددد. كدددده   گزیندددده بددددا توجدددده بدددده معيددددار 

جا یک عددد فدازی مثلثداتی    در این (                )   ̃ 

 عادددو در تصدددميم گيدددری مدددو ر و      مدددی باشدددد. اگدددر   

 امددين تصددميم  بندددی  رتبدده (                   )    ̃ 
( 4به صدورت رابرده )     ̃ گيرنده باشد، رتبه بندی فازی تركيبی 

 ملاسبه می شود.
(4  )                                         

                
 ∑      

 
   

 
⁄   

گار دور، تعيين ماتریس وزن معيارها، در این مرحله ضریب 

اهميت معيارهای مختل  در تصميم گيری با ماتریس یک بعددی،  

 ̃  شدددددود، كددددده ، تعریددددد  مدددددی ̃     ̃   ̃    

یک عدد فازی مثلثاتی می باشد. اگدر   (               )  ̃ 

  د وداشدته باشد   وجدود  تصميم گيرنده در كميته تصميم گيری  

امين   باشد، كه ضریب اهميتی  (                  )   ̃ 

بده    ̃ ار داده باشد، رتبه بندی فدازی    ار تصميم گيرنده به معي

 شود. ( ملاسبه می5صورت رابره )

(5 )                                      

              
 ∑      

 
   

 
⁄  

گار سور، بی ماياس كردن ماتریس تصدميم فدازی، بدا    

ه امکان این كه، معيارهدا از جدنس مختلد  باشدند و     توجه ب

های مت اوتی داشته باشدند، مداتریس تصدميم فدازی     ماياس

جدا از  ساخته شده در گار قبل بی ماياس می شدود. در ایدن  

روش تغيير ماياس خردی بدرای تبددیل مايداس معيارهدای      

شدود، بدرای   مختل  به مايداس قابدل ماایسده اسدت اده مدی     

   ̃ های  با دارایه ̃ ماتریس     ̃ ها  با درایه ̃ ماتریس تصميم 

بدرای معيارهدای      ̃ یک ماتریس بی ماياس خواهد بود كده  

( ملاسدبه مدی   7( و )6مثبت و من ی بده ترتيدب از روابد  )   

 شود.

(6)                 ̃   ( 
   

  
   

   

  
   

   

  
  ) 

(7  )                      ̃   ( 
  
 

   

  
  
 

   

  
  
 

   

 ) 

 

  كه نلوه ملاسبه 
  و   

به كار رفته در روابد  فدوق، در     

 ( بيان شده است.8)
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(8)             
                   

          
دار بدا  گار چ ارر، بدست آوردن ماتریس تصميم فدازی وزن 

دار از توجه به وزن معيارهای مختل  ، ماتریس تصميم فدازی وزن 

-ضرب كردن ضریت اهميت مربوط به هر معيدار در مداتریس بدی   
 .( به دست می آید9ی فازی و به صورت رابره ) ماياس شده

(9)          ̃      ̃    ̃ 

 ار و  ضرایت اهميت معيدار   (               )  ̃ اگر 

 ̃   ( بدرای ملاسدبه   11،آنگاه از ) (                   )   ̃ 

 است اده می شود.

(11) 

   ̃      ̃    ̃  (                          ) 

 

( و حدل     ,FPIS گار پنجم، یافتن حل ایدده آل فدازی)   

به ترتيدب شدامل       و    اگر  (،   ,FNISضدایده آل فازی)

هدا باشدد،    حل ایده آل فازی و حل ضد ایده آل از بين تمار گزینه

 شوند.مای  داده می( ن11به صورت )

 

(11  )                    
 ̃    

 ̃        
 ̃    

       
 ̃    

 ̃        
 ̃    

 

  كه
  هدا و   ار از بين تمار گزینه ب ترین مادار معيار   ̃ 

 ̃ 

هدا مدی باشدد، كده از      ینده ار از بين تمدار گز  بدترین مادار معيار 

 شود.ها است اده می( برای ملاسبه آن12روابره )

 

(12 )           ̃             
 ̃    

           ̃       
 

      
 ̃    

 
قدرار مدی گيرندد، بده        و    هایی كه در  بنابراین گزینه

 ه ب تر و كامه بدتر هستند.های كام ترتيب گزینه

ی فاصله از حل ایده آل و ضدد ایدده آل    گار ششم، ملاسبه

ی هر گزینه از حل ایده آل فازی و ضد ایده آل فازی  فازی، فاصله

 ( قابل ملاسبه می باشد.14( و)13به ترتيب از رواب  )

 

(13  )           
  ∑  ( ̃     

 ̃ )  
    

(14  )           
  ∑  ( ̃     

 ̃)  
    

 

   ی بددين دو عدددد فددازی اسددت، اگددر    فاصددله dكدده 

بدددا  (̃  ̃ ) آنگددداه  (        )   ،  (        )

 ( ملاسبه می شود.15است اده از )

(15    )

 ( ̃  ̃)  √
 

 
[(  -  )

 
 (  -  )

 
 (  -  )

 
]           

 یک عدد قرعی می باشد. dالزر به ذكر است كه 

( ملاسبه می CCدرن ایت شاخصی به نار شاخص شباهت)

ی ایده آل در نظدر   شود كه به عنوان معياری برای تشابه به گزینه

 ت.است اده شده اس CC( برای ملاسبه 16شود، از )گرفته می

 

(16  )           
 (  

    
 ⁄ ) 

 

هدا رتبده    گزینده  ،سپس با توجه به ميزان شداخص شدباهت  

هایی با شاخص شباهت بيشتر  بندی می شوند، به نلوی كه گزینه

 قرار می گيرند. باالتر در اولویت

FTOPSIS        با ب دره گيدری از منردم فدازی مسدلله عددر

مدیریت می نماید، اما هنوز انتخاب وزن هدر   قرعيت ارزیابی ها را

معيار مسلله ساز بوده و وابسته به نلوه انتخداب و تخصدص افدراد    

، در بخد  بعددی تعيدين وزن معيارهدا بدا      سدت اتصميم گيرندده  

است اده از شبکه های عصبی، به عندوان روش پيشدن ادی مردر     

 می گردد.  

 ساخت ماتریس وزن  -3

FTOPSIS ی ملاسددبه مدداتریس بدده صددورت معمددول بددرا

وزن معيددار هددا از اعددداد تركيبددی فددازی ب ددره مددی گددردد، كدده   

روش خرددی بددوده و وابسددته بدده اعاددا كميتدده تصددميم گيددری   

مددی باشددد. در ایددن تلايددم از یددک شددبکه عصددبی پرسددپترون  

چنددد الیدده بددرای تعيددين وزن معيارهددا اسددت اده شددده اسددت.    

داده مدی  شبکه بدا اسدتغاده از مجموعده ای از داده هدا آمدوزش      

شددود و پددس از آن ضددرایب انتخدداب شددده بددرای فدداكتور هددای   

ورودی، به عندوان وزن یدا عامدل مدو ر در تعيدين وزن معيارهدا،       

 ،مورد است اده قدرار مدی گيدرد. در مدواردی كده تصدميم گيدری       

 ایربدددر رابردده بددا مسددا لی مددی باشددد كدده داده هددای آموزشددی 

بدده صددورت  مشددابه در اختيددار داریددم، از ایددن ضددرایب  یمددوارد

مسددتايم ج ددت تعيددين وزن معيارهددا اسددت اده مددی شددود، امددا  

اگددر مسددلله مربددوط بدده تصددميم گيددری در مددوارد كددامه جدیددد 

باشددد و ارهعددات قبلددی بددرای آمددوزش شددبکه عصددبی موجددود  

ی داده هدای عملکدرد اعادا كميتده     ورنباشد، شبکه عصدبی بدر   

هددا بدده عنددوان تصددميم گيددری اعمددال مددی شددود و سددپس از آن

 ،گيددریاعاددا كميتدده تصددميم  سددازیب دقددت تصددميم  ضددری

 وزن دهی معيار ها است اده می شود. تج 
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شدددبکه عصدددبی اسدددت اده شدددده در ایدددن تلايدددم یدددک 

پرسددپترون دو الیدده، بددا متغييددر هددای ورودی، كدده همدددان       

معيارهدددای مدددو ر در تصدددميم گيدددری بدددوده و همچندددين     

و  بدده عنددوان توابددع فعاليددت الیدده ميددانی  2هایپربوليددک تان انددت

 ، می باشد.  3دیتابع فعاليت خروجی سيگمو

 شبيه سازی -1

در نددرر افددزار    FTOPSISپددس از پيدداده سددازی روش   

مرلددددب و سدددداخت شددددبکه عصددددبی، از مجموعدددده داده    

car_insurance_claims  در باندددک هدددای ارهعددداتی ندددرر

. [8]بدددرای آمدددوزش شدددبکه اسدددت اده شدددد SPSS افدددزار 

car_insurance_claims ر مددددورد یددددک مجوعدددده داده د

خسددددارت هددددای وارده بدددده ماشددددين هددددا، كدددده توسدددد   

(McCullagh and Nelder,1998 آندددداليز و ارا دددده )

گردیددده، مددی باشددد. ایددن مجموعدده داده حدداوی ارهعدداتی در   

مدورد ردول مددتی كده شدخص زیدر پوشد  بيمده بدوده ، ندو            

خددودرو و رددول عمددر آن اسددت، همچنددين تعددداد مراجعددات و   

در ایددن مجموعدده موجددود  ميددزان خسددارت دریافددت شددده نيددز 

می باشد. مسلله تصدميم گيدری بده صدورت ارا ده یدک اولویدت        

( بددر مبندای تعددداد دفعددات  1بنددی، بددرای گدروه هددای جددول )   

مراجعدده و یددا ميددزان دریافددت خسددارت، تعریدد  شددده اسددت.    

(، بددر مبنددای تركيددب هددای 1دسددته بندددی گددروه هددا، جدددول )

هدا  مدر آن مختل  گروه هدای سدنی، ندو  ماشدين هدا و ردول ع      

 صورت گرفته است.

 
 نهیهرگز یبرا شدهانجار هاییابیارز و مسلله در مو ر یارهايمع: 1جدول 

  طول عمر ماشين نوع ماشين بيمه شده شده سن بيمه

(4,5.5,7) (3.5,4,4.5) (2.5,3,3.5) g1 

(0.5,1,1.5) (1.5,2,2.5) (1,2.5,4) g2 

(1.5,2,2.5) (0.5,1,1.5) (1,2.5,4) g3 

(3.5,4,4.5) (2.5,3,3.5) (1,2.5,4) g4 

(7.5,8,8.5) (2,2.5,3) (1,2.5,4) g5 

(2.5,3,3.5) (1,2.5,4) (0.5,1,1.5) g6 

(6,6.5,7) (2,2.5,3) (1.5,2,2.5) g7 

 

بدددرای ماایسددده روش پيشدددن ادی چ دددار مددداتریس وزن  

                                                           
2- Hyperbolic Tangent 
3- Sigmoid  

شدامل یدک   (، كده  2گرفدت، جددول)  مت اوت مورد اسدت اده قدرار  

هدای اعدداد تركيبدی فدازی، كده  از رریدم       ماتریس وزن با داریه

مصدداحبه بددا افددراد خبددره ایجدداد شددده، یددک مدداتریس وزن بددا    

-های اعداد تركيبدی فدازی حاصدل از مصداحبه بدا شدركت      درایه
 های بيمه و دو ماتریس وزن تصادفی می باشد.

 
 مختل  یها روش به توجه با ارهايمع وزن:  2جدول 

ضریب اهميت نوع 

 ماشين

ضریب اهميت طوول  

 عمر ماشين

ضریب اهميت گوروه  

  شده هسنی بيم

(0.18,0.2,0.22) (0.84,0.86,0.88) (0.81,0.85,0.9) w1 

(0.86,0.88,0.9) (0.83,0.85,0.9) (0.63,0.66,0.7) w2 

(0.44,0.48,0.5) (0.81,0.85,0.9) (0.8,0.84,0.9) w3 

(0.93,0.95,1) (0.60,0.63,0.65) (0.33,0.38,0.4) w4 

 

هددای صددورت گرفتدده بددرای هددر گزیندده  همچنددين ارزیددابی

ای صددورت داه شددده گونددهباتوجدده بدده معيارهددای مختلدد  بدده  

اسددت كدده تمددامی معيارهددا بدده صددورت مثبددت در نظددر گرفتدده   

شوند، هدر چندد كده عددر رعایدت ایدن نکتده در جدواب ن دایی          

 تا يری نخواهد داشت.

( حداوی ارهعدات مربدوط بده تعدداد مراجعدات و       3جدول )

ميزان خسدارت گدروه هدای مختلد  بيمده شددگان مدی باشدد.         

ميددزان خسددارت و  همچنددين در ایددن جدددول حاصددل ضددرب    

بدده عنددوان تددابع مرلددوب آورده شددده    عددهجتعددداد دفعددات مرا

 .است
 شده افتیدر خسارت و مراجعات تعداد یقرع زانيم:  3جدول 

 تعداد دفعات مراجعه ميزان خسارت دریافت شده
 

230 10 g1 

199.25 15.75 g2 

223.25 90.25 g3 

201.5 100.75 g4 

315 104 g5 

251.25 203.5 g6 

256.25 7.5 g7 

 

( بيددان كننددده ميددزان شدداخص شددباهت   1نمددودار شددکل)

بددرای گددروه هددای مختلدد  بيمدده شددده، بددا اسددت اده از روش     
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( بيددان كننددده ميددزان شدداخص  2 ادی و نمددودار شددکل)پيشددن

شددباهت بددرای گددروه هددای مختلدد  بيمدده شددده اسددت اده از     

FTOPSIS  و مددداتریس وزنW1  مدددرتب  بدددا مصددداحبه از ،

افددراد خبددره، مددی باشددد، همچنددين نمددودار هددای شددکل هددای   

( بده ترتيددب بيدان كننددده شداخص شددباهت گددروه    4( و )3(، )2)

و  FTOPSISت اده از هدددای مختلددد  بيمددده شدددده بدددا اسددد 

 می باشد. w4و  w2 ،w3ماتریس های وزن 

 
 : شاخص شباهت با است اده از روش پيشن ادی1شکل 

 
 w1: شاخص شباهت با است اده از روش و ماتریس 2شکل 

 
 w2و ماتریس : شاخص شباهت با است اده از روش 3شکل 

 
 w3: شاخص شباهت با است اده از روش و ماتریس 4شکل 

 
 w4: شاخص شباهت با است اده از روش و ماتریس 5شکل 

بيددانی از  ،قابددل ذكددر اسددت كدده ميددزان شدداخص شددباهت  

هدای مختلد  مدی باشدد، بده نلدوی كده شداخص         اولویت گزینه

هددا تر بيددان كننددده اولویددت بدداالتر در بددين گزینددهشددباهت بيشدد

 ,g7, g4, g6, g3, g1, g5مددی باشددد. بددرای مثددال   
g2 دار ارا دده شددده، توسدد  روش پيشددن ادی   {دنبالدده اولویددت

 می باشد.

( مراباددت دنبالدده هددای ارا دده شددده در   6نمددودار شددکل)  

حدداالت مختلدد  را بددا دنبالدده قرعددی موجددود در مجموعدده داده  

 ، بيان می كند.مورد است اده

 
 : ميزان مرابات دنباله خروجی در روش های مختل  با دنباله قرعی 6شکل 

( مشدخص شدده اسدت    6همانروری كده در نمدودار شدکل )   

 86/42روش ارا ددده شدددده در ایدددن ماالددده، دارای مرابادددت    

1 2 3 4 5 6 7
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 2 3 4 5 6 7
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1 2 3 4 5 6 7
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 2 3 4 5 6 7
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 2 3 4 5 6 7
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 2 3 4 5
0

10

20

30

40

50

60

Peresented
Method

FTOPSIS, W1 FTOPSIS, W2 FTOPSIS, W3 FTOPSIS, W4



   6 

مدی باشدد. ایدن درحدالی اسدت كده        ،درصدی بدا دنبالده قرعدی   

ابم بده صدورت متادارن اشدتباه پدي  بيندی شدده        موارد عدر تر

است، بدرای مثدال دنبالده قرعدی موجدود در مجوعده داده مدورد        

{، بددا دنبالدده g7, g1, g2, g3, g4, g5, g6 اسددت اده،  

 ,g7, g4, g6, g3, g1 حاصددل از روش پيشددن ادی،  
g5, g2    ماایسدده مددی شددود، اولویددت هددای اول، چ ددارر و ،}

و در بايده مدوارد، كده عددر تردابم      ششم با هم مرابادت دارندد   

وجددود دارد، اگددر در دنبالدده حاصددل از روش پيشددن ادی، جددای  

را نيددز بددا  g6و  g2را بددا هددم و جددای عناصددر  g1و  g4عناصددر 

 هم عوض كنيم، دنباله قرعی توليد می شود.

 گيرینتيجه -5

در این ماالده بدر مبندای روش هدای تصدميم گيدری چندد         

یدددی بددا اسددت اده از شددبکه   معيدداره فددازی، روش تركيبددی جد 

هددای عصددبی مرددر  گردیددد، در موضددع سددنتی تعيددين ضددریب 

اهميددت معيارهددای مختلدد ، تددا حددد زیددادی بدده توانددایی و      

و بعاددا  بددودتخصددص اعاددا كميتدده تصددميم گيددری وابسددته    

فراینددی پيچيددده ملسدوب مددی شدد. روش پيشددن ادی از یددک    

شددبکه عصددبی بددرای بدسددت آوردن ضددرایب اهميددت معيارهددا   

ر در تصددميم گيددری اسددت اده مددی نمایددد. پيدداده سددازی    مددو 

روش پيشددن ادی و اعمددال آن بددر یددک مسددلله تصددميم گيددری  

مربددوط بدده دسددته بندددی گددروه هددای مختلدد  بيمدده شددده از    

للددات تعددداد دفعددات مراجعدده یددا ميددزان دریافددت خسددارت،     

درصدددی بدده للددات مراباددت بددا دسددته بندددی     3/14ب بددود 

 قرعی را نشان داد.
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