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 مقدمٍ

تَاى ثِ صَست  هی فشآیٌذ تصوین گیشی دس ثسیبسی اص حبالت هتطکل اص یک تَالی اص تصویوبت است کِ

 ثِ عَس خالصِ ثیبى کشد.ًوَداس صیش 

 

ثبضذ.  Payoff Matrixتَاًذ ثشاسبس هبتشیس پشداخت یب  هی دس تصویوبت غیش دًجبلِ ای، تحلیل تصوین

ّستین( کِ دس آى تصوین فؼلی هتبثش  یب گضیٌِ ّب دس تصویوبت دًجبلِ ای)دس آى ثِ دًجبل اسصیبثی آلتشًبتیَّب

درختت تصتمیم   توَاى اص   هی بی حبلت ٍ تصویوبت آیٌذُ استاص تصویوبت گزضتِ ثَدُ ٍ تبثؼی اص هتغیشّ

 EMV اسصش پَلی هَسد اًتظبس یوب  استفبدُ کشد. اسصیبثی آلتشًبتیَّب ثش اسبس هفَْم Decision Treeیب  گیری

(Expected Monetary Value )ُضَد. هی استَاس است کِ دس اداهِ تَضیح داد 

 (Expected Monetary Value)یا  EMV یا ارزش پًلی مًرد اوتظار

دس صَستی کِ هبتشیس پشداخت هیضاى دسیبفتی ثِ اصای حبالت ٍ آلتشًبتیَّبی هختلف سا دس اختیبس داضتِ 

ثوِ صوَست    jaثبضین ٍ احتوبل ٍلَع ّش حبلت ًیض هطخص ثبضذ، اسصش پَلی هَسد اًتظبس ّش آلتشًبتیَ ًظیش 

 ضَد. هی صیش هحبسجِ

( ) ( , ) ( )j i j i

i

EMV a P a p     

 کِ دس آى
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( , )i jP a هیضاى دسیبفتی حبلت :i  ٌِثشای گضیja )هبتشیس پشداخت( 

( )ip  احتوبل ٍلَع حبلت :i 

خَاّذ دس هَسد تَلیذ یک ًَع جذیذ پٌیش پیتضا تصوین گیشی کٌذ. جْوت تَلیوذ    هی ضشکت کبلِ :مثال

( یب اص تغییش ٍ a1ایي ًَع پٌیش، ثبیذ خظ جذیذی ایجبد ضَد کِ ایي کبس ثِ صَست ساُ اًذاصی یک خظ جذیذ )

( . a3تَاًذ اصال ایوي هحصوَل سا تَلیوذ ًکٌوذ)     هی یب( a2ثْسبصی یکی اص خغَط غیش فؼبل فؼلی اًجبم ضَد )

هبتشیس پشداخت ایي هحصَل ثِ اصای آلتشًبتیَّبی گفتِ ضذُ ثِ اصای ایي کِ آیوب هحصوَل جذیوذ دس ثوبصاس     

است)هذیش فشٍش کبلِ احتووبل هَفمیوت   آهذُ  ( دس جذٍل صیش2( ٍ یب هَفك ًوی ضَد )1ضَد ) هی هَفك

 .(گیشد هی صذ دس ًظشدس 65هحصَل جذیذ سا 

 

هیلیَى تَهبى حبضش است ثِ هب ثگَیوذ   65فشض کٌیذ یک ضشکت خذهبت هطبٍسُ ای، دس اصای دسیبفت 

کِ ثِ عَس لغغ هحصَل هَفك یب ًبهَفك خَاّذ ثَد. دس ایوي حبلوت هحویظ تصووین گیوشی اص حبلوت ػوذم        

 ضَد. هی لغؼیت ثِ لغؼیت تجذیل

اسصد؟ ثشای پبسخ ثِ ایي سبل  هی هیلیَى تَهبى 65آیب ایي هطبٍسُ  آیب ضشکت، هطبٍسُ لجَل کٌذ یب خیش؟

 ضَد. هی ًیبص است کِ اسصش هَسد اًتظبس اعالػبت کبهل هحبسجِ ضَد کِ دس ثخص ثؼذ ثیبى
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 EVPI (Expected Value of Perfect Information)یا ارزش مًرد اوتظار اطالعات کامل

تخویي ثبصدُ هَسد اًتظبس دس صَست داضوتي  ػجبسست است اص  EVPIاسصش هَسد اًتظبس اعالػبت کبهل یب 

 (EMVاسصش هَسد اًتظبس ثذٍى اعالػبت کبهل ) مىُای کبهلاعالػبت 

 ضَد. هی ثشای هثبل کبسخبًِ کبلِ، اسصش هَسد اًتظبس اعالػبت کبهل ثِ صَست صیش هحبسجِ

 ( , ) ( ) ( )

0.65 200 0.35 0 67 63 65

i j i j
j j

i

EMV

EVPI Max P a p Max EMV a    
  

      


  

دٍ هیلیوَى   ، اًتظبس هوی سٍد ًوی ضَد ٍ دس صَست پشداخت ایي ّضیٌِبدُ اص ایي هطبٍسُ تَصیِ لزا استف

 تَهبى ضشکت ضشس خَاّذ کشد.

 EOL (Expected Opportunity Loss)یا ارزش مًرد اوتظار میسان تاسف 

هٌظَس هیضاى تبسف دس ٍالغ ّوبى ضشس یب تبسف ًبضی اص ػذم اًتخبة ثْتشیي آلتشًبتیَ است. ثشای تؼییي 

EOL .کٌین ٍ سوسس هیوضاى    هی ثیطتشیي ػبیذی سا تؼییيثشای ّش حبلت،  اثتذا هبتشیس تبسف سا ثبیذ ثسبصین

ثوشای   تبسف ثشای یک گضیٌِ هَسد ًظش  ثشاثش ثب اختالف ثیي ثیطتشیي ػبیذی ٍ ػبیذی گضیٌِ هَسد ًظش است.

 هثبل اگش هبتشیس ػبیذی ثِ صَست صیش ثبضذ:

 

لزا هبتشیس تبسف ثِ صوَست   است  222ثشاثش  1ثشای حبلت  همذاس ػبیذیثب تَجِ ثِ ایي کِ ثیطتشیي 

 ضَد. هی صیش هحبسجِ
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 2.65ثِ تشتیت ثشاثش ثب  1  ٍ2ثب استفبدُ اص جذٍل ثبال ثب تَجِ ایي کِ احتوبل ٍلَع حبلت  EOLهمذاس 

 ضَد. هی ثبضذ، ثِ صَست جذٍل صیش هحبسجِ 2.35ٍ 

 

 خَاّذ ثَد. EVPIثشاثش ثب همذاس اسصش هَسد اًتظبس اعالػبت کبهل یب  EOL کویٌِهمذاس  وکتٍ:

 تَاًیذ دسستی ًکتِ فَق سا ثشسسی کٌیذ. هی دس هثبل صیش

سِ آلتشًبتیَ سا دس ًظش ثگیشیذ. همذاس سَد ٍ صیبد دس هوبتشیس   سشهبیِ هبلی،جْت سشهبیِ گزاسی  مثال:

هطوبٍسُ ای   گضیٌِ ػذم اًجبم کبس ٍ ػوذم سوشهبیِ گوزاسی اسوت.    ّوبى  a3پشداخت آٍسدُ ضذُ است. گضیٌِ 

 افتذ. آیب ایي ّضیٌِ اسصش پشداخت داسد؟ هی هیلیَى تَهبى ثگَیذ کذام حبلت اتفبق 15حبضش است ثب دسیبفت 
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 ضَد.: هی ثِ صَست صیش هحبسجِ EVPIهمذاس اسصش اعالػبت یب ّوبى 

   0.8 40 0.2 100 28 24EVPI           

 ضَد: هی هبتشیس تبسف ثِ صَست صیش

 

 است. EVPIیب  ارزش اطالعاتثشاثش ثب  کمتریه مقدار تاسفضَد  هی ّوبى عَس کِ هطبّذُ

 Bayes Theoremقضیٍ بیس یا 

ضَد. لضیِ ثیض ثِ صَست  هی احتوبل ضشعی اص عشیك لضیِ ثیض اًجبمدس دسخت تصوین گیشی، هحبسجِ 

 :ضَد هی صیش اًجبم
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 درخت تصمیم گیریمباوی 

 کٌین. هی دس دسخت تصوین گیشی اص دٍ ًَع گشُ صیش استفبدُ

: دس ایي ًَع گشُ، تصوین گیشًذُ ثبیذ یکی اص چٌذ آلتشًوبیتَ هَجوَد سا   Decision Nodeیب  گرٌ تصمیم

 ضَد. هی ًوبیص دادُ اًتخبة کٌین ٍ ثب 



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

8 

 

: دس ایي ًَع گشُ عجیؼت یکی اص چٌذ هتغیش حبلت سا ثِ صَست احتووبلی  Chance Nodeیب  گرٌ شاوس

 .ضَد هی ًوبیص دادُ  کٌذ کِ ثب هی اًتخبة

ضبخِ ّبی ٍاثستِ ثِ گشُ تصوین، آلتشًبتیَّبی هَجَد ٍ ضبخِ ّبی ٍاثستِ ثِ گشُ ضوبًس، حوبالت یوب    

 ٍلبیغ هَجَد ّستٌذ.

 ًوبدّبی اضبسُ ضذُ دس ثبالسسن دسخت ثب تَجِ ثِ تؼشیف هسبلِ ٍ  :9گام 

 ل ٍلَع هشثَط ثِ حبالت ٍاثستِ ثِ گشُ ّبی ضبًستؼییي احتوب :2گام 

 تخویي ثبصدُ ٍاثستِ ثِ ّش یک اص ضبخِ ّبی اًتْبیی دسخت :3گام 

 Backward Process فرایىتد بازگتتتی  هشثَط ثِ گشُ ّبی ضبًس اص عشیوك   EMVهحبسجِ  :4گام 

 سوت گشُ ّبی اثتذایی()حشکت اص سوت ساست حشکت ثِ 

 ٍ تؼییي استشاتژی تصوینآهذُ  تؼییي ثْتشیي ضبخِ ّب ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست :5گام 

خَاّذ تصوین ثگیشد کِ آیب هحصَل جذیذ سا دس هؼشض فوشٍش ثگوزاسد یوب     هی هذیش یک ضشکت مثال:

 افتذ. هی ضَد کِ پس اص ػشضِ هحصَل سِ حبلت اتفبق هی خیش؟ پیص ثیٌی

  زیادتمبضب ( ثبضذHI) 

  متًسطتمبضب ( ثبضذMED) 

  کمتمبضب ( ثبضذLOW) 

ٍ  222222، 1222222هیضاى سَد یب صیبى خبلص هَسد اًتظبس دس ّش یک اص حبالت ثِ تشتیوت ثشاثوش ثوب    

 است. 2.4ٍ  2.4، 2.2دالس ٍ احتوبل ٍلَع ّش یک ثِ تشتیت  -522222
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ِ  هی دالس ادػب 22222دسیبفت ّوچٌیي یک ضشکت هطبٍس ًیض ٍجَد داسد کِ دس اصای  تَاًوذ   هوی  کٌذ کو

جْت ثشسسی تَاًبیی ایي ضشکت اعالػوبت   .(F( یب ًبهَفك است )Sتؼییي کٌذ کِ هحصَل هَفك خَاّذ ثَد )

 است کِ دس آى احتوبل ًتیجِ گضاسش ثِ ضشط ٍلَع ّش حبلت دادُ ضذُ است:آهذُ  صیش ثذست

 

 EVPIسا هطخص کٌیذ. ّوچٌیي اسصش خذهبت ضشکت ٍ  ثب استفبدُ اص دسخت تصوین، استشاتژی تصوین

 تؼییي ًوبییذ.

 حل:

ثشای اًجبم هحبسجبت دسخت تصوین اثتذا ثبیذ احتوبالت ضشعی سا هحبسجِ کشد کِ ًتبیج هحبسوجبت دس  

 است.آهذُ  جذٍل صیش

 

 ضَد. هی صیش هحبسجبت جذٍل فَق ثِ صَست صیش
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( ) ( | ) ( ) ( | ) ( ) ( | ) ( )p S p S HI p HI p S MED p MED p S LOW p LOW     

0.7 0.2 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5        

( ) 1 ( ) 0.5p F p S    

( ) ( | ) ( ) 0.7 0.2 0.14p HI S p S HI p HI      

( ) 0.14
( | ) 0.28

( ) 0.5

p HI S
p HI S

p S


    

0.28 1000000 0.48 200000 0.24 ( 500000) 256000EMV           
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خًاَیم بازاریابی را اوجام دَتد  ست س براستاس     می از شرکت متايرٌ ایاستراتژی تصمیم: 

 کىیم  می گسارش عمل

ثبصاسیبثی تَسظ ضشکت هطبٍس، احتوبالت دخیل دس هتغیشّوبی حبلوت ثوِ صوَست صیوش      ثب تَجِ ثِ اًجبم 

 کٌذ. هی تغییش

( ) 0.2 0.28

( ) 0.4 0.48

( ) 0.4 0.24

p HI

p MED

p LOW

 

 

 

  

ثذٍى  EMVکٌذ. ثِ ایي صَست کِ همذاس  هی سا تغییش EMVّوچٌیي استفبدُ اص ًظشات کبسضٌبسی همذاس 

 ضَد. هی 256222ٍ دس صَست استفبدُ اص کبسضٌبسی، ثشاثش ثب  82222کبسضٌبسی ثشاثش ثب 

ثشاثش ثوب    Expected Value of Sample Informationیب  EVSIاسصش هَسد اًتظبس اعالػبت ًوًَِ، ثشاثش ثب 

استفبدُ اص اعالػبت هطبٍسُ ای ٍ ػذم استفبدُ اص اعالػبت هطبٍسُ ای است. ثشای هثبل دس ایي  EMVاختالف 

 توشیي خَاّین داضت.

 EVSI=128222(استفبدُ اص هطبٍسُ ضشکت) –  82222 (ػذم استفبدُ اص هطبٍسُ ضشکت) 48222;  

 تَاى اص دسخت صیش استفبدُ است. هی ثشای هحبسجِ اسصش دس اختیبس داضتي اعالػبت کبهل
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EVPI=282222(دس صَست استفبدُ اص اعالػبت کبهل)-(دس حبلت ػذم استفبدُ اص اعالػبت)82222 222222;  

 Influence Diagramومًدار یا دیاگرام تاثیر 

ثیي ػٌبصش ٍ ػَاهل دخیل دس یک تصوین دس یک صهبى هطخص اسوت. دس   ًوَداس تبثیش ثیبى تشسیوی هب

هسبلِ تصوین گیشی است کِ دس آى ػٌبصش یب ػَاهل ضبخص ثوِ ضوکل   ٍالغ ًوَداس تبثیش، ضکل فطشدُ ثیبى 

 ضًَذ. هی تشسیوی ًطبى دادُ

 ًوَداس تبثیش یک هسئلِ ضشٍستب هٌحصش ثِ فشد ًیست. وکتٍ:

 ًوَداس تبثیش، یک گشاف جْت داس است کِ اص تؼذادی گشُ ٍ کووبى کوِ هوب ثویي گوشُ ّوب ٍصول        وکتٍ:

 گشدد. هی ضَد، تطکیل هی

 :ثِ صَست صیش ّستٌذ ّب دس ًوَداس تبثیشاًَاع گشُ 
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 Decision nodeگرٌ تصمیم یا 

ضَد ٍ هشتجظ ثب تصوویوبتی اسوت کوِ دس هشاحول هختلوف       هی ًوبیص دادُ گشُ تصوین سا ثب  هشثغ 

 هسئلِ ثبیذ اتخبر کٌین.

 Chance nodeگرٌ شاوس یا 

غیشلغؼی دس هحیظ تصوین گیشی  ضَد ٍ کِ ثیبًگش حبالت ٍ ٍلبیغ هی ًوبیص دادُ گشُ ضبًس سا ثب 

 است.

 Value/calculation nodeگرٌ ارزش/محاسبٍ یا 

ضَد ٍ کِ ثیبًگش هحبسجبت سیبضی یب تؼییي همبدیش اسصش ّوب   هی ثیضی ًوبیص دادُ   گشُ اسصش سا ثب

 هَجَد دس هحیظ تصوین گیشی است.

 Final Consequence/Final Payoff nodeگرٌ پیامد/وتیجٍ وُایی یا 

کِ دس ٍالغ پیبهذ ًْبیی یب تصوین ًْبیی هسئلِ  ضَد  هی ًوبیص دادُ سا ثب  پیبهذ یب ًتیجِ ًْبییگشُ 

 کٌذ. هی هطخص

 

درختت   بیتان ادامتٍ مباحت     لطالعٍ ادامٍ ایه جسيٌ آمًزشی شامبرای م تًجٍ:

از  جسيٌ ایته درس را  ،تتریحیاثیر ي حل مثال َای متعدد با حل تصمیم ي دیاگرام ت

بُیىٍ یاب  تُیٍ فرمایید  www.behinehyab.comبٍ وتاوی طریق يب سایت 

 

 



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

14 

 

 

برر   س یررتفت مررت برر    ررت گ     یهه   بهینهه  د آموزشررگ ورری   هررت برری د یافت ررت ب رر    

www.behinehyab.com .می جع  کنید 
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