
 

 سلسله تحليل فرايند روش اساس بر معياره چند گير تصميم برا قو ابزار يک Expert choice افزار نرم

 در Expert choice گذاران پايه از يکي ( SAATY ) ساعتي ال توماس توسط بار اولين که که باشد مي مراتبي

 . شد مطرح پنسيلوانيا دانشگاه

AHP  ها گزينه ارجحيت و متفاوت ها معيار اهميت ارزيابي و دهي سازمان برا ساختار يک آوردن فراهم با 

 .کند مي آسان را گير تصميم فرايند ، گيرندگان تصميم برا

  : ميباشد يکسان Expert choice  و AHP در زير مراحل

  مراتبي سلسله مدل ساختن

  مدل به گروهي گير تصميم قابليت دادن

 گير تصميم در آنها اهميت تعيين برا معيارها زير و معيارها دو به دو مقايسه

  ها گزينه بهترين تعيين برا تلفيق و سنتز

 حساسيت آناليز انجام

ابتدا بايد به دو اصل زير با دقت توجه  Expert choiceقبل از شروع برا ساخت يک مدل در  برنامه  

شود . با استفاده از اين دو اصل قادر خواهيم بود تا پيچيده ترين مسايل را به درستي و با دقت باال مدل 

 کنيد .



عنصر نداشته باشيد زيرا تجربه نشان داده است که  ۹: سعي کنيد در يک دسته و گروه بيشتر از  ۱اصل    

عامل در يک زمان را ندارد و اين  ۹درک الزم برا بررسي و کار کردن با بيش از  بشر قدرت شناسايي و

 گردد . پارامتر باعث ورود خطا و عدم دقت در محاسبات مي

: عناصر قابل مقايسه را در يک دسته قرار دهيد و عناصر را به علت تفاوت در مقدارشان از هم  ۲اصل    

 کم اهميت را در گروه عناصر پر اهميت قرار ندهيم .منفک نسازيد . به بيان ديگر عناصر 

 

 Expert Choiceروند ايجاد مدل در    

 قدم اول) وارد کردن نام مدل و هدف نهايي

 را اجرا نماييد Expert choiceابتدا برنامه 

 کنيد Okرا انتخاب کرده سپس    Create New Modelبا استفاده از پنجره ظاهر شده گزينه 

 گزينه ها زير روبرو خواهيم شد :با سه 

١.Recent  

٢.Sample  

٣.Browse 

خواهد که از شما مي Description   Goalکردن پنجره ديگر ظاهر ميشود با عنوان openپس از 

 تا شرحي در مورد هدف خود وارد کنيد



 

 انتخاب ساختار -۳شكل 

 

 وارد کردن هدف نهايي -۵شکل 



  معيارها وارد کردنقدم دوم )

 Insertگزينه   Editمنو و سپس از  کليک کرده هدفابتدا رو  برا وارد کردن اولين معيار-١

Child of Current Node . را انتخاب کنيدآنگاه گره ا در پايين هدف شما مشخص ميشود 

 را وارد کنيد .  Enterنام اولين معيار را وارد کرده سپس -٢

کنار هدف پس از وارد کردن اولين معيار به رنگ  توجه داشته باشيد که مستطيل خاکستر رنگ

 زرد تبديل ميشود رنگ زرد بدان معناست که معيارهايي در زير هدف وجود دارد .

توجه داشته باشيد که هنگامي که شما دومين معيار را وارد ميکنيد مستطيل زرد رنگ کنار هدف 

ن معناست که معيار ها زير اکنون شامل مستطيل قرمز رنگي درون خود ميباشد که اين بدا

 هدف ارزيابي نشده اند .

با اين کار به اين  را دو بار فشار ميدهيم Enterبرا متوقف کردن فرايند افزودن معيار ها دکمه -٣

 عمل خاتمه ميدهيم .



 

 معيارهاوارد کردن  -۵شکل 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 معيارها مساله

 

 



 ها اضافه کردن زير معيارقدم سوم ) 

 Insertگزينه  Editابتدا رو معيار که ميخواهيم زير معيار برا آن ايجاد کنيم کليک کرده از منو 

Child of Current Node  کنيم و را انتخاب ميکنيم و عنوان مورد نظر را تايپ ميEnter  را دو بار

 ميزنيم تا اين کار متوقف شود .

 

 

 زير معيارهاوارد کردن  -۵شکل 



 اضافه کردن گزينه ها قدم چهارم ) 

کليک کرده سپس پنجره ا باز خواهد شد که نام  Insert رو Alternativeگزينه  Editاز منو ابتدا 

 .دکني د را در آنجا واردنمقايسه شو بايدرا که  يييا اسم طرح ها پروژه ها

  

 

 گزينه ها(آلترناتيو)وارد کردن  -۵شکل 

 



 

 

رو   Viewاز منو  سلسله مراتبي مدل به صورت برا نشان دادن  .کامل است شما حال مدل 

 کليک کنيد. Hierarchy Viewگزينه 

 



 

 

 ساختار سلسله مراتبي مدل



 زوجيمقايسه 

فرآيند مقايسه اهميت، ارجحيت يا درست نمايي دو عنصر نسبت به عنصر سطح باالتر 

اين امر در نهايت به مقايسه زوجي گزينه ها نسبت به هر يك از معيارها و نيز مقايسه معيارها نسبت به هدف 

منتهي خواهد گرديد 

توانايي آن در دريافت داده ها كمي و كيفي  اکسپرت چويساز جمله ويژگي ها منحصر به فرد نرم افزار 

است. 

 

 :انواع مقايسه ها

 مقايسه دو به دو وجود دارد :سه نوع مختلف ـ  

١(Importance  ( اهميت): . مناسب ترين روش در هنگام مقايسه معيارها مي باشد 

۲(Preference  ( ارجحيت)به نسبت را ها گزينه ميخواهيم که هنگامي در روش ترين : مناسب 
 . کنيد مقايسه... )  ، معيار زير ، معيار( موضوع

٣(Likelihood  ( احتمال کلي): و ها گزينه مورد در و شده استفاده ها خروجي احتمال مقايسه برا 

 .دارد كاربرد معيارها

را انتخاب کرده و سپس يکي از سه  Typeگزينه  Assessmentبرا تعيين نوع مقايسه از منو 

 کنيم .گزينه باال را انخاب مي



 

 

 مقايسه نسبي معيارها -10شكل 
 

 حالت ها مقايسه

 ارزيابي مقايسه دو به دو وجود دارد :سه حالت ــ 

 در اين حالت با استفاده از واژگان انگليسي گره ها را مقايسه مي نماييم.: کالمي )١

 مقايسه براي گره ها بصورت گرافيكي مي باشد. در اين نوع مقايسه،: گرافيکي )٢



هر عنصر را بر عنصر مقياس امتيازدهي ، ميزان برتر  ۹: برا مقايسه عناصر با استفاده از عدد )٣

 کنند .ديگر تعيين مي

 و است مسأله به ما نگرش نوع دهنده نشان تنها كنيم مي انتخاب كه زوجي مقايسه حالت و نوع: مهم نكته     

 .داشت نخواهد اثر محاسبات در

 مقايسه معيارها

  Assessment از منو )  کليک کرده و Goalمعيارها رو هدف (برا شروع فرآيند مقايسه 

)  Pairwise گزينه انتخاب کنيد.از پنجره باز شده يکي از حالت ها مقايسه (کالمي،گرافيکي و عدد

نوع  Typeاز از آنجا كه قصد داريم تا ترجيحات مربوط به معيارها را وارد نماييم، (را انتخاب کنيد.

).انتخاب کنيد  Importanceرا  مقايسه

 

 



 

 شکل مقايسه کالمي

 Extreme تا Equal از لغاتي از استفاده با را عنصر دو نسبي اهميت شما کالمي مقايسه حالت از استفاده با

 . کرد خواهيد ارزيابي



 

 شکل مقايسه گرافيکي

حالت مقايسه گرافيکي با کليک و دراگ کردن خطوط مقايسه که به رنگ آبي يا قرمز به سمت چپ يا راست  

 گيردانجام مي



 

 مقايسه عددشکل 

 که پرسدمي شما از که شودمي ظاهر ا پنجره خودکار بصورت،  قضاوت ها را وارد کرديم تمامي آنکه از بعد

 و ماند خواهيد باقي پنجرههمان  در شما No دکمه رو کليک با ؟ هستيد محاسبه و قضاوت انجام به مايل آيا

 . کنيد بازنگر را اطالعات توانيدمي

 را انتخاب کنيد.  Calculate گزينه  Assessmentمحاسبه وزن ها از منو  برا



 

 محاسبه وزن ها

 

 وزن معيارها



 مقايسه زير معيارها

 Pairwise گزينه  Assessment از منو کليک کرده و   زير معيارها رو معيار مربوطهبرا مقايسه 

) را انتخاب کنيدانتخاب کنيد.از پنجره باز شده يکي از حالت ها  نوع (مقايسه (کالمي،گرافيکي و عدد

 مي باشد).  Importanceبرا زيرمعيارها  مقايسه

تکنيکي و نيازها سازماني به عنوان  -در اينجا مقايسات زوجي زير معيارها  مربوط به معيارها فني 

نمونه آورده شده است.

 

 

 کنيکيفني و ت مربوط به معيارشکل مقايسه عدد زير معيارها 



 

 شکل وزن زير معيارها مربوط به معيار فني و تکنيکي

 

 



 

 شکل مقايسه عدد زير معيارها مربوط به معيار نيازها سازماني

 

 

 نيازها سازمانيشکل وزن زير معيارها مربوط به معيار 

 



 مقايسه گزينه ها

برا مقايسه گزينه ها ابتدا رو زير معيار که مي خواهيم قضاوت ها با توجه به آن صورت گيرد کليک کرده 

 مي باشد). Preferenceنوع مقايسه برا گزينه ها(را انتخاب نماييد. Assessment  /  Pair wiseو 

 

 

 شکل مقايسه گزينه ها

 

 

 



 

 

 شکل وزن گزينه ها

 

 تركيب وزنها ج )

الزم است تا وزن  نهايي هر گزينه حال بعد از مقايسه زوجي و محاسبه وزن ها نسبي گزينه ها و معيارها،

 استفاده مي شود.  )  synthesisمحاسبه گردد. بدين منظور از عمل تلفيق ( 

 برا انجام عمل تلفيق بصورت زير عمل مي كنيم : 

 



 With Respect toيد و سپس بر رو گزينه را انتخاب کن Synthesizeاز منو اصلي گزينه

Goal  کليک کنيد پنجرهSynthesize بدين ترتيب  که نتايج تلفيق را نشان ميدهد آشکار خواهد شد

 . پاسخ ها نهايي مسأله را مشاهده خواهيم كرد

 

 

 شکل تلفيق وزن ها

 



 

 شکل وزن ها نهايي مساله

 

 توجه کنيد : Distributive و  Ideal modeبه گزينه ها 

Ideal mode  ) ايده آل ) : در اين حالت وزن نهايي به اين ترتيب بدست مي آيد که ابتدا برا هر  تلفيق

معيار وزن گزينه ها بر وزن مهمترين آنها تقسيم ميگردد ، سپس عدد حاصل در وزن معيار حاصل ضرب 

 هر گزينه تخصيص ميابد .ميشود و با جمع مقادير حاصل برا هر يک از گزينه ها عدد به 



Distributive  ) توزيعي ) : در اين حالت وزن معيار ها به وزن گزينه ها تقسيم ميشود و به  تلفيق

 باشد .اين ترتيب مجموع وزن نسبي گزينه ها تحت هر معيار برابر با وزن معيار مربوطه مي

 Synthesize دستورات

 : Summery  انجام آن رو بر راتلفيق  عمل شما که ا گره به نسبت را ها گزينه اهميت ا ميله نمودار 

 . ميدهد نشان ايد داده

Details  :ميدهد نشان شده انتخاب هدف به نسبت را ها گزينه و ها ارجحيت تمام از شبکه 

  

 



 

 حساسيت آناليز نمودارها

به تمام معيار ها هدف حساسيت گزينه ها را نسبت ا حساسيت انجام شده بر رو گره آناليزه

موجود در زير هدف نشان خواهد داد . اگر مدل ما دارا تعداد طبقات بيشتر از سه باشد آنگاه آناليز 

 حساسيت برا گره هايي در زير هدف نيز قابل انجام است .

 شما ميتوانيد چهار نوع از آناليز ها حساسيت را بطور همزمان ويا جداگانه انجام و مشاهده کنيم .

 پنج نوع آناليز حساسيت وجود دارد :

 ) dynamicديناميک ()١

 (performance)کارايي )٢

 (gradient)    گرادياني )٣

 ) head to headسر به سر ( )٤

 )  two dimensional(  دوبعد)٥

 اصلي منو از سپس کنيد کليک هدف گره رو ابتدا ابزار اين از استفاده برا:  ديناميک حساسيت آناليز

 ميزان در تغيير.  کنيد کليک  Dynamic رو بر سپس و کرده انتخاب را Sensitivity-Graphs گزينه



 درجه ديدن برا.  گيردمي انجام چپ سمت در معيار نوار کردن دراگ و کردن کليک توسط معيارها اهميت

 . کنيد کليک  Home آيکون رو بر اصلي ها اهميت

 

 

 ع آناليز حساسيتانوا

 



 

 ديناميک حساسيت نمودار

 

آناليز حساسيت کارايي : برا ديدن نمودار حساسيت کارايي همانند دستور قبل عمل ميکنيم يعني در منو 

. اين نمودار  کنيدرا انتخاب  Performanceکليک کرده و سپس  Sensitivity-Graphsاصلي بر رو 

نشان مي دهد که چگونه گزينه ها نسبت به گزينه ها ديگر با توجه به معيار ها و همچنين حالت کلي 

 اهميت بند شده اند .

  ارجحيت ها را در حالت اوليه قرار دهيد . Home توسط آيکون 



 

 

 حساسيت کارايي نمودار

 انند دستور قبل است .: دستور ايجاد اين نمودار م آناليز حساسيت گرادياني

در   X-Axisاين نمودار ارجحيت گزينه ها را همزمان نسبت به يک معيار نشان ميدهد . با کليک بر رو 

 .نمايان شود Xمنو دستورات شما اين توانايي را داريد که کدام معيار بر رو محور 

 



 

 حساسيت گرادياني نمودار

 

 : نحوه نمايش اين نمودار نيز مانند نمودار ها قبل است . نمودار سر به سر

در اين نمودار يک گزينه در سمت چپ و يک گزينه در سمت راست قرار دارد که گزينه سمت چپ 

همواره ثابت است .برا تغيير گزينه ها سمت راست بر رو نام گزينه ها موجود در باال صفحه 

تواند بر اساس وزن نيز نشان داده شود که برا مشاهده اين کلي مي کليک کنيد .همچنين ميزان ارجحيت

 را انتخاب کنيد . Weightedو   Optionحالت در نوار منو گزينه 

 



 

 سر به سرحساسيت نمودار 

 

: اين نمودار ارجحيت گزينه ها را نسبت به دو معيار ، بصورت همزمان نشان  نمودار حساسيت دوبعد

شما توانايي تغيير معيار ها موجود را خواهيد  Y-Axisو  X-Axisميدهد . با کليک کردن بر رو 

 داشت .مطلوب ترين گزينه باال سمت راست است و بدترين گزينه در پايين سمت چپ .

 



 

 نمودار حساسيت دوبعد

 



 

 چهار نوع آناليز حساسيت را بطور همزمانشکل نمايش 

 


