هدیر پالس ارائِ کٌٌدُ ًرم افسارّای تصوینگیری چٌدهعیارُ ،پرسشٌاهِ آًالیي ،اًَاع پرسشٌاهِ ،طراحی پرسشٌاهِ ٍ هشاٍرُ علوی

info@modirplus.com

www.modirplus.com

ویکور فازی()fuzzy vikor
ٍیىَر یه اثشار هؤثز در تصوین گیزی ثِ هٌظَر ثْیٌِعبسی عیغتنّبی پیچیذُ عت .ایي رٍػ تَعظ آپزیىٍَیچ ٍ سًگ
تَعؼِ یبفت.
ولوِ ٍیىَر ثزگزفتِ اس ًبم صزثغتبًی ثِ هؼٌبی "ثْیٌِ عبسی چٌذهؼیبرُ ٍ حل عبسؽی" اعت .ایي رٍػ رٍی دعتِ ثٌذی ٍ
اًتخبة اس یه هجوَػِ گشیٌِ ّب توزو ش داؽتِ ٍ جَاة ّبی عبسؽی را ثزای یه هغئلِ ثب هؼیبرّبی هتضبد تؼییي هیوٌذ.
هٌظَر اس جَاة عبسؽی ًشدیىتزیي جَاة هَجِ ثِ جَاة ایذُآل اعت وِ ولوِ عبسػ ثِ یه تَافك هتمبثل اعالق هیؽَد.
ٍیىَر فبسی در همبالت ثِ رٍس ثِ عَر گغتزدُای اعتفبدُ ؽذُ اعت وِ ًوًَِ آى در سیز آٍردُ ؽذُ اعت:


رضبیت هؾتزی در ثبًه(( )2013آدرط) (داًلَد)



اًتخبة رٍػ تذارن ثزای یه ؽْز(( )2014آدرط)(داًلَد)



ارسیبثی خذهبت ثیوبرعتبى در تبیلٌذ(( )2014آدرط)(داًلَد)



ارسیبثی ؽزوت ّبی هختلف هثالً ؽزوت عیوبى(( )2014آدرط)(داًلَد)



آعیت پذیزیْبی تأهیي آة در وزُ(( )2013آدرط)(داًلَد)



ثْذاؽت ٍ درهبى رٍػّبی دفغ سثبلِ(( )2013آدرط)(داًلَد)



ارسیبثی ریغه ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آى(( )2012آدرط)(داًلَد)



ثزًبهِ ریشی هٌبثغ آة(( )2011آدرط)(داًلَد)



رتجِ ثٌذی هؾىالت ؽزوت ّبی ثیوِ(( )2012آدرط)(داًلَد)



اًتخبة تأهیي وٌٌذُ(( )2011آدرط)(داًلَد)



ارسیبثی ویفیت خذهبت فزٍدگبُ ّب(( )2011آدرط)(داًلَد)



ثزًبهِریشی ثزای اًزصی ّبی تجذیذپذیز(( )2010آدرط)(داًلَد)



ثزٍى عپبری پزٍصُّب(( )2002آدرط)(داًلَد)



ٍ ....

ٍیىَر فبسی در ّز جب وِ رتجِ ثٌذی هغزح ثبؽذ وبرثزد سیبدی دارد ثِ ٍیضُ در رؽتِّبی سیز:









هذیزیت(ثبسرگبًی ،صٌؼتی ،فٌبٍری اعالػبت،تىٌَلَصی ،هبلی ،وبرآفزیٌی ،هٌبثغ اًغبًی ،اجزایی،هذیزیت
اهَرؽْزی)... ٍ MBA،
صٌبیغ
هذیزیت جْبًگزدی
جﻐزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی ؽْزی
وتبثذاری
ػلَم اجتوبػی
ػلَم تزثیتی
هذیزیت آهَسؽی

ٍیکَر فازی AHP ،فازی ،تاپسیس فازی ،دیوتل فازی ANP،فازی ،تاپسیس ،دیوتل ،آًترٍپی شاًَى ،پرسشٌاهِ آًالیي ٍ ....
در صَرت هشاٍرُ در هَرد ّر یک از تکٌیک ّای چٌد هعیارُ یا سایر هَارد(آهار ،الگَریتن ّای فراابتکاری ،شبکِ ّای عصبی ٍ  )....بِ
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 آهَسػ ٍ ثْغبسی هٌبثغ اًغبًی
 ػلَم تزثیتی
 هؾبٍرُ
 رٍاًؾٌبعی
 ثؼضی اس رؽتِ ّبی هزتجظ ثب پشؽىی
 هحیظ سیغت
... ٍ 
ثِ عَر خالصِ رٍػ ٍیىَر ثذیي صَرت اعت:

تؼییي هؼیبرّب ٍ گشیٌِ ّب
هؾخص وزدى ٍسى ّز هؼیبر
ٍ هثجت ٍ هٌفی ثَدى هؼیبر

هؾخص وزدى همذار هغلَثیت
1
گزٍّی ()V

ًزهبل وزدى دادُّب

ثِدعت آٍردى همبدیز 𝑆𝑄 ٍ𝑅 ،
ثزای ّز گشیٌِ

دیفبسی وزدى همبدیز ٍ ثِدعت
آٍردى همبدیز 𝑔𝑆𝑄𝑔 ٍ 𝑅𝑔 ،

رتجِ ثٌذی ثز اعبط همذار 𝑔𝑄

رتجِ ثٌذی ثز اعبط 𝑔𝑆ٍ 𝑅𝑔 ،

(ّزچِ 𝑔𝑄 ووتز ،رتجِ ثْتز)

𝑔𝑄
راُ حل عبسؽی

ثزرعی دٍ ؽزط ٍ عِ حبلتٍ 2
رتجِثٌذی ثز اعبط ًَع حبلت پیؼ آهذُ

 -1هؼوَال هغلَثیت گزٍّی  0/5در ًظز گزفتِ هیؽَد.
 -2در ٍیىَر (ٍ ٍیىَر فبسی) ّویؾِ دٍ ؽزط  -1هشیت لبثل لجَل  -2ثجبت لبثل لجَل در تصوینگیزی ٍجَد دارد ٍ ّویؾِ ثز اعبط ایي دٍ ؽزط عِ
حبلت ثِ ٍجَد هیآیذ.

ٍیکَر فازی AHP ،فازی ،تاپسیس فازی ،دیوتل فازی ANP،فازی ،تاپسیس ،دیوتل ،آًترٍپی شاًَى ،پرسشٌاهِ آًالیي ٍ ....
در صَرت هشاٍرُ در هَرد ّر یک از تکٌیک ّای چٌد هعیارُ یا سایر هَارد(آهار ،الگَریتن ّای فراابتکاری ،شبکِ ّای عصبی ٍ  )....بِ
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ثزای ٍاضح ؽذى رٍػ ٍیىَر فبسی یه هثبل آٍردُ ؽذُ اعت:

 لذم اٍل :تؼییي گشیٌِ ّب ٍ هؼیبرّب
فزض وٌیذ یه ًفز لصذ خزیذ یه هبؽیي دارد اٍ عِ ًَع هبؽیي را در ًظز دارد(هبؽیي الف ،هبؽیي ة ٍ هبؽیي ج) ٍلی
ًویداًذ وِ وذام ًَع هبؽیي را ثخزد چَى ثؼضی هبؽیي ّب در ثؼضی هؼیبر خَة ٍلی در ثؼضی هؼیبرّب ضؼیف ّغتٌذ.
هؼیبرّبی اٍ ثزای خزیذ هبؽیي ػجبرتٌذ اس لیوت ،ویفیت ،خذهبت پظ اس فزٍػ ٍ سهبى تحَیل هبؽیي.
هؼیبرّب ّن ثزای اٍ اّویت(یب ٍسى) یىغبى ًذارًذ(لیوت ،0/45:ویفیت ،0/3:سهبى تحَیل هبؽیي ٍ 0/15:خذهبت پظ اس
فزٍػ)0/1:

 لذم دٍم :تؾىیل هبتزیظ تصوینگیزی
در ایي گبم گشیٌِ ّب(هبؽیي الف ،هبؽیي ة ٍ هبؽیي ج) را در عغزّب ٍ هؼیبرّب(لیوت ،ویفیت ،خذهبت پظ اس فزٍػ ٍ سهبى
تحَیل هبؽیي ).را در عتَى ّب لزار دادُ هی ؽَد.
جذٍل -1هبتزیظ تصوین گیزی
هؼیبر

خذهبت پظ اس فزٍػ

سهبى تحَیل هبؽیي

ویفیت

لیوت

هتَعظ

سیبد

سیبد

خیلی سیبد

هبؽیي الف

هتَعظ

ون

هتَعظ

هتَعظ

هبؽیي ة

سیبد

خیلی ون

هتَعظ

ون

هبؽیي ج

0/1

0/15

0/3

0/45

اّویت هؼیبر

هثجت

هٌفی

هثجت

هٌفی

ًَع هؼیبر

گشیٌِ

 هؼیبری هٌفی اعت وِ ثب افزایؼ آى هغلَثیت وبّؼ یبثذ ،هثال افشایؼ لیوت یب افشایؼ سهبى تحَیل هبؽیي
هغلَة ًیغت پظ آى هؼیبر هٌفی اعت.
 هؼیبری هثجت اعت وِ ثب افزایؼ آى هغلَثیت افشایؼ یبثذ ،هثال افشایؼ ویفیت یب افشایؼ خذهبت پظ اس فزٍػ،
هغلَة اعت پظ آى هؼیبر هثجت اعت.
 در ایي هثبل همذار هغلَثیت گزٍّی( )vثزاثز  0/5در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.



لذم عَم :اجزای ٍیىَر فبسی

چَى ایي فبیل صزفبً ثزای آهَسػ ولی ثَدُ در ایي لغوت هزاحل تىٌیه ٍیىَر فبسی تَضیح دادُ ًوی ؽَد .ؽوب ثزای
هؾبّذُ هزاحل تىٌیه ٍیىَر فبسی هی تَاًیذ نسخه دموی نرم افسار ویکور فازی مذیر پالس(کلیک کنیذ) اعتفبدُ
وٌیذ .خزٍجی ایي ًزم افشار فبیل  wordثَدُ ٍ ؽبهل توبم فزهَلّب ٍ جذاٍل ثِ صَرت گبم ثِ گبم اعت .ایي ًغخِ وبهالً
ٍیکَر فازی AHP ،فازی ،تاپسیس فازی ،دیوتل فازی ANP،فازی ،تاپسیس ،دیوتل ،آًترٍپی شاًَى ،پرسشٌاهِ آًالیي ٍ ....
در صَرت هشاٍرُ در هَرد ّر یک از تکٌیک ّای چٌد هعیارُ یا سایر هَارد(آهار ،الگَریتن ّای فراابتکاری ،شبکِ ّای عصبی ٍ  )....بِ
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رایگبى ثَدُ ٍلی در تؼذاد گشیٌِ ،تؼذاد هؼیبر ٍ تؼذاد گشیٌِّبیی وِ ٍارد هیوٌیذ هحذٍدیت ٍجَد دارد(.تؼذاد گشیٌِ حذاوثز
5تب ،تؼذاد هؼیبر حذاوثز  5تب ٍ تؼذاد خجزُ حذاوثز 5تب)
ثِ هب دادُ هیؽَد وِ ثز اعبط آى تصوینگیزی هیوٌین:

ثؼذ اس اًجبم ٍیىَر فبسی همبدیز عِ ؽبخص ٍ ،


 :هجَع ٍسیي فبسی اعت .وِ اس هجوَع همبدیز هؼیبرّب در ّز گشیٌِ ثِدعت هیآیذ.



 :هبوشیون ٍسیي فبسی اعت .وِ اس هبوشیونگیزی همبدیز هؼیبرّب در ّز گشیٌِ ثِدعت هیآیذ.



ٍ

 :همذاری اعت وِ ثب تَجِ ثِ همذار

ثِ دعت هیآیذ.

ثب تَجِ ثِ تَضیحبت دادُ ؽذُ ٍ جذٍل تصوینگیزی همبدیز

،

ٍ ثِ صَرت سیز اعت.

جذٍل  -2همبدیز Q ٍ R ،S

0.329

)(-0.46,0.388,1

0.309

)(0.113,0.338,0.45

0.446

)(-0.083,0.483,0.9

هبؽیي
الف

0.083

)(-0.685,0.082,0.852

0.132

)(-0.033,0.113,0.338

0.274

)(-0.283,0.283,0.813

هبؽیي
ة

0

)(-0.744,0,0.744

0.116

)(-0.038,0.1,0.3

0.1

)(-0.429,0.1,0.629

هبؽیي
ج

،

ٍ

همبدیز دیفبسی ؽذُ

رتجِ ثٌذی ثز اعبط

،

ٍ ّغتٌذ.

،

در جذٍل ً 3ؾبى دادُ ؽذُ اعت

ٍ

جذٍل  -3رتجِثٌذی Q ٍ R ،S

هبؽیي

3

3

3

2

2

2

هبؽیي ة

1

1

1

هبؽیي ج

الف

.

 لذم چْبرم :رتجِثٌذی
حبل هی تَاى ثز اعبط همذار

رتجِ ثٌذی را اًجبم داد یؼٌی ّز چِ همذار

ووتز ثبؽذ رتجِ ثْتزی ثِ دعت هیآٍرد.

ٍیکَر فازی AHP ،فازی ،تاپسیس فازی ،دیوتل فازی ANP،فازی ،تاپسیس ،دیوتل ،آًترٍپی شاًَى ،پرسشٌاهِ آًالیي ٍ ....
در صَرت هشاٍرُ در هَرد ّر یک از تکٌیک ّای چٌد هعیارُ یا سایر هَارد(آهار ،الگَریتن ّای فراابتکاری ،شبکِ ّای عصبی ٍ  )....بِ
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ثب تَجِ ثِ جذٍل فالى هبؽیي ج اثتذا ثْتزی هبؽیي عپظ هبؽیي ة ٍ در ًْبیت هبؽیي الف ثِ ػٌَاى ثذتزیي هبؽیي رتجِ-
ثٌذی هی ؽَد.
اگز ثِ دًجبل راُ حل عبسؽی ّغتیذ هزحلِ ًْبیی ٍیىَر ثذیي صَرت سیز اعت:
ثزای تؼییي رتجِ ثٌذی عبسؽی(یب تَافمی) دٍ ؽزط ثبیذ ثزرعی ؽَد -1 :ؽزط هشیت لبثل لجَل  -2ؽزط ثجبت لبثل لجَل در
تصوینگیزی
ثز اعبط ایي دٍ ؽزط عِ حبلت ثِ ٍجَد هیآیذ ٍ ثب تَجِ ثِ رتجِ گشیٌِ ثب تَجِ ثِ همبدیز

،

ٍ

رتجِ ثٌذی عبسؽی

صَرت هیگیزد.
تَجِ ؽَد وِ در جَاة عبسؽی رتجِثٌذی گشیٌِّب ثب تَجِ ثِ عِ حبلتی وِ ثِ ٍجَد هیآیذ هی تَاًذ:
 -1چٌذ گشیٌِ اٍل ثز اعبط رتجِ ثٌذی
یب  -3دلیمب ؽجیِ رتجِ ثٌذی ثز اعبط

اًتخبة ؽَد -2هیتَاًذ فمظ دٍ گشیٌِ اٍل ثز اعبط رتجِثٌذی

اًتخبة ؽَد

ثبؽذ

در راُحل عبسؽی در ایي هغألِ حبلت  3پیؼ آهذُ ٍ دلیمبً رتجِثٌذی هثل جذٍل  3اعت.
ثزای دیذى ؽزط ّب ،حبلت ّب ٍ فزهَل ّبی هزثَط ثِ آى ّب حتوب نسخه دموی نرم افسار ویکور فازی مذیرپالس(کلیک
کنیذ) را اجزا وٌیذ.

تفاوت تكنيك  Vikorفازی و  TOPSISفازی
یىی دیگز اس رٍػ ّبی تصوین گیزی چٌذ هؼیبرُ ثز پبیِ ًشدیىی ثِ جَاة ایذ ُآل ،رٍػ  TOPSISاعت .در TOPSIS
گشیٌِ اًتخبثی ثبیذ ووتزیي فبصلِ اس جَاة ایذُ آل ٍ دٍرتزیي فبصلِ اس جَاة ضذ ایذُآل را داؽتِ ثبؽذ .رٍػ  TOPSISدٍ
ًمغِ هزجغ( ایذُآل ٍ ضذ ایذُآل )را هؼزفی هیوٌذ ٍلی اّویت ًغجی فَاصل اس ایي دٍ ًمغِ را در ًظز ًویگیزد .رٍػّبی
 TOPSIS ٍVIKORاًَاع هتفبٍتی اس ًزهبلعبسی را ثزای حذف ٍاحذّبی عٌجؼ هؼیبرّب ثىبر هی گیزًذ ،در حبلی وِ
رٍػ  VIKORاس ًزهبلعبسی خغی ٍ رٍػ  TOPSISاس ًزهبل عبسی ثزداری اعتفبدُ هیوٌٌذ .همذار ًزهبلعبسی ؽذُ در
رٍػ  VIKORثِ ٍاحذ عٌجؼ هؼیبر ٍاثغتِ ًیغت ٍ ایي در حبلی اعت وِ همبدیز ًزهبل عبسی ؽذُ تَعظ رٍػ
TOPSISهوىي اعت ثِ ٍاحذ عٌجؼ هؼیبر ٍاثغتِ ثبؽٌذ)چَ ٍ ّوىبراى.(2002 ،

ٍیکَر فازی AHP ،فازی ،تاپسیس فازی ،دیوتل فازی ANP،فازی ،تاپسیس ،دیوتل ،آًترٍپی شاًَى ،پرسشٌاهِ آًالیي ٍ ....
در صَرت هشاٍرُ در هَرد ّر یک از تکٌیک ّای چٌد هعیارُ یا سایر هَارد(آهار ،الگَریتن ّای فراابتکاری ،شبکِ ّای عصبی ٍ  )....بِ
آدرس  info@ modirplus.comایویل بسًید.

