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(تاریخ دریافت ،94/09/04 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،95/08/27 :تاریخ تصویب)95/09/13 :

چکیده 
انتخاب یک محصول ،با توجه به ویژگیهای کاربردی آن صورت میگیرد .در بازار رقابتی کنونی ،محصولی پایدار میماند و به حیات خود ادامله
میدهد که عالوهبر قیمت مناسب و کیفیت خوب ،نوآوریهایی مطاب با سلیقۀ مشتری داشته باشد .برای جلب رضایت مشتری باید ویژگیهای
محصول را بهبود بخشید .در این پژوهش ،با استفاده از روشهای تصلمی گیلری چنلدمعیاره ،بله ارزیلابی آلترناتیوهلایی از محصلول لل تلا
پرداختی  ،ابتدا ویژگیهای برجسته برای انتخاب ل تا از دید مشتری در قالب یک پرسشنامه جمعآوری شد و مشتریان بله ایلن ویژگلیهلا
براساس نظر شخصی خود اولویت دادند .سپس در حل مسئله ،به روش فرایند تحلیل شبکۀ فازی ،به معیارهایی شامل وزن محصلول ،قیملت و
مدت شارژدهی آن وزن داده شد (این معیارها با پرسش از فروشندگان بهدست آمد) .با روش الکتره -تاپسیس ،آلترناتیوها رتبلهبنلدی شلدند و
بهترین آلترناتیو پیشنهاد داده شد .در راستای بهبود پیکربندی و رضایت مشتری ،شاخص قیمت و بعد از آن داشتن ویژگیهای اصلی در سطح
مطلوب ،مه ترین عاملها شناخته شدند .خروجیهای این پژوهش ،بر بهینهکردن قیمت محصول بلا توجله بله عاملل کیفیلت تأکیلد دارد تلا
تولیدکنندگان عالوهبر حفظ سه بازار ،درجهت جلب رضایت مشتری نیز گاه بردارنلد .طبیعلی اسلت خروجلیهلای ایلن تحقیل  ،هل بلرای
تولیدکنندگان ل تا و ه برای مشتریان آن کاربردی و قابلاستفاده است.

واژههایکلیدی :ارزیابی محصول ،پیکرهبندی محصول ،رویکرد الکتره -تاپسیس ،فرایند تحلیل شبکۀ فازی.


مقدمه 
بهطور معمول در انتخاب یک محصول ،ویژگلیهلای بلارزی
مانند کیفیت ،هزینله و طلول عملر آن نقلش دارد .هرقلدر
کیفیت یک محصول مناسلبتلر و هزینلۀ آن کمتلر باشلد،
احتمال انتخاب آن بیشتر است .از طرفی در خرید محصلول
به برند آن نیز توجه می شلود ،زیلرا نلاه تجلاری محصلول،
حکایت از اعتبار و کارایی آن دارد .امروزه شرکتی قلادر بله
بقا در عرصۀ رقابت است که عالوهبر حفظ مشتریان موجود،
مشتریان جدید را نیز جیب کند .شرکتهایی کله براسلاس
سالی مشتریان و بلا درنظرگلرفتن اولویلتهلای مشلتری،
محصول را سفارشی میکننلد و تنلو محصلول را افلزایش
میدهند ،مشتریان بیشلتری جلیب ملیکننلد و در عرصلۀ
رقابت جایگاه بهتری مییابند .مشتری با توجه به نیازی که
از محصول دارد ،محصول مورد نظرش را با ویژگیهایی کله
خواهان آن است ،انتخاب میکند .طبیعی است که مشلتری
* نویسندة مسئول:

تلفن ،02532103310 :دورنگار02132854499 :

با توجه به کاربردی که از محصول انتظار دارد ،پیکربندی و
سطح مورد نیاز از عملکلرد محصلول را مشلخص ملیکنلد.
بهطور معمول ،مشتریان از نیاز ابتدایی خود از یک محصول
آگاهی دارند ،اما عقیدهای دربارة پیکربندی محصول ندارنلد
که پیشنهاد دهند [ ]1یا اینکه نمیتوانند نیاز خود را بهطور
واضح و مشخص بیان کننلد یلا بعلد از خریلد محصلول ،از
برخی از ویژگیهایی که مدنظرشان نبوده است ،اما خواهان
آن ویژگیها هستند ،آگاهی مییابند [ .]2این ملوارد نشلان
میدهد ضروری است متناسب با نیازهای مشتری ،محصولی
متناسب با پیکربندی مناسب به روش علمی انتخاب شود.
تمامی طرحها و پیکربندیها بایلد اولویلتهلایی را کله
محصول برای مشتری دارد ،درنظر داشلته باشلند .پلیش از
ایجللاد یللک پیکربنللدی و طللرح جدیللد بایللد خواسللتههللا و
پیشنهادهای مشتری را در طرح وارد کرد .این موضو برای
سازمان مزیلت رقلابتی ایجلاد ملیکنلد و موجلب رضلایت
Email: j.rezaee@qom.ac.ir
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مشتری می شود .درواقع ،برای پاسخ به خواستههای درحال
تغییر مشتری ،آگاهی از احساسات و اولویلت هلای او بلرای
توسعۀ محصول ،ضروریتر از پلیش شلده اسلت [ .]3بلرای
پاسخگویی به این محیط متغیر ،با توجه بله تملامی ملوارد
ذکرشده باید یک پیکربندی بهینه انتخاب شلود؛ بنلابراین،
هدف بهینهسلازی پیکربنلدی محصلول ،تولیلد محصلوالت
سفارشیشده با حداقل قیملت اسلت؛ درحلالی کله موجلب
رضایت مشلتری شلود .پیکربنلدی محصلول ،ابلزاری بلرای
ارتقای آن و کسب سود دوطرفه برای کمپانیها و مشتریها
بهشمار میرود [ .]5[ ،]4بلا توجله بله اینکله اولویلتهلای
مشتری اغلب ذهنی هستند و با عدد بیان نمیشلوند ،بهتلر
است از منط و مجموعۀ اعداد فازی برای بیان انلدازههلا و
نسبتها -که روشی رایج است -استفاده شود [.]7[ ،]6
در محصللولی ماننللد ل ل تللا  ،مجموعللهای از نیازهللای
ابتدایی وجود دارد که وجود آن ها بلرای محصلول ضلروری
است و نبود آنها موجب ناکارایی محصول میشلود (ماننلد
پردازنده ،ره و )...که ملدل و سلطح کیفلی آنهلا متفلاوت
است ،اما ممکن است تعدادی ویژگی جلانبی نیلز علالوهبلر
ویژگیهای اصلی در لل تلا وجلود داشلته باشلد (ماننلد
دوربللین ،بلوتللو  ،پللورت  USB3.0و .)...ایللن ویژگللیهللای
جانبی ،برای جلیب مشلتریان بیشلتر بله محصلول اضلافه
شدهاند و بهتبع آن هزینۀ محصول را افلزایش دادهانلد ،املا
محصولی سه بیشتری در بازار بلهدسلت خواهلد آورد کله
عللالوهبللر ویژگللیهللای اصلللی و سللطح مطلللوب آنهللا و
ویژگیهای جانبی که بهمرور جز ملزوملات و ویژگلیهلای
اصلی میشوند ،دارای قیملت ،سلطح دسترسلی و خلدمات
مناسب پس از فروش باشد .با توجه به پیشرفت فنلاوری در
محصلللوالتی ماننلللد گوشلللیهلللای هوشلللمند و تبللللت،
تولیدکنندگان ل تا باید به ویژگیهای این محصوالت نیز
توجه کنند که در برخی از موارد ،کارایی برابلر بلا لل تلا
دارند .ل تا های مختللف ،در طلرح و انلدازه و رنلگهلای
متعدد در بازار وجود دارند .این ل تا ها در بازارهای ایلران
شامل برندهای مختلفلی ماننلد ،APPLE ،ASUS ،SONY
 ACER ،LENOVO ،DELLو ...میشوند .بیشلتر کلاربران
ل تا را ملیتلوان دانلشآملوزان ،دانشلجویان و محققلان
دانست .اهداف مختلفی برای استفاده از ل تا وجلود دارد
که شامل کار با نرهافزارهلای تخصصلی ،املور محاسلباتی و
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کسللبوکللار (از جمللله حسللابداری) ،آمللوزش ،اسللتفاده از
امکانات ارتباطی ،سرگرمی و بازی و ...اسلت .هلر کلاربر بلا
توجه به نیازش ویژگیهای خاصی را مدنظر قرار ملیدهلد؛
برای ملال ،کلاربرانی کله بلرای سلرگرمی از ایلن محصلول
استفاده میکنند ،به گرافیک و سرعت آن اهمیت میدهنلد
و کسانی که نرهافزارهای تخصصلی حلوزة فعالیلت خلود را
اجرا میکنند ،به حافظۀ داخلی ،پردازنلده و ...توجله دارنلد.
درهرصورت ،ل تا باید دارای ویژگیهای حداقلی باشد تلا
یک کاربر عادی بتواند از آن استفاده کند .آیت هایی که یک
ل تا باید داشته باشد ،شامل پردازنده ،حافظۀ ره ،حافظه،
کارت گرافیک ،باتری ،آداپتور ،دوربلین ،وایفلای ،بلوتلو ،
سیدی درایور و ...است .برخی از ویژگیها باید حتماً وجلود
داشته باشند ،مانند باتری ،آداپتور ،پردازنده ،کارت حافظه و
کارت گرافیک ،اما سطح و کیفیت آن با توجه بله کلاربرد و
درخواست مشتری متفاوت است .انتخاب ل تلا  ،بله نظلر
خود مشلتری و هزینلهای کله ملیخواهلد پرداخلت کنلد،
بستگی دارد .البتله برخلی از مشلتریهلا خواهلان انتخلاب
محصولی باالتر از حد نیاز و کاربرد خود هسلتند و گروهلی
بهدلیل هزینۀ سنگین برخی مدل ها با کارایی باال ،کامپیوتر
را بهعلت قیمت پایینتر ترجیح میدهند.
در این تحقی  ،موارد مه پیکلرهبنلدی لل تلا بلرای
کاربر مدنظر قرار میگیرد و با پیشنهاد بهترین پیکرهبندی،
به شرکتهای سازنده کمک ملیشلود تلا بلهطلور مناسلب
تصمی گیری کنند .ادامۀ مقاله در بخش پیشلینۀ پلژوهش،
بلله مللرور ادبیللات گیشللته در زمینللۀ کللاربرد روشهللای
تصمی گیری برای انتخاب پیکرهبندی محصول ملیپلردازد.
در بخش روش تحقی  ،روند کلی حل مسلئله نملایش داده
می شود و دربارة هریک از تکنیکهای مورد اسلتفاده بلرای
جمعآوری دادههای مختللف ،وزندهلی معیارهلا و بررسلی
اولویت گزینهها بحثهایی انجاه میگیلرد .بخلش تجزیله و
تحلیل دادهها ،به روش حل مسئله برای ل تلا و انتخلاب
پیکرهبندی آن بهصورت گلاهبلهگلاه ملیپلردازد .در انتهلا،
یافتهها و نتایج تحقی و پیشنهادها برای تحقیقات آتی ارائه
میشوند.

انتخاب پیکرهبندی محصول ل تا با ترکیب روشهای  Fuzzy ANPو

پیشینةپژوهش
رفع نیازمندیهای فردی مشتری ،از طری تغییر پیکربندی
محصول امکانپلییر اسلت .در زمینلۀ پیکربنلدی محصلول
همراه با تغییر نسبی در مشخصات پیکره ،تحقیقات انلدکی
وجللود دارد .بیشللتر پللژوهشهللای موجللود ،بلله بررسللی
اولویلللتهلللای مشلللتریان مل لیپردازنلللد و براسلللاس آن،
پیشنهادهلایی را بلرای طراحلی مطلرح ملیکننلد و توجله
ناچیزی به تغییر پیکلره بنلدی و سفارشلیسلازی محصلول
دارند .محققان در [ ]5و [ ]6یک مدل شبکۀ عصلبی فلازی
برمبنای دادههای پرسشنامۀ مشلتری بلا گلروههلای سلنی
متفاوت ارائه دادند تا اولویت های مشتری را دربارة طراحلی
مؤثر صلندلی مطالعله کننلد .ایلن مطالعله ،طراحلان را در
رسیدن به نتیجۀ مطلوب یاری میکند .در [ ]7یک سیست
استنباط فازی برای معرفی مدل اولویتهای مشلتری بلرای
طراحلی مللؤثر تلفللن همللراه پیشللنهاد شللد .ایللن روش ،در
مقایسه با رویکرد شبکههای عصبی نتایج بهتری را بهدسلت
آورده بود .همچنین باید بیان شود که شلبکههلای عصلبی،
این محدودیت را دارنلد کله دالیلل روشلنی بلرای طراحلی
مشخص نمیسازند .از اینرو ،مدلهایی که درجهت رضایت
و برآوردهکردن اولویت های مشتری ارائله شلدهانلد ،بیشلتر
بلهکلار ملیرونلد .یلک رویکلرد ترکیبلی از  AHP, KMبلا
 DEMATELبرای مشارکت اولویتها و انتظلارات مشلتری
در فرایند تصمی گیری ارزیلابی محصلول در [ ]8پیشلنهاد
شد .نویسنده در انتها به روش  DEMATELارتباطات میان
خواستههای مشتری و ویژگیهلای محصلول را شناسلایی و
ایدههای جدید را در تولید محصول نسل بعد آشکار کرد که
نتیجه ،ایجاد تغییراتی در طراحی محصول بود .هدف مقاللۀ
[ ]9اندازهگیری کارایی نسبی با استفاده از رویکلرد دورگلۀ
 fuzzy AHPو )Data Envelopment Analysis( DEA
برمبنای عملکرد و اولویلت هلای مشلتری بلرای الگلوگیری
کیفی خدمات در بخش موبایلل بلود .نویسلنده متغیرهلای
مختلف را شناسایی و ملدل را برمبنلای آنهلا آملاده کلرد.
[ ]10نیز از  DEAبرای اندازهگیری رضلایت مشلتری بلرای
محصلول موبایلل اسللتفاده کلرد .رویکللرد رگرسلیون فللازی
یکپارچه با ضریب همبستگی فازی مللللی نامتقلارن ،بلرای
معرفی ارتبلاط میلان اولویلتهلای مشلتری و کاراکترهلای
مهندسی در [ ]13[ ،]12[ ،]11بهکار گرفته شلد و نتیجلۀ
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همبستگی میان آنها را -که با ترتیباثردادن اولویلتهلای
مشتری در طراحی و پیکربندی محصلول موجلب اسلتقبال
بیشتر مشتری از محصول بود -بازگو کرد.
ارتبللاط میللان رضللایت مشللتری و فاکتورهللای ورودی
کلیدی مانند تجربۀ کیفیت محصول ،سطح هزینۀ خلدمات،
سطح هزینۀ مکالمه و سطح رضایت در محصول موبایل ،در
[ ]14بررسی شد ]15[ .به اهمیت اولویتهای ویژگلیهلای
تلفن همراه و ارتباط آن با رضایت مشتری و تمایل به خرید
مجدد از میان مردان جوان توجله نشلان داد .البتله محقل
برای جامعکردن اطالعات و کاربرد نتایج پژوهش میبایست
نی دیگر جامعه یعنی بانوان را نیز درنظر ملیگرفلت]16[ .
روشی برای شناسایی بهتلرین گزینله هلای محصلول بلرای
مشتریهای خاح با هدف افزایش رضایت مشتری پیشنهاد
کرد .روش او شامل مراحل مختلف شبیه ارزیابی محصلول،
اولویتبنلدی ویژگلی هلا ،درنظرگلرفتن اولویلت مشلتری و
انتخاب محصول است .روش پیشنهادشده ،انتخلاب بهتلرین
گزینه را با درنظرگرفتن اطالعلات ملبه بلرای مشلتری بلا
بهکاربردن تکنیلکهلای منطل فلازی ممکلن ملیسلازد و
درنتیجه ،پس از درنظرگرفتن ویژگیهای مناسب ،درجهلت
افزایش رضایت مشتری با تعداد محدودی مشتری ،بهتلرین
آلترناتیو را انتخاب میکند.
مسئلۀ پیکربندی محصول ،بهعنلوان یلک برناملهریلزی
عللدد صللحیح بللا هللدف افللزایش درج لۀ تعامللل مشللتری-
مهندسی در [ ]17مدلسازی شد .نتیجه ،نشلانگر ضلرورت
تعامل و بلازنگری هلایی در زمینلۀ پیکربنلدی محصلول بلا
مشللارکت مشللتریهللا بللود ]18[ .مللدلهللای فللازی ،بللرای
پیکربندی یک محصول و راهحل بهینلهای را بلا اسلتفاده از
فرمولهای مسئلۀ کارای  p-medianپیشنهاد کلرد .محقل ،
گزینه های انتخابی برای پیکربندی را در چند سناریو توزیع
کرد .این گزینهها علالوهبلر تغییلر و اسلتفاده از ملدلهلای
موجود ،شامل طراحلی هلای فیزیکلی جدیلد نیلز هسلتند.
درنهایت ،بهترین سناریو جستوجو شد و انتخاب محصلول
مطلوب با توجه به نیلاز و ایلدهآل مشلتری صلورت گرفلت.
[ ]19به پیکربندی محصول آنالین بهدلیل اینکه مشتری را
قادر به مشخصکردن اولویتهای فردی خود میکند ،توجه
نشان داد ]20[ .یک سیست منطقی پیکربنلدی خلانوادگی
محصول را برای شناسایی الگوهای مشترک از یک مجموعه
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از محصوالت موجود شبیه پیشنهاد کرد .این سیست  ،انلوا
مشتریها و محصولها را درنظر گرفت و براسلاس نیازهلای
مختلف الگوهایی را مطرح ساخت ]21[ .چارچوبی اطالعاتی
از مشتری های یکپارچه برای طراحی پیکربندی با اسلتفاده
از یک دستور نموداری و الگوهایی برای واحلدها مطلاب بلا
نللو محصللول پیشللنهاد کللرد ]22[ .و [ ]23در زمینللۀ
شناسایی ارتباط میلان اولویلتهلای کلاربران و تلفلنهلای
موبایل و اجزای طراحی آنها ،بررسیهایی را انجلاه دادنلد.
محققان تعداد اندکی از انوا تلفلن هملراه را بلا نظلر چنلد
مشتری آزمودند و سرانجاه با تحلیل نتایج ،ترکیب بهتلرین
گزینه ها را در سلاختار محصلول پیشلنهاد دادنلد ]24[ .بلا
استفاده از رویکرد دادهکاوی ،برای بهینلهسلازی پیکربنلدی
تلفن هملراه و افلزایش سلود شلرکتهلا ،حلوزة مهملی در
فرمولسازی محصول پیشنهاد کلرد .در تحقیل حساسلیت
مشتری به هزینه بیان شد که این مسئله باید در طراحلی و
تصمی گیریهای مربوط لحاظ شود .همچنلین مجموعلهای
از محصوالت را در یک سبد قرار داد که عالوهبر حفظ بلازار
و سالی گوناگون مشلتریان ،منلافعی بلرای تولیدکننلده و
رضللایت مشللتری بللههمللراه داشللته باشللد .یللک رویکللرد
سیستماتیک برمبنای اولویلت هلای مشلتری بلرای کنتلرل
مشکالت طراحلی محصلول در [ ]4پیشلنهاد شلد .سلپس
نویسنده بهترین آلترناتیو را بلا ارزیلابی هریلک از آنهلا بلا
توجه به نیازمندیهای مشتریان انتخاب کرد .این پلژوهش،
از روشهای  AHPو تاپسیس تعدیلشده برای رتبهبنلدی و
انتخللاب بهتللرین آلترنللاتیو اسللتفاده کللرد .نتللایج پللژوهش،
اهمیت قیمت محصول را بازگو کرد و نیاز به اصالح وزنی را
نیز با توجه به بهترین آلترناتیو انتخلابی و پیلروی از تغییلر
دیدگاه مشتری طی زمان که برای ایجاد فراینلد بلرد -بلرد
بین تولیدکننده و مشتری الزه است ،بیان کرد (خالصلهای
از مقالههای ذکرشده در جدول  1آمده است).
رویکردهللای پیشنهادشللدة رتبللهبنللدی بللا اسللتفاده از
نظرهای مشتریها ،از لحاظ اجرایی و نتایج مناسب بلهنظلر
می رسند ،اما بیشتر این پژوهش هلا حیطله هلای خاصلی از
محصوالت را ارزیابی کردند ،مانند تلفن ،صندلی و . ...ملورد
قابلذکر دیگر در این مقالهها آن است که بیشتر پژوهشها،
یا از نظر مشتریها و اولویتهای آنها در انتخاب محصلول
استفاده نکرده اند (اگر ه اسلتفاده شلده ،رویکلردی بلرای
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برطرفکردن ابهاههای موجود در عقاید آنها وجود نداشلته
است) یا روش خوبی برای رتبه بندی محصولها نداشتهانلد.
بیشتر مقاالت در این حیطه ،در زمینلۀ طراحلی مکلانیکی-
مهندسی و ایجاد محصولی تقریباً متفاوت با محصول قبللی
هستند که در حیطۀ مسائل تصلمی گیلری و موضلو ایلن
پژوهش به آنها پرداخته نشده است.
در این پژوهش ،از روشهای تصمی گیلری چنلدمعیاره
استفاده میشود .تفاوت این پژوهش بلا دیگلر تحقیقلات در
این است که از نظر متخصصان ،بله صلورت فلازی اسلتفاده
شده است ،زیلرا علالوهبلر واردکلردن متغیرهلای کالملی و
تبدیل آن ها به عدد ،وابستگی بلین معیارهلا را نیلز درنظلر
گرفته است .مزیت دیگری که برای این تحقی میتوان نلاه
برد ،استفادة ه زمان از دو روش الکترو تاپسیس اسلت کله
روش الکتر ،ماتریسهای متوازنی را بلهوجلود ملیآورد کله
برای استفاده بهوسیلۀ روش تاپسیس و بهدستآوردن جواب
نهایی بهتر ،مطلوب است.

روشپژوهش 
در ابتدا با یک شکل ،روند کلی حل مسئله نشان داده شلده
است (شکل  .)1بعلد از انتخلاب محصلول ،بله جسلتوجلو
درمورد ویژگی های مورد نیاز این محصول پرداخته میشود.
در گاه دوه ،این ویژگیها از طری گفتوگو با فروشلندگان
و سایتهای مرتبط استخراج شد .با بررسی و گفلتوگلو بلا
بیش از ده سایت و فروشندة مربوط ،ویژگی های بارزی کله
در محصللول وجللود دارد و کللارایی و کیفیللت محصللول را
مشللخص مللیکنللد و عموملاً خریللداران درمللورد آن سللؤال
میکنند ،تعیین شد (جدول  .)2این کار به این صورت بلود
که ویژگیهایی که از طری هر سایت و فروشنده بلهدسلت
میآمد ثبت میشد و درنهایت ویژگلیهلایی کله بیشلترین
اشاره به آنها شده بود ،بهعنوان ویژگی مورد نظلر انتخلاب
شد (بیشترین تالش برای اینکه بتوان بیشلتر ویژگلیهلا را
حفظ کرد تا استناد به نتایج حاصل از آن در گاههای بعدی
مقبول باشد ،صورت گرفت) .بهوسیلۀ یک پرسشنامه ،از 50
نفر از کاربران این محصلول کله بلهطلور تصلادفی انتخلاب
شدند ،دربارة اولویتهای مورد نظرشان سلؤال شلد و آنهلا
مطاب نظر خود و کاربردی کله ایلن محصلول بلرای آنهلا
داشت ،بله پرسلشهلا پاسلخ دادنلد .پاسلخگویان از اقشلار
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مختلف بودند و بیشتر از دامنهای که آشنایی بیشتری با این
محصول داشتند ،انتخاب شلدند .پرسشلنامه هلا بله صلورت
تصللادفی بللین برخللی از دانشللجویان رشللتههللای مختلللف،
استادان و نیز بین کاربران شبکههای اجتماعی توزیلع شلد.
جدول  3فره پرسشنامه را نشان میدهد.
در گاه سلوه ،نتلایج پرسشلنامه تحلیلل شلد و درصلد
اولویتهای ویژگیها مطاب نظر کلاربران مشلخص شلد .از
این درصد اولویتها ،وزن مورد نظر برای شاخص بهرهمندی
ویژگیها استخراج شد .پرطرفدارترین اندازه و برند محبلوب
هلر پاسلخگو براسلاس هزینلۀ متناسلب بلا آن و در حلدود
میانگین بهدستآمده از تحلیلل پرسشلنامه مشلخص شلد.
محاسبۀ میانگین هزینه ،بلا توجله بله تملامی هزینلههلای
گفتهشده بهوسیلۀ پاسخگویان صورت گرفت .در گاه چهاره،
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از میللان پرطرفللدارترین برنللدها و انللدازههللای مللورد نظللر
مشللتریان ،بلله جمللعآوری اطالعللات و دادههللای برنللدهای
انتخابشده در بازار ایلران انجلاه گرفلت .ایلن اطالعلات ،از
سللایتهللای مللرتبط و فروشللندگان تهیلله شللد و اطالعللات
جمعآوریشده یکپارچه شد .از طرفی با مصاحبه و گفتوگو
با متخصصان و فروشندگان ،بلهطلورکلی چهلار معیلار وزن
محصول ،هزینه ،زمان شارژدهی باتری و شاخص بهرهمندی
ویژگی هلا بلرای هلر آلترنلاتیو بررسلی شلد (ایلن معیارهلا
بیشترین تأثیر را در خرید محصول با توجه به بررسی بیشتر
درخواستها داشت) .درنهایلت ،یلک جلدول از دادههلا کله
تمامی ویژگیها بههمراه معیارهلا در آن ثبلت شلده اسلت،
بهدست آمد.

جدول.1مروریبرپیشینةپژوهش 

نویسنده
Sabin

سال

نو روش /ابزار مورد استفاده

 1998شبکههای ارتباطی آنالین

نو محصول یا عامل مورد بررسی
ارائۀ چارچوبی برای حل مسائل پیکربندی

Siddique

 2001پیکربندی خانوادگی و شناسایی الگوهای شبیه

-

Chuang

 2001ارتباط میان کاربران و محصول و اجزای طراحی

موبایل

Park
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صندلی

Chen
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Han

 2004ارتباط میان کاربران و محصول و اجزای طراحی

موبایل

Goode

 2005ارتباط میان رضایت مشتری و فاکتورهای کلیدی

موبایل

Chen

 2005رگرسیون فازی یکپارچهشده

Wang

 2005برنامهریزی عدد صحیح

Siddique
Fung

 2005تشکیل چارچوب اطالعاتی و نمودار و شناسایی الگوها
2006

رگرسیون فازی یکپارچهشده

ارتباط اولویتهای مشتری و کاراکترهای مهندسی

ارتباط اولویتهای مشتری و کاراکترهای مهندسی
بررسی تعامل مشتری -مهندسی
استفاده از اینترنت و ترسی سهبعدی مدل
ارتباط اولویتهای مشتری و کاراکترهای مهندسی

 2007سیست استنباط فازی

تلفن

Tucker

 2008دادهکاوی

موبایل

Kwong

 2009شبکۀ عصبی فازی

صندلی

Ostrosi

2010

Haverila

 2011بررسی اهمیت اولویتها

موبایل

Barajas

 2011منط فازی (ارزیابی محصول ،اولویتبندی ویژگیها)

ل تا

Lin

2012 Bayraktar

P-median

صندلی

DEA

موبایل

Sanjay

2013

AHP, modified TOPSIS

موبایل

Wang

2013

AHP, DEMATEL

Smart pads

Kumar

2015

Fuzzy AHP, DEA

موبایل
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مللیشللود .بللرای محاسللبۀ مللاتریس هماهنللگ ،از مجموعلۀ
هماهنللگ اسللتفاده مللیشللود و بللرای محاسللبۀ مللاتریس
ناهماهنگ ،مجموعۀ ناهماهنگ بهکار گرفته می شود (رابطۀ
 4و )5؛ یعنی ماتریس هماهنگ بهعنوان مجموعۀ ایلدهآل و
ماتریس ناهماهنگ به عنوان مجموعۀ جوابهای بدترین به-
کار میروند تا فاصلۀ هر آلترناتیو به روش تاپسیس در ادامه
محاسبه شود .در روش تاپسیس ،بلا اسلتفاده از مقلادیر دو
ماتریسی که از قبل بهدست آمده است و مقادیر ملاکزیم و
مینیم های بهدستآمده ،فاصله محاسبه میشود (رابطلۀ 6
و  .)7پللس از آن ،نزدیکللی نسللبی هللر آلترنللاتیو محاس لبه
میشود.

گاه پنج به حل مسئله ملیپلردازد .بلرای معیارهلا بلا
درنظرگرفتن وابستگی معیارهلا بله هل  ،از روش وزندهلی
 ANPاستفاده شد .بهدلیل استفاده از نظرهای فروشلندگان
و تجللارب آنهللا در ایللن زمینلله ،روش  ANPفللازی (فللازی
ملللی) برای بیان آنها بهکار گرفته شلد .انلوا مختلفلی از
تابع عضویت پیشنهاد شد ،اما تابع عضویت مللللی ،یکلی از
پرکاربردترین توابع بهشمار میرود ،زیلرا عمللی و کلاربردی
است ] .[16متغیرهلای زبلانی ملورد اسلتفادة فروشلندگان،
براساس بازههای جدول  4تعبیر شدند.
پس از بهدستآمدن وزنها ،مقادیر به دست آملده بلرای
هر معیار را دفازی میکنی (رابطلۀ  .)1بلا بلهدسلتآملدن
وزنهای نهایی معیارها ،جدول دادهها (مطلاب بلا ملاتریس
تصمی  ،جدول  )5بهدست میآید و مقادیر نرملال و نرملال
وزندار بهوسیلۀ رابطههای  2و  3محاسبه میشوند .سلپس
مسئله به روش الکتره -تاپسیس ،حل و بهترین آلترناتیوهلا
مشخص می شوند .با توجه بله داشلتن معیارهلای ملبلت و
منفللی (متعللار و نامتعللار ) اسللتفاده از روش الکتللر و
تاپسیس که این خصیصه را با ه درنظر میگیرد ،مناسلب
بهنظر میرسد .مراحل روش به این صورت است که پلس از
بهدستآوردن ماتریس هماهنگ و ناهماهنگ از روش الکتر،
باقی مراحل به روش تاپسیس حل خواهد شد .علت ترکیب
روش الکتر و تاپسیس در این است که در روش تاپسیس ،از
جداول هماهنگ (موزون) برای محاسبات استفاده نمیشود.
به همین دلیل ،از روش الکتر برای ایجاد جلداول هماهنلگ
اسللتفاده کللردی  .اسللتفاده از روش الکتللره در ترکیللب بللا
تاپسیس ،جداول مورد استفاده در روش تاپسیس را قویتلر
میکند.
برای تشکیل ماتریس هماهنگ و ناهماهنگ ،ابتدا بایلد
مجموعۀ هماهنگ و ناهماهنگ تعریلف شلود .در مجموعلۀ
هماهنللگ (تواف ل ) ،تمللامی زوجهللای آلترناتیوه لا مقایسلله
میشوند و آلترناتیوی که در معیلار مسلاعد بلزرگتلر و در
معیللار نامسللاعد کوچللکتللر باشللد ،انتخللاب مللیشللود و در
مجموعۀ ناهماهنگ (نرسیدن به توافل ) ،تملامی زوجهلای
آلترناتیوها مقایسله ملیشلوند و آلترنلاتیوی کله در معیلار
مساعد کوچک تر و در معیار نامساعد بزرگ تر است ،انتخاب

شروع

نتخ ب محصول :د  ن مو د مط لع ت محصول لپ ت پ
پید کردن و ژگ ه ی مهم محصول و طرح 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 نظرن
حل مس له ستف ده  وش  fuzzy-ANPری و ن ده
معی ه و و کرد  ELECTRE-TOPSISری تبه ندی


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
شکل.1چارچوبکلیپژوهش 
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ویژگیهایانتخابی

جدول.2

ویژگی

متغیر اختصاحدادهشده

گرافیک

X1 ≤ 4G

ویژگی

X9 < 500G

حافظه

X2 = CORE i3
X3 = CORE i5

Cpu

صفحهنمایش لمسی
وزن محصول
قیمت
زمان شارژدهی باتری
ضمانت

X4 = CORE i7
X5 ≤ 4G
X6 = 6G

ره

متغیر اختصاحدادهشده

X7 = 8G
X8 ≥ 12G

500 ≤ X10 < 1T
X11 ≥ 1T
X12
X13
X14
X15
X16


جدول.3پرسشنامةمشتری 
مشتری گرامی ،لطفاً مطابق با اولویتها و درجۀ اهمیت ویژگیها برای خود به گزینههای زیر رتبه دهیدد (رتبدۀ ید بیشدتریا اهمیدت ،رتبدۀ دو
اهمیت کمتر و.)...
سایر □
محقق □
کارمند □
مدیرعامل □
دانشجو □
شغل:
سا:
نام:
 .1به کدام ویژگیها در لپتاپ بیشتر اهمیت میدهید؟ براساس اولویتهای خود امتیاز دهید.
ضمانت □ صفحهنمایش لمسی □
رم □ حافظه □ باتری □ وزن □
□ CPU
گرافی □
 .2کدام اندازۀ صفحه را بیشتر میپسندید؟ (اندازهها به اینچ است)
□ mini laptop
□15
□14
□13
 .3کدام برند را بیشتر میپسندید؟
ایسر□
دل□
اچپی□
لنوو□
ایسوز□
سونی □
اپل □
 .4بیشتریا هزینهای که تمایل به پرداخت آن دارید ،چقدر است؟ (قیمت به تومان)
بیشتر از □ 3،500،000
□ 3،500،000
□ 3،000،000
□ 2،500،000
□ 2،000،000
□ 1،500،000
 .5تمایالت و نظرها:

جدول.4مقیاستبدیلمتغیرهایزبانیبهاعدادفازی 

()0 ،1 ،2
()2 ،3 ،4
()4 ،5 ،6
()6 ،7 ،8
()8 ،9 ،10
()1 ،2 ،3( ،)3 ،4 ،5( ،)5 ،6 ،7( ،)7 ،8 ،9

اهمیت ک
اهمیت متوسط
اهمیت زیاد
اهمیت بسیار زیاد
اهمیت شدید
مقادیر میانه

این جدول ،از ترکیب یک نمودار فازی از [ ]25و جدول فازی از [ ]26بهدست آمده است.

()1
()2
()3
()4

yij

l  4m  n
6



Defuzzy 

Normalizedvalue : R ij 

im1yij2
Weightedmatrix : V  R  W
j

w

jSke

Cke 

()5

C jJmax Vkj  Vej
ke

Vkj  Vej

max
jJ

Dke 

یعنی همان شاخص رتبهبندی آلترناتیو بهدست میآیلد
(رابطۀ .)8
()6

n

)  (F  F

 2
j

ij

j1

Di 
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()7

n

)  (F  F

 2
j

ij

j1

Di 

Di
Di  Di

()8

Pi 

تج یهوتحلیلدادهها 
در مرحلۀ اول طراحی پیکربنلدی بایلد معیارهلای مختللف
محصول از دیلدگاه مشلتری جسلتوجلو شلود .معیارهلای
محصول را میتوان از بازارهایی که محصول دارد ،بلهدسلت
آورد .در این پژوهش ،ل تا بهعنوان نمونه درنظلر گرفتله
شللده اسللت .پرسشللنامۀ مشللتری بللرای بللهدسللتآوردن
اولویت های مشتری طراحی شلده اسلت .پرسشلنامه بلرای
شناسایی مه ترین ویژگیها با جمعآوری منسلج دیلدگاه
مشتری استفاده شد و دادههای جمعآوریشده ،به تشخیص
اولویت های مشتری -که با تحلیل آن ها بهدسلت ملیآیلد-
کمک کرد .بهترین ویژگیهای ل تا  ،بهوسیلۀ گفتوگلو و
بحث با تاجران و خرده فروشلان لل تلا شناسلایی شلد و
هشت ویژگی خاح که در انتخلاب محصلول ملؤثر بودنلد،
مشخص شدند .این ویژگی ها گرافیک ،ره ،حافظله ،بلاتری،
وزن ،ضمانت ،صفحهنمایش لمسی و  CPUهسلتند کله در
جللدول  2نشللان داده شللدهانللد (ویژگللیهللای دیگللر ماننللد
دوربللین ،وایفللای ،بلوتللو و ...تللأثیر زیللادی در انتخللاب
محصول ندارند و افراد آنها را جز ویژگلیهلایی کله یلک
محصللول بایللد داشللته باشللد ،ملیداننللد) .پنجللاه پاسللخگو
پرسشللنامه را تکمیللل کردنللد (جللدول  .)3نتللایج تحلیللل
پرسشللنامه ،وزن هریللک از ویژگللیهللا را نشللان مللیدهللد.

دادههللای جمللعآوریشللده از پرسشللنامه در جللدول  6وارد
شدند .نتایج تحلیل سؤاالت  2و  3بهترتیب در شکلهای 2
و  3نشان داده شده است .سپس در تحلیل دادههلا تصلمی
گرفته شد که گزینههایی با درصد بلاال بلرای محلدودکردن
حیطللۀ بررسلی درنظللر گرفتلله شللود؛ بللرای ملللال ،گزین لۀ
ل تا هلای کوچلک حلیف شلد و تنهلا دو برنلد تولیلدی
محصول بررسی شد .اثر فاکتور سن نیز بررسلی و مشلاهده
شد که سن تأثیر چندانی بلر اولویلتهلای انتخلابی نلدارد.
میانگین قیمتی که از نتایج حاصلل شلد26،000،000 R ،
بود (از اینجا به بعد ،بهاختصار هزینله را بلدون چهلار صلفر
پایانی و  Rکه واحد پلول ایلران اسلت ،یعنلی  2600بیلان
میکنی ) .یک ماتریس بلرای نملایشدادن موجودبلودن یلا
نبودن ویژگیها در محصلول مفلرو ( )X2 – X12ایجلاد شلد؛
بهگونهایکه اگر یک ویژگی در محصول در دسترس باشد ،آن
را با عدد  1و در غیر این صورت با  0که نشاندهندة نبلود آن
ویژگی خاح در محصول است ،نمایش میدهی  .این ماتریس
به ماتریس بلاینری شلباهت دارد (جلدول  .)7همچنلین ایلن
ماتریس 208 ،آلترناتیو از دو برند محبوبتر و سه سایز انتخابی
را دارد .تمامی اطالعات این ل تا ها از سایتهای مربلوط بله
فروش محصول از داخل ایلران و خلارج از آن بلهدسلت آملده
است .ویژگی ضمانت حیف شده است ،زیرا این ویژگی سلبب
تغییر قیملت ملیشلود و نیلز یکلی از ویژگلیهلای خریلد از
نمایندگیها ضمانت است و بیشتر لل تلا هلا دارای ضلمانت
هستند .پس از حیف ویژگی ضمانت ،وزن آن به نسلبت برابلر
بین گزینههای دیگر تقسی شد.

جدول.5ماتریستصمیمدرروش MCDM

معیارها
گزینهها

....
....
....
....

Cn-1

Cn

wn-1

wn

y1,n-1

y1n

y2,n-1

y2n

⁞

⁞

ym-1,n-1

ym-1,n

ym,n-1

ymn

C1

C2

w1

w2

A1

y11

y12

A2

y12

y22

⁞

⁞

⁞

⁞

Am-1

ym-1,1

ym-1,2

Am

ym1

ym2

....
....
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پس از بررسی و گفت وگو بلا فروشلندگان و مشلتریان،
معیارهای ارزیلابی از دیلدگاه مشلتری مشلخص شلد .ایلن
معیارها وزن ،هزینه و زمان شارژدهی باتری بودند ،اما معیار
دیگللری نیللز بایللد بلله ایللن مجموعلله اضللافه م لیشللد کلله
ویژگیهای محصلول را نیلز دربرداشلته باشلد .ایلن معیلار،
بهرهمندی از ویژگلیهلا ( )Utility of Features, UOFنلاه
گرفت؛ یعنی هر گزینه چه میزان از ویژگیهای ذکرشلده و
اولویتدادهشدة هر مشتری را دربردارد [.]28
معیللار بهللرهمنللدی از ویژگللیهللا ،مطللاب رابط لۀ ( )9و
براساس وزنهای بلهدسلتآملده از اولویلتهلای مشلتریان
محاسبه میشود.
()9
)UOF = n=1, 2,…,(N=12
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وزن های بهکاررفته در اینجا ،از تقسی وزن آیلت ملورد
نظر بین زیرشاخه های آن بهدست آمده است .ایلن تقسلی
به گونه ای صورت گرفته است که مورد بهتر وزن بیشتری به
خود بگیرد؛ برای ملال ،حافظلۀ  750از  500وزن بیشلتری
دارد .مجمو وزن زیرشاخه ها با وزن شاخۀ مربلوط برابلری
می کنلد؛ بلرای نمونله CPU ،از سله قسلمت  X3 ،X2و X4
تشکیل شده است که وزن  CPUبین این سه آیلت تقسلی
شده است .در این مرحله باید وزن چهار معیار هزینله ،وزن،
زمان شارژدهی و بهرهمندی از ویژگیها محاسبه شود؛ البته
با ایلن پلیشفلر کله دو معیلار هزینله و وزن نلامطلوب
هستند .نظرهای فروشندگان را با توجه به تجربۀ فروشی کله
دارند ،جمعآوری میکنی و با فر اینکه فقلط معیارهلا بله
ه ل وابسللتگی دارنللد ،بللرای محاسللبۀ وزن معیارهللا از روش
 ANP-Fuzzyبهره میگیری  .نتایج در جدول  8و  9مشاهده
میشود .پلس از بلهدسلتآوردن وزنهلا ،دادههلا را نرملال و
وزندار میکنی (با توجه بله رابطلۀ  2و  )3و بله کملک آن،
ماتریس هماهنگ و ناهماهنلگ محاسلبه ملیشلود (مطلاب
توضیحات قبل) .نتایج در جداول  10تا  12آمده است.

𝑁∑
𝑛𝑋 𝑛𝑛=1 ℎ
𝑁∑
𝑛𝑛=1 ℎ

برای ملال:
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

جدول.6نتایجحاصلازپرسشنامةمشتری 

وزن

صفحۀ لمسی

ضمانت

باتری

حافظه

ره

CPU

گرافیک

1
3
3

6
8
8

7
6
7

4
7
6

5
1
4

2
4
2

3
2
1

8
5
5

ویژگی
کاربر
1
2
3

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

6
2
167
0/071

7
6
357
0/074

8
7
334
0/149

5
8
238
0/101

1
5
156
0/159

3
3
155
0/161

2
1
138
0/181

4
4
238
0/104

49
50
جمع
وزن ویژگی

تاپهایموردبررسی 
لپ 
دادههایمربوطبه 
جدول .7
T

X14

X13

X12

X11

X10

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

6/8
7 /2

2/620
3/800

2 /7
2/69

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
1

0
0

1
0

1
1

0
0

1
0

4
2

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

8
8

1/880
2/380

2 /3
2 /3

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
1

1
0

0
0

2
2

ویژگی
گزینه
A1
A2
⁞
A207
A208
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(گرافیلللک  ،2Gره  ،4Gحافظلللۀ  500Gو پردازنلللدة .)i3
گزینههای بعدی ،گزینههایی هستند که بهترین ویژگیها را
دارند؛ برای ملال ،رتبۀ دوه دارای بهتلرین ویژگلی هلا و بله
نسبت آن قیمت معقول در مقایسله بلا گزینله هلای مشلابه
است .تولیدکنندة محصول رتبۀ اول می تواند با درنظرگرفتن
ویژگی های بهتر و ثابت نگه داشتن وزن ،قیملت محصلول را
کمی بیشتر کند؛ برای نمونه ،تا  2000کله کمتلر از 2600
قیمت (میانگین حاصل از تحلیل نتایج پرسشنامه) است ،اما
در ازای آن ،سطح کیفی محصول را بهتر کند .این نکتله ،از
گزینۀ مربوط به رتبۀ دوه بهطلور کاملل نمایلان اسلت کله
داشتن وزن مناسب و پیکربندی ویژگلی هلا در سلطحی بلا
کارایی باال ،قابلیت آن را دارد که جز انتخلاب مشلتری هلا
باشد؛ به این شرط که محصول قیمت مناسبی داشته باشد؛
بنابراین ،با کملی تغییلر در پیکربنلدی محصلول ملی تلوان
رضایت مشتری را از محصول افزایش داد.

حلللال از ملللاتریس هماهنلللگ مقلللادیر ملللاکزیم f ،

(شاخصهای مطلوب را دربردارد) و از ملاتریس ناهماهنلگ
مقللادیر مینللیم ( f- ،معللادل مقللادیر نللامطلوب) اسللتخراج
میشود .ادامۀ مراحل به روش تاپسیس بلهدسلت ملیآیلد؛
یعنی با استفاده از مقادیر دو ماتریس و مقلادیر ملاکزیم و
مینیم های بهدسلتآملده ،فاصللۀ هلر آلترنلاتیو محاسلبه
مللیشللود (رابطلۀ  6و  .)7پللس از آن ،نزدیکللی نسللبی هللر
آلترناتیو محاسبه میشود (رابطۀ )8؛ یعنلی هملان شلاخص
رتبهبندی آلترناتیوها بهدست میآیلد .نتلایج در جلدول 13
نشان داده شده است .رتبه بندی نهایی آلترناتیوها ،با توجله
به شاخص نزدیکی نسلبی در جلدول  14نشلان داده شلده
است .همان طورکه مشاهده میشود ،گزینلۀ برتلر گزینلهای
است که از لحاظ هزینه در کمترین سطح ( ،)1100میلزان
شارژدهی باتری متوسط است ،وزن کمی باالتر از میانه ولی
معقول است و از نظر داشتن ویژگلی هلا ،حلداقل هلا را دارد




جدول.8مقایسةمعیارهابراساسهدفمسئله
UOF

زمان شارژدهی

هزینه

وزن

معیارها

()3/5 ،5 ،6/5

()2/8 ،4/3 ،5/9

()3 ،5 ،7

()3 ،4/5 ،6

هدف مسئله


جدول.9مبنایمقایسههایزوجیبینمعیارها
UOF

زمان شارژدهی

هزینه

وزن

معیارها

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

()0/4 ،1/4 ،2/4
()2 ،3 ،4

()0/29 ،0/4 ،0/67

-

-

-

-

()0/5 ،1/5 ،2/5

()1/7 ،2/7 ،3/7
()0/42 ،0/71 ،2/5
()0/3 ،1/3 ،2/3

وزن
هزینه
زمان شارژدهی

()0/25 ،0/34 ،0/5
()0/33 ،0/5 ،1



UOF
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جدول.10

معیارها

گزینهها

UOF

زمان شارژدهی

هزینه

وزن

0/22

0/15

0/45

0/18

0/399447

0/00912

0/027464

0/014594

A1

0/427662

0/009656

0/039834

0/01454

A2

0/240351

0/010595

0/03541

0/01027

A3

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

0/392175

0/010729

0/019707

0/012432

A207

0/490691

0/010729

0/024949

0/012432

A208


جدول.11ماتریسهماهنگ 
A208

A207

....

A2

A1

گزینهها

0
0

0/22
0/22

....
....

0/45

-

A1

⁞

0/78

⁞
-

-

⁞

0/55

0/78
1

0/78
1

A2
⁞
A207

⁞

0/55

-

....
....

A208


جدول.12ماتریسناهماهنگ 
A208

A207

....

A2

A1

گزینهها

1
1

1
1

....
....

0/074

-

A1

⁞

0/62

⁞
-

-

⁞

1

-

1

0/058
0

0/031
0

A2
⁞
A207

⁞

....
....

A208




−
𝑫+و 𝒊𝑷
جدول.13نتایج 𝒊𝑫𝒊 ،



𝒊𝑷

𝑫−
𝒊

𝑫+
𝒊

گزینهها

0/53901
0/566071
0/579132

12/01882
13/5776
13/65403

10/27913
10/40806
8/931777

A1

⁞

⁞

⁞

0/56364
0/60682
0/62871

6/31893
8/17336
9/96971

4/89183
5/29565
5/88754




A2
A3
⁞
A206
A207
A208

88

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،51شماره  ،1بهار 1396

ماتریسرتبهبندیشدۀنهایی 

جدول.14

رتبه

𝒊𝑷

1
2

0/69455
0/69022

معیارها
UOF

زمان شارژدهی

هزینه

وزن

0/22
0/273
0/566

0/15
8
9 /8

0/45
1100
5549

0/18
2 /1
1 /4

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

206
207
208

0/42856
0/38300
0/24591

0/466
0/325
0/351

8
7
7

1690
1080
2200

2 /3
2 /3
2 /2

گزینهها

A151
A121
⁞
A204
A171
A86



پیشنهادها 

نتیجهگیریو

انتخاب پیکربندی محصلول مطلاب سللیقه و اولویلت هلای
مشتری ،مسئله ای مه اسلت کله صلرفه هلای اقتصلادی و
مزیت رقابتی قوی برای شرکت های تولیدی ایجاد میکنلد.
انتخاب پیکربندی ،عالوهبر کملک بله تولیدکننلده موجلب
جیب مشتری بیشتر و کسب رضایت مشتری ملی شلود .در
این پژوهش ،با جمع آوری نظرهلای مشلتری هلای بلالقوه و
احتمالی ل تا از طری پرسشنامه ،ویژگی های مه بلرای
کاربران شناسایی شد و با توجه به اطالعات به دست آملده از
فروشندگان ،چهار معیار برای بررسلی لل تلا از دو برنلد
مختلف با  208گزینه برای بررسی استخراج شد .بلا اجلرای
روش  Fuzzy-ANPوابستگی بین معیارها و هلدف مسلئله،
بررسی و وزن مربوط به معیارها محاسلبه شلد؛ اسلتفاده از
نظر متخصصلان و فروشلندگان بله صلورت فلازی و تبلدیل
متغیرهای زبانی به اعداد ،از محاسن ایلن تحقیل بلهشلمار
می رود .سپس با رویکرد  ELECTRE-TOPSISرتبه بنلدی
آلترناتیوها انجاه گرفت؛ به گونهایکه از جلداول هماهنلگ و
ناهماهنگ روش الکتر برای بهدستآوردن نتایج هماهنگ تر
با روش تاپسیس استفاده شد و انتخاب بهترین گزینه با این
روش صورت گرفت.

غیریکنواختبودن روند رتبله بنلدی ،از مزایلای رویکلرد
پیشنهادی تحقی بلود ،زیلرا هملانطورکله در رتبلهبنلدی
نهایی مشخص شد ،همۀ معیارها با توجه به گزینه ها در این
روش ،بررسی و گزینه های مناسب انتخاب شلدند .از نتلایج
چنین برآورد شلد کله قیملت و پلس از آن بهلره منلدی از
ویژگی هایی ماننلد ره ،حافظله و ، ...فاکتورهلای مهملی در
انتخاب محصول هستند .ویژگیهای بهتلرین رتبله گویلای
این موضو بود که یک شرکت با ارتقادادن سطح کلاربردی
ویژگی های محصول و پایین نگه داشتن قیملت خلود ،جلز
انتخاب های مشتریان قرار میگیرد .در پژوهش هلای بعلدی
می توان فقط این دو معیار را در برنلدهای مختللف بررسلی
کرد تا یک نتیجۀ میانگین از این دو معیار بلهدسلت آیلد و
حد متعادلی برای آن ها ،برای تولید محصول درنظلر گرفتله
شود .روشهای دیگری مانند الکتلره -ویکلور ،ویکلور و ...را
نیللز کلله فراینللد رتبللهبنللدی را انجللاه دهنللد ،ملیتللوان در
پژوهشهای آتی بلهکلار گرفلت .علالوهبلر ملوارد ذکرشلده
می توان این روش را با توجه به ایجاد حالت بلرد-بلرد بلین
مشتری و تولیدکننده و درنظرگرفتن منافع هلردو ذینفلع،
برای محصوالت دیگر نیز استفاده کرد.
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