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  ٭ فازیTOPSISبه کمک  گیری گروهیتصمیم

  
 3 احمد ماکوئی،2 عادل حاتمی ماربینی،٭٭،1صابر ساعتی

شمال -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران گروه ریاضی، 1  
  جنوب-دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران گروه مهندسی صنایع، 2

  گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت ایران3

  
  

  چکیده
پـذیری و  انعطـاف  بـسیاری از فاکتورهـای کمـی و کیفـی همچـون کیفیـت، قیمـت،       در دنیای واقعـی    امروزه

 و نـرخ هـا   برای تعیین توان بدین منظور می. مورد توجه قرار گیرد    ها گیریتصمیمبایستی برای   عملکرد تحویل می  
بنـابراین  . نمـود ای بیـان  ی یا ذوزنقه اعداد فازی مثلثبه صورتنموده و آنها را      گفتاری استفاده    متغیرهای از   وزن ها 

گیـری   تا تـیم تـصمیم  باشدهای فازی میگیری با داده تصمیممسایل در   TOPSISهدف از این مقاله توسعه روش       
   بر اسـاس مفهـوم تکنیـک    . آوردبه دست مناسب را گزینهدر محیطی از معیارهای مبهم و گنگ، توانایی انتخاب    

TOPSIS   ی بوسـیله محاسـبه فاصـله از حـل         کـ ی نزد بیضـر  چند معیاره گروهی، شاخص      گیری تصمیم مسایل در
 همزمـان بـرای هـر گزینـه         به صـورت  بندی اعداد فازی    آل فازی توسط رویکرد رتبه    ایده-آل فازی و حل ضد    ایده

دن در نهایت، یک مثال عددی برای بیشتر روشن شـ . بندی گردندها رتبه تعریف گردیده تا بدین وسیله تمام گزینه      
  .روش پیشنهادی آورده شده است

  

  .TOPSIS ،بندی اعداد فازیرتبه ،متغیرهای گفتاری ، گیری گروهی چند معیاره فازیتصمیم  :کلمات کلیدی

  

  

 مقدمه  1
های تحقیق در عملیات و علوم مدیریت بوده که در طول دهه اخیر گیری چند معیاره یکی از حوزهتصمیم

      های  با کمک کامپیوترها تکنیک. اربردی گوناگون به سرعت توسعه یافته استهای ک با توجه به نیازمندی
 خاص در چند سال اخیر، به طور. اند گیری بسیار قابل قبول گردیدههای فرایند تصمیمگیری در تمام حوزهتصمیم

        ند معیاره برایگیری چ ی تصمیمروش هااستفاده از کامپیوتر بسیار افزایش یافته است، بنابراین کاربرد 
  . های ریاضی در اجرا بسیار آسان گردیده استکنندگان با توجه به پیچیدگیاستفاده

                                                 
  .باشد که با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال اجرا شده است این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با همین عنوان می ٭
  ssaatim@yahoo.com: دار مکاتبات عهده ٭٭
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زمانی . باشد های موجود میای از گزینهای برای پیدا کردن بهترین گزینه از میان مجموعهگیری رویهتصمیم
  نامیده (MCDM)گیری چند معیاره  تصمیملمسایگیریم  گیری چندین معیار را در نظر می تصمیممسایلکه در 

  : زیر بیان گرددبه صورتتواند در ماتریسی  معیار میn گزینه و mگیری با  تصمیممساله یک]. 15-1[شوند می
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 jC تحت معیارiA نرخ ارزیابی گزینهijG معیارهای ارزیابی، 1C،2C،...،nCها و  گزینه1A،2A،...،mAکه 

  .باشد میjC وزن معیار jWبوده، و 
] 1[ کالسیک MCDM مسایلیکی از آنها . تواند تقسیم شوند میمسایل به دو نوع از MCDM مسایل   

گیری چند  تصمیممسایلدیگری . شودگیری می قطعی اندازهبه صورت و اوزان معیارها نرخ هااست، که در آنها 
 غیرقطعی، گنگ و مبهم به صورتها و اوزان  باشد، که در آنها نرخمی] 2-15 [(FMCDM)ره فازی معیا

تکنیک ]. 18-16[گردند  متغیرهای گفتاری و به تبع آن اعداد فازی بیان میبه صورتارزیابی شده و معموالً 
TOPSISهای معروف برای   یکی از تکنیکMCDMکالسیک می باشد که اولین بار توسط  Hwang و 

Yoon] 1[منطق اصولی .  معرفی گردیدTOPSISآل حلی حل ایده. باشدآل میآل و ضد ایده تعریف حل ایده
آل شامل تمام  خالصه، حل ایدهبه طور. نمایداست که معیارهای سود را ماکزیمم و معیارهای هزینه را مینیمم می

آل ترکیبی از بدترین مقادیر معیارهای در  حل ضد ایدهکه باشد در حالیبهترین مقادیر معیارهای در دسترس می
آل و بیشترین فاصله را از حل ضد ای است که کوتاهترین فاصله از حل ایدهگزینه بهینه، گزینه. باشددسترس می

  .آل داردایده
از آن باشد، خیلی از محققان  کالسیک میMCDM مسایل روشی معروف برای TOPSIS   نظر به اینکه 

 و اوزان فازی را به مقادیر قطعی نرخ ها ]13[ای از محققان عده. کنند  استفاده میFMCDM مسایلای حل بر
دیگران، چون . گردداند، در حالیکه فازی زدایی باعث از دست دادن مقداری از اطالعات میفازی زدایی نموده

Chen ،Liang ،Raj  وKumar  ]4 ،10 ست بایاند که می فرض نموده]12 وTOPSIS در محیط فازی تعمیم 
ای در کارهای آنها مشاهده تواند کمبود اطالعات فازی را تنزیل نماید، اما مشکالت عدیده میروش هااین . یابد

  .شده است
گردد و سپس با  توسط متغیرهای گفتاری بیان میمسالهی معیارها در وزن ها و نرخ ها   در این مقاله، 

گیری  تصمیممساله انتخاب گزینه مناسب برای مساله در محیط فازی، به حل TOPSISاستفاده از توسعه روش 
- آل فازی و حل ضد گیری چند معیاره، حل ایده تصمیممسایل در TOPSISبر اساس مفاهیم . شودمی پرداخته 
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دد فازی را بندی اعداد فازی فاصله بین دو عآل فازی را تعریف کرده، و سپس با توجه به رویکرد رتبهایده
آل فازی آل فازی و حل ضد ایدهبا استفاده از این روش، فاصله هر گزینه را از حل ایده. نماییممی محاسبه

ها بندی گزینهگردد تا بر اساس آن رتبهی هر گزینه محاسبه میکی نزدبیضرمحاسبه کرده و در نهایت، شاخص 
آل فازی و دوری بیشتر از حل دیکی بیشتر به حل ایدهی به معنای نزکی نزدبیضرمقادیر باالتر . مشخص گردد

  .باشدآل فازی میضد ایده
 فازی TOPSISگیری در بخش دوم، روش تصمیم. گردددر ادامه این مقاله، ابتدا تعاریف اساسی بیان می

مثال شود و سپس روش پیشنهاد شده با یک گیری معرفی می تصمیممسالهبرای حل انتخاب گزینه مناسب برای 
  .گیری به اتمام خواهد رسیددر نهایت، مقاله با یک نتیجه. شودتوضیح داده می

  

  تعاریف اولیه 2
  ].18-16[شود  میارایههای فازی در این بخش تعدادی از تعاریف مجموعه

  
وعه از زوجهای    یک مجم  Xدر    ~A باشد آنگاه یک مجموعه فازی     ء یک مجموعه از اشیا    Xاگر    1تعریف  

 :باشد زیر میبه صورتمرتب 
 

)1(                                                                                  }))(,{(~
~ XxxxA A ∈= µ 

 
)(~ xAµ تابع عضویت یا درجه عضویت x در A~هر عنصر شود، که متناظر با نامیده می x در X یک عدد حقیقی 

]در فاصله    .کند اختیار می[1,
 

 :شود اگر و تنها اگرگفته می LR از نوع ~M عدد فازی 2تعریف 
 
 

( )

( ) ( )M

m xL l x m
m l
x mx R m x u
u m

µ

− ≤ ≤ −
−= < ≤
−




 

 
LRumlMو با  ),,(~   .اشندب دو تابع دلخواه میR و Lدهند که  نشان می=

 
        به صورت  است که LR نوع خاصی از اعداد ~Mاییک عدد فازی ذوزنقه 3تعریف 

),,,( 4321 MMMMشود زیر تعریف میبه صورتتابع عضویت این نوع اعداد فازی . شودنمایش داده می: 

)2(  
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32ایزنقه هرگاه در یک عدد فازی ذو MM عدد غیر . شود یک عدد فازی مثلثی نامیده می~M، آنگاه =

  . بیان نمود)r,r,r,r( به صورتتوان  را میrفازی 
ای نیز یک عدد های فازی، جمع و تفریق هر دو عدد فازی ذوزنقه بر اساس اصول بیان شده در مجموعه

دو عدد . باشد ای میباشد، اما ضرب هر دو عدد فازی تنها تخمینی از یک عدد فازی ذوزنقهمیای  فازی ذوزنقه
~),,,(ای مثبتفازی ذوزنقه

4321 MMMMM ~),,,( و=
4321 NNNNN را در نظر  r  و یک عدد حقیقی=

 :باشد  زیر میبه صورت ~N و~Mای بگیرید، عملیات اصلی روی اعداد فازی ذوزنقه

 

],,,[~
],,,[~~

],,,[~~
),,,(~

rMrMrMrMrM

NMNMNMNMNM

NMNMNMNMNM

NNNNN

4321

14233241

44332211

1234

=⊗

−−−−=Θ

++++=⊕

−−−−=−

         

  : آنگاه~N< و ~M<اگر
],,,[~~

44332211 NMNMNMNMNM ≅⊗  
 

],[ بـازاء    ~Mبرش عدد فازی    -αمجموعه   ،~Mبرای یک عدد فازی       4تعریف   1∈α    زیـر   بـه صـورت 
  :گرددتعریف می

 
( ) }{]~[ ~ αµα ≥∈= xRxM M  

  
~),,,(ایبرای یک عدد فازی ذوزنقه     dcbaA بـه  هـا را    بـرش -α، فواصل حاصل شده توسـط مجموعـه         =

  :نماییم  زیر تعریف میصورت
])(,)[()](),([)( ddcaabcaA +−+−== ααααα  

 

)3(  

)4(  

)5(  

)6(  

 سایر نقاط

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

جان                                                                                                                                                                                             د ال دی و یات کار ه ریا ا          ماره                                                                                                                                                                                                                                                                ج ھارم،   ٨۶  تان،  ١٣                                                            سال 
 

 25

مروری ] 21-19[مقاالت . بندی اعداد فازی در ادبیات موضوع وجود داردی متعددی برای رتبهروش ها
 با استفاده از مفهوم مقدار میانی و بعضی دیگر اعداد روش هاای از این عده. باشدی موجود میروش هاجامع از 

ی رتبه بندی امکان روش هانمایند، عالوه بر آنها تعدادی برش، مقایسه می-αهای فازی را با مفهوم مجموعه
بندی بر باشد، رتبهبندی فازی که تمرکز ما در این مقاله براساس آن میروش دیگر رتبه. اعداد فازی وجود دارد

اصله به مقایسه اعداد با استفاده از مفهوم ف] 22[ Schwarzlander و . Saade  ]24-22[نام دارد    اساس فاصله 
 در Wu و Yao. اندآنها برای مرتب کردن اعداد فازی تنها از مقادیر غیر منفی استفاده نموده. اندفازی پرداخته

)اند که  لحاظ نمودهR را طوری روی d∗فاصله] 24[ , )d a a∗ ) و = , )d a b a b∗ = Rbaتمام برای − ∈, .
,آنگاه برای  ( )A B H R∈) ( )H R خانواده اعداد فازی رویR( نمایند زیر تعریف میبه صورت، فاصله را:  

 

( ) ααααα dBBAABAd ULUL∫ −−+=
1

2
1 ]~[]~[]~[]~[)~,~(  

 

 
LAکه  α]

~[ ،UA α]
~[ ،LB α]

UB و ]~ α]
  .باشند  می~B و ~A به ترتیب نشان دهنده حد پایین و باال اعداد فازی]~

  :گردد  زیر تعریف میبه صورت RH)(بندی روی اند که سیستم رتبهآنها ثابت کرده) 7(بر اساس رابطه 
  

.)~,~(~~,)~,~(~~,)~,~(~~ ≺ =≈<> BAdifABBAdifABBAdifAB 
 
 

   فازی پیشنهادی TOPSIS   الگوریتم 3
های موجود با توجه به معیارهای بندی گزینهفازی پیشنهاد شده در این مقاله رتبه TOPSISهدف روش 

 بهی فاکتورها وزن هادر این مقاله، متغیرهای گفتاری برای اهمیت . باشدمورد نظر در محیطی فازی و نادقیق می
) L( ، کم)ML( تا حدودی کم ،)M( تفاوت، بی)MH( ، تا حدودی زیاد)H( ، زیاد)VH(  خیلی زیادصورت

 خیلی خوب به صورتی معیارهای هر گزینه نرخ هابوده و همچنین متغیرهای گفتاری برای ) VL( خیلی کم و
)VG(خوب ، )G(تا حدودی خوب ، )MG(تفاوت، بی )F(،  تا حدودی ضعیف)MP(ضعیف ،) P (خیلی  و

ای از کاربرد بیشتری در میان انواع گوناگون اعداد فازی، اعداد فازی ذوزنقه]. 25[باشد می) VP(ضعیف 
-دسته. ایمای فرض نموده ذوزنقهبه صورتهای مورد نیاز روش پیشنهادی را بدین منظور داده. برخوردار هستند

 . در نظر گرفته شده است2 و 1های  شکلبه صورتبندی این متغیرها در این مقاله، 

   
  
  
  
  

)7(  

)8(  
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L ML M MH H VH 

١

VL

  متغیرهای گفتاری برای اهمیت وزن هر معیار:1شکل 

P MP F MG G VG 

١

VP 

عیارهای هر گزینهی منرخ ها متغیرهای گفتاری برای : 2شکل   

  
  
  

  
  
  

  

. باشدگیری چند معیاره گروهی می تصمیممسایلگیری اکثراً  تصمیممسایل واقعی پیرامون ما، مسایلدر 
      های سازمان هستند، تشکیل گیرنده که آشنا با عملیات و ماموریت تصمیمKبنابراین، در ابتدا یک تیم خبره با 

گیری موثر هستند،  تصمیممساله زیر فاکتور روی nفرض کنید، . نامیم  میkEمجموعه از افراد را دهیم و این می
 گزینه که موجود m، مسالهدر نهایت، متناسب با معیارها و .  بنامیمjC آمده و این مجموعه از معیارها را به دست

  .نامیم میiAها را ده و این مجموعه از گزینهو شدنی است، تعیین گردی
}   فرض کنید، مجموعه  }| 1, 2, ..., , 1,  2 , ...,X x i m j nij= = ) ی ارزیابینرخ ها = )1,  2 ,...,i m=iA 

)با توجه به معیارهای  )1 , 2 ,...,j n=jcرنده گیهر تصمیم.  باشد kD( )1 , 2 ,...,k K=تواند نرخ  می
) ~kR ای مثبت یک عدد فازی ذوزنقهبه صورتفازی خود را  )1 ,2 ,...,k K= با تابع عضویت )(~ x

kRµ تعیین 
ای مثبت عداد فازی ذوزنقهصورت اه ها بگیرندهی فازی همه تصمیمنرخ هااگر . کند

( 1, 2,..., )k K=( , , , )a b c d
k k k k kR r r r r= توان نرخ ها، میگیرندهی فازی تصمیمنرخ ها باشد، برای تلفیق

)به صورتفازی تلفیق شده را  , , , )a b c dR r r r r= تعریف نمود، که در آن min{ }a a
kk

r r= ،
1

1

Kb br rkkK
∑=
=

 ،1

1

Kc cr rkkK
= ∑

=
}max و  }d d

kk
r r= ]25.[  

گیرنده به امین تصمیم kهای فازی هر معیار توسط  فرض کنید معیارهای ارزیابی هر گزینه و اهمیت وزن
) به صورتترتیب  , , , )a b c dx x x x xijk ijk ijk ijk ijk= و ( , , , )a b c dW w w w wjk jk jk jk jk=1,2؛,...,i m= 

,1و 2, ...,j n=ی فازی معیارهای هر گزینه نرخ هارو تلفیق  از این.  باشدijx~ به صورت 

( , , , )a b c dx x x x xij ij ij ij ij=گردد، به طوریکه  محاسبه می{ }mina ax xij ijkk
= ،1

1

Kb bx xij ijkkK
= ∑

=
 ،

1

1

Kc cx xij ijkkK
= ∑

=
} و  }maxd dx xij ijkk

 به صورت نیز ~jWهر معیار های فازی  تلفیق وزن. =

( , , , )a b c d
j j j j jW W W W W=گردد، به طوریکه  محاسبه می{ }mina a

j jkk
W w= ،1

1

Kb bW wj jkkK
= ∑

=
 ،

1

1

Kc cW wj jkkK
= ∑

=
} و  }mind dW wj jkk

=. 

ی هر معیار وزن های هر گزینه و تلفیق ی فازی معیارهانرخ ها   پس با توجه به محاسبات مربوط به تلفیق 
  : زیر تعریف نمودبه صورتتوان گیری فازی را میهای تصمیمماتریس
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)که   به طوری  , , , )a b c d

ij ij ij ij ijx x x x x=   و ( , , , )a b c d
j j j j jW W W W W=   1 و, 2,...,i m= 1,2 و,...,j n=        

  .باشدمی
ای از آنها مانند قیمت، عده. باشندگیری اکثراً فاکتورها ماهیتاً با یکدیگر در تعارض میل تصمیم   در مسای

به صورت ... به صورت هزینه معرفی شده و بعضی دیگر از معیارها مانند کیفیت، ظرفیت و ... تأخیر در تحویل و 
] به صورتگیری فازی را قیاس کردن ماتریس تصمیممبنابراین، برای بی. گردندسود معرفی می ]

nmijrR
×

= ~~ 
 .کنیمنرمال می

  : به ترتیب معیارهای سود و هزینه باشند، آنگاهC و Bاگر 

      )( Bj∈                 ( , , , )
a b c d
ij ij ij ij

ij
j j j j

x x x x
r

θ θ θ θ∗ ∗ ∗ ∗=  

  
 

  
)(که Bj∈jθ

)( و∗ Cj∈jϕ− به صورت بترتیب max{ }d
iji

x و min{ }a
ij

i
xگردد تعریف می .  

 j و i به ازای هر ~ijrکه  نماید، در حالیسازی فوق، تمام خصوصیات را همچنان حفظ میروش نرمال
 به صورتگیری فازی نرمال وزین شده را حال ماتریس تصمیم. باشند ای نرمال میاعداد فازی ذوزنقه

ij m n
Q q

×
 =   1؛, 2,...,i m=1,2 و,...,j n= یکه به طورآوریم،  میبه دست. ( )ij ij jq r w= یس  عناصر ماتر⋅

)گیری فازی نرمال وزین تصمیم , ) ( , , , )a b c d
ij ij ij ij iji j q q q q q∀  عدد فازی به صورت، همچنان تقریباً ≅

)آل فازیاکنون حل ایده. باشند ای میذوزنقه )F∗آل فازی و حل ضد ایده( )F توانیم  زیر میبه صورت را −
  : تعریف نماییم

 
* * *( , ,..., )

( , ,..., )
n

n

F V V V

F V V V

∗

− − − −

=

=
1 2

1 2

)10(                                                                                                            

  که یبه طور
* * * * *

*

( , , , ) , ( , , , ) , .

max{ } , min{ }
j j j j j j j j j j

d a
j ij j ijii

V v v v v V v v v v i j

v q v q

− − − − −

−

= = ∀

= =
 

 

( , , , )j j j j
ij d c b a

ij ij ij ij
r

x x x x
ϕ ϕ ϕ ϕ− − − −

= ( )j C∈
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    آل است که معیارهای سود را ماکزیمم کرده و معیارهـای زیـان را              آل فازی یک حل مجازی ایده        حل ایده 
باشـند، بنـابراین در    ای است که معیارهـای آن در بهتـرین مقـدار خـود مـی            کند یا به عبارتی دیگر گزینه     می مینیمم

آل فـازی در نظـر بگیـریم کـه هـر      توانیم گزینه را به عنوان حل ایـده گیری فازی نرمالیزه وزین می    ماتریس تصمیم 
آل فازی یک حل مجازی ضـد       ایده-ل ضد از طرف دیگر، ح   . باشدمی) 1،1،1،1 (به صورت یک از معیارهای آن     

ای کند یا به عبارتی دیگر گزینـه      نیمم کرده و معیارهای زیان را ماکزیمم می       آل است که معیارهای سود را می      ایده
تـوانیم  گیری فازی نرمالیزه وزین میباشند، بنابراین، در ماتریس تصمیمکه معیارهای آن در بدترین مقدار خود می      

      ) 0،0،0،0 (بـه صـورت   آل فـازی در نظـر بگیـریم کـه هـر یـک از معیارهـای آن                    ایده -نوان حل ضد  گزینه را به ع   
هـای  آل از بین درایـه    آل و ضد ایده   گردد، گزینه ایده  مشاهده می ) 10(در این مقاله همانطور که از رابطه        . باشدمی

  . گردندگیری فازی نرمال وزین شده انتخاب میماتریس تصمیم
F و∗Fله هر گزینه از   فاص باشد،   میRH)(بندی روی ی که سیستم رتبهبه صورت) 7( بر اساس رابطه −

  :آید میبه دستهای گوناگون از رابطه زیر αبه ازای
  

)11(                 
* * *( ) ( , ) ( ) ( ) ( ), ,

( ) ( , ) ( ) ( ) ( ), .

n n n
a d a d b c

i j ij j ij ij ij ij ij ij
j j j

n n n
a d b c a d

i ij j ij ij j ij ij ij ij
j j j

d d V q q q q q q q i

d d q V q q q q q q i

= = =

− − −

= = =

= = − − + + − − ∀

= = + − + + − − ∀

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

αα ν

αα ν

1 1 1

1 1 1

2
2

2
2

 

 
)توجه کنید که در رابطه فوق , )d مقدار فاصله بین دو عدد فازی بوده و [ , 1]α   .باشد می∋
 همزمان تا حد ممکن به طورای را انتخاب کنیم که ست که گزینه اگیری اینهدف در این تکنیک تصمیم

 بیضربدین منظور یک شاخص . آل فازی دور باشدنه ضد ایدهآل فازی نزدیک بوده و از گزیبه گزینه ایده
)آل فازیها با توجه به فاصله حل ایدهبندی تمام گزینهی برای رتبهکینزد )F∗آل فازیایده- و حل ضد( )F  با −

)(ی کی نزدبیضرمنظور شاخص بدین . بایست تعریف نمود مربوطه میαتوجه به iCC برای هر گزینه به 
 :گردد زیر محاسبه میبه صورت خاص αازای

( )
( ) , 1, 2, ...,*( ) ( )

diCC i mi
d di i

α
α

α α

−
= =−+

)12(                                                                             

 
*گرا) 12(واضح است که از رابطه 

iF F= آنگاه ( )iCC =α iF است، و اگر 1 F  آنگاه =−
( )iCC =αکه گزینه  به عبارت دیگر زمانی. گردد میiF به F F نزدیک و از ∗ ، با توجه گردد دور می−
)یکی نزدبیضرشاخص ) 12(به رابطه  ( ))iCC α شود نزدیک می1 به عدد. 

  :شود زیر بیان میبه صورتفازی TOPSIS    به طور خالصه الگوریتم 
  .ها و معیارهای ارزیابی آنهاگیری و سپس تعیین گزینه تشکیل یک تیم تصمیم:1قدم    
  .شدهگیرنده با استفاده از متغیرهای گفتاری از پیش تعیین ها توسط هر تصمیم تعیین اهمیت معیار:2قدم    
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  .ها با توجه به هر معیار با استفاده از متغیرهای گفتاری از پیش تعیین شدهی گزینهنرخ هاتعیین  :3قدم   
  .گیری فازی تشکیل ماتریس تصمیم:4قدم    
  .گیری فازی نرمال شده تشکیل ماتریس تصمیم:5قدم   
  .گیری فازی نرمال وزین شده تشکیل ماتریس تصمیم:6قدم    
  .آل فازیایده-آل فازی و حل ضد تعیین حل ایده:7قدم    

  .ن معیαآل فازی برای هرایده-آل فازی و حل ضد محاسبه فاصله هر گزینه از حل ایده:8   قدم 
  . معینαی هر گزینه برای هرکی نزدبیضر محاسبه شاخص :9قدم    
  .ی محاسبه شده در قدم قبلکی نزدبیضرها با توجه به شاخص بندی گزینه رتبه:10قدم    
  

     مثال عددی4
) گزینه 4خواهیم از بین فرض کنید می )WT, WO,ST,SOبا توجه به معیارهای  

( )123456789 CCCCCCCCC برای .  نفره گزینه مطلوب را انتخاب نماییم3 توسط یک تیم خبره ,,,,,,,,
  : مختصر داریمبه طور با توجه به الگوریتم پیشنهادی مسالهحل این 

 ارزیـابی کـرده، کـه    1گیرنده اهمیت معیارها را با استفاده از متغیرهـای گفتـاری در شـکل              سه تصمیم  :2 و   1قدم  
  .  آمده است1دول نتایج در ج

بـه   2گیرنده با استفاده از متغیرهای گفتـاری در شـکل           ها توسط سه تصمیم   ی گزینه نرخ ها  نتایج ارزیابی     : 3قدم  
  . است2 جدول صورت

  
هاگیرندهتصمیم   معیارها  

    1D  2D  3D  

1C   H H H 

2C   VH VH VH 

3C   VH VH H 

4C   MH M M 

5C   H VH H 

6C   VH VH VH 

7C   VL VL ML 

8C   H H VH 

9C   H M MH 

گیرندهاهمیت وزن معیارها توسط سه تصمیم: 1جدول   

 
ای متناسب با آن تبدیل ی دوم و سوم را به اعداد فازی ذوزنقهقدم ها آمده در به دستهای  حال ارزیابی: 4قدم 

 آمده 3که نتایج در جدول . د آیبه دستها ی گزینهوزن هاگیری فازی و اعداد فازی نموده تا ماتریس تصمیم
  .است
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  . آمده استبه دست 4گیری فازی نرمالیزه وزین که در جدول  تشکیل ماتریس تصمیم :6 و 5قدم 
  .آل فازیآل فازی و حل ضد ایدهتعیین حل ایده : 7قدم

 هاگیرندهتصمیم گزینه معیارها

  1D  2D  3D  
SO MG MG MG 
ST G G G 
WO VG VG G 1C  

WT G G G 
SO MG MG VG 
ST VG VG VG 
WO VG G G 2C  

WT G G MG 
SO G G G 
ST VG VG VG 
WO VG VG G 3C  

WT MG F G 
SO G G G 
ST P VP P 
WO VG VG VG 4C  

WT VG G G 
SO G G G 
ST VG VG VG 
WO P VP P 5C  

WT G G VG 
SO MG G VG 
ST VG G MG 
WO G VG G 6C  

WT VG MG MG 
SO F MG G 
ST MG G MG 
WO MG VG G 7C  

WT G MG VG 
SO G VG MG 
ST VG MG VG 
WO G MG MG 8C  

WT VG G VG 
SO MG G G 
ST VG VG MG 
WO G G G 9C  

WT MG G MG 
هاتوسط تصمیم گیرندهی پنج گزینه با توجه به معیارها نرخ ها :2جدول   

 
 SO ST WO WT وزن 

1C  )8 ,7 ,5/5 ,1(  )9 ,8 ,67/7 ,2(  )10 ,33/9 ,33/8 ,3(  )9 ,8 ,67/7 ,4(  )9/0 ,8/0 ,8/0 ,7/0(  

2C  )10 ,8 ,67/6 ,5(  )10 ,10 ,67/8 ,6(  )10 ,67/8 ,8 ,7(  )9 ,67/7 ,7 ,5(  )1 ,1 ,9/0 ,8/0(  

3C  )9 ,8 ,67/7 ,7(  )10 ,10 ,67/8 ,8(  )10 ,33/9 ,33/8 ,7(  )9 ,67/6 ,6 ,4(  )1 ,93/0 ,87/0 ,7/0(  

4C  )9 ,8 ,67/7 ,7(  )3 ,67/1 ,1 ,0(  )10 ,10 ,67/8 ,8(  )10 ,67/8 ,8 ,7(  )8/0 ,57/0 ,53/0 ,4/0(  

5C  )9 ,8 ,67/7 ,7(  )10 ,10 ,67/8 ,8(  )3 ,67/1 ,1 ,0(  )10 ,67/8 ,8 ,7(  )1 ,87/0 ,83/0 ,7/0(  

6C  )10 ,33/8 ,33/7 ,7(  )10 ,33/8 ,33/7 ,5(  )10 ,67/8 ,8 ,7(  )10 ,8 ,67/6 ,5(  )1 ,1 ,9/0 ,8/0(  

7C  )9 ,67/6 ,6 ,5(  )9 ,33/7 ,33/6 ,5(  )10 ,33/8 ,33/7 ,7(  )10 ,33/8 ,33/7 ,5(  )5/0 ,2/0 ,1/0 ,0(  

8C  )10 ,33/8 ,33/7 ,5(  )10 ,9 ,67/7 ,5(  )9 ,33/7 ,33/6 ,5(  )10 ,33/9 ,33/8 ,7(  )1 ,87/0 ,83/0 ,7/0(  

9C  )9 ,67/7 ,7 ,7(  )10 ,9 ,67/7 ,5(  )9 ,8 ,67/7 ,7(  )9 ,33/7 ,33/6 ,5(  )9/0 ,67/0 ,63/0 ,4/0(  

ی پنج گزینهوزن هاگیری فازی و اعداد فازی ماتریس تصمیم : 3جدول   
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* [(0 / 9,0 / 9,0 / 9,0 / 9), (1,1,1,1), (1,1,1,1), (0 / 8,0 / 8,0 / 8,0 / 8), (1,1,1,1), (1,1,1,1), (0 / 5,0 / 5,0 / 5,0 / 5),

(1,1,1,1), (0 / 9,0 / 9,0 / 9,0 / 9)]

F =  

[(0 / 07,0 / 07,0 / 07,0 / 07),(0 / 4,0 / 4,0 / 4,0 / 4),(0 / 28,0 / 28,0 / 28, 0 / 28),(0, 0, 0, 0),(0, 0, 0, 0),

(0 / 4,0 / 4,0 / 4,0 / 4),(0, 0, 0, 0),(0 / 35, 0 / 35,0 / 35,0 / 35),(0 / 2,0 / 2,0 / 2,0 / 2)]

F − =

 
 SO ST WO WT 

1C  )9/0 ,145/0 ,114/0 ,088/0(  )45/0 ,104/0 ,1/0 ,078/0(  )3/0 ,096/0 ,086/0 ,07/0(  )225/0 ,104/0 ,1/0 ,078/0(  

2C  )1 ,75/0 ,563/0 ,4/0(  )833/0 ,577/0 ,45/0 ,4/0(  )714/0 ,625/0 ,519/0 ,4/0(  )1 ,714/0 ,587/0 ,444/0(  

3C  )9/0 ,744/0 ,667/0 ,49/0(  )1 ,93/0 ,754/0 ,56/0(  )1 ,868/0 ,725/0 ,49/0(  )9/0 ,62/0 ,522/0 ,28/0(  

4C  )72/0 ,456/0 ,407/0 ,28/0(  )24/0 ,095/0 ,053/0 ,0(  )8/0 ,57/0 ,46/0 ,32/0(  )8/0 ,494/0 ,424/0 ,28/0(  

5C  )9/0 ,696/0 ,637/0 ,49/0(  )1 ,87/0 ,72/0 ,56/0(  )3/0 ,145/0 ,083/0 ,0(  )1 ,754/0 ,664/0 ,49/0(  

6C  )714/0 ,682/0 ,54/0 ,4/0(  )1 ,682/0 ,54/0 ,4/0(  )714/0 ,625/0 ,519/0 ,4/0(  )1 ,75/0 ,563/0 ,4/0(  

7C  )5/0 ,167/0 ,075/0،0(  )5/0 ,158/0 ,068/0 ,0(  )357/0 ,136/0 ,06/0 ,0(  )5/0 ,136/0 ,06/0 ,0(  

8C  )1 ,725/0 ,608/0 ,35/0(  )1 ,783/0 ,637/0 ,35/0(  )9/0 ,638/0 ,525/0 ,35/0(  )1 ,812/0 ,691/0 ,49/0(  

9C  )81/0 ,514/0 ,441/0 ,28/0(  )9/0 ,603/0 ,483/0 ,2/0(  )81/0 ,536/0 ,483/0 ,28/0(  )81/0 ,491/0 ,399/0 ,2/0(  

گیری فازی نرمالیزه وزینماتریس تصمیم :4جدول   

 
های معین، که در جـدول  αآل فازی به ازایآل فازی و حل ضد ایده محاسبه فاصله هر گزینه از حل ایده :8قدم

  . آمده است5
های معین محاسبه گشته، و بر اساس آن چهار گزینـه  αی هر گزینه به ازای کی نزدبیضر شاخص  :10 و 9قدم 

شـود، بـا   طور که از این جدول مشاهده مـی  همان.  آمده است6گردند که نتایج در جدول   مورد نظر رتبه بندی می    
 < SO > WT > ST به صورتها  بندی گزینهرتبه. یابدی هر گزینه کاهش میکی نزدبیضر شاخص αافزایش 

WO آمده استبه دست .  
0=α  1C  2C  3C  4C  5C  6C  7C  8C  9C  

),( *ASOd  812/0  6/0  61/0  6/0  61/0  886/0  5/0  65/0  71/0  

),( *ASTd  272/1  767/0  44/0  36/1  44/0  6/0  5/0  65/0  7/0  

),( *AWOd  43/1  886/0  51/0  48/0  7/1  886/0  643/0  75/0  71/0  

),( *AWTd  497/1  556/0  82/0  52/0  51/0  6/0  5/0  51/0  79/0  

),( −ASOd  848/0  6/0  83/0  1 39/1  314/0  5/0  65/0  69/0  

),( −ASTd  388/0  433/0  1 .24/0  56/1  6/0  5/0  65/0  7/0  

),( −AWOd  23/0  314/0  93/0  12/1  3 314/0  357/0  55/0  69/0  

),( −AWTd  163/0  644/0  62/0  08/1  49/1  6/0  5/0  79/0  61/0  
250/=α           

),( *ASOd  903/0  611/0  607/0  617/0  617/0  873/0  532/0  652/0  727/0  

),( *ASTd  313/1  793/0  425/0  372/1  436/0  622/0  534/0  641/0  702/0  

),( *AWOd  454/1  882/0  497/0  491/0  709/1  882/0  663/0  761/0  719/0  

),( *AWTd  509/1  574/0  825/0  54/0  519/0  611/0  538/0  508/0  805/0  

),( −ASOd  757/0  589/0  833/0  983/0  383/1  328/0  468/0  648/0  673/0  

),( −ASTd  348/0  407/0  016/1  229/0  564/1  578/0  466/0  659/0  698/0  

),( −AWOd  207/0  318/0  943/0  109/1  291/0  318/0  337/0  539/0  681/0  

),( −AWTd  151/0  626/0  615/0  06/1  481/1  589/0  462/0  792/0  595/0  
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50/=α           
),( *ASOd  994/0  622/0  605/0  634/0  624/0  859/0  565/0  654/0  744/0  

),( *ASTd  353/1  819/0  409/0  383/1  433/0  645/0  569/0  633/0  704/0  

),( *AWOd  477/1  879/0  484/0  503/0  718/1  879/0  683/0  772/0  728/0  

),( *AWTd  522/1  592/0  830/0  561/0  528/0  622/0  576/0  507/0  820/0  

),( −ASOd  666/0  578/0  835/0  966/0  376/1  341/0  436/0  646/0  656/0  

),( −ASTd  307/0  382/0  031/1  217/0  568/1  556/0  432/0  668/0  697/0  

),( −AWOd  183/0  322/0  956/0  098/1  282/0  322/0  317/0  528/0  672/0  

),( −AWTd  138/0  608/0  611/0  04/1  472/1  578/0  424/0  793/0  580/0  
750/=α           

),( *ASOd  085/1  633/0  602/0  651/0  631/0  846/0  597/0  656/0  761/0  

),( *ASTd  394/1  844/0  394/0  395/1  429/0  667/0  603/0  624/0  705/0  

),( *AWOd  501/1  875/0  471/0  514/0  727/1  875/0  703/0  783/0  737/0  

),( *AWTd  534/1  610/0  834/0  581/0  537/0  633/0  614/0  505/0  835/0  

),( −ASOd  575/0  567/0  838/0  949/0  369/1  355/0  403/0  644/0  639/0  

),( −ASTd  267/0  356/0  047/1  206/0  571/1  533/0  397/0  676/0  695/0  

),( −AWOd  160/0  325/0  969/0  086/1  273/0  325/0  297/0  517/0  663/0  

),( −AWTd  126/0  590/0  606/0  019/1  463/1  567/0  386/0  795/0  565/0  
1=α           

),( *ASOd  177/1  644/0  600/0  669/0  639/0  832/0  629/0  659/0  778/0  

),( *ASTd  434/1  870/0  378/0  406/1  425/0  689/0  637/0  615/0  707/0  

),( *AWOd  524/1  871/0  459/0  525/0  736/1  871/0  724/0  794/0  746/0  

),( *AWTd  547/1  628/0  839/0  601/0  546/0  644/0  652/0  504/0  850/0  

),( −ASOd  484/0  557/0  841/0  932/0  362/1  368/0  371/0  642/0  623/0  

),( −ASTd  226/0  330/0  062/1  194/0  575/1  511/0  363/0  685/0  693/0  

),( −AWOd  136/0  329/0  982/0  075/1  264/0  329/0  277/0  507/0  655/0  

),( −AWTd  114/0  573/0  601/0  999/0  454/1  557/0  348/0  797/0  55/0  

  های مختلفαآل فازی به ازایایده-آل فازی و حل ضدمحاسبه فاصله هر گزینه از حل ایده: 5جدول 

 
 رتبه بندی     CCمقدار   
α  SO ST WO WT   SO ST WO WT 
0 0/533 0/474 0/375 0/508   1 3 4 2 
25/0  0/520 0/466 0/370 0/498   1 3 4 2 
5/0  0/508 0/457 0/366 0/488   1 3 4 2 

75/0  0/495 0/449 0/361 0/478   1 3 4 2 
1 0/483 0/441 0/356 0/468   1 3 4 2 

  های معینαها به ازای بندی گزینهی هر گزینه و رتبهکی نزدبیضرمحاسبه شاخص  : 6جدول 
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  گیری   نتیجه5
اما در . های قطعی فرض نموده است را در محیطی از دادهمسالهگیری  تصمیم مسایلاکثر مطالعات موجود در     

 بـه صـورت   بایست مقـادیر    باشد و می  شود که تعیین مقادیر دقیق برای معیارها مشکل می        ی حاالت مشاهده می   بعض
هـای فـازی   ها موجود را در محیطی فازی و با توجه بـه تئـوری مجموعـه     در این مقاله، ما گزینه    . فازی منظور گردد  

 و اوزان فاکتورهـا     نـرخ هـا   زی بـرای ارزیـابی       اعـداد فـا    بـه صـورت   متغیرهای گفتاری   . ایممورد ارزیابی قرار داده   
آل گیری چند معیاره گروهـی، مـا حـل ایـده            تصمیم مسایل در   TOPSISاستفاده گردیده، آنگاه بر اساس مفاهیم       

بنـدی اعـداد فـازی فاصـله بـین دو      آل فازی را تعریف کرده، و سپس با توجه به رویکرد رتبه    فازی و حل ضد ایده    
ی هـر گزینـه محاسـبه گردیـده تـا بـر اسـاس آن                کی نزد بیضردر نهایت، شاخص    . گرددعدد فازی را محاسبه می    

  .گزینه مناسب انتخاب گردد
 مسایلتوان از این روش برای سایر باشد، بدین منظور می شده بسیار ساده و انعطاف پذیر می ارایهروش فازی   

  .گیری در حوزه مدیریت استفاده گرددتصمیم
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