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 چکیده 
یرهای رفتاری، ارتباطی و توصیفی صورت میی گییرد کیه بیا اسیتفاده از      در این مطالعه دسته بندی یک مجموعه از مشتریان برای یک شرکت صنعتی با توجه به متغ

ز مییان طبقیه بنیدی    الگوریتم های یادگیری فاقد نظارت می توان به دسته بندی ساده و بدیهی دست یافت. اکنون مسئله اساسی اوالً انتخاب بهترین طبقیه بنیدی ا  

رین دسته بندی متناظر باتابع هدف انتخاب شود و ثانیاً یافتن روشی بیه منظیور رتبیه بنیدی طبقیات      های ممکن برای یک مجموعه از الگوهاست به گونه ای که بهت

معیار فازی شامل: تعیداد مناسی     5تلفیق می شوند، بنا شده است. این  OWAانتخابی می باشد. روش ارائه شده در این تحقیق مبتنی بر معیارهای فازی که توسط 

متوازن، انسجام رده بندی، وابستگی متغیر های خارجی و دقت مدل پیش بینی کننده می باشد. بیرای تلفییق معیارهیای رده بنیدی      و مفید دسته بندی ها، طبقات

به منظور ارزیابی درجه هر یک از معیارهای پنج گانه در رده بندی تعرییف میی شیود.  در ایین تحقییق میورد        MCDMفوق یک سیستم تصمیم گیری چند معیاره 

 ئله بازاریابی است و در صدد پیاده سازی تکنیک ها و استراتژی های تشریح شده در امر طبقه بندی و رتبه بندی مشتریان صنعتی هستیم.  مطالعه مس

 

 کلیدی     واژه های 
 ارهتکنیک فازی، روش تصمیم گیری چند معی،  OWAرتبه بندی طبقات بازاریابی، یادگیری فاقد نظارت، سازمانهای صنعتی، عملگر  

 

 

 همقدم .9
طبقه بندی را می توان دسته بندی یک ماهیت به چند ماهیت دیگر به صورتی که ماهیت های تقسیمی از ماهیت اصلی یک یا چند ویژگی بیه ار    

اشییا،   ببرند، تعریف نمود. طبقه بندی ها ابزاری هستند جهت شناسایی دقیق وکامل از یک ماهیت مانند طبقه بندی موجودات زنیده، طبقیه بنیدی   

طبقه بندی مشاغل، طبقه بندی اطالعات، طبقه بندی اسناد، طبقه بندی حسابها، طبقه بندی کاال و خدمات. ممکن است بیه علیت تفیاوت نگیاه در     

که یک تقسیم بندی یک ماهیت چندین طبقه بندی مختلف وجود داشته باشد که هر یک از آنها به واسطه نیازی ایجاد شده و به کار می رود. برای آن

 طبقه بندی کامل و جامع باشد باید حداقل سه ویژگی زیر را داشته باشد: 

فاقد  کاربردی و عملیاتی باشد به گونه ای که موج  رفع نیازمندی اطالعاتی کاربران گردد، شامل تمامی ماهیت های مربوطبه حوزه کاربردش باشد،

 ای مورد نظرش باشد.هرگونه شکاف و همپوشانی در نحوه شناخت و گسترش ماهیت ه

بندی همواره در همه مسائل پیرامون مباحث مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا ایین مسیئله میدیران را در تصیمیم     طبقه بندی و رتبه 

ین خود رمز موفقیت گیری های کلیدی رهنمون نموده و راهکارهای اساسی در تخصیص اولویت مادی و غیر مادی به عوامل سیستم ارئه می کند و ا

ییه  مدیران کارآمد است. مادامی که پرسنل، مشتریان، خدمات و کلیه مواردی که یک مدیر با آن سر و کار دارد طبقه بنیدی و رتبیه بنیدی باشید کل    

هد. طبقیاتی کیه در رتبیه    اقدامات کلیدی یک مدیر اعم از تنبیه ها و تشویق ها و غیره را نظام مند کرده و به تبع آن سطح نارضایتی را کاهش می د

له خود بیانگر باالتری قرار می گیرند به دلیل دارا بودن معیارهایی که آنها را از سایرین متمایز می کند در پیشبرد اهداف سیستم موثرند. که این مسئ

 اهمیت موضوع تحت مطالعه می باشد.
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یله آن افراد و گروه ها از طریق تولیدو مبادله کاال با یکیدیگر بیه امیر تیامین     اجتماعی تعریف می شود که بوس -فرآیندی مدیریتی عنوان به بازاریابی

ابی هسیتند بیه   نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند در واقع مفاهیم نیاز، خواسته، تقاضا، کاال، مبادله، معامله و بازار مفیاهیم کلییدی در بازاریی   

 ایی های شرکت ونیازهای مشتریان تعادل ایجاد می کند.عبارت دیگر بازاریابی، فرآیندی است که بین توان

( بازاریابی کاال یا خدمتی است که از یک کس  و کار به کس  و کار دیگر صورت می گییرد وکیاالی صینعتی    B2B Marketingبازاریابی صنعتی )

 مورد استفاده قرار می گیرد.کاالیی است که به مصرف نهایی مصرف کنندگان، نمی رسد بلکه در فرآیند تولید کاالی دیگر، 

خروجیی ارائیه شیده و     -یادگیری با نظارت، یک روش عمومی در یادگیری ماشینی است که در آن به یک سیستم، مجموعه ای از جفت های ورودی

یا رابطه بین ورودی و  سیستم تالش می کند تا تابعی از ورودی به خروجی را فرا گیرد. هدف سیستم یادگیر بدست آوردن فرضیه ای است که تابع و

یا خروجی راحدس بزند به این روش، روش یادگیری با نظارت گفته می شود. یک مجموعه از مثال های یادگیری وجود دارد که در آن فقیط ورودی  

نی مقدار بعدی ها مشخص است و اطالعاتی در مورد خروجی صحیح در دست نیست. یادگیری بدون نظارت برای دسته بندی ورودی ها و یا پیش بی

بر اساس موقعیت فعلی به کار می رود. در مجموع می توان گفت در یادگیری با نظارت از ابتدا دسته هیا مشیخص هسیتند و هیر ییک از داده هیای       

ه هیای  آموزشی به دسته ای خاص نسبت داده شده است و اصطالحاً گفته می شود ناظری وجود دارد که در هنگام آموزش اطالعیاتی عیالوه بیر داد   

دگیرنده آموزش در اختیار یادگیرنده قرار می دهد. ولی در یادگیری بدون نظارت هیچ اطالعاتی بجز داده های ورودی در دسترس قرار ندارد و این یا

 است که بایستی در داده ها به دنبال ساختاری خاص بگردد.

 

 مروری بر ادبیات تحقیق.   0       
Casabayo  ها کند که درراستای تعیین الگوهای رفتاری و استراتژیکندو اذعان میبندی استفاده میزاریابی از تکنیک طبقهدر بحث با2005در سال

اختیار گردند. همانگونه که بیان شد در خصوص متغیرهای خارجی کمی در معیار چهارم،الزم است که این  5تا  3است تعداد طبقات بین بهتر

دهد که ، نشان می 2008و همکاران در سال  Rui و 1995و همکاران در سالDoughertyشوند که بررسی های سسته هایی گمتغیرها ابتدا به بازه

گیری چند معیاره یک رویکرد تصمیم 1994درسال  Fodorسازی بر حس  مسئله مورد مطالعه متفاوت خواهد بود.رویه و معیار این گسسته

MCDM) شده، ارائه کرد.در تحقیقی بندی انجامهای فازی درراستای انتخاب بهترین طبقهبندی شاخصجمع( مبتنی بر تابع جمعی فازی با هدف

بررسی موانع تجربه شده برای ورود به بازار کار توسط دانشجویان تربیت صورت گرفت آنها به  1331که توسط مرجان امینی و همکارانش در سال 

و   Sanchez-Hernandezگیری چندمعیاره از روش تاپسیس بهره بردند.رویارویی با تصمیمدر  .پرداختندبدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

های نمایندگی فروش مسئله آوری اطالعات مربوط به متولیان و بنگاهماه ضمن جمع 3درفضای بازاریابی صنعتی طی گذر 2013همکارانش در سال

بندی موجود در فیلد طبقه حیتصح در مطالعه خود روندی برای  1331نص  درسال  زکریا جاللی وسید مهدی موسوی مذکور را بررسی کرده اند.

 یینها یها مناس  کالس یریپذ کیموج  تفکدی  انگلیسی ارائه نمودند. این اقدام بن خوشه  یها تمیبا استفاده از الگور مطالعاتی مهندسی سنگ

 ه بهره برد.لهوتیسمعیار از    یبند خوشه تمیالگور یسنج جهت اعتبار ی شد.بند طبقه  ستمیس

 

 تحقیق ابزار  . 3        
شامل استفاده از کت ، ای ومیدانی روش گردآوری اطالعات، کتابخانه .باشدروش تحقیق این پایان نامه،روش توصیفی و بررسی اسناد و مدارك می

های های موجود در تحقیقات مشابه، بانکعاتی است. دادهی و وب سایت های اطالارشد و دکتر یکارشناس ینامه ها انیپا، ت جالالت، مقام

 .اطالعاتی،پرسشنامه و مصاحبه است

 

 تحقیق روش  .4         

 تکنیک های طبقه بندی9-4         
گامی که یک گیرد. این نوع فضای کار هنها شکل میها و تبادل تجاری میان سازمانهای بازاریابی شرکتفضای بازاریابی صنعتی توسط فعالیت

 ( Turnbull, Leek ,2003) آیند.سپارد، بوجودمیمی (خرده فروشان) شرکت توزیع محصوالت خود را به عهده سایر شرکتها
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برای یک شرکت صنعتی  (نقطه فروش) فروشانبندی یک مجموعه از خرده هدف اصلی از این مطالعه حصول روشی برای مشخص نمودن و بخش

 بندی جدید به دست شود. تقسیمکاربرده میبندی بازار با توجه به انتظارات کارشناسان و خبرگان به انتخاب بهتری نتقسیم روش مذکور برای  .است

به عالوه مدیران و بازاریابان قادر به طراحی و تعریف یک  .دهدآمده فرصتی استثنایی در اختیار بازاریابان و مدیران برای فهم بهتر رفتار مشتریان می

 شوند.استراتژی بازاریابی مناس  برای هر بخش داده می

ها بندیرده کلی برای ارزیابی خوشه 3گردد. عمدتاً بندی معرفی میهای خوشهبندی و تکنیکهای متفاوت ارزیابی دستهبرای این منظور ابتدا روش

 وجود دارد که عبارتنداز: داخلی، خارجی، نسبی.

(2009, Jain, Murty, Flynn),(2008, Theodoridis, Koutroumbas) 

شده را با بندی انجامکند. معیارهای اعتبارسنجی خارجی خوشهها بررسی میبندی را با ماهیت دادهمعیارداخلی، میزان سازگاری، ساختار خوشه

های استفاده شده در آنها درمطالعات شده قبلی و یا متغیرکند. هر چند ممکن است ساختارهای تحلیلهای پیشین مقایسه میبندیساختار خوشه

 کند. گیری میبندی را اندازهجدید استفاده نشوند و سرانجام یک معیار نسبی تشابه نسبی میان دو دسته

 گردد .است که در ادامه برخی از آنها بیان میهای ارزیابی دیگری نیز منتشر شدهدر بسیاری از مطالعات پیشین شاخص

گیری چگالی  یا واریانس از های اندازهمفهوم فشردگی که چگونگی ارتباط نزدیک افراد موجود در یک خوشه را بر اساس شاخصمعیارهای مرتبط با 

 (Halkidi, Batistakis, Vazirgiannis ,2001) کند.ها محاسبه میداده

 .کندبررسی میی دیگر را پذیری که چگونگی تمایز و جداسازی اعضای یک خوشه از خوشهمعیارهای تفکیک

(2005, Yatskiv, Gusarova) 

 شود.ها که بر اساس میزان دقت یک مدل ارائه شده، سنجیده میبندیبینی خوشهمعیارهای مربوط به قدرت پیش

.(2005Vazirgiannis), (2001, Halkidi, Batistakis) 

 (Osei-Bryson ,2010) شود.های مهم تعریف میمعیارهایی که  بر مبنای برخی از ویژگی

 (Choi, Kim , 2005) کند.ی  اقتصادی ارزیابی میمعیارهایی که میزان دستیابی و حصول اهداف را ضمن به کارگیری نظریه

 ,Bittmann ,2009).باشدبندی ارائه شده، میمعیار هایی که بر مبنای تجسم هندسی در حل مسئله ورود عضو جدید ونتیجه خروجی خوشه

Gelbard) 

ها انجام شده است در این میان به منظور کاهش سختی کار وابسته به بازخوردهای ی در زمینه کاهش و حداقل سازی تعداد مقایسهمطالعات

های بررسی شده در مطالعات ی معیارنظر شده است و در این تحقیق سعی بر آن است تا در حد امکان از کلیهکارشناسان از معیارهای نسبی صرف

 معیار فازی ذیل را خواهیم داشت: 5گرفته شود. بنابراین پیشین  الهام 

 بینی کننده.بندی منسجم،وابستگی متغیرهای خارجی، دقت مدل پیشها، ردهها، طبقات متوازنتعدادمناس  و مفید دسته

 OWAعملگر 1- 2         
های خاصی از افکار انسانی ابداع شد و این مجموعه شامل رده در رویارویی با عدم قطعیت در نظرات  و 1965ال سی فازی در ی مجموعهنظریه   

 شود.ی یک تابع عضویت تعریف میباشد که بوسیلهاشیاء یا موضوعات می

Yager میانگین وزنی مرت   1988ل درسا(OWA)  شده معرفی کرد.که این ی میانگین وزنی مرت را به عنوان یک تکنیک جمعی مبتنی بر رویه

 :ای تجمعی شامل سه گام استبتنی بر رویهم OWAعملگر 

شوند. در این رویکرد یک عضو خاص برای فرآیند تجمیع با وزن خاصی وابسته و ی افزایشی مرت  میهای ورودی در قاعدهدر گام اول، آرگومان

ای ست. گام دوم، تعیین اوزان عملگرها در رویهها در تجمیع اشیاء وابسته امتناظر نیست، بلکه به جای وابستگی با وزن، با ترتی  خاصی از مکان

-ی غیرشوند. در خلل این سه مرحله گام اول یک رویهاستفاده می  OWAها، اوزانسازی مجدد آرگومانباشد. درگام آخر به منظور مرت مناس  می

را از سایر عملگرهای  OWA،Yager ه عملگر شود که این خصیصهای ورودی در فرآیند تجمیع معرفی میسازی آرگومانخطی در فرآیند مرت 

 میانگین وزنی خطی کالسیک مجزا می سازد. تعریف این عمگر به شرح زیر است:
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 است که یک مجموعه وزنی متناظر همراه ، یک نگاشت nاز بعد  ،OWAعملگر 

 دارد وبه صورت , صادق در

 

} مین باالترین مقداراز مجموعهi،تابع جایگشت است به طوریکه شود.تعریف می   است. {

.وی دو روش برای محاسبه این بردار وزنی ذکر کرده است. روش (Yager,1988)به نحوه بدست آوردن بردار وزن بستگی دارد OWAتعریف عملگر 

-ای و روش دوم تهیه برخی معانی برای اوزان است. رویکرد دوم مطالعات در حوزه کمیتبخشی از نمونه داده مکانیزم آموزشی در استفاده از ،اول

 (Pei, Ruan, Liu, Xu ,2012)سازد.شده را ممکن میهای هدایتسنجی تجمیع

معیار فازی شامل: تعداد مناس  و  5شوند، بنا شده است. که این تلفیق می OWAمعیار فازی که توسط  5، مبتنی بر تحقیقروش ارائه شده دراین 

 باشند.کننده، میهای خارجی و دقت مدل پیش بینیبندی، وابستگی متغیرها، طبقات متوازن، انسجام ردهمفید دسته بندی

شود بدین معنا پذیری و تولید اطالعات جدید، سنجیده میتبندی براساس قابلیت مدیریکند که ارزشمندی استفاده از یک طبقهمعیار اول بیان می

بندی و تولید اطالعات و دانش جدید میسر و درعین حال این تعداد بندی باید به قدری بزرگ باشد که امکان دستهکه تعداد طبقات فرآیند خوشه

باشد .در این رویه از یک مدل دقیق به یک مدلی که تفسیر فازی نقدر کم باشد که امکان مدیریت و تدوین الگو و دستورالعمل برای طبقات، ممکن آ

-مقداری از تابع عضویت فازی استفاده میهای تکرسیم وبه جای استفاده از تابعکند میبندی توصیه میبرای تعداد مناس  طبقات در فرآیند خوشه

 شود.

 0]بندی، است. دامنه تغییرات این شاخص، بازه نفرات در طبقات یک دسته معیار دوم که همان طبقات متوازن است منطبق با بافت و نحوه توزیع

ی متوازن، تفسیرشود.هرچه مقدارشاخص بزرگترباشد میزان توازن و تعادل در تواند به صورت تابع عضویت متناظربا مفهوم فازی ردهاست که می[1,

 بندی بیشتراست.رده

شود . بندی در نظر گرفته میشود به عنوان مفهوم انسجام ردهبندی میه توسط تابع عضویت مدلدرمعیارسوم، میزان شایستگی افراد یک رده ک

بندی بدست آمده با استفاده از متغیرهای خارجی که توسط کارشناسان و خبرگان تولید ی معیار چهارم، دربسیاری از موارد، ارتباط ردهدرزمینه

شود.شایان ذکراست که این معیار بر حس  متغیرهای خارجی کیفی مستقیماً یر کنترلی شناخته میشود و به عنوان یک متغاند،محاسبه میشده

 شوند. هایی گسسته میشود و در خصوص متغیرهای خارجی کمی، این متغیرها به بازهمحاسبه می

بندی، عضویت اعضای جدید را در متناظر با رده بینی باالی مدل طراحی شدهکننده است. قدرت پیشبینیپنجمین معیار که همان دقت مدل پیش

 .کندی مناس ، تضمین میخوشه

 MCDMتصمیم گیری چند معیاره  0-4      

پذیری آنان، ارزیابی عواق  و نتایج ناشی از اجرای هر یک از  های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان حل گیری شامل بیان درست اهداف، تعین راه تصمیم

ها، اثربخشی و  باشد. کیفیت مدیریت، اساساً تابع کیفیت تصمیم گیری است زیرا کیفیت طرح و برنامه الخره انتخاب و اجرای آن میها و با حل راه

نماید. در اکثر موارد  آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آنها بدست می

گیری براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن  گیرنده است که تصمیم ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم گیری تصمیم

های اخیر مورد توجه محقق قرار گرفته است بجای استفاده از یک معیار  گیری چند معیاره که در دهه های تصمیماست کمی یا کیفی باشند. در روش

 شود. ینگی از چند معیار سنجش استفاده میسنجش به

تصمیم گیری چند و مدلهای  MODMهای تصمیم گیری چند هدفه ی عمده مدلبه دو دسته MCDMگیری چند معیاره  های تصمیممدل

های چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر مورد  های چند هدفه به منظور طراحی و مدل شود. در حالت کلی مدل تقسیم می MADMشاخصه

گیری  گیری چند معیاره آن است که اولی در فضای تصمیم های تصمیم لگیری چند هدفه با مد های تصمیم گیرند. تفاوت اصلی مدل استفاده قرار می

 گردند. گیری گسسته تعریف می پیوسته و دومی بر فضای تصمیم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
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 : در مورد معیارهای به کار رفته در مسائل بطور کلی سه کار باید انجام گیرد

 بی معیارهاتعین وزنهای نس،  بی مقیاس کردن معیارها،  تبدیل معیارهای کیفی به کمی

آن  برای تحلیل یک سیستم چند معیاره باید عناصر آنرا به خوبی شناخت و آنها را به طور دقیق تعریف کرد و سپس به مدلسازی و تجزیه و تحلیل

 باشند: مولفه می ۶شامل  MCDMتوان گفت مسائل تصمیم گیری چند معیاره  پرداخت. به طور کلی می

 ( یا گروهی از تصمیم گیرانDM. تصمیم گیرنده )2                                  افای از اهد . یک هدف یا مجموعه1

 های تصمیم ای از گزینه . مجموعه1                                    ای از معیارهای ارزیابی . مجموعه3

 معیار –تایج حاصل شده از هر زوج گزینه ای از ن . مجموعه۶          ای از متغیرهای مجهول یا متغیرهای تصمیم . مجموعه5

ای از  هاست. این ماتریس نتایج تصمیم را برای مجموعه ای از سطرها و ستون عنصر مرکزی این ساختار، یک ماتریس تصمیم است که شامل مجموعه

 کند. ها و معیارهای ارزیابی بیان می گزینه

های پنجگانه دررده ر( به منظورارزیابی درجه هر یک از معیاMCDMگیری چند معیاره )، یک سیستم تصمیمهای رده بندی فوقبرای تلفیق معیار

-در راستای انتخاب بهترین طبقه ،های فازیبندی شاخصمبتنی بر تابع جمعی فازی با هدف جمع MCDM شود.این سیستم ها، تعریف میبندی

 ((Fodor,Roubens,1994 رحله اند: اجماع و بهره برداری.شامل دو م MCDMمعموالً مسائل شود.بندی انجام شده ارائه می

ارزیابی جمعی خواهد بود. در این رویه کلیه شرایط بیان شده، خالصه وارزیابی  یکگام اجماع متشکل از ترکی  مقادیرهر گزینه و تبدیل ایشان به 

توان به طروق مختلف ایفا کرد. رایج کند.این رویه را مینه استفاده میبرداری ارزیابی کلی را برای فرآیند رتبه بندی هر گزیخواهند شد. مرحله بهره

 بندی برای بدست آوردن تابع امتیازاست.های رتبهترین ابزار، استفاده از روش

(2012,Gramajo, Martinez) ,(1998, Chiclana, Herrera, Herrera-Viedma) 

های فازی برای اجرای مفهوم سنجشده بر اساس کمیتهدایت OWAتجمیعی توسط عملگر های تکی انجام شده، یک میانگین متناظر با ارزیابی

 بندی محاسبه خواهد شد. اکثریت فازی درفرآیند انتخاب رده

ی ویرایش هامندی از ویِژگیهمچنین بهرهExcellو Matlabای در محیط نرم افزار سازی دادهشبیه، spssاز نرم افزاری مراحل در صورت نیاز در کلیه

 استفاده خواهیم کرد. Officeافزار نرم

 

 . نتیجه گیری   5
در  قیگذشته،تحق یهاباشد. در طول دههیسخت و دشوار م اریبس یکار ی شایستهریگ میتصمگیری می باشند. میتصمهمواره ناگزیر به انسانها 

-عمدتاً با مدل اتیدر عمل قیتحقاست.کرده یط یطوالن یراه کند،یم یبانیپشت یعلم تیریمد ایشاخهبه عنوان  OR یپژوهش اتیعمل ای اتیعمل

و  میتصم لیغال  در تحل یروش به الگو نی. ادینمایم لیرا تسه دهیچیپ یقیمسائل حق لیسر و کار دارد که تحل یسازنهیبه یهاو روش یساز

 تیهدف تطابق دارند: آنها تابع مطلوب نیبا ا اتیدر عمل قیتحق یسنت یهاکیتکناست.شده لیمتعدد تبد یابیدر حضور ابعاد ارز میاز تصم یبانیپشت

توان یرا بسته به چارچوب مرجع م MCDM یاریچند مع یریگ میراستا، تصم نیرسانند. در ایبه حداقل م ایهابه حداکثر  تیرا در حضور محدود

از  یاریمشکل ساز در حال رشد در بس ینواح نیعتریاز سر یکی هاریچند مع یریگ میتصم ستمیسبرشمرد.  اتیدر عمل قیتحق دیو جد یمیبخش قد

 باشد. یم ارهایمجموعه راهکارها از لحاظ تعداد مع یابینحوه ارز ،یباشد. مشکل اصلیرشته ها م

هیا و  ازارییابی شیرکت  هیای ب گیری چند معیاره،  فضای بازاریابی صنعتی که مبتنی بر فعالیتگیری باالخص تصمیمهای گستره تصمیمیکی از حوزه 

 باشد. این نوع فضای کار هنگامی که یک شرکت توزیع محصیوالت خیود را بیه عهیده سایرشیرکتها     گیرد، میها شکل میتبادل تجاری میان سازمان

 آیند.سپارد، بوجودمیمی (خرده فروشان)
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بندی ها بکار گرفته شده است. مجموعه ای از معیارهای فازی با در این مقاله یک شیوه یادگیری بدون نظارت برای ایجاد خودکار مجموعه ای از رده 

استفاده از مجموعه ای از شاخص ها برای ارزیابی رده بندی های بدست آمده پیشنهاد شده اند. شیاخص هیا بیرای گیردآوری شیدن بیا اسیتفاده از        

 فاده شده است.هدایت شده توسط یک کمیت سنجی برای کاربرد در پروسه مفهوم اکثریت است OWAعملگر
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