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چکیده
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره به يکی از حوزههای کاربردی و پرطرفدار در سالهای اخیر تبديلشده
است .از اين میان روش  AHPبه دلیل ويژگیهای منحصربهفرد موردتوجه بسیاری از محققین قرارگرفته
و در تحقیقات متعددی به کار گرفتهشده است .اين روش با فراهم آوردن امکان مقايسه زوجی میان گزينهها
با استفاده از عبارات زبانی ،تصمیمگیری را برای تصمیمگیرنده تسهیل میکند .اما همین امر باعث بروز
ناسازگاری در ماتريس تصمیم میشود .يکی از منشأهای ناسازگاری ،استفاده از مقیاس از پیش تعیینشده
برای تبديل عبارات زبانی به مقادير کمی است که به دلیل پیشزمینه فکری افراد و اطالعات متفاوت آنها
نسبت به مسئله موجب بروز ناسازگاری میشود .ازاينرو هدف اين پژوهش ارائه مقیاسی برای تبديل
عبارات زبانی با استفاده از گرانولسازی عبارات زبانی است؛ بهگونهای که بیشترين تناسب را با نظرات
خبره داشته باشد و ناسازگاری ماتريس تصمیم را کاهش دهد .ويژگی منحصربهفرد اين روش اين است
که توزيع نقاط برش از قبل معلوم نیست و متناسب با نظرات خبره تعیین میشود .در ادامه بهمنظور
بهینهسازی مدل ارائهشده از الگوريتم فراابتکاری بهینهسازی انبوه ذرات استفاده میشود که بهمنظور
انطباق آن با ويژگیهای خاص مسئله تغییراتی در آن اعمالشده است .نتايج بهدستآمده نشاندهنده
عملکرد خوب چارچوب ارائهشده در کاهش ناسازگاری هستند.
کلیدواژهها :گرانولسازی ،عبارات زبانی ،بهینهسازی ،الگوريتم فراابتکاری ،بهینهسازی اجتماع ذرات ()PSO
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 -1مقدمه
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره يکی از پرطرفدارترين موضوعات در حوزهی تئوری
تصمیمگیری در سالهای اخیر بوده است که از اين روشها میتوان هم برای وزن دهی به
معیارها و هم برای رتبهبندی گزينهها و انتخاب گزينه مناسب استفاده کرد .وزن دهی يکی از
ارکان مهم در روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است که بیانکننده میزان اهمیت يک شاخص
نسبت به ديگر شاخصها است که روشهای متعددی بهمنظور تعیین اين وزنها توسط محققین
ارائهشده است ] .[1در سالهای اخیر روشهای مبتنی بر مقايسه زوجی ،بخصوص روش
 AHP1به دلیل انعطافپذيری و قابلیت اطمینان باال ] [2موردتوجه بسیاری از پژوهشگران
قرارگرفته است .کاربردهای متعدد اين روش در مسائل مختلف ] [3][4][5سبب شده تا
تالشهای زيادی بهمنظور بهبود و توسعه اين روش از سوی محققین انجام گیرد ] .[6يکی از
حوزههای توسعه اين روش ،محاسبه و کاهش ناسازگاری است .ناسازگاری میتواند منشأهای
مختلفی داشته باشد .ازجمله منشأهای ناسازگاری انتخاب مقیاس نامناسب برای تبديل عبارات
زبانی است .ناسازگاری حاصل از مقیاس نامناسب به اين دلیل به وجود میآيد که پیشزمینه
افراد و میزان دانش آنها از مسئله باهم متفاوت است ] [7و هر فردی ممکن است تفسیر متفاوتی
از عبارات زبانی داشته باشد .بنابراين مقیاس اصلی ارائهشده توسط ساعتی ] [8ممکن است به
فهم ترجیحات بیانشده توسط خبره ضربه بزند و باعث ايجاد ناسازگاری شود .لذا بهتر است
مقیاس بهگونهای تعیین شود که میزان ناسازگاری کاهش يابد ].[9
تحقیقات متعددی در ادبیات موجود است که تالش کردهاند با ارائه مقیاسی برای تبديل عبارات
زبانی ،میزان ناسازگاری را کاهش دهند ] .[10بااينوجود در اکثر اين روشها به تعصبات و
نظرات افراد توجه نشده و مقیاس موردنظر مستقل از نظرات افراد ارائهشده است که همین امر
موجب ايجاد ناسازگاری میشود .لذا ضروری است که برای هر فرد يک مقیاس جداگانه تعیین
شود ،بهگونهای که بیشترين سازگاری را با نظرات فرد داشته باشد .ازجمله روشهای نوين برای
تعیین مقیاس مناسب ،استفاده از محاسبات گرانولی است.
1 Analytical hierarchy proces s
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از محاسبات گرانولی میتوان بهمنظور کاربردی کردن عبارات زبانی استفاده کرد .در
سالهای اخیر تحقیقاتی بهمنظور استفاده از محاسبات گرانولی برای تبديل عبارات زبانی
انجامشده است ] [7که در اين تحقیقات تمرکز بر کاهش ناسازگاری در تصمیمگیری فردی و
ارائه يک مقیاس توافق شده بین خبرگان در تصمیمگیری گروهی است .در اين تحقیقات ابتدا
مقیاس موردنظر برای تبديل عبارات زبانی به تعدادی گرانول بهصورت بازه که اندازه و چگونگی
توزيع آنها از قبل مشخص نیست تبديل میشوند .سپس تعیین اندازه گرانولهای تشکیلشده
بهصورت يک مسئله بهینهسازی باهدف حداقل کردن ناسازگاری موجود در ماتريس تصمیم
فرموله میشود .ازآنجايیکه حل مسئله گرانولسازی يک مسئله  NP-hard1بوده و نمیتوان از
روشهای حل عددی بهمنظور بهینهسازی استفاده کرد ،لذا از الگوريتمهای فرا ابتکاری بهمنظور
حل مسئله مذکور استفاده میشود.
هدف اين تحقیق ارائه روشی جهت تعیین مقیاس مناسب برای تبديل عبارات زبانی بر پايه
محاسبات گرانولی است بهگونهای که میزان ناسازگاری در تصمیمگیری چندمعیاره فردی در
روش  AHPکه در آن ترجیحات با استفاده از عبارات زبانی بیانشده است ،کاهش يابد .در اين
روش بهمنظور کاربردی کردن عبارات زبانی از گرانولسازی استفاده میشود .ويژگی اصلی
اين روش اين است که برخالف مقیاس ارائهشده توسط ساعتی ،معانی عبارات زبانی از قبل
مشخص نشدهاند و توزيع گرانولها روی بازه غیريکنواخت است ] [11و مقیاس بر اساس نظرات
خبره تعیین میشود .گرانولسازی عبارات زبانی توسط تعیین محل قرارگیری نقاط برش روی
بازه انجام میشود و هرکدام از نقاط برش به هر يک از عبارات زبانی نظیر میشود .بنابراين
گرانولسازی را میتوان به يک مسئله بهینهسازی تبديل کرد که در آن نقاط برش بهگونهای تعیین
میشوند که شاخص کارايی يعنی سازگاری نظرات بیانشده توسط خبره حداکثر شود .بهمنظور
بهینهسازی اين مسئله از روش فرا ابتکاری بهینهسازی تجمع ذرات ( [12] )PSO2استفاده
میشود .ازآنجايیکه ترتیب قرارگیری نقاط برش در اين مسئله اهمیت دارد ،درصورتیکه از
الگوريتم  PSOاصلی استفاده شود ،مشکالتی به وجود میآيد .لذا در اين تحقیق ،بهمنظور حل
چالشها و سازگاری الگوريتم  PSOبا ويژگیهای مسئله و همچنین افزايش عملکرد آن ،تغییراتی
در پیادهسازی اين الگوريتم اعمال میشود.
در ادامه اين مقاله بهصورت زير ساختاريافته است .مقدمات و تعاريف موردنیاز در بخش 2
Nondetermi
nistic
Poly nomial-time
21 Particle
swarm
optimization
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ارائه میشود .در بخش  ،3فرآيند گرانول سازی و الگوريتم  PSOتغییريافته تشريح میشود.
بهمنظور بررسی عملکرد چارچوب ارائهشده ،يک مثال عددی در بخش  4ارائه میشود و همچنین
نتايج بهدستآمده با مجموعه اعداد فازی مقايسه میشود .درنهايت ،نتیجهگیری و پیشنهادات آتی
در بخش  5ارائه میشود.

 -2مقدمات
 -2-1روش AHP
 AHPيک روش ساختارمند بر پايه رياضیات و روانشناسی برای حل مسائل تصمیمگیری
چندمعیاره پیچیده است که توسط ساعتی ] [13معرفیشده است .بهطورکلی روند پیادهسازی
اين روش را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد )1( :تشکیل يک ساختار سلسله مراتبی با شکستن
مسئله به سطوح مختلف )2( ،فرآيند مقايسه و ( )3اولويتبندی و محاسبه نرخ ناسازگاری .در
مرحلهی اول ابتدا مسئله به سطوح مختلف شکسته میشود و در قالب يک سلسلهمراتب
ساختاردهی میشود .پس از تشکیل ساختار سلسله مراتبی ،همهی گزينهها دو به دو با يکديگر
مقايسه شده و میزان اهمیت هر يک از گزينهها نسبت به ديگر گزينهها توسط خبره و در قالب
عبارات زبانی بیان میشود .عبارات زبانی مورداستفاده میتواند بسته به ويژگی مسئله دارای ،5
 7يا  9سطح باشد .پس از مشخص شدن میزان اهمیت  aiنسبت به  ، a jبه دلیل ماهیت دوطرفه
بودن مقايسات زوجی ،از معکوس آن برای بیان اهمیت  a jنسبت به  aiاستفاده میشود .پس
از اتمام مقايسات زوجی ،ترجیحات بیانشده در يک ماتريس متقابل

nn

 R  [rij ], i, j  1, 2,..., nبهگونهای سازماندهی میشوند که درايه  rijنشاندهنده میزان اهمیت
گزينه  aiنسبت به  a jباشد.
پس از تکمیل شدن ماتريس متقابل ،وزن هر يک از گزينهها و معیارها محاسبه میشود؛ اما
به دلیل اينکه از عبارات زبانی نمیتوان در اين محاسبات استفاده کرد ،ابتدا بايد اين عبارات به
مقادير قابل کاربرد تبديل شوند .بدين منظور از يک مقیاس عددی استفاده میشود که در آن اعداد
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بهصورت يکنواخت پراکندهشدهاند .در جدول  1اعداد متناظر با عبارات زبانی با  9سطح نشان
دادهشده است.
جدول  .2مقادير متناظر برای عبارات زبانی ][13
1

اهمیت يکسان

3

اهمیت بسیار کم

5

اهمیت متوسط

7

اهمیت زياد

9

اهمیت بسیار زياد

2و4و6و8

مقادير میانی

پس از تبديل عبارات زبانی ،بهمنظور تعیین وزنها و اولويتها ،بردار ويژه  eو حداکثر مقدار
ويژه  maxمحاسبه میشود .سپس با نرمال کردن بردار ويژه ،يک بردار جديد با مقاديری بین 0
و  1به دست میآيد که اين مقادير نشاندهندهی میزان ارجحیت هر يک از گزينهها است.

 -2-2ناسازگاری در AHP
يکی از مزايای روش  AHPاين است که به خبره اين امکان را میدهد که هر دفعه بر روی دو
گزينه تمرکز کند و اين باعث میشود که فرآيند مقايسه تسهیل شود .زيرا مقايسهی همزمان يک
گزينه با ديگر گزينهها بهخصوص هنگامیکه تعداد گزينهها زياد است کاری دشوار و زمانبر
است و دقت مقايسه را پايین میآورد .علیرغم اين مزيت ،مقايسههای دو به دو ممکن است باعث
ايجاد ناسازگاری در ماتريس متقابل شوند .بهطورکلی سازگاری در تصمیمات خبره به انسجامی
میگويند که بايد هنگام مقايسات گزينهها در نظرات خبره وجود داشته باشد و هنگامیکه اين
انسجام وجود نداشته باشد ،ناسازگاری رخ میدهد ] .[14ماتريس متقابل هنگامی بهطور کامل
سازگار است که اگر گزينه  iام به میزان  aijبر گزينه  jام ارجح باشد و گزينه  jام به میزان
 a jkبر گزينه  kام ارجح باشد ،ارجحیت گزينه  iام نسبت به گزينه  kام برابر aik  aij .a jk

باشد .درصورتیکه اين رابطه برقرار نباشد ،ماتريس متقابل ناسازگار خواهد بود .
در روش ارائهشده توسط ساعتی از بردار ويژه برای محاسبهی ناسازگاری استفادهشده
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است .در اين روش اگر يک ماتريس بهطور کامل سازگار باشد ،حداکثر مقدار ويژه  maxبرابر
بعد ماتريس  max  nخواهد بود .درحالیکه اگر ناسازگاری در ماتريس وجود داشته باشد،
 max  nخواهد بود و هرچه میزان ناسازگاری بیشتر باشد میزان فاصلهی  maxاز  nبیشتر
میشود .بنابراين شاخص
()1

)v  (max  n) / (n  1

را میتوان بهعنوان میزان ناسازگاری موجود در اطالعات در نظر گرفت که هرچه اين مقدار
بیشتر باشد ،میزان ناسازگاری نیز بیشتر خواهد بود .همچنین از اين مقدار میتوان بهعنوان
میزان کیفیت مقايسهی انجامشده توسط خبره استفاده کرد .پس از محاسبه میزان ناسازگاری
در ماتريس ،نرخ ناسازگاری (  ) CRمحاسبه میشود که اين نرخ از تقسیم شاخص ناسازگاری
(  ) CIبر شاخص سازگاری تصادفی (  ) RIبه دست میآيد .اگر نرخ ناسازگاری بهدستآمده از
يک آستانه (معموالً مقدار  0.1در نظر گرفته میشود) کمتر باشد ،ماتريس متقابل ،سازگار در نظر
گرفته میشود و اگر بیشتر از آستانه باشد ،ماتريس متقابل ناسازگار است و نیاز است که
آزمايش دوباره تکرار شود.

 -2-3توسعههای روش AHP
علیرغم اينکه روشهای زيادی برای اولويتبندی گزينهها ارائهشده است ،اما هنگامیکه ترجیحات
بیانشده توسط خبره سازگار باشند ،اولويتبندی انجامشده با استفاده از روشهای مختلف
تفاوت چندانی با يکديگر ندارند .درحالیکه وجود ناسازگاری منجر به تفاوت گستردهای در
اولويتبندی ارائهشده میشود .بنابراين شناخت و کاهش ناسازگاری يک موضوع مهم تلقی
میشود ] [15و توجه بسیاری از محققان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است.
ناسازگاری محاسبهشده توسط روشهای گوناگون میتواند منشأهای مختلفی داشته باشد.
ازجمله اين منشأها میتوان به انتخاب مقیاس نامناسب برای تبديل عبارات زبانی اشاره کرد ].[16
به دلیل اينکه پیشزمینه فکری افراد و میزان دانش و آشنايی آنها با ابعاد مختلف مسئله با يکديگر
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متفاوت است ،افراد تفسیر متفاوتی از عبارات زبانی خواهند داشت .لذا بهمنظور جلوگیری از ايجاد
ناسازگاری در اثر استفاده از مقیاس نامناسب ،ضروری است بهجای استفاده از مقیاس ثابت،
مقیاسی برای هر فرد ارائه شود که بیشترين سازگاری را با نظرات فرد داشته باشد .اين مسئله
موردتوجه برخی از محققین قرارگرفته و تحقیقاتی در اين زمینه انجام دادهاند .در اين زمینه پی

1

و ژنگ [10] 2يک مقیاس نامتعادل بر پايه توزيع نرمال ساخته است .جی 3و جیانگ [17] 4در
مقالهای يک مقیاس متغیر برای روش  AHPارائه داده است .هررا 5و همکاران ] [18يک روش
فازی زبانی برای کار با مجموعههای نامتعادل زبانی ارائه کرده است .در روشهای ارائهشده
مقیاس مورداستفاده برای تبديل عبارات زبانی با توجه به سطوح مقیاس تعیین میشوند و نظرات
خبره در تعیین مقیاس نقشی ندارند .درحالیکه مقیاسی میتواند بیشترين سازگاری را داشته
باشد که بر اساس نظرات خبره تعیینشده باشد .لذا ضروری است که برای هر يک از افراد
مقیاسی شخصیسازیشده و متناسب با نظرات او تعريف شود .در اين پژوهش بهمنظور تعیین
مقیاس شخصیسازیشده برای هر يک از خبرگان از گرانولسازی استفاده میشود.

 -3روششناسی پژوهش
در اين بخش روش گرانولسازی بهمنظور تبديل عبارات زبانی و الگوريتم  PSOتغییريافته برای
حل مسئله گرانولسازی تشريح میشود.

 -3-1گرانولسازی عبارات زبانی
بهطورکلی گرانول به دستهای از نقاط (اشیا) گفته میشود که به دلیل تفکیکناپذيری ،شباهت،
نزديکی و کاربرد در يک دسته قرارگرفتهاند ] .[19با توجه به اين تعريف گرانول اطالعات
نشاندهنده دستهای از اطالعات مشابه است که میتوان از آن برای اهدافی مانند مدل کردن
اطالعات استفاده کرد ] .[20هنگامیکه اطالعات موجود در مسئله ناقص ،غیرقطعی و مبهم باشند،
استفاده از گرانول اطالعات میتواند از دشواری مسئله بکاهد ] .[21بنابراين با توجه به ماهیت
مبهم و غیرقطعی عبارات زبانی و لزوم استفاده از يک مقیاس غیر متعادل برای تبديل نظرات
خبره و کاهش ناسازگاری موجود در ماتريس مقايسات ،میتوان از محاسبات گرانولی بهمنظور
کاربردی کردن عبارات زبانی استفاده کرد ].[7
در اين روش مقیاس  9-1با استفاده از برداری از نقاط برش به گرانول تبديل میشود که
1Pei
2Zheng
3Ji
4Jiang
5Herrera
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محل قرارگیری اين نقاط برخالف مقیاس ساعتی توزيع يکنواخت ندارد و از قبل مشخص نیست.
اين ويژگی اين امکان را میدهد که با تغییر محل قرارگیری نقاط برش به مناسبترين مقیاس
برای تبديل عبارات زبانی دستيافت .پس از گرانولسازی مقیاس ،تناظری يکبهيک بین مقادير
نقاط برش و عبارات زبانی ايجاد میشود .در شکل ( )1چگونگی گرانولسازی برای مسئلهای که
در آن از  5عبارت زبانی استفادهشده ،نمايش دادهشده است .همانگونه که در شکل مشاهده
میشود ،هر يک از عبارات زبانی – VL:Very low – L:Low – M: Medium – H:High
 VH: Very highبه ترتیب به نقاط بردار ]  C  [c0 , c1 , c2 , c3 , c4متناظر میشوند .دقت شود
که نقاط  c0و  c4به ترتیب نشاندهنده نقاط ابتدا و انتهای بازه هستند و  c0  1, c4  9است.

c4

c2

c3

c1

c0

شکل  .2نحوه قرارگیری نقاط برش بر روی بازه

محل قرارگیری نقاط برش را میتوان در قالب يک مسئله بهینهسازی مدل کرد .در اين مدل،
متغیر تصمیم ،بردار محل قرارگیری نقاط برش و تابع هدف ،میزان ناسازگاری است که بايد
کمینه شود.
در سالهای اخیر پژوهشهايی در اين حوزه انجامشده است که در ادامه به چند مورد اشاره
میشود .در اين زمینه کابرريزو 1و همکاران ] [7از گرانولسازی اطالعات برای تبديل عبارات
زبانی در مسئله تصمیمگیری گروهی که خبرهها زمینه فکری ناهمگون و درجه اهمیت متفاوت
دارند ،استفاده کرده است .پدريچ 2و سانگ [11] 3از گرانولسازی اطالعات بهمنظور تعیین مقیاس
مناسب برای تبديل عبارات زبانی در تصمیمگیری فردی و گروهی با استفاده از الگوريتم ،PSO
استفاده کرده است .اين پژوهشها به ارائه مقیاس برای خبره در تصمیمگیری فردی و ارائه يک
مقیاس مشترک در تصمیمگیری گروهی پرداختهاند .در تصمیمگیری گروهی درصورتیکه يک
مقیاس مشترک در اختیار خبرگان قرار داده شود ،خبرگان مجبور میشوند نظرات خود را با
1Cabrerizo
2Pedrycz
3Song
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توجه به اين مقیاس تعديل کنند و اين مسئله باعث میشود که نظرات بیانشده با نظر واقعی
خبرگان متفاوت باشد ] .[22لذا ضروری است برای هر يک از خبرگان در تصمیمگیری گروهی
مقیاسی جداگانه تعريف شود.

 -3-2الگوریتم  PSOتغییریافته برای حل مسئله گرانولسازی
الگوريتم بهینهسازی اجتماع ذرات ( )PSOيک روش فرا ابتکاری بر پايه جمعیت است که يک
مسئله را با تکرارهای متوالی از طريق بهبود دادن يک جواب انتخابی با توجه به يک تابع برازندگی،
بهینهسازی میکند .اين روش با داشتن جمعیتی از راهحلهای انتخابی (در اينجا ذرات) و حرکت
دادن اين ذرات در فضای جستجو بر اساس يک فرمول رياضی برای موقعیت ذره و سرعت آن،
مسئله را بهینهسازی و حل میکند .هر حرکت ذره تحت تأثیر بهترين موقعیت محلی شناختهشده
آن است و همچنین در فضای جستجو بهسوی بهترين موقعیت شناختهشده راهنمايی میشود.
اين موقعیتها هنگامیکه موقعیتهای بهتری توسط ديگر ذرات پیدا شود ،بهروزرسانی میشوند.
در اينجا انتظار میرود که ذرهها بهسوی بهترين راهحل حرکت کنند ] .[12][23در ادامه گامهای
الگوريتم  PSOتغییريافته تشريح میشوند.
 -3-2-1تکرار اول
يک اجتماع از  nذره را در نظر بگیريد که ذره  p k ,iنشاندهنده ذره  k thدر تکرار  i thاست .هر
ذره از اين اجتماع بیانکننده يک جواب بالقوه برای مسئله است .ابتدا بردار
]  ) c0  1, cm  9,1  c j  9, j  0,1,..., m ( pk ,1  [c0k ,1 , c1k ,1 ,..., cmk ,11 , cmk ,1که نمايشدهنده
موقعیت ذره در فضای جواب است ،به هر ذره تخصیص داده میشود .در اين بردار
 ckj ,1 ,0  j  mبیانکننده محل قرارگیری نقطه برش  j thبر روی مقیاس است .برای هر ذره
تعداد  m  1عدد تصادفی در بازه ] [1,9تولید میشود .اين اعداد از کوچک به بزرگ مرتبشده
و تناظر يکبهيک بین نقاط بهدستآمده و نقاط  c1k ,1 , c2k ,1 ,..., cmk ,11برقرار میگردد .سپس موقعیت
ذره  k thدر تکرار اول (  ) p k ,1به بهترين موقعیت ذره  k thدر تکرار اول (  ) pbest k ,1اختصاص
k ,1
k ,1
میيابد (  .) pbest  pدر مرحله بعد هر يک از عبارات زبانی موجود در ماتريس تصمیم R

توسط تابع }  f ( pk ,i , R) :{VL  c0 ,...,VH  cmبه مقادير کمی تبديلشده و ماتريس Rˆ k ,i

به دست میآيد Rˆ k ,i .بیانکننده ماتريس کمی شده با استفاده از مقیاس تولیدشده توسط ذره
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 k thدر تکرار  i thاست .بهعنوانمثال ماتريس  Rکه در آن ترجیحات با استفاده از عبارات زبانی
جدول  1بیانشده است و مقیاس ] p1,1  [1,3.2, 4.8,6.3,9را در نظر بگیريد.
1

VH 
VL

1 
L
M

1 
1
H 

H
1 


M
1
1
L
M


 1

 1
M
R
 VL

 1

VH

در اين صورت تابع تبديل عبارات زبانی بهصورت
}f ( p1,1 , R)  {1  VL,3.2  L, 4.8  M ,6.3  H ,9  VH

()2

تعريف میشود و ماتريس تبديلشده ̂ Rبهصورت زير است.

9 

1 
1 3.2
4.8 

1
1 
1
3.2
6.3 

4.8 6.3 1 

1
1

4.8


 1

 1
 4.8
Rˆ  
 1

 1

 9

پس از تبديل عبارات زبانی ،شاخص ناسازگاری ماتريس تبديلشده برای ذره  k thدر تکرار
 i thبا استفاده از رابطه
()3

)CI ( R, p k ,i )  (max ( f ( R, p k ,i ))  n) / (n  1

)= (max ( Rˆ )  n) / (n 1
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محاسبه میشود که  nنشاندهنده بعد ماتريس  Rاست .سپس کمترين مقدار ) CI ( Rˆ , p k ,i

بهعنوان کمترين مقدار ناسازگاری محاسبهشده در تکرار اول در نظر گرفتهشده
)  BCI 1  min CI ( Rˆ , p k ,1و انديس ذرهای که کمترين ناسازگاری را داشته است مشخص
k 1,2,..., n

میشود ( } .) In  {k | CI ( Rˆ , pk ,1 )  BCI 1در ادامه
1

In1 ,1

 pبهعنوان بهترين پاسخ جهانی در

تکرار اول (  ) gbest1در نظر گرفته میشود ( ) .) gbest1  min CI ( Rˆ , p In ,1
1

k 1,2,..., n

-3-2-2تکرار i th

در تکرار  i thالگوريتم  ،PSOموقعیت جديد ذره  k thرا میتوان با استفاده از رابطه
xk ,i  xk ,i 1  vk ,i

()4

به دست آورد .در اين رابطه بردار  v k ,iنشاندهنده نرخ تغییر موقعیت ذره  k thاست که بر
اساس جهت حرکت ذره و سرعت حرکت آن تعیین میشود .جهت حرکت متأثر از بهترين موقعیت
ذره  k thتا تکرار  (i  1)thو بهترين موقعیت تمامی ذرات تا تکرار  (i  1)thاست .همچنین سرعت
حرکت بیانکننده بزرگی تغییرات موقعیت در هر گام است .نرخ تغییرات موقعیت در الگوريتم
 PSOبهصورت
()5

) vk ,i  w.vk ,i 1  1r1 ( pbest k ,i 1  pk ,i 1 )  2 r2 ( gbest i 1  pk ,i 1

فرموله میشود که  wاينرسی وزن (میزان تأثیر سرعت ذره در تکرار )،) (i  1
th

k , i 1

v

سرعت حرکت ذره در تکرار قبل 1 ،و   2به ترتیب فاکتورهای يادگیری شناختی و اجتماعی که
میزان جهتگیری به سمت  pbest k ,iو  gbest iرا تعیین میکنند و  r1و  r2اعداد تصادفی در
بازه ] [0,1هستند .استفاده از رابطه فوق بهمنظور بهروزرسانی موقعیت ذرات در مسئله حاضر،
ممکن است باعث وجود مشکالتی شود .ازآنجاکه بردار موقعیت ذرات نشاندهنده محل قرارگیری
نقاط روی مقیاس است و اين نقاط در تکرار اول بهصورت صعودی مرتب شدهاند ،ممکن است
پس از بهروزرسانی موقعیت ذره ،ترتیب صعودی نقاط تغییر کند يا شرط  1  c j  9نقض
شود .بهعنوانمثال بردار ] pk ,i 1  [1,5.9,6.3,8.8,9را بهعنوان موقعیت ذره  k thدر تکرار
 (i  1)thدر نظر بگیريد .اگر نرخ تغییر موقعیت تولیدشده برای اين ذره برابر
] vk ,i  [0,0.3, 0.2,0.3,0باشد ،موقعیت ذره در تکرار  i thبرابر ]pk ,i  [1,6.2,6.1,9.1,9
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است .همانگونه که مشاهده میشود در بردار  p k ,iعالوه بر اينکه ترتیب صعودی نقاط برش
بههمخورده است ،يکی از نقاط از بازه ] [1,9خارجشده است .اين مشکل به اين دلیل به وجود
آمده است که هیچ محدوديتی برای میزان تغییرات مجاز برای نقاط برش تعیین نشده است.
بنابراين بايد بازهای برای تغییرات نقاط برش تعیین شود که پس از بهروزرسانی موقعیت ذره،
ترتیب صعودی قرارگیری نقاط تغییر نکند و نقاط از بازه ] [1,9خارج نشوند .بهطورکلی در دو
حالت ممکن است نقاط با يکديگر جابجا شوند .دو نقطه برش متوالی  c jو  c j 1را که به میزان
 از يکديگر فاصله دارند ،در نظر بگیريد .حالت اول جابهجايی هنگامی رخ میدهد که نقطه c j

به میزان بیشتر از  به سمت راست يا نقطه  c j 1به میزان بیشتر از  به سمت چپ حرکت
کند .حالت دوم جابهجايی هنگامی رخ میدهد که نقطه  c jبه میزان بیشتر از   / 2به سمت
راست و همزمان نقطه  c j 1به میزان بیشتر از   / 2به سمت چپ حرکت کند .اين دو حالت در
شکل ( )2نشان دادهشده است.


c j

c j 1

cj

c j 1

/2

/2

c j 1

)1

)2
cj

شکل  .3شرايطی که در آن ترتیب قرارگیری نقاط برش عوض میشود )1 .هنگامیکه  c jيا c j 1
میزان بیشتر از  به ترتیب به سمت راست و چپ حرکت کنند )2 .هنگامیکه  c jو  c j 1به میزان
بیش از   / 2به سمت يکديگر حرکت کنند.

به
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بهمنظور حل اين مشکل میتوان نصف فاصله دو نقطه را بهعنوان بازه تغییرات دو نقطه در
نظر گرفت .در اين صورت تضمین میشود که مستقل از جهت حرکت هر يک از نقاط برش ،ترتیب
قرارگیری نقاط تغییر نمیکند .بنابراين بهمنظور تعیین بازهای برای تغییرات همه نقاط برش ذره
 k thدر تکرار  i thبهگونهای که ترتیب هیچيک از نقاط تغییر نکند و هیچ نقطهای خارج از بازه
] [1,9نیافتد ،میتوان کمترين فاصله بین نقاط متوالی در هر تکرار را به دست آورد و نصف اين
فاصله را بهعنوان حداکثر تغییرات نقاط برش ذره  k thدر تکرار  ) *k ,i ( i thدر نظر گرفت .در
رابطه  6نحوه به دست آوردن  *k ,iنمايش دادهشده است.
| | c kj ,i 1  c kj ,i11
{ *k ,i  min
}
()6
j 1,2,..., m
2
بنابراين هر يک از نقاط برش ذره  k thدر تکرار  i thمیتواند در بازه ]  [*k ,i , *k ,iتغییر

کند .در مثال باال حداکثر بازه تغییرات نقاط برش برابر  0.1است که بهصورت

| | c kj ,i 1  c kj ,i11
| 5.9  1| | 6.3  5.9 | | 8.8  6.3 | | 9  8.8 | DisplayText cannot span mo
{*k ,i  min
{}  min
,
,
,
}  0.1
2
2
2
2
2

محاسبه میشود .لذا بازه مجاز تغییرات برای تمام نقاط برش ذره  k thدر تکرار  i thبرابر با
] [0.1,0.1است .پس از تعیین بازه تغییرات ،ضروری است جهت تغییر موقعیت هر يک از نقاط
برش مشخص شود .در غیر اين صورت تغییر موقعیت نقاط برش در بازه تغییرات بهصورت
تصادفی انجام میشود که ممکن است از کارايی الگوريتم کاسته شود .در مثال قبل بردار
] pbest k ,i 1  [1, 4.8,7.2,8.1,9را بهعنوان بهترين موقعیت ذره  k thتا تکرار  (i  1)thو بردار
] pk ,i  [1,5.98,6.25,8.9,9را موقعیت کنونی نقاط برش اين ذره در تکرار  i thدر نظر بگیريد
که از حرکت تصادفی نقاط برش اين ذره در بازه ] [0.1,0.1بهدستآمده است .همانگونه که
مشاهده میشود اين ذره پس از بهروزرسانی موقعیت ،از بهترين موقعیت خود تا تکرار (i  1)th

دور شده است .بنابراين بهمنظور کاهش زمان رسیدن به جواب بهینه و افزايش عملکرد الگوريتم،
ضروری است جهت تغییرات موقعیت نقاط برش ذره  k thدر تکرار  i thمتناسب با
] pbest k ,i 1  [cjk ,i | 0  j  mو ] gbest i 1  [ci | 0  j  mباشد .اين تناسب را میتوان
بهصورت تابع )  D( pk ,i 1 , pbest k ,i 1 , gbest i 1نشان داد.
 l k ,iرا در نظر بگیريد که نشاندهنده جهت تغییرات نقاط برش ذره  k thدر تکرار  i thبا
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توجه به  pbest k ,i 1است و بهصورت
}l k ,i  {l kj ,i | l kj ,i  SGN (cjk ,i 1  ckj ,i 1 ),0  j  m

()8

1
cjk  c kj ,i

()9
l kj ,i  0 cjk  c kj ,i
1 ck  c k ,i
j
j

th
تعريف میشود cjk ,i 1 .و  c kj ,i 1به ترتیب نشاندهنده محل قرارگیری  jنقطه برش ذره

 k thدر بردار  pbest k ,i 1و  p k ,i 1هستند .اين رابطه نشان میدهد که جهت تغییر  j thنقطه
برش (  ،) l kj ,iبا توجه به میزان تفاضل موقعیت نقطه برش در تکرار  (i  1)thو بهترين موقعیت
آن تا تکرار  (i  1)thتعیین میشود .به اين صورت که اگر  cjk  c kj ,iباشد ،به معنی آن است که
محل قرارگیری کنونی نقطه برش  j thمقداری کمتر از بهترين موقعیت آن تا تکرار  (i  1)thدارد
و لذا برای رسیدن به بهترين موقعیت خود بايد به سمت راست حرکت کند؛ بنابراين l kj ,i  1

خواهد بود و نشاندهنده اين است که مقدار  c kj ,iافزايش میيابد .همچنین  l kj ,i  0نشاندهنده
عدم حرکت نقطه برش و  l kj ,i  1نشاندهنده حرکت نقطه برش به سمت چپ است .به همین
صورت میتوان بردار  g k ,iکه نشاندهنده جهت حرکت نقاط برش با توجه به  gbest i 1است را
با استفاده از رابطه  9تعريف کرد:
()10

}g k ,i  {g kj ,i | g kj ,i  SGN (cj i 1  ckj ,i 1 ),0  j  m

1
cj  c

()11
g  0 cj i 1  c
1 ci 1  c
j

که در آن  cj i 1نشاندهنده محل قرارگیری  j thنقطه برش در بردار  gbest i 1است .حال
k , i 1
j
k , i 1
j
k , i 1
j

i 1

k ,i
j

میتوان جهت کلی حرکت نقاط را با استفاده از بردار  l k ,iکه بهصورت
) d k ,i  SGN (1l k ,i  2 g k ,i

()12
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تعريف میشود ،تعیین کرد که در آن  1و   2پارامترهای يادگیری شخصی و اجتماعی
هستند و  1  2  1است .اگر  1  2باشد ،تأثیر  pbest k ,i 1بر روی جهتگیری ذره بیشتر
است .اگر  1  2باشد gbest i 1 ،تأثیر بیشتری روی جهتگیری ذره  k thدارد و اگر 1  2

باشد تأثیر هر دو بر جهتگیری يکسان خواهد بود.
پس از تعیین جهت حرکت ذره ،موقعیت ذره با استفاده از رابطه  13بهروزرسانی میشود که
] * r  [rj | 0  j  m, *  rj  يک بردار از اعداد تصادفی است.
p k ,i  p k ,i 1  r.d k ,i

()13

در مرحله بعد عبارات زبانی با استفاده از رابطه  2به مقادير کمی تبديلشده و نرخ ناسازگاری
طبق رابطه  3محاسبه میشود .اگر )  CI ( Rˆ , pk ,i )  CI ( Rˆ , pbest k ,i 1باشدpbest k ,i  p k ,i ،
قرار داده میشود .همچنین اگر )  CI ( Rˆ , pbest k ,i )  CI ( Rˆ , gbest i 1باشدgbest i  pbest k ,i ،

قرار میگیرد .در غیر اين صورت مقادير  pbest k ,iو  gbest iتغییر نمیکنند.
پس از اتمام تکرار  ، i thالگوريتم مجدداً برای تکرار  (i  1)thپیادهسازی میشود .پس از
پیادهسازی الگوريتم به تعداد تکرار مدنظر خبره gbest * ،به دست میآيد که نشاندهنده نقاط
برش بهینه است؛ بهطوریکه  . CI ( Rˆ , gbest * )  CI ( Rˆ , pbest k ,i ), i  1, 2,..., s; k  1, 2,..., nبه
عبارت بهتر کمترين میزان ناسازگاری را در میان تمامی ذرات در طول تمام مراحل داشته است.
در ادامه يک شبه کد برای الگوريتم ارائهشده ،آورده شده است.
 :Iتکرار اول
 برای هر ذره : k  1, 2,..., n
 بردار اولیه موقعیت هر ذره را با استفاده از توزيع يکنواخت در بازه ] [1,9تولید کنید:
)U (1,9

p k ,1

 مقادير موجود در بردار موقعیت ذرات را به ترتیب صعودی مرتب کنید.
 موقعیت ذره را به بهترين موقعیت ذره اختصاص دهیدpbest k ,1  pk ,i .

 عبارات زبانی ماتريس  Rرا با استفاده از تابع ) f ( p k ,i , Rبه مقادير کمی تبديل کنید.
 درصورتیکه )  gbest i ، CI ( Rˆ , pbest k ,i )  CI ( Rˆ , gbest i 1را بهروزرسانی کنید.
gbest i  pbest k ,i
 :IIتکرار i th
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 برای هر ذره : k  1, 2,..., n
|
 حداکثر بازه تغییرات نقاط برش  را تعیین کنید} .

k ,i 1
j 1

c

k ,i 1
j

|c
{ *k ,i  min
j 1,2,..., m

2
 جهت تغییرات نقاط برش را تعیین کنیدd k ,i  SGN (1l k ,i  2 g k ,i ) .
 يک بردار از اعداد تصادفی تولید کنیدU (0,1) .

r

 موقعیت ذره را بهروزرسانی کنیدp k ,i  p k ,i 1  r.d k ,i .

 اگر )  pbest k ,i ، CI ( Rˆ , pk ,i )  CI ( Rˆ , pbest k ,i 1را بهروزرسانی کنید.
 اگر )  gbest i ، CI ( Rˆ , pk ,i )  CI ( Rˆ , gbest i 1را بهروزرسانی کنید.


 gbestنشاندهنده بهترين جواب بهدستآمده است.

 -4مثال عددی
در اين بخش مثال عددی برای بررسی میزان کارايی چارچوب ارائهشده برای کاهش میزان
ناسازگاری در روش AHPارائهشده است .همچنین با توجه به اينکه يکی از توسعههای اصلی
روش  ،AHPاستفاده از اعداد فازی است ،در اين بخش نتايج گرانولسازی با نتايج حاصل از
استفاده از اعداد فازی موردبررسی قرار میگیرد.

 -4-1مثال 1
ماتريس متقابل  Rرا در نظر بگیريد که در آن از  7عبارت زبانی VL, L, ML, M , MH , H ,VH

استفادهشده است.
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VL 
1/ L 
1 1/ ML 1/ M 1/ M 1/ ML 

ML
1
VL
L
H 
M
VL
1
1/ MH
H 

M
1/ L
MH
1
MH 
ML 1/ H 1/ H 1/ MH
1 
1/ L

VL

VL

ML

1/ M

1/ H

1/ H

ML

MH
 1
1/ MH
1

 1/ ML 1/ ML

R   VL
H
 VL
H

L
M

 VL
L


میزان ناسازگاری ماتريس در حالتی که از مقیاس از پیش تعیینشده ][1, 2, 4,5,6,8,9

استفاده شود ،برابر  0.175است .درصورتیکه از الگوريتم  PSOتغییريافته با  300تکرار700 ،
ذره در جمعیت اولیه،

1  0.7

و

2  0.3

استفاده شود ،مقیاس بهینه

] [1,1.2,1.2,1.7,1.7,3.3,9به دست میآيد .ماتريس تبديلشده توسط مقیاس بهینه در ادامه
آورده شده است:
1 
0.8
0.8

3.3
3.3

1.7 
1 

0.8

1

1

1.7 1.2

1.2 0.3 0.3 0.6
1

0.8 0.6 0.6

1
0.8

1.2

1

1

3.3 1.2

0.6

1

1

3.3 1.7

1

1.7 1.7 0.8 1.7

1.2 1.2 0.3 0.3 0.6

1
0.6

 0.8

R   1
1

1.2
1


ناسازگاری ماتريس ̂ Rبرابر  0.32است .همانگونه که مشاهده میشود ،در حالتی که مقیاس
تبديل عبارات زبانی برای خبره شخصیسازی شود ،میزان ناسازگاری کاهشيافته و ماتريس
سازگار میشود .در شکل ( )3مراحل رسیدن به جواب بهینه در دو حالت استفاده از الگوريتم
 PSOتغییريافته ( )Aو جستجوی تصادفی ( )Bنشان دادهشده است .همانگونه که مشاهده
میشود الگوريتم  PSOتغییريافته ،برخالف جستجوی تصادفی ،با يک روند پیوسته نزولی به
پاسخ بهینه رسیده است.
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)(A

)(B

شکل  .4فرآيند بهینهسازی ناسازگاری با استفاده از الگوريتم  PSOتغییريافته ( )Aو جستجوی تصادفی ()B

میانگین میزان ناسازگاری ذرات در کل تکرارها در الگوريتم  PSOتغییريافته به ترتیب برابر
 0.33و  0.0654است .درصورتیکه نقاط برش بهصورت تصادفی در بازه ] [1,9قرار گیرند،
میانگین و انحراف معیار ناسازگاری ذرات در کل تکرارها به ترتیب برابر  0.038و  0.122است.
در شکل ( )4توزيع میانگین ناسازگاری کل ذرات با استفاده از الگوريتم ) PSO (Aو جستجوی
تصادفی ( )Bنشان دادهشده است .همانگونه که مشاهده میشود میانگین ناسازگاری ذرات در
الگوريتم  PSOتغییريافته کمتر است و اکثر ذرات به سمت مقدار بهینه حرکت کردهاند
درصورتیکه در جستجوی تصادفی ،حرکت ذرات الگوی خاصی ندارد.
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)(A

)(B

شکل  .5توزيع میانگین ناسازگاری ذرات در الگوريتم  PSOتغییريافته ( )Aو جستجوی تصادفی ()B

همانگونه که مشاهده میشود ،با استفاده از گرانولسازی مقیاس بهینه
] [1,1.2,1.2,1.7,1.7,3.3,9به دست آمد که ناسازگاری  0.032دارد که اين مقدار بهمراتب کمتر
از ناسازگاری  0.175با استفاده از مقیاس ] [1,9است و اين نشان از عملکرد مطلوب چارچوب
و الگوريتم ارائهشده دارد .همچنین ،در شکل  5وزنهای بهدستآمده با استفاده از دو مقیاس
مقايسه شدهاند .همانگونه که مشاهده میشود ،وزنهای بهدستآمده با استفاده از دو مقیاس
تفاوت قابلتوجهی دارند .بیشترين میزان تغییر در وزنهای بهدستآمده مربوط به معیار  3و
برابر  0.071است و میانگین اختالف وزنها برابر  0.039است .همچنین ،در صورت استفاده از
مقیاس ساعتی ،معیار  6بیشترين وزن را دارد؛ درحالیکه در صورت استفاده از مقیاس بهینه،
معیار  4بیشترين وزن را دارد .بنابراين میتوان نتیجه گرفت استفاده از گرانولسازی نه تنها در
میزان ناسازگاری ،بلکه در وزنهای بهدستآمده نیز تأثیرگذار است.
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0.272
0.181

0.189
0.191

0.246
0.200

0.071
0.097

0.104
0.032

6

5

4

3

0.046
0.084

7

0.145
0.144

مقیاس بهینه

2

وزن

مقیاس ساعتی

1

معیار

شکل  .6مقايسه وزنهای بهدستآمده با استفاده از مقیاس ساعتی و مقیاس بهینه

 -4-2مقایسه نتایج گرانولسازی و منطق فازی
معموالً قضاوتهای فردی در مورد ارجحیتها در قالب عبارات کیفی بیان میشوند و غیر شفاف
هستند .از همین رو روشهای مختلفی برای غلبه بر عدم قطعیت ارائهشده است که ازجمله اين
روشها ،استفاده از منطق فازی است .تئوری فازی اولین بار توسط زاده ( [24] )1965ارائه شد.
پسازآن منطق فازی در بسیاری از حوزهها ازجمله تصمیمگیری چندمعیاره به کار گرفته شد.
توسعه روش  AHPدر محیط فازی که توسط ] [25ارائهشده است ،موردتوجه بسیاری از
محققان قرارگرفته و در بسیاری از مسائل مورداستفاده قرارگرفته است .از همین رو در اين
بخش نتايج حاصل از گرانولسازی با نسخه فازی روش  AHPمقايسه میگردد.
با در نظر گرفتن ماتريس مقايسات زوجی در مثال  1و استفاده از اعداد فازی مثلثی مطابق
با ] [25برای تبديل عبارات کالمی به مقادير فازی ،ماتريس مقايسات زوجی فازی به دست
میآيد.
بهمنظور محاسبه میزان ناسازگاری ماتريس مقايسات زوجی فازی از روش ارائهشده توسط
173

جلیل حیدری دهویی و همکاران ـــــــــــــــــــــــــــــــ گرانول سازی عبارات زبانی...

گوگوس 1و بوچر )1998( 2استفاده میشود ] .[26در اين روش ماتريس مقايسات زوجی فازی
به دو ماتريس جداگانه تبديل میشود و برای هر يک از ماتريسهای بهدستآمده ،میزان
ناسازگاری محاسبه میشود .بر اساس اين روش ،مقدار ناسازگاری ماتريسها برابر  0.120و
 0.356است که نشان از ناسازگار بودن اين ماتريسها دارد.
همانگونه که مشاهده میشود ،ماتريس حاصل از استفاده از اعداد فازی ناسازگار هستند؛
درحالیکه ماتريس حاصل از استفاده از مقیاس بهینه سازگار است .اين امر بیانکننده برتری
عملکرد روش گرانول سازی برای تبديل عبارات کالمی به مقادير عددی نسبت به روش فازی
است.

 -5نتیجهگیری
روش  AHPيکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است که با توجه بهسادگی ،کاربردی
بودن و فراهم آوردن امکان مقايسات زوجی موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته است .يکی
از کاستیهای موجود در اين روش ناسازگاری است .استفاده از مقیاس نامناسب میتواند يکی
از داليل بروز ناسازگاری شود .ازاينرو در اين تحقیق روشی بر پايه گرانول سازی بهمنظور
تعیین مقیاس مناسب ارائه شد بهگونهای که ناسازگاری حداقل شود .در اين روش ابتدا مقیاس
موردنظر با استفاده از نقاط برش به تعدادی گرانول تقسیمبندی شد .سپس توزيع نقاط برش بر
اساس ترجیحات بیانشده توسط خبره بهگونهای تعیین شد که ناسازگاری حداقل شود .ويژگی
منحصربهفرد اين روش در مقايسه با تحقیقات موجود در ادبیات اين است که توزيع نقاط برش
از قبل مشخص نیست و بر اساس نظرات خبره تعیین میشود.
بهمنظور تعیین محل قرارگیری نقاط برش و مقیاس بهینه از الگوريتم فرا ابتکاری PSO
استفاده شد .ازآنجايیکه در اين مسئله ترتیب قرارگیری نقاط برش مهم بود ،بهمنظور افزايش
کارايی الگوريتم و تسريع در فرآيند دستیابی به جواب بهینه ،تغییراتی در الگوريتم  PSOاعمال
شد .اين تغییرات شامل تعیین بردار جهت حرکت ذرات متناسب با حرکت نقاط برش بر روی
مقیاس و تعیین بازه حرکت ذرات میشود.
بهمنظور بررسی عملکرد چارچوب ارائهشده ،مسئله برای يک ماتريس مقايسه زوجی با
ناسازگاری  0.175حل شد که پس از حل مسئله ،مقیاس ] [1,1.2,1.2,1.7,1.7,3.3,9حاصل
Gogus
21 Boucher
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شد .با استفاده از مقیاس بهدستآمده میزان ناسازگاری به  0.032کاهش يافت و ماتريس
مقايسات زوجی سازگار شد .همچنین عملکرد الگوريتم ارائهشده با جستجوی تصادفی مقايسه
شد که نتايج بهدستآمده تأيیدکننده عملکرد خوب الگوريتم ارائهشده بودند .درنهايت چارچوب
ارائهشده با  AHPفازی با اعداد فازی مثلثی مورد مقايسه قرار گرفت .همانگونه که نتايج نشان
دادند ،در صورت استفاده از اعداد فازی نیز مقايسات زوجی ناسازگار هستند؛ درحالیکه با
استفاده از مقیاس بهدستآمده از گرانولسازی ماتريس سازگار میشود .بنابراين میتوان نتیجه
گرفت گرانولسازی در مقايسه با مجموعههای فازی عملکرد بهتری در تفسیر و تبديل عبارات
کالمی دارد.
در تحقیق حاضر بهمنظور تبديل عبارات کیفی از اعداد ثابت استفاده شد .با توجه به اين
حقیقت که اعداد ثابت نمیتوانند بهخوبی پیچیدگی و ابهام موجود در قضاوتهای فردی را منعکس
کنند ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از مجموعههای فازی يا شدو 1استفاده شود .همچنین
در اين تحقیق ناسازگاری با استفاده از شاخص معرفیشده توسط ساعتی که يکی از متداولترين
شاخصهای محاسبه ناسازگاری است ،محاسبه شد .بااينوجود شاخصهای متعدد ديگری نیز
در ادبیات برای محاسبه ناسازگاری ارائهشده است .ازاينرو پیشنهاد میشود که از چارچوب
ارائهشده در اين مقاله ،برای کاهش ناسازگاری محاسبهشده توسط شاخصهای مذکور استفاده
شود .همچنین پیشنهاد میگردد تا چارچوب توسعهيافته در حوزههای مختلف و بهمنظور انجام
فرآيند تصمیمگیری مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
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Analytical hierarchy process
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