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 هقذهِ

تصموین گیمز     رٍشیک  Analytical Hierarchy Processیب  AHPیب  رٍش تحلیل سلسلِ هراتثی

تَهااس  اسم.  ایمي رٍش تَسمظ یلمب       MCDMیمب   Multiple-criteria decision-makingچٌذ هعیبرُ یب 

( در دِّ ّطتبد هیالد  اثذاع ضذ  در ایي رٍش لضبٍت افزاد خجزُ در هَرُ هسبلِ Thomas Saaty) ساعتی

 هَرد ثحث خَاّذ گزف. 

 ثِ صَرت سیز اس.: AHPحل یک هسئلِ تصوین گیز  چٌذ هعیبر ثب استفبدُ اس رٍش  ّب  خالصِ گبم

در ایي گبم هسئلِ ثِ صمَرت یمک سلسملِ هزاتمت      :( تعریف تِ صَرت سلسلِ هراتة درختی1گام 

یمب   ، یلتزًبتیَّمب 3ٍ در سمغح   ّمب هعیبر 2در سمغح   ،ِّذف هسمبل  1ضَد: در سغح  هی چٌذ سغحی تعزیف

ضَد  هی سلسلِ هزاتت ثِ صَرت گزُ ًوبیص دادُ ایي در ّز یک اس عٌبصز هَجَددٌّذ   یه تطکیل ّب گشیٌِ

سمغح  در یک ضَد  ثیي عٌبصز  هی یک سغح ٍ سغح دیگز اس عزیك یبل هطخص ّب ثیي عٌصز ٍ ارتجبط هب

ثزا  رٍش ضمذى هَومَع    تَاًذ دارا  سیز سغح فزعی ًیش ثبضذ  هی یبل هَجَد ًیس.  الجتِ ّز سغح اصلی

 سًین  یک هثبل هی

 اًتخاب یک شغل هثال

 سیز در ًظز اس.:ذُ چْبر هعیبر ٌفزض کٌیذ کِ جْ. اًتخبة ضغل یی

 ًِهیشاى حمَق سبال (SAL) 

  هحیظ کبر (QL) 

 ( عاللِ هٌذ  ثِ ضغلIN) 

 هحل کبر (NF) 

یکمی را اًتخمبة    Job1  ،Job2  ٍJob3خَاّین اس ثیي سمِ ییطمٌْبد ضمغلی     هی ثب تَجِ ثِ ایي هعیبرّب

 ضَد: هی ایي اًتخبة ثِ صَرت سیزسلسلِ هزاتجی کٌین  ًوبیص 
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در ایي گبم ثب اسمتفبدُ اس ًظمز    ( تعییي اّویت ّر هعیار از دیذ تصوین گیرًذُ یا فرد خثرُ:0گام 

ضَد ٍ ثمب   هی افزاد خجزُ، اّوی. ًسجی هعیبرّب  ًسج. ثِ ّن تعییي یبتصوین گیزًذُ یب تصوین گیزًذگبى 

، ٍسى رٍش اًتخاب ٍزىاستفبدُ اس 
iw  هعیبرi –یبثذ  ثمزا  هحبسمجِ ٍسى   هی ام تخصیص n   فمزض هعیمبر 

 ضَد: هی

1 2

1

1 , ( , ,..., )
n

i n

i

w w w w w


    

 jدر ایي گبم اهتیمبس ًسمجی یلتزًمبتیَ     ( تعییي اهتیاز ًسثی ّر آلترًاتیَ تا تَجِ تِ هعیارّا:3گام 

ثب تَجِ  i ًسجی ثِ یلتزًبتیَثیبًگز عاللِ ٍ  دّین هی ًوبیص  Sij ثِ صَرت کِ ثذس. هی ییذ  iًسج. ثِ هعیبر 

ثب استفبدُ اس رٍش تخصیص اهتیبس ًسجی ٍ ثب کوک اعالعمبت ٍرٍد  اس تصموین    Sijهحبسجِ   اس. iثِ هعیبر 

 :ضَد کِ هی   در ایي حبل. ًیش فزضضَد هی گیزًذگبى اًجبم
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در ایي گبم اهتیبس ًْبیی ّز یلتزًمبتیَ ثمب اسمتفبدُ اس ٍسى     ًْایی ّر آلترًاتیَ: : هحاسثِ اهتیاز4گام 

 ضَد: هحبسجِ هی ثِ صَرت ّبهعیبرتوبهی ًسج. ثِ  jًسجی ّز هعیبر ٍ اهتیبس ًسجی یلتزًبتیَ 
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}ضَد کِ  هی اًتخبة یلتزًبتیَ یب گشیٌِ ا  تْتریي آلترًاتیَ:: اًتخاب 5گام  }j
j

Max P  داضتِ ثبضذ 

تصوین گیزًذُ اس.  ثزا  هثمبل   ّب  تعییي هیشاى ًبسبسگبر  لضبٍت   AHPیکی اس هْتزیي هشایب رٍش 

ثبیمذ   فرد کاهال هٌطقای اّوی. داضتِ ثبضذ، اس دیذ یک  Cسِ ثزاثز هعیبر  Bٍ هعیبر   Bثزاثز دٍ Aاگز هعیبر 

ارسش گذار   ٌذکِ کبهال هٌغمی ًیست ّب ، ضص ثزاثز ثبضذ  اهب اس دیذ اًسبىCًسج. ثِ هعیبر  Aاّوی. هعیبر 

ثب استفبدُ اس  تَاًذ کبهال ثزاسبس ًظز تصوین گیزًذُ تعییي ضَد  هی اّوی. ًسجی ّز دٍ هعیبر ًسج. ثِ ّن

ی تَاى هیشاى سبسگبر  تصوین گیزاى را هحبسجِ کزد ٍ در صَرت ًبسبسگبر ثَدى تصوین گیمز،  ه AHPرٍش 

 ٍ  را اس فزایٌذ اًتخبة تصوین ًْبیی حذف کزد 

 ضَد  ّب  اضبرُ ضذُ در ثبال ثب جشییبت ثیطتز ثیبى هی در اداهِ ایي جشٍُ، گبم

 Assign weights to criteriaرٍش اًتخاب ٍزى ّر هعیار 

هااتری   هعیبر در هسبلِ هَجَد اس.  اثتذا ثب ًظمز تصموین گیزًمذُ )یمب افمزاد خجمزُ (        nٌیذ فزض ک

n( Pairwise Comparison Matrix) هقایسِ جفتی nA  کِ در یى ّز عٌصز  دّین هی را تطکیلija  ثیبًگز

 اس.  دارا  اٍلَی.ام -jام ًسج. ثِ هعیبر – iکِ اس دیذ تصوین گیزًذُ چمذر هعیبر  یى اس.



 www.behinehyab.com        نخستین مرجع تخصصی آموزش تحقیق در عملیات

5 
 

  ضَد هیعذد  سیز استفبدُ  همیبساس سیستن اًجبم ایي همبیسِ، جْ. 

 

  را ثبیذ هذًظز گزف. ًکتِ سیز رعبی. سِدر ٌّگبم تطکیل ایي هبتزیس 

ثِ ایمي   ام اّوی. دارد -iهعیبر  k/1ام -jام اّوی. داضتِ ثبضذ هعیبر – j هعیبر ثزاثز kام  iاگز هعیبر  :1ًکتِ 

 ضَد  اتالق هی اصل ٍاراًگیاصل، 

 aii = 1 :0 ًکتِ

 ثزا  هثبل هی تَاًیذ در هبتزیس همبیسِ جفتی دٍ ًکتِ فَق را هطبّذُ کزد 

 

 یک اس.  ثزاثز هبتزیسایي  Rankیب رًک  هزتجِ :3ًکتِ
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ذ کٌم  همی  ثِ ّن هطخصکِ اٍلَی. هعیبرّب را ًسج.  Aجفتی   ّب هبتزیس همبیسِ، اثتذا ثبیذ AHPدر رٍش 

 کٌذ  هی ٍسى ّز هعیبر را هطخص حمیم. ایي ثزدارضَد کِ در  هی تجذیل ثِ ثزدار

 

تَاًمذ ثمز رٍ  یمک ثمزدار      همی  را  Linear Transformationیب  تثذیل خطییک هبتزیس در حمیم. یک 

 دارین:اعوبل کٌذ  ثزا  هثبل 

 

 ثزا  تعییي ٍسى هعیبرّب ًیبس ثِ تعبریف سیز اس.:

ثزدار  اس. کِ ٍلتی تجذیل خغی ثز رٍ  یى اعومبل ضمَد فممظ عمَل یى       Eigen Vectorsیب  تردار ٍیژُ

  کٌذ ٍ ًِ جْ. یى هی تغییز

 دارین:کٌذ  ثزا  هثبل  هی در حمیم. اًذاسُ ایي تغییز عَل را هطخص Eigen Valueیب  هقذار ٍیژُ
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 کٌین  هی ثِ یک ثزدار ٍسًی اس هفَْم ثزدار ٍیژُ استفبدُ Aجْ. تجذیل هبتزیس 

T TAw w   

 کِ در یى:

A  ،هبتزیس همبیسبت جفتی 

Tw  ٍ ثزدار ٍیژُ یب ّوبى ثزدار ٍسًی 

  همذار ٍیژُ ّستٌذ 

 ضَد  هی فزم گستزدُ هعبدلِ فَق ثِ صَرت سیز هجَْل ّستٌذ  Tw  ٍدر ایي سیستن هعبدالت 
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 اس عزف دیگز دارین:

1 2 ... 1nw w w     

)detٍ ّوچٌیي ثبیذ  ) 0A I   ثبضذ کِ اس رٍ  یى ضَد ٍ سپس ثب حل دستگبُ فمَق   هی تعییي

1 2, ,..., nw w w تخویٌی کِ ّب  کٌین اس رٍش هی   در عول ثِ دلیل ٍل. گیز ثَدى سعیرا ثذس. هی یٍرین 

  بدُ کٌین استفثب دل. کبفی ایي همبدیز را ثذس. هی یٍرد 

تا حل تشاریحی  جاسٍُ ایاي    ا ٍ حل هثال ّ AHPرٍش  ترای هطالعِ اداهِتَجِ: 

تْیاِ   www.behinehyab.comتاِ ًشااًی   تْیٌاِ یااب   از طریق ٍب سایت  درس را

 فرهاییذ.
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