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چکیده
ادامله   دو به حیات خو ماند یمحصولی پایدار م ،. در بازار رقابتی کنونیگیرد یصورت مآن های کاربردی  با توجه به ویژگی ،انتخاب یک محصول

های  مشتری داشته باشد. برای جلب رضایت مشتری باید ویژگی ۀمطاب  با سلیق هایی یبر قیمت مناسب و کیفیت خوب، نوآوردهد که عالوه می

تلا    بله ارزیلابی آلترناتیوهلایی از محصلول لل       گیلری چنلدمعیاره،   تصلمی   یها با استفاده از روش ،د. در این پژوهشیشبخبهبود  را محصول

هلا   بله ایلن ویژگلی    نو مشتریا ی شدآور نامه جمعتا  از دید مشتری در قالب یک پرسش های برجسته برای انتخاب ل  پرداختی ، ابتدا ویژگی

شامل وزن محصلول، قیملت و    ییبه معیارها فرایند تحلیل شبکۀ فازی،روش  هب ،براساس نظر شخصی خود اولویت دادند. سپس در حل مسئله

و  ی شلدند بنلد  آلترناتیوها رتبله  ،تاپسیس -الکترهبا روش  دست آمد(.)این معیارها با پرسش از فروشندگان به وزن داده شد آنمدت شارژدهی 

های اصلی در سطح  ن ویژگیشتبهترین آلترناتیو پیشنهاد داده شد. در راستای بهبود پیکربندی و رضایت مشتری، شاخص قیمت و بعد از آن دا

یلد دارد تلا   تأکفیلت  کردن قیمت محصول بلا توجله بله عاملل کی    های این پژوهش، بر بهینه یخروج. ها شناخته شدند عامل ینتر مطلوب، مه 

هلای ایلن تحقیل ، هل  بلرای       بر حفظ سه  بازار، درجهت جلب رضایت مشتری نیز گاه بردارنلد. طبیعلی اسلت خروجلی    یدکنندگان عالوهتول

 .است استفاده قابلتا  و ه  برای مشتریان آن کاربردی و  یدکنندگان ل تول
 

 فرایند تحلیل شبکۀ فازی.، تاپسیس -الکتره محصول، رویکرد بندی یکرهپ، ارزیابی محصول هایکلیدی:واژه

 

مقدمه
هلای بلارزی    ویژگلی  ،در انتخاب یک محصول طور معمولبه

هرقلدر   دارد.هزینله و طلول عملر آن نقلش      ،کیفیت انندم

 ،آن کمتلر باشلد   ۀتلر و هزینل   کیفیت یک محصول مناسلب 

 محصلول در خرید  از طرفی احتمال انتخاب آن بیشتر است.

 ،نلاه تجلاری محصلول    زیلرا  ،شلود  نیز توجه میآن به برند 

شرکتی قلادر بله   امروزه دارد.  آن حکایت از اعتبار و کارایی

 موجود، یانمشتر بر حفظعالوه است که رقابتدر عرصۀ بقا 

 براسلاس هایی کله   . شرکتنیز جیب کندرا  ان جدیدمشتری

، هلای مشلتری   بلا درنظرگلرفتن اولویلت    سالی  مشتریان و

را افلزایش   تنلو  محصلول   کننلد و  می یسفارشرا محصول 

و در عرصلۀ   کننلد  یدهند، مشتریان بیشلتری جلیب مل    می

ی که یابند. مشتری با توجه به نیاز رقابت جایگاه بهتری می

ی کله  های را با ویژگی شمحصول مورد نظراز محصول دارد، 

یعی است که مشلتری  طب. کند انتخاب می اهان آن است،خو

و  پیکربندیبا توجه به کاربردی که از محصول انتظار دارد، 

 .کنلد  یمل سطح مورد نیاز از عملکلرد محصلول را مشلخص    

از نیاز ابتدایی خود از یک محصول  انمشتری معمول، طور به

 پیکربندی محصول ندارنلد  بارةای در عقیده اماآگاهی دارند، 

طور  به توانند نیاز خود را ینماینکه یا  [1] که پیشنهاد دهند

از  ،واضح و مشخص بیان کننلد یلا بعلد از خریلد محصلول     

، اما خواهان وده استنبهایی که مدنظرشان  ویژگیبرخی از 

 نشلان  این ملوارد  [.2] یابند آگاهی می ها هستند، آن ویژگی

محصولی  ضروری است متناسب با نیازهای مشتری، دهد می

 .انتخاب شود به روش علمی پیکربندی مناسببا  متناسب

کله   را هلایی  بایلد اولویلت   ها یکربندیها و پ تمامی طرح

از  پلیش  .دندرنظر داشلته باشل   ،محصول برای مشتری دارد

هللا و  خواسللته بایللد ایجللاد یللک پیکربنللدی و طللرح جدیللد

برای  وارد کرد. این موضو مشتری را در طرح  های یشنهادپ

موجلب رضلایت    و کنلد  مزیلت رقلابتی ایجلاد ملی     سازمان
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های درحال  درواقع، برای پاسخ به خواسته. شود مشتری می

بلرای   ی اوهلا  یلت ولوتغییر مشتری، آگاهی از احساسات و ا

. بلرای  [3]شلده اسلت    پلیش از  تر یضرور ،محصول ۀتوسع

ملوارد   یبا توجه بله تملام   ،به این محیط متغیر ییپاسخگو

 بنلابراین،  ؛ذکرشده باید یک پیکربندی بهینه انتخاب شلود 

پیکربنلدی محصلول، تولیلد محصلوالت      سلازی  ینههدف به

 کله موجلب   یدرحلال  اسلت؛  شده با حداقل قیملت  یسفارش

ابلزاری بلرای    ،پیکربنلدی محصلول  شلود.   رضایت مشلتری 

ها  ها و مشتری و کسب سود دوطرفه برای کمپانی آن یارتقا

 هلای  اولویلت [. بلا توجله بله اینکله     5[، ]4] رود شمار میهب

بهتلر   شلوند، بیان نمیذهنی هستند و با عدد  اغلبمشتری 

هلا و   برای بیان انلدازه  فازی منط  و مجموعۀ اعداداز  است

 [.7[، ]6] دشواستفاده  -رایج است یکه روش -ها نسبت

نیازهللای  ی ازا مجموعلله تللا ، للل  ی ماننللددر محصللول

ها بلرای محصلول ضلروری     ابتدایی وجود دارد که وجود آن

 )ماننلد  شلود  کارایی محصول میناها موجب  است و نبود آن

هلا متفلاوت    که ملدل و سلطح کیفلی آن    (پردازنده، ره و...

بلر  ی جلانبی نیلز علالوه   تعدادی ویژگ ممکن است اما ،است

)ماننلد   تلا  وجلود داشلته باشلد     های اصلی در لل   ویژگی

هللای  . ایللن ویژگللی(و... USB3.0پللورت دوربللین، بلوتللو ، 

بیشلتر بله محصلول اضلافه      انبرای جلیب مشلتری   ،جانبی

املا   ،انلد  محصول را افلزایش داده  ۀتبع آن هزین اند و به شده

خواهلد آورد کله   دسلت  محصولی سه  بیشتری در بازار بله 

هللا و  هللای اصلللی و سللطح مطلللوب آن  بللر ویژگللیعللالوه

هلای   ملزوملات و ویژگلی    مرور جز های جانبی که به ویژگی

قیملت، سلطح دسترسلی و خلدمات      دارای ،شوند اصلی می

مناسب پس از فروش باشد. با توجه به پیشرفت فنلاوری در  

 ،هلللای هوشلللمند و تبللللت گوشلللی ماننلللدمحصلللوالتی 

های این محصوالت نیز  تا  باید به ویژگی ل  تولیدکنندگان

تلا    لل   کارایی برابلر بلا   ،توجه کنند که در برخی از موارد

هلای   و رنلگ  انلدازه در طلرح و   ،های مختللف  تا  . ل دارند

در بازارهای ایلران  ها  تا  د. این ل ندر بازار وجود دار متعدد

، SONY ،ASUS ،APPLE ماننلد شامل برندهای مختلفلی  

DELL، LENOVO ،ACER  ...د. بیشلتر کلاربران   نشو میو

ن او محققل  آملوزان، دانشلجویان  دانلش  تلوان  یتا  را مل  ل 

وجلود دارد  تا   مختلفی برای استفاده از ل  اهدافدانست. 

محاسلباتی و   املور تخصصلی،   یافزارهلا  شامل کار با نره که

اسللتفاده از  وکللار )از جمللله حسللابداری(، آمللوزش،  کسللب

اسلت. هلر کلاربر بلا     بازی و... امکانات ارتباطی، سرگرمی و 

؛ دهلد  ملی  قرار های خاصی را مدنظر ویژگینیازش توجه به 

کلاربرانی کله بلرای سلرگرمی از ایلن محصلول        ،لامل برای

دهنلد   به گرافیک و سرعت آن اهمیت می کنند، یاستفاده م

خلود را  حلوزة فعالیلت    تخصصلی افزارهای  و کسانی که نره

. توجله دارنلد  ، پردازنلده و...  حافظۀ داخلیبه  کنند، یاجرا م

 تلا های حداقلی باشد  تا  باید دارای ویژگی ل  ،درهرصورت

که یک  یهای آیت  یک کاربر عادی بتواند از آن استفاده کند.

ره، حافظه، حافظۀ شامل پردازنده،  ،تا  باید داشته باشد ل 

، فلای، بلوتلو   دوربلین، وای  داپتور،آکارت گرافیک، باتری، 

ها باید حتماً وجلود   دی درایور و... است. برخی از ویژگیسی

 و داپتور، پردازنده، کارت حافظهآباتری،  مانند ،داشته باشند

کلاربرد و   بله  اما سطح و کیفیت آن با توجه ،کارت گرافیک

بله نظلر    ،تلا   . انتخاب ل استتفاوت مدرخواست مشتری 

 ،خواهلد پرداخلت کنلد    کله ملی   ای هینل خود مشلتری و هز 

هلا خواهلان انتخلاب     البتله برخلی از مشلتری    .بستگی دارد

 گروهلی  محصولی باالتر از حد نیاز و کاربرد خود هسلتند و 

ها با کارایی باال، کامپیوتر  سنگین برخی مدل ۀدلیل هزینبه

 دهند. تر ترجیح می علت قیمت پایینرا به

بلرای   تلا   بنلدی لل    یکلره پ موارد مه  تحقی ،این در 

 بندی، یکرهو با پیشنهاد بهترین پگیرد  می کاربر مدنظر قرار

مناسلب   طلور بله  د تلا شلو ملی سازنده کمک  یها شرکتبه 

بخش پیشلینۀ پلژوهش،   در ۀ مقاله د. ادامکنن گیریتصمی 

ی هللا روشبلله مللرور ادبیللات گیشللته در زمینللۀ کللاربرد   

 پلردازد. صول ملی بندی مح یکرهپگیری برای انتخاب  ی تصم

نملایش داده   مسلئله روند کلی حل  تحقی ، در بخش روش

های مورد اسلتفاده بلرای    شود و دربارة هریک از تکنیک می

بررسلی  دهلی معیارهلا و   مختللف، وزن  یها داده یآور جمع

بخلش تجزیله و   . گیلرد هایی انجاه میها بحث ینهاولویت گز

و انتخلاب    تلا  برای ل  مسئله روش حلبه  ها، تحلیل داده

انتهلا،   در پلردازد. ملی  گلاه  بله  گلاه  صورت بهبندی آن  یکرهپ

ها برای تحقیقات آتی ارائه  یشنهادپتحقی  و  و نتایج ها یافته

 .شوندمی
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 پژوهشةپیشین

از طری  تغییر پیکربندی ، های فردی مشتری نیازمندیرفع 

پیکربنلدی محصلول    ینلۀ در زم اسلت.  پلییر نامکامحصول 

 تغییر نسبی در مشخصات پیکره، تحقیقات انلدکی همراه با 

بلله بررسللی   موجللود، یهللا پللژوهش بیشللتر وجللود دارد.

 ،و براسلللاس آن پردازنلللد یهلللای مشلللتریان مللل اولویلللت

کننلد و توجله    ملی  را بلرای طراحلی مطلرح    هلایی  یشنهادپ

 سلازی محصلول   یسفارشل بنلدی و   یکلره پناچیزی به تغییر 

عصلبی فلازی    ۀشبکک مدل ی [6و ] [5] محققان در ند.دار

هلای سلنی    مشلتری بلا گلروه    ۀهای پرسشنام برمبنای داده

طراحلی  را دربارة  های مشتری اولویت ارائه دادند تا متفاوت

ایلن مطالعله، طراحلان را در     .مطالعله کننلد   مؤثر صلندلی 

یک سیست   [7] کند. در رسیدن به نتیجۀ مطلوب یاری می

مشلتری بلرای   های  استنباط فازی برای معرفی مدل اولویت

در  ،. ایللن روششللدپیشللنهاد  همللراهمللؤثر تلفللن  یطراحلل

دسلت  عصبی نتایج بهتری را به یها مقایسه با رویکرد شبکه

 ،هلای عصلبی   آورده بود. همچنین باید بیان شود که شلبکه 

ی بلرای طراحلی   وشلن کله دالیلل ر   این محدودیت را دارنلد 

ت رضای درجهت هایی که مدل رو، ینسازند. از ا مشخص نمی

 بیشلتر  ،انلد  شلده ارائله   مشتری یها اولویتکردن برآوردهو 

بلا   AHP, KM ک رویکلرد ترکیبلی از  رونلد. یل  کلار ملی   بله 

DEMATEL ها و انتظلارات مشلتری    برای مشارکت اولویت

پیشلنهاد   [8] در گیری ارزیلابی محصلول   در فرایند تصمی 

ارتباطات میان  DEMATELنویسنده در انتها به روش  .شد

هلای محصلول را شناسلایی و     ی مشتری و ویژگیها خواسته

های جدید را در تولید محصول نسل بعد آشکار کرد که ایده

هدف مقاللۀ  نتیجه، ایجاد تغییراتی در طراحی محصول بود. 

 ۀبی با استفاده از رویکلرد دورگل  سگیری کارایی ن اندازه [9]

fuzzy AHP و DEA (Data Envelopment Analysis) 

هلای مشلتری بلرای الگلوگیری      نای عملکرد و اولویلت برمب

بلود. نویسلنده متغیرهلای     کیفی خدمات در بخش موبایلل 

هلا آملاده کلرد.     ملدل را برمبنلای آن   مختلف را شناسایی و

رضلایت مشلتری بلرای     یریگ برای اندازه DEAنیز از  [10]

محصلول موبایلل اسللتفاده کلرد. رویکللرد رگرسلیون فللازی     

بلرای   ،بستگی فازی مللللی نامتقلارن  با ضریب هم یکپارچه

هلای مشلتری و کاراکترهلای     ن اولویلت ایل ممعرفی ارتبلاط  

و نتیجلۀ   گرفته شلد  کاربه[ 13[، ]12[، ]11در ]مهندسی 

هلای   اثردادن اولویلت که با ترتیب -را ها آنهمبستگی میان 

مشتری در طراحی و پیکربندی محصلول موجلب اسلتقبال    

 بازگو کرد. -بیشتر مشتری از محصول بود

ن رضللایت مشللتری و فاکتورهللای ورودی  ایللمارتبللاط 

خلدمات،   ۀکیفیت محصول، سطح هزین ۀتجرب انندکلیدی م

در  ،مکالمه و سطح رضایت در محصول موبایل ۀسطح هزین

هلای   های ویژگلی  به اهمیت اولویت [15. ]شدبررسی  [14]

تلفن همراه و ارتباط آن با رضایت مشتری و تمایل به خرید 

البتله محقل     .توجله نشلان داد   جوان انمجدد از میان مرد

بایست کردن اطالعات و کاربرد نتایج پژوهش میبرای جامع

 [16] گرفلت. ملی  نظرردنی  دیگر جامعه یعنی بانوان را نیز 

محصلول بلرای    هلای  ینله ایی بهتلرین گز برای شناس یروش

های خاح با هدف افزایش رضایت مشتری پیشنهاد  مشتری

. روش او شامل مراحل مختلف شبیه ارزیابی محصلول،  کرد

هلا، درنظرگلرفتن اولویلت مشلتری و      ویژگلی  بنلدی  یتاولو

انتخلاب بهتلرین    یشنهادشده،انتخاب محصول است. روش پ

ملبه  بلرای مشلتری بلا     گزینه را با درنظرگرفتن اطالعلات  

و  سلازد  هلای منطل  فلازی ممکلن ملی      کاربردن تکنیلک  هب

های مناسب، درجهلت   یجه، پس از درنظرگرفتن ویژگیدرنت

افزایش رضایت مشتری با تعداد محدودی مشتری، بهتلرین  

 کند. آلترناتیو را انتخاب می

 یلزی ر عنلوان یلک برنامله    به ،پیکربندی محصول ۀمسئل

 -تعامللل مشللتری ۀایش درجللعللدد صللحیح بللا هللدف افللز

نتیجه، نشلانگر ضلرورت    .شد یساز مدل [17در ]مهندسی 

هلایی در زمینلۀ پیکربنلدی محصلول بلا       یبلازنگر تعامل و 

بللرای  ،هللای فللازی مللدل [18] هللا بللود. مشللارکت مشللتری

بلا اسلتفاده از   را  ای ینله حل به پیکربندی یک محصول و راه

محقل ،   د.کلر پیشنهاد  p-medianکارای  ۀمسئل یها فرمول

های انتخابی برای پیکربندی را در چند سناریو توزیع  ینهگز

هلای   بلر تغییلر و اسلتفاده از ملدل    ها علالوه  ینهگزکرد. این 

هلای فیزیکلی جدیلد نیلز هسلتند.       یطراحل موجود، شامل 

شد و انتخاب محصلول   وجو جستیت، بهترین سناریو درنها

 گرفلت.  آل مشلتری صلورت   یلده امطلوب با توجه به نیلاز و  

مشتری را  ینکهدلیل اپیکربندی محصول آنالین بهبه  [19]

کند، توجه  های فردی خود می کردن اولویتقادر به مشخص

یک سیست  منطقی پیکربنلدی خلانوادگی    [20. ]نشان داد

محصول را برای شناسایی الگوهای مشترک از یک مجموعه 
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وا  این سیست ، انل  .کرداز محصوالت موجود شبیه پیشنهاد 

را درنظر گرفت و براسلاس نیازهلای    ها محصولها و  مشتری

 یاطالعات یچارچوب [21] مختلف الگوهایی را مطرح ساخت.

های یکپارچه برای طراحی پیکربندی با اسلتفاده   از مشتری

واحلدها مطلاب  بلا     یاز یک دستور نموداری و الگوهایی برا

 ۀدر زمینلل [23و ] [22]د. کللرنللو  محصللول پیشللنهاد   

 یهلا  هلای کلاربران و تلفلن    ن اولویلت ایل ماسایی ارتباط شن

 را انجلاه دادنلد.   هایی یها، بررس طراحی آن یموبایل و اجزا

محققان تعداد اندکی از انوا  تلفلن هملراه را بلا نظلر چنلد      

مشتری آزمودند و سرانجاه با تحلیل نتایج، ترکیب بهتلرین  

 بلا  [24] ها را در سلاختار محصلول پیشلنهاد دادنلد.     ینهگز

پیکربنلدی   سلازی  ینله برای به ی،کاو استفاده از رویکرد داده

در  یمهمل  زةحلو  ،هلا  افلزایش سلود شلرکت    و هملراه  تلفن

در تحقیل  حساسلیت    د.کلر محصول پیشنهاد  سازیفرمول

مشتری به هزینه بیان شد که این مسئله باید در طراحلی و  

ی ا مجموعله های مربوط لحاظ شود. همچنلین   گیری ی تصم

بر حفظ بلازار  والت را در یک سبد قرار داد که عالوهاز محص

یدکننلده و  تولو سالی  گوناگون مشلتریان، منلافعی بلرای    

ک رویکللرد یلل همللراه داشللته باشللد. رضللایت مشللتری بلله 

هلای مشلتری بلرای کنتلرل      سیستماتیک برمبنای اولویلت 

پیشلنهاد شلد. سلپس     [4]در مشکالت طراحلی محصلول   

هلا بلا    ارزیلابی هریلک از آن   اا بل نویسنده بهترین آلترناتیو ر

 ،. این پلژوهش کردمشتریان انتخاب  های یازمندیتوجه به ن

و  یبنلد  شده برای رتبهتاپسیس تعدیل و AHP یها از روش

نتللایج پللژوهش،  انتخللاب بهتللرین آلترنللاتیو اسللتفاده کللرد.

اهمیت قیمت محصول را بازگو کرد و نیاز به اصالح وزنی را 

ین آلترناتیو انتخلابی و پیلروی از تغییلر    نیز با توجه به بهتر

بلرد   -دیدگاه مشتری طی زمان که برای ایجاد فراینلد بلرد  

ی ا خالصله یدکننده و مشتری الزه است، بیان کرد )تولبین 

 آمده است(. 1در جدول  ذکرشدهی ها مقالهاز 

بللا اسللتفاده از  یبنللد رتبلله یشنهادشللدةرویکردهللای پ

نظلر  رایی و نتایج مناسب بله جاز لحاظ ا ،ها مشتری هاینظر

هلای خاصلی از    یطله حهلا   رسند، اما بیشتر این پژوهش یم

محصوالت را ارزیابی کردند، مانند تلفن، صندلی و... . ملورد  

، ها پژوهشآن است که بیشتر  ها مقالهدیگر در این  ذکر قابل

در انتخاب محصلول   ها آنهای  ها و اولویت یا از نظر مشتری

)اگر ه  اسلتفاده شلده، رویکلردی بلرای      ندا نکردهاستفاده 

وجود نداشلته   ها آنهای موجود در عقاید کردن ابهاهبرطرف

انلد.   نداشته ها محصولی بند رتبهاست( یا روش خوبی برای 

 -بیشتر مقاالت در این حیطه، در زمینلۀ طراحلی مکلانیکی   

یباً متفاوت با محصول قبللی  تقرمهندسی و ایجاد محصولی 

گیلری و موضلو  ایلن     حیطۀ مسائل تصلمی   هستند که در

 ها پرداخته نشده است. پژوهش به آن

گیلری چنلدمعیاره    تصمی  یها از روش ،پژوهش این در

بلا دیگلر تحقیقلات در     پژوهش شود. تفاوت این استفاده می

صلورت فلازی اسلتفاده     بله  ،این است که از نظر متخصصان

ملی و  بلر واردکلردن متغیرهلای کال   زیلرا علالوه   ،شده است

ها به عدد، وابستگی بلین معیارهلا را نیلز درنظلر      تبدیل آن

نلاه   توان یگرفته است. مزیت دیگری که برای این تحقی  م

روش الکترو تاپسیس اسلت کله    دو از زمانة ه استفاد ،برد

آورد کله   وجلود ملی  متوازنی را بله  های یسماتر ،روش الکتر

آوردن جواب دستروش تاپسیس و به وسیلۀبهبرای استفاده 

 نهایی بهتر، مطلوب است.

پژوهشروش
روند کلی حل مسئله نشان داده شلده   ،در ابتدا با یک شکل

وجلو   بله جسلت   ،(. بعلد از انتخلاب محصلول   1است )شکل 

شود.  های مورد نیاز این محصول پرداخته می درمورد ویژگی

وگو با فروشلندگان   ها از طری  گفت این ویژگی دوه،در گاه 

وگلو بلا    با بررسی و گفلت های مرتبط استخراج شد.  و سایت

های بارزی کله   بیش از ده سایت و فروشندة مربوط، ویژگی

در محصللول وجللود دارد و کللارایی و کیفیللت محصللول را   

خریللداران درمللورد آن سللؤال  عمومللاًکنللد و  مشللخص مللی

. این کار به این صورت بلود  (2)جدول کنند، تعیین شد  می

دسلت  طری  هر سایت و فروشنده بله  هایی که از که ویژگی

هلایی کله بیشلترین     یت ویژگلی درنهاشد و  آمد ثبت می یم

ویژگی مورد نظلر انتخلاب    عنوان بهشده بود،  ها آناشاره به 

هلا را   ینکه بتوان بیشلتر ویژگلی  اشد )بیشترین تالش برای 

ی بعدی ها گاهحفظ کرد تا استناد به نتایج حاصل از آن در 

 50از  ،یک پرسشنامه یلۀوسبهت گرفت(. مقبول باشد، صور

طلور تصلادفی انتخلاب     این محصلول کله بله   کاربران از نفر 

هلا   های مورد نظرشان سلؤال شلد و آن   اولویت رةدربا ،شدند

هلا   ب  نظر خود و کاربردی کله ایلن محصلول بلرای آن    اطم

ان از اقشلار  ویهلا پاسلخ دادنلد. پاسلخگ     ، بله پرسلش  شتدا
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با این  یکه آشنایی بیشتر یا دامنه مختلف بودند و بیشتر از

صلورت   هلا بله   انتخاب شلدند. پرسشلنامه   ،محصول داشتند

مختلللف،  یهللا تصللادفی بللین برخللی از دانشللجویان رشللته

اجتماعی توزیلع شلد.    هایشبکه بین کاربران نیز و اندااست

 دهد. را نشان می فره پرسشنامه 3جدول 

د نتلایج پرسشلنامه تحلیلل شلد و درصل      سلوه،  در گاه

ب  نظر کلاربران مشلخص شلد. از    اطمها  های ویژگی اولویت

مندی  نظر برای شاخص بهره وزن مورد ،ها این درصد اولویت

و برند محبلوب   اندازهد. پرطرفدارترین شها استخراج  ویژگی

ینلۀ متناسلب بلا آن و در حلدود     هز براسلاس  گوهلر پاسلخ  

د. شل مشلخص   از تحلیلل پرسشلنامه   آمده دست بهمیانگین 

 هلای  ینله هز یبلا توجله بله تملام     ،میانگین هزینه ۀمحاسب

 چهاره،. در گاه ن صورت گرفتاگویپاسخ وسیلۀبهشده  گفته

نظللر  هللای مللوردانللدازهبرنللدها و  پرطرفللدارترین نمیللااز 

برنللدهای  یهللا اطالعللات و داده یآور جمللع ن، بللهمشللتریا

از  ،. ایلن اطالعلات  فلت شده در بازار ایلران انجلاه گر   انتخاب

اطالعللات و  مللرتبط و فروشللندگان تهیلله شللد هللای یتسللا

وگو  د. از طرفی با مصاحبه و گفتشیکپارچه  شده یآور جمع

چهلار معیلار وزن    یکلطلور بله با متخصصان و فروشندگان، 

مندی  محصول، هزینه، زمان شارژدهی باتری و شاخص بهره

شلد )ایلن معیارهلا    هلا بلرای هلر آلترنلاتیو بررسلی       ویژگی

ر را در خرید محصول با توجه به بررسی بیشتر یتأثبیشترین 

هلا کله    یلک جلدول از داده   یلت، . درنهاداشت( ها درخواست

 ،همراه معیارهلا در آن ثبلت شلده اسلت    ها به ویژگی یتمام

 د.مدست آ به

 
پژوهشةیشینپبریمرور.1جدول

 نو  محصول یا عامل مورد بررسی / ابزار مورد استفادهنو  روش سال نویسنده

Sabin 1998 پیکربندیارائۀ چارچوبی برای حل مسائل  ارتباطی آنالین یها شبکه 

Siddique 2001 پیکربندی خانوادگی و شناسایی الگوهای شبیه - 

Chuang 2001  موبایل طراحی یکاربران و محصول و اجزا میانارتباط 

Park 2004 صندلی عصبی فازی ۀشبک 

Chen 2004 های مشتری و کاراکترهای مهندسی ارتباط اولویت شدهرگرسیون فازی یکپارچه 

Han 2004  موبایل طراحی ین کاربران و محصول و اجزاایمارتباط 

Goode 2005  موبایل ن رضایت مشتری و فاکتورهای کلیدیایمارتباط 

Chen 2005 های مشتری و کاراکترهای مهندسی ارتباط اولویت شدهرگرسیون فازی یکپارچه 

Wang 2005 مهندسی -بررسی تعامل مشتری عدد صحیح یزیر برنامه 

Siddique 2005 ی مدلبعد سهاستفاده از اینترنت و ترسی   تشکیل چارچوب اطالعاتی و نمودار و شناسایی الگوها 

Fung 2006 های مشتری و کاراکترهای مهندسی ارتباط اولویت شدهرگرسیون فازی یکپارچه 

Lin 2007 تلفن سیست  استنباط فازی 

Tucker 2008 موبایل   یکاو داده 

Kwong 2009 صندلی عصبی فازی ۀشبک 

Ostrosi 2010 P-median صندلی 

Haverila 2011 موبایل ها بررسی اهمیت اولویت 

Barajas 2011 تا  ل  ها( ویژگی بندی یتمنط  فازی )ارزیابی محصول، اولو 

Bayraktar 2012 DEA موبایل 

Sanjay 2013 AHP, modified TOPSIS موبایل 

Wang 2013 AHP, DEMATEL Smart pads 

Kumar 2015 Fuzzy AHP, DEA موبایل 
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پلردازد. بلرای معیارهلا بلا      به حل مسئله ملی  پنج گاه 

دهلی  از روش وزن ،درنظرگرفتن وابستگی معیارهلا بله هل    

ANP  فروشلندگان   یاهاز نظر استفاده دلیلبه شد.استفاده

فللازی ) فللازی ANPروش  ایللن زمینلله،هللا در  و تجللارب آن

 ی از. انلوا  مختلفل  گرفته شلد کار هها ب برای بیان آن (ملللی

یکلی از   ،تابع عضویت مللللی  ، اماتابع عضویت پیشنهاد شد

 ی، زیلرا عمللی و کلاربرد   رود شمار میتوابع به ینترکاربردپر

 ،فروشلندگان  ةاسلتفاد  متغیرهلای زبلانی ملورد    .]16[ است

 تعبیر شدند. 4ی جدول ها براساس بازه

 بلرای  آملده  دست به ها، مقادیر آمدن وزندستبه پس از

دن مل آدسلت بله  بلا (. 1 ۀکنی  )رابطل  هر معیار را دفازی می

)مطلاب  بلا ملاتریس     ها های نهایی معیارها، جدول داده وزن

مقادیر نرملال و نرملال   آید و  دست میبه (5 تصمی ، جدول

شوند. سلپس   محاسبه می 3و  2 هایرابطه یلۀوسدار به وزن

حل و بهترین آلترناتیوهلا   ،تاپسیس -هروش الکتر هبله ئمس

با توجه بله داشلتن معیارهلای ملبلت و      د.نشو مشخص می

منفللی )متعللار  و نامتعللار ( اسللتفاده از روش الکتللر و  

گیرد، مناسلب  تاپسیس که این خصیصه را با ه  درنظر می

ورت است که پلس از  مراحل روش به این ص رسد. نظر میبه

آوردن ماتریس هماهنگ و ناهماهنگ از روش الکتر، دستبه

علت ترکیب  باقی مراحل به روش تاپسیس حل خواهد شد.

روش الکتر و تاپسیس در این است که در روش تاپسیس، از 

شود.  جداول هماهنگ )موزون( برای محاسبات استفاده نمی

جلداول هماهنلگ    به همین دلیل، از روش الکتر برای ایجاد

اسللتفاده از روش الکتللره در ترکیللب بللا   اسللتفاده کللردی .

تلر   یقوتاپسیس، جداول مورد استفاده در روش تاپسیس را 

 کند. می

ابتدا بایلد   ،برای تشکیل ماتریس هماهنگ و ناهماهنگ

 ۀمجموعل در هماهنگ و ناهماهنگ تعریلف شلود.    ۀمجموع

ا مقایسلله آلترناتیوهلل هللایزوج یتمللام ،هماهنللگ )توافلل (

تلر و در   د و آلترناتیوی که در معیلار مسلاعد بلزرگ   ونش می

در  شللود و انتخللاب مللی ،تللر باشللد نامسللاعد کوچللک معیللار

 هلای زوج یتملام  ،توافل ( نرسیدن به ناهماهنگ ) ۀمجموع

د و آلترنلاتیوی کله در معیلار    ونشل ملی آلترناتیوها مقایسله  

انتخاب  ،تر است تر و در معیار نامساعد بزرگ مساعد کوچک

 ۀاز مجموعلل ،مللاتریس هماهنللگ ۀشللود. بللرای محاسللب مللی

مللاتریس  ۀشللود و بللرای محاسللب  هماهنللگ اسللتفاده مللی 

 ۀشود )رابط می کار گرفتهبه ناهماهنگ ۀمجموع ،ناهماهنگ

آل و ایلده  ۀعنوان مجموع یعنی ماتریس هماهنگ به ؛(5و  4

-بههای بدترین  جواب ۀعنوان مجموع ماتریس ناهماهنگ به

روش تاپسیس در ادامه  هوند تا فاصلۀ هر آلترناتیو بر می کار

اسلتفاده از مقلادیر دو    بلا در روش تاپسیس،  محاسبه شود.

و مقادیر ملاکزیم  و  دست آمده است ی که از قبل بهماتریس

 6ۀ شود )رابطل  فاصله محاسبه می ،آمده دست های به مینیم 

به نزدیکللی نسللبی هللر آلترنللاتیو محاسلل  ،از آن پللس(. 7و 

 .شود می

 

 
پژوهشچارچوبکلی.1شکل







 شروع

د  � ن مو د مط لع ت  محصول لپ ت پ: �نتخ ب محصول  

پید� کردن و ژگ  ه ی مهم محصول و طر�ح  پرسش ن مه 
 مشتری

تو  ع پرسش ن مه،  ه دست آو دن �ولو ت ه ی مشتری و تحلیل 
 نت  ج پرسش ن مه

جمع آو ی و ژگ  ه ی مر وط  ه محصول و تهیه جدول مر وطه و 
 مشخص کردن معی  ه     گفت و گو    ص حب نظر�ن

 ر�ی و ن ده   ه  fuzzy-ANPحل مس له    �ستف ده �   وش 
  ر�ی  تبه  ندی ELECTRE-TOPSISمعی  ه  و  و کرد 

�       نت  ج  ه دست آمده �   تبه  ندی و معرف  پیکر ندی 
 من سب  ه مشتری و شرکت ه ی س  نده

 نتیجه نه    و پیشنه ده 

 پ   ن
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 هایانتخابیویژگی.2جدول

 شده دادهمتغیر اختصاح ویژگی شده دادهمتغیر اختصاح ویژگی

 X1 ≤ 4G گرافیک

 حافظه
X9 < 500G 

Cpu 

X2 = CORE i3 500 ≤ X10 < 1T 

X3 = CORE i5 X11 ≥ 1T 

X4 = CORE i7 لمسی یشنما صفحه X12 

 ره

X5 ≤ 4G وزن محصول X13 

X6 = 6G قیمت X14 

X7 = 8G زمان شارژدهی باتری X15 

X8 ≥ 12G ضمانت X16 



مشتریةپرسشنام.3جدول
دو  ۀرتبد  ،ید  بیشدتریا اهمیدت    ۀتبد )ر زیر رتبه دهیدد  هایگزینهها برای خود به  اهمیت ویژگی ۀها و درج مطابق با اولویت لطفاً ،مشتری گرامی
 .(اهمیت کمتر و...

           □سایر           □ محقق         □ کارمند        □ مدیرعامل        □ شغل:       دانشجو                     سا:        نام:                 

 .های خود امتیاز دهید اولویت اساسبر دهید؟اهمیت می تاپ بیشتر ها در لپ کدام ویژگی. به 1
  □لمسی  یشنما صفحه     □ ضمانت       □وزن     □باتری     □حافظه      □رم  □  CPU □گرافی  

 (استبه اینچ  ها اندازه) پسندید؟ یمصفحه را بیشتر  ۀ. کدام انداز2
13□ 14□ 15□ mini laptop □ 
 ؟پسندید یم. کدام برند را بیشتر 3
 □ایسر        □دل □پیاچ □لنوو □ایسوز □سونی   □اپل 
 ؟ )قیمت به تومان(استچقدر  ،دارید آن که تمایل به پرداخت ای ینههز. بیشتریا 4

 □ 3،500،000بیشتر از  □ 3،500،000  □ 3،000،000 □ 2،500،000 □ 2،000،000 □ 1،500،000

 :نظرها. تمایالت و 5



مقیاستبدیلمتغیرهایزبانیبهاعدادفازی.4جدول

 (0، 1، 2) اهمیت ک 

 (2، 3، 4) اهمیت متوسط

 (4، 5، 6) اهمیت زیاد

 (6، 7، 8) زیاد بسیاراهمیت 

 (8، 9، 10) اهمیت شدید

 (1، 2، 3(، )3، 4، 5(، )5، 6، 7(، )7، 8، 9) مقادیر میانه

 .استدست آمده به [26و جدول فازی از ][ 25از ترکیب یک نمودار فازی از ] ،این جدول        


(1) 
l m n

Defuzzy
 


4
6

  

(2) ij

m

i

ijNormalizedvalue : R
y

yij


 2

1

  

(3) Weightedmatrix : V R W   

(4) 
ke

ke j

j S

C w


   

 (5) 
max
ke

kj ejj J

ke max

j J kj ej

C V V
D

V V









 

 آیلد  دست میآلترناتیو به یبند یعنی همان شاخص رتبه

 .(8 ۀ)رابط

(6) 
n

i ij j

j

D (F F ) 



  2

1
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(7) 
n

i ij j

j

D (F F ) 



  2

1

 

(8) i
i

i i

D
P

D D



 



 

هاتج یهوتحلیلداده
اول طراحی پیکربنلدی بایلد معیارهلای مختللف      ۀدر مرحل

وجلو شلود. معیارهلای     محصول از دیلدگاه مشلتری جسلت   

دسلت  بله  ،از بازارهایی که محصول دارد توان یمرا محصول 

 گرفتله درنظلر   نمونهعنوان  تا  به ل  ،د. در این پژوهشورآ

آوردن دسللتهمشللتری بللرای بلل  ۀاسللت. پرسشللنام شللده

شلده اسلت. پرسشلنامه بلرای     های مشتری طراحی  اولویت

دیلدگاه  ی منسلج   آور جمعبا ها  ویژگی ینتر شناسایی مه 

 شده، به تشخیص یآور جمعی ها دادهاستفاده شد و مشتری 

 -آیلد  یدسلت مل  ها به با تحلیل آن که -های مشتری اولویت

وگلو و   گفت وسیلۀ، بهتا  های ل  بهترین ویژگی .کمک کرد

 و تلا  شناسلایی شلد    لل   فروشلان  بحث با تاجران و خرده

 ،ویژگی خاح که در انتخلاب محصلول ملؤثر بودنلد     هشت

ها گرافیک، ره، حافظله، بلاتری،    مشخص شدند. این ویژگی

هسلتند کله در    CPUلمسی و  نمایشوزن، ضمانت، صفحه

 ماننللد هللای دیگللر )ویژگللی انللدهنشللان داده شللد 2جللدول 

خللاب زیللادی در انت یرفللای، بلوتللو  و... تللأث دوربللین، وای

 هلایی کله یلک    ویژگلی   ها را جز ند و افراد آنرمحصول ندا

 گوپنجللاه پاسللخ (.داننللد یملل ،محصللول بایللد داشللته باشللد

(. نتللایج تحلیللل 3پرسشللنامه را تکمیللل کردنللد )جللدول  

دهللد.  مللی نشللان هللا را پرسشللنامه، وزن هریللک از ویژگللی

وارد  6از پرسشللنامه در جللدول  شللده یآور جمللع یهللا داده

 2 هایترتیب در شکلبه 3و  2 تتحلیل سؤاال. نتایج ندشد

هلا تصلمی     سپس در تحلیل داده نشان داده شده است. 3و 

بلرای محلدودکردن   با درصد بلاال   هایی ینهکه گز ه شدگرفت

 ۀگزینلل ،بللرای ملللال گرفتلله شللود؛درنظللر  یبررسللحیطللۀ 

حلیف شلد و تنهلا دو برنلد تولیلدی       هلای کوچلک   تا  ل 

فاکتور سن نیز بررسلی و مشلاهده   . اثر شدمحصول بررسی 

هلای انتخلابی نلدارد.     چندانی بلر اولویلت   یرشد که سن تأث

 R 26،000،000، میانگین قیمتی که از نتایج حاصلل شلد  

اختصار هزینله را بلدون چهلار صلفر      به ،)از اینجا به بعد بود

بیلان   2600 که واحد پلول ایلران اسلت، یعنلی     Rپایانی و 

دادن موجودبلودن یلا   نملایش  ماتریس بلرای  کی (.کنی  یم

( ایجلاد شلد؛   X2 – X12ها در محصلول مفلرو  )   نبودن ویژگی

آن  ،که اگر یک ویژگی در محصول در دسترس باشدیا گونه به

ود آن نبل  ةدهند که نشان 0و در غیر این صورت با  1را با عدد 

. این ماتریس دهی ، نمایش میویژگی خاح در محصول است

ایلن   همچنلین  (.7)جلدول   ت داردهابه ماتریس بلاینری شلب  

 تر و سه سایز انتخابی آلترناتیو از دو برند محبوب 208 ،ماتریس

مربلوط بله    های یتها از سا تا  . تمامی اطالعات این ل را دارد

دسلت آملده   آن بله از فروش محصول از داخل ایلران و خلارج   

 سلبب زیرا این ویژگی  ،است. ویژگی ضمانت حیف شده است

هلای خریلد از    یکلی از ویژگلی   نیلز شلود و   تغییر قیملت ملی  

هلا دارای ضلمانت    تلا   ر لل  بیشتضمانت است و  ها یندگینما

وزن آن به نسلبت برابلر    ،هستند. پس از حیف ویژگی ضمانت

 دیگر تقسی  شد. های ینهبین گز

 
MCDMماتریستصمیمدرروش.5جدول

 ها ینهگز

 معیارها

C1 C2 .... Cn-1 Cn 

w1 w2 .... wn-1 wn 

A1 y11 y12 .... y1,n-1 y1n 

A2 y12 y22 .... y2,n-1 y2n 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

Am-1 ym-1,1 ym-1,2 .... ym-1,n-1 ym-1,n 

Am ym1 ym2 .... ym,n-1 ymn 

 [27منبع: ]     
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 ن،گو بلا فروشلندگان و مشلتریا   و و گفت یپس از بررس

مشلتری مشلخص شلد. ایلن      گاهمعیارهای ارزیلابی از دیلد  

، اما معیار بودندمعیارها وزن، هزینه و زمان شارژدهی باتری 

کلله  شللد یدیگللری نیللز بایللد بلله ایللن مجموعلله اضللافه ملل 

 ،های محصلول را نیلز دربرداشلته باشلد. ایلن معیلار       ویژگی

نلاه   (Utility of Features, UOFهلا )  از ویژگلی  یمند بهره

های ذکرشلده و   از ویژگی میزانیعنی هر گزینه چه  ؛گرفت

 .[28] هر مشتری را دربردارد ةشد دادهاولویت

و  (9) ۀمطللاب  رابطلل ،هللا از ویژگللی یمنللد معیللار بهللره

هلای مشلتریان    آملده از اولویلت   دسلت  بله  یها وزن اساسبر

 شود. محاسبه می

(9) 
∑ ℎ𝑛𝑋𝑛

𝑁
𝑛=1

∑ ℎ𝑛
𝑁
𝑛=1

UOF =  n=1, 2,…,(N=12)  

 :ملال برای

UOF(A1)=((4/4)*.115+1*.04474+0*.0641+ 

0*.0831+ 1*.0172+ 0*.0344+ 0*.0516+ 0*.0668+ 

1*.03961+ 0*.0566+ 0*.7378+ 0*.081) / (.115+ 

.04474+ .0641+ .0831+ .0172+ .0344+ .0516+ 

.0668+ .03961+ .0566+ .07378+ .081) = .331 

 ملورد  آیلت   وزن تقسی  از اینجا، در کاررفتهبه های وزن

 تقسلی   ایلن . است آمده دستبه آن های زیرشاخه بین نظر

 به بیشتری وزن بهتر مورد است که گرفته صورت ای گونه به

 بیشلتری  وزن 500از  750 حافظلۀ  بگیرد؛ برای ملال، خود

برابلری   مربلوط  شاخۀ وزن با ها زیرشاخه وزن مجمو  .دارد

 X4و  X2 ،X3قسلمت   سله  از CPUنمونله،   بلرای  کنلد؛  می

بین این سه آیلت  تقسلی     CPUتشکیل شده است که وزن 

وزن چهار معیار هزینله، وزن،   در این مرحله باید شده است.

البته  ؛ها محاسبه شود از ویژگی یمند زمان شارژدهی و بهره

کله دو معیلار هزینله و وزن نلامطلوب      فلر  پلیش  ایلن  با

فروشندگان را با توجه به تجربۀ فروشی کله   یاههستند. نظر

و با فر  اینکه فقلط معیارهلا بله     کنی می یآور جمع ،دارند

 وزن معیارهللا از روش ۀهلل  وابسللتگی دارنللد، بللرای محاسللب

ANP-Fuzzy مشاهده  9و  8. نتایج در جدول گیری بهره می

هلا را نرملال و    داده ،هلا  آوردن وزندسلت هاز بل  پلس  .شودمی

 ،کملک آن  ه( و بل 3و  2 ۀ)با توجه بله رابطل  کنی  میدار  وزن

ب  اطل مشلود )  ماتریس هماهنگ و ناهماهنلگ محاسلبه ملی   

 است. دهمآ 12تا  10توضیحات قبل(. نتایج در جداول 

 
مشتریةنتایجحاصلازپرسشنام.6جدول

 ویژگی

 کاربر
 وزن لمسی ۀصفح ضمانت باتری حافظه ره CPU گرافیک

1 

2 

3 

⁞ 

49 

50 

8 

5 

5 

⁞ 

4 

4 

3 

2 

1 

⁞ 

2 

1 

2 

4 

2 

⁞ 

3 

3 

5 

1 

4 

⁞ 

1 

5 

4 

7 

6 

⁞ 

5 

8 

7 

6 

7 

⁞ 

8 

7 

6 

8 

8 

⁞ 

7 

6 

1 

3 

3 

⁞ 

6 

2 

 167 357 334 238 156 155 138 238 جمع

 071/0 074/0 149/0 101/0 159/0 161/0 181/0 104/0 وزن ویژگی

 

موردبررسییهاتاپلپمربوطبهیهاداده.7جدول

 ویژگی   

 هگزین
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 T 

A1 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7/2 620/2 8/6 

A2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 69/2 800/3 2/7 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

A207 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3/2 880/1 8 

A208 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3/2 380/2 8 
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+حلللال از ملللاتریس هماهنلللگ مقلللادیر ملللاکزیم ، 
f 

مطلوب را دربردارد( و از ملاتریس ناهماهنلگ    یها )شاخص

)معللادل مقللادیر نللامطلوب( اسللتخراج  -fمقللادیر مینللیم ، 

 آیلد؛  یدسلت مل  روش تاپسیس بله  هشود. ادامۀ مراحل ب می

استفاده از مقادیر دو ماتریس و مقلادیر ملاکزیم  و    یعنی با

محاسلبه   ۀ هلر آلترنلاتیو  فاصلل  ،آملده  دسلت  به های ینیم م

نزدیکللی نسللبی هللر  ،از آن پللس(. 7و  6ۀ شللود )رابطلل مللی

یعنلی هملان شلاخص     ؛(8 ۀ)رابط شود آلترناتیو محاسبه می

 13 ایج در جلدول نتل آیلد.   دست میهها بآلترناتیو یبند رتبه

با توجله   ،نهایی آلترناتیوها یبند نشان داده شده است. رتبه

نشلان داده شلده    14به شاخص نزدیکی نسلبی در جلدول   

 ای گزینله  برتلر  گزینلۀ شود،  طورکه مشاهده می است. همان

 ، میلزان (1100) سطح کمترین در هزینه لحاظ از که است

 ولی میانه از باالتر کمی است، وزن متوسط شارژدهی باتری

 دارد را هلا  حلداقل  هلا،  ویژگلی  داشتن نظر از و است معقول

(. i3 پردازنلللدة و 500G حافظلللۀ ،4G ره ،2G گرافیلللک)

ها را  ویژگی بهترین که هستند هایی گزینه بعدی، های گزینه

 بله  و هلا  ویژگلی  بهتلرین  دارای دوه رتبۀ ملال، برای دارند؛

 مشلابه  هلای  گزینله  بلا  مقایسله  در معقول قیمت آن نسبت

 درنظرگرفتن با تواند می اول رتبۀ محصول تولیدکنندة. است

 را محصلول  قیملت  وزن، داشتن نگه ثابت و بهتر های ویژگی

 2600 از کمتلر  کله  2000 تا کند؛ برای نمونه، بیشتر کمی

 اما است،( پرسشنامه نتایج تحلیل از حاصل میانگین) قیمت

 از نکتله،  این. کند بهتر را محصول کیفی سطح آن، ازای در

 کله  اسلت  نمایلان  طلور کاملل  به دوه رتبۀ به مربوط گزینۀ

 بلا  سلطحی  در هلا  ویژگلی  پیکربندی و مناسب وزن داشتن

 هلا  مشلتری  انتخلاب  جز  قابلیت آن را دارد که باال، کارایی

باشد؛  داشته مناسبی قیمت محصول که شرط این به باشد؛

 تلوان  ملی  محصلول  پیکربنلدی  در کملی تغییلر   با بنابراین،

 .داد افزایش محصول از را مشتری رضایت

 




 مسئلههدفبراساسمعیارهاةمقایس.8جدول

 UOF زمان شارژدهی هزینه وزن معیارها

 (5/3، 5، 5/6) (8/2، 3/4، 9/5) (3، 5 ،7) (3، 5/4، 6) هدف مسئله
 
 

 
 



 زوجیبینمعیارهایاههمبنایمقایس.9جدول

 UOF زمان شارژدهی هزینه وزن معیارها

 (44/0، 77/0، 3/3) (4/0، 4/1، 4/2) (29/0، 4/0، 67/0) - وزن

 (1، 2، 3) (2، 3، 4) - (7/1، 7/2، 7/3) هزینه

 (4/0، 67/0، 2) - (25/0، 34/0، 5/0) (42/0، 71/0، 5/2) زمان شارژدهی

UOF (3/2 ،3/1 ،3/0) (1 ،5/0 ،33/0) (5/2 ،5/1 ،5/0) - 
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 دارمثالمورداستفادهماتریستصمیمنرمالوزن.10جدول

 ها گزینه
 معیارها

 UOF زمان شارژدهی هزینه وزن

 18/0 45/0 15/0 22/0 

A1 014594/0 027464/0 00912/0 399447/0 

A2 01454/0 039834/0 009656/0 427662/0 

A3 01027/0 03541/0 010595/0 240351/0 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

A207 012432/0 019707/0 010729/0 392175/0 

A208 012432/0 024949/0 010729/0 490691/0 



ماتریسهماهنگ.11جدول

 A1 A2 .... A207 A208 ها ینهگز

A1 - 45/0 .... 22/0 0 

A2 55/0 - .... 22/0 0 

⁞ ⁞ ⁞ - ⁞ ⁞ 

A207 78/0 78/0 .... - 78/0 

A208 1 1 .... 55/0 - 



ماتریسناهماهنگ.12جدول

 A1 A2 .... A207 A208 ها ینهگز

A1 - 074/0 .... 1 1 

A2 1 - .... 1 1 

⁞ ⁞ ⁞ - ⁞ ⁞ 

A207 031/0 058/0 .... - 62/0 

A208 0 0 .... 1 - 





𝑫𝒊نتایج.13جدول
−،𝑫𝒊

𝑷𝒊و+

𝑫𝒊 ها ینهگز
+ 𝑫𝒊

− 𝑷𝒊 

A1 27913/10 01882/12 53901/0 

A2 40806/10 5776/13 566071/0 

A3 931777/8 65403/13 579132/0 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

A206 89183/4 31893/6 56364/0 

A207 29565/5 17336/8 60682/0 

A208 88754/5 96971/9 62871/0 
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شدۀنهایییبندماتریسرتبه.14جدول

 ها گزینه
  معیارها  

𝑷𝒊 رتبه 
 UOF زمان شارژدهی هزینه وزن

 18/0 45/0 15/0 22/0   

A151 1/2 1100 8 273/0 69455/0 1 

A121 4/1 5549 8/9 566/0 69022/0 2 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

A204 3/2 1690 8 466/0 42856/0 206 

A171 3/2 1080 7 325/0 38300/0 207 

A86 2/2 2200 7 351/0 24591/0 208 



هاپیشنهادوگیرینتیجه
 هلای  اولویلت  و سللیقه  مطلاب   محصلول  پیکربندی انتخاب

 و اقتصلادی  هلای  صلرفه  کله  اسلت  مه  ای مسئله مشتری،

. کنلد می ایجاد تولیدی های شرکت برای قوی رقابتی مزیت

 موجلب  تولیدکننلده  بله  کملک  برعالوه پیکربندی، انتخاب

 در. شلود  ملی  مشتری رضایت کسب و بیشتر مشتری جیب

 و بلالقوه  هلای  مشلتری  نظرهلای  آوری جمع با پژوهش، این

 بلرای  مه  های ویژگی پرسشنامه، طری  از تا  ل  احتمالی

 از آملده  دست به اطالعات به توجه با و شد شناسایی کاربران

 برنلد  دو از تلا   لل   بررسلی  برای معیار چهار فروشندگان،

 بلا اجلرای  . شد استخراج بررسی برای گزینه 208 با مختلف

 مسلئله،  هلدف  و معیارها بین وابستگی Fuzzy-ANP روش

 از اسلتفاده  شلد؛  محاسلبه  معیارها به مربوط وزن و بررسی

 تبلدیل  و فلازی  صلورت  بله  فروشلندگان  و متخصصلان  نظر

 شلمار بله  تحقیل   ایلن  محاسن از اعداد، به زبانی متغیرهای

 بنلدی  رتبه ELECTRE-TOPSIS رویکرد با سپس. رود می

 و هماهنلگ  جلداول  از کهای گونه به گرفت؛ انجاه آلترناتیوها

 تر هماهنگ نتایج آوردندستبه برای الکتر روش ناهماهنگ

 این با گزینه بهترین انتخاب و شد استفاده تاپسیس روش با

 .صورت گرفت روش

 رویکلرد  مزایلای  از بنلدی،  رتبله  روند بودنغیریکنواخت

 بنلدی  رتبله  در طورکله  هملان  زیلرا  بلود،  تحقی  پیشنهادی

 این در ها گزینه به توجه با معیارها همۀ شد، مشخص نهایی

 نتلایج  از. شلدند  انتخاب مناسب های گزینه و بررسی روش،

 از منلدی  بهلره  آن از پلس  و قیملت  کله  شلد  برآورد چنین

 در مهملی  فاکتورهلای  ، ...و حافظله  ره، هایی ماننلد  ویژگی

 گویلای  رتبله  بهتلرین  هایویژگی. هستند محصول انتخاب

 کلاربردی  سطح ارتقادادن با شرکت یک که بود موضو  این

 جلز   خلود،  قیملت  داشتن نگه پایین و محصول های ویژگی

 بعلدی  هلای  پژوهش در. گیردمی قرار مشتریان های انتخاب

 بررسلی  مختللف  برنلدهای  در را معیار دو این فقط توان می

 و آیلد  دسلت بله  معیار دو این از میانگین نتیجۀ کی تا کرد

گرفتله   درنظلر  محصول تولید برای ها، آن برای متعادلی حد

ویکلور، ویکلور و... را    -های دیگری مانند الکتلره  روش .شود

تللوان در  یبنللدی را انجللاه دهنللد، ملل نیللز کلله فراینللد رتبلله

بلر ملوارد ذکرشلده    کلار گرفلت. علالوه   های آتی بله  پژوهش

بلرد بلین   -توان این روش را با توجه به ایجاد حالت بلرد  می

نفلع،  مشتری و تولیدکننده و درنظرگرفتن منافع هلردو ذی 

 برای محصوالت دیگر نیز استفاده کرد.
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