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Abstract
Purpose: In previous approaches to nonparametric fuzzy tests for the mean of the population based on fuzzy data, it has been
assumed that the mean of the population is an exact quantity. However, since the observations are assumed to be imprecise quantity,
it makes sense that it can be also assumed to be an imprecise quantity. Therefore, the previous non-parametric tests should be reviewed
and generalized based on this new idea.
Methodology: In this paper, the Wilcoxon rank-test is generalized to the fuzzy environment based on a sample of fuzzy random
variables. In the proposed approach, by recalling the concept of induced fuzzy random variable from a family of distributions with
fuzzy parameter, first the fuzzy mean of the population and the fuzzy mean of a random sample of fuzzy random variables are
generalized to the fuzzy environment. For this purpose, the fuzzy Wilcoxon test statistic is defined based on the observations of a
fuzzy random sample. Finally, at a given exact significance level, a fuzzy test is proposed to test the fuzzy hypotheses for the fuzzy
mean of the population.
Findings: The proposed method relies on modeling fuzzy hypotheses using a comparison of fuzzy median with a fixed fuzzy quantity
via a common ranking method. Also, a belonging criterion with appropriate properties has been used to define the fuzzy test statistic.
The generalized method of fuzzy Wilcoxon rank-test based on fuzzy parameter was investigated with a practical example. The large
sample property of a sequence of fuzzy means is also investigated based on a common distance in a fuzzy environment. Also, the
differences and advantages of the proposed approach with other similar methods were discussed.
Originality: The proposed method relies on fuzzy median and its properties, which has been neglected in previous thechniques of
fuzzy nonparametric tests. In our method, the statistical hypotheses are presented as fuzzy quantities. Thus, a ranking method is
required to model such hypotheses that are consistent with the degrees of rejection or acceptance of fuzzy hypotheses.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

آزمون رتبه عالمتدار ویلکاکسون بر اساس نمونه تصادفی فازی از جامعهای با میانه فازی
2

مهدی شمس ،1غالمرضا حسامیان

1گروه آمار دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
2گروه آمار دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده
هدف :در رویکردهای پیشین آزمونهای فازی ناپارامتری برای میانه جامعه بر اساس دادههای فازی ،فرض بر این بوده که میانه
جامعه کمیتی دقیق است .اما از آنجا که مشاهدات نادقیق فرض شدهاند ،منطقی بهنظر میرسد که میانه جامعه نیز کمیتی نادقیق
و روشهای پیشین را برای انجام آزمون فازی ناپارمتری با میانه فازی تعمیم داد.
روششناسی پژوهش :در این مقاله ،آزمون رتبه عالمتدار ویلکاکسون بر اساس یک نمونه از متغیرهای تصادفی فازی ،به محیط فازی
تعمیم داده میشود .در رویکرد پیشنهادی ،ابتدا با یادآوری مفهوم متغیر تصادفی فازی القایی از یک خانواده از توزیعها با پارامتر فازی ،میانه
توزیع فازی و میانه یک نمونه از متغیرهای تصادفی فازی به محیط فازی تعمیم داده میشوند .برای این منظور ابتدا آماره آزمون و یلکاسون
فازی بر اساس مشاهدات یک نمونه تصادفی فازی تعریف میشود .سرانجام ،در یک سطح معنیداری دقیق داده شده ،تابع آزمون فازی
برای انجام آزمون فرضیههای فازی برای میانه فازی جامعه پیشنهاد میشود.
یافتهها :روش پیشنهادی مبتنی بر مدلبندی فرضههای فازی با استفاده از مقایسه میانه فازی با یک کمیت فازی ثابت و بر اساس یک روش
رتبهبندی متداول است .همچنین یک معیار تعلق با خاصیتهای مناسب برای تعریف آماره آزمون فازی بکار برده شده است .روش
تعمیمیافته آزمون رتبه عالمتدار ویلکاکسون فازی بر اساس پارامتر فازی با یک مثال کاربردی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت .خاصیت
بزرگ نمونهای یک دنباله از میانه نمونه فازی بر اساس یک متر متداول در محیط فازی نیز بررسی و اثبات میشود .همچین تفاوتها و
ارجحیتهای رویکرد پیشنهادی با سایر روشهای مشابه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اصالت/ارزش افزوده علمی :روش پیشنهادی مبتنی بر میانه فازی و خاصیتهای آن در محیط فازی است که در تحقیقات پیشین مورد
غفلت واقع شده است .بنابراین فرضیههای آماری همانطور که انتظار میرود به صورت گزارههای فازی مطرح میشوند و لذا باید روشهای
رتبهبندی در محیط فازی برای مدلبندی چنین فرضیههای بکار گرفته شوند که همسو با درجات رد یا پذیرش فرضیههای فازی باشند.
کلیدواژهها :آزمون فرضیه فازی ،آماره آزمون فازی ،پارامتر فازی ،متغیر تصادفی فازی ،میانه فازی.
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

باشد .بنابراین روش آزمونهای ناپارامتری پیشین باید بر اساس این نوع نگرش جدید به پارامتر جامعه ،مورد بازنگری واقع شوند

 -1مقدمه و پیشنیازها
روشهای ناپارامتری 1در آمار استنباطی به رو یکردهایی اطالق میشوند که وابستگی چندانی به فرضیات جامعههای تحت بررسی ندارند.
یک رده و یژه از استنباط ناپارامتری شامل انواع آزمونهای فرضیه آماری 2در مورد جامعه 3تحت بررسی است .این آزمونها کاربردهای

فراوانی در علوم مختلف ،مانند آمار زیستی ،صنعت ،علوم تربیتی و علوم اجتماعی دارند (گیبونز و چاکرابوردی .)۲۰۰۳ ، 4به عنوان مثال

100

میتوان به آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون 5اشاره کرد .اما روشهای ناپارامتری کالسیک ،مبتنی بر اطالعات دقیق( 6غیر فازی )7شامل
دادههای دقیق ،فرضیههای دقیق است .اما در عمل ،اغلب با حالتهایی سر و کار داریم که حداقل یکی از مؤلفههای موجود نادقیق 8است.
برای مثال فرض کنید میخواهیم میانه طولعمر الستیکهایی که بهتازگی توسط یک شرکت به بازار عرضه شده است را مورد آزمون قرار
ً
دهیم (وو .)۲۰۰۳ ،9در چنین حاالتی به علت عدم قطعیت 10در اندازهگیری طولعمر دادهها ،معموال دادهها نادقیق (یا فازی) ثبت میشوند.
ٌ
چنین دادههایی را میتوان مشاهدات یک نمونه تصادفی فازی در نظر گرفت .در چنین مواردی پارامتر جامعه نیز به دلیل عدم قطعیت معموال
در عمل نادقیق هستند .در این صورت برای انجام یک آزمون آماری نیاز است مفاهیمی همچون متغیر تصادفی فازی ،11پارامتر فازی،12

مهدی شمس ،غالمرضا حسامیان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

فرضیات فازی ،13آماره آزمون فازی 14و غیره را به محیط فازی 15تعمیم دهیم .یک راه مناسب برای صورتبندی چنین مفاهیمی ،استفاده از
مجموعههای فازی 16است که توسط پروفسور زاده 17در سال  ۱۹۶۵ابداع شده است.
تا کنون تحقیقات فراوانی در زمینه آزمونهای آماری بر اساس اطالعات نادقیق انجام شده است .در این روشها دادهها ،فرضیات ،پارامترها

و سطح معنیداری 18مقادیر دقیق و یا فازی در نظر گرفته شدهاند .با توجه به این که موضوع مقاله حاضر پیشنهاد یک روش آزمون فرض در
حالت ناپارامتری است ،در ادامه مروری مختصری بر مهمترین مطالعات انجام شده در زمینه آزمونهای ناپارامتری در محیط فازی داریم.
دنو و همکاران19در سال  ،۲۰۰۵مفهوم -pمقدار 20را برای آزمون کندال 21و آزمون من-و یتنی 22به محیط فازی بر اساس دادهای فازی و

فرضیات دقیق تعمیم دادند .ژرکوفسکی 23در سال  ۱۹۹۸با تعریف متغیر تصادفی فازی ،میانه نمونه تصادفی فازی و خاصیت بزرگ
نمونهای 24آن بر اساس میانه جامعه دقیق به محیط فازی تعمیم داد .وی مسأله آزمون عالمت 25را بر پایه نمونه تصادفی فازی ،با روشی

مبتنی بر تعمیم روش فواصل اطمینان 26انجام داد .همچنین در مسأله آزمون برابری میانههای (دقیق) دو جامعه در مطالعه ژرکوفسکی در
سال  ۲۰۰۵aو آزمون برابری میانههای دقیق چند جامعه در مطالعه ژرکوفسکی در سال  ۲۰۰۵bبا تعمیم آمارههای آزمون و ناحیه رد،27

یک تابع آزمون فازی در سطح معنیداری دقیق معرفی کرد .قهرمان و همکاران 28در سال  ۲۰۰۴آزمون ناپارامتری رتبهای برای فرضیههای
دقیق و مشاهدات نادقیق را انجام دادند .طاهری و حسامیان 29در سال  ۲۰۱۱به تحلیل جداول توافقی 30دوطرفه بر اساس مشاهدات دقیق
و ردههای نادقیق پرداختند و همچنین یک روش برای انجام آزمون ویلکاکسون بر اساس مشاهدات نادقیق ،فرضیه دقیق و سطح معنیداری
فازی پیشنهاد کردند (طاهری و حسامیان .)۲۰۱۳ ،طاهری و حسامیان در سال  ۲۰۱۷رده آزمونهای آماری ناپارامتری مبتنی بر رتبه را برای
حالتی که دادهها نادقیق ،فرضیات دقیق و سطح معنیداری عددی فازی باشند به محیط فازی تعمیم دادند .چخوروا و یواهانسن 31در سال
 ۲۰۲۱aبا تکیه بر آزمون عالمت تعمیمیافته ،روش آزمون عالمت را برای حالتی که دادهها دقیق و فرضیات فازی باشند با استفاده از مفهوم
ردههای نادقیق به محیط فازی تعمیم دادند و همچنین آزمون نسبت را برای حالتی که دادهها دقیق و فرضیات فازی باشند به محیط فازی
تعمیم دادند (چخوروا و یواهانسن .)۲۰۲۱b ،برای مرور روشهای آزمون فرض فازی پارامتری به مطالعه چخوروا و یواهانسن ()۲۰۲۱b
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مراجعه شود .همچنین برای کسب اطالعات بیشتر در مورد روشهای آمار ناپارامتری موجود در محیط فازی میتوان به (باکلی۲۰۰۴ ،1؛
کروز و مییر2؛ ۱۹۸۷؛ فیتل )۲۰۱۱ ،3رجوع کرد.
 -1-1اعداد فازی

4

در این بخش ،برخی از مفاهیم نظریه مجموعههای فازی بیان و مورد بررسی قرار میگیرد.
تعریف  -۱فرض کنید 𝜒 یک مجموعه مرجع باشد .مجموعه فازی ̃𝐴 از  Xبا تابع عضو یت 𝜇𝐴̃ : 𝜒 → [0,1] 5مشخص میشود (لی،6
 .)۲۰۰۵برای هر ] −𝛼 ،𝛼 ∈ (0,1برش مجموعه فازی ̃𝐴 به صورت }𝛼

≥ )𝑥( ̃𝐴𝜇  𝐴̃[𝛼] = {𝑥 ∈ 𝜒:تعریف میشود و مجموعه

} 𝑆𝑢𝑝𝑝(𝐴̃) = {𝑥 ∈ 𝜒: 𝜇𝐴̃ (𝑥) > 0تکیهگاه 7مجموعه فازی ̃𝐴 نامیده میشود و ]𝐴̃[0

101

بستار مجموعه )̃𝐴(𝑝𝑝𝑢𝑆 است.

تعریف  -۲بر اساس مطالعه لیو 8در سال  ۲۰۰۷مجموعه فازی ̃𝐴 از اعداد حقیقی ( )𝜒 = ℝرا یک عدد فازی گو یند ،هرگاه برای هر
]∈ [0,1

𝛼 مجموعه ]𝛼[̃𝐴 یک فاصله ناتهی ،بسته و کراندار باشد .لذا ،چنین فاصلهای به صورت ] 𝛼𝑈̃𝐴  𝐴̃[𝛼] = [𝐴̃𝐿𝛼 ,است که در آن

}]𝛼[̃𝐴 ∈ 𝑥 = 𝑖𝑛𝑓{𝑥 ∈ ℝ:

𝛼𝐿̃𝐴

و

}]𝛼[̃𝐴 ∈ 𝑥 = 𝑠𝑢𝑝{𝑥 ∈ ℝ:

 .مجموعه اعداد فازی را با ) 𝔽(ℝنشان میدهند.

𝛼𝐿̃𝐴

که در آن معیار  Wبه صورت زیر تعریف میشود (لیو:)۲۰۰۷ ،
()1

.

مثال  -۱برای یک عدد مثلثی

𝑇 ) 𝑟 𝑧 𝑧̃ = (𝑧 𝑙 , 𝑧 𝑐 ,

)𝑥( ̃𝑧𝜇 𝑐𝐴∈𝑥𝑝𝑢𝑠𝑠𝑢𝑝𝑥∈𝐴 𝜇𝑧̃ (𝑥)+1−
2

و یک فاصله از اعداد حقیقی به صورت ]𝑏  ،𝐴 = [𝑎,میتوان نشان داد که:
𝑏 ≤ 𝑧𝑐,

)𝑏( ̃𝑧𝜇

𝑎 < 𝑧 𝑐 < 𝑏,

2

)𝑎( 𝜇
̃𝑧 2
1

)})𝑏( ̃𝑧𝜇 (2 − 𝑚𝑎𝑥{𝜇𝑧̃ (𝑎),

جاهای دیگر
معیار تعلق𝑊 9

1
1

𝑎 ≥ 𝑧𝑐 ,

()2

= }𝐴 ∈ ̃𝑧{𝑊

0

= }𝐴 ∈ ̃𝑧{𝑊

2

{

دارای خاصیتهای زیر است:

گزاره  -۱بر اساس مطالعه لیو در سال  ۲۰۰۷اگر ̃𝑧 یک عدد فازی و 𝐴 یک مجموعه معمولی باشد ،آنگاه
الف)  𝑊{𝑧̃ ∈ 𝐴} = ۱اگر و تنها اگر 𝐴 ⊆ ) ̃𝑧(𝑝𝑝𝑢𝑠.
ب) اگر 𝐴 𝑊∈ ̃𝑧 و 𝐵 ⊆ 𝐴 ،آنگاه 𝐵 𝑊∈ ̃𝑧.
پ) 𝐵 ∩ 𝐴 𝑊∈ ̃𝑧 اگر و تنها اگر 𝐴 𝑊∈ ̃𝑧 و 𝐵 𝑊∈ ̃𝑧.
ت) }𝐴 ∈ ̃𝑧{𝑊  𝑊{𝑧̃ ∈ 𝐴𝑐 } = ۱ −که 𝑐𝐴 متمم مجموعه 𝐴 است.
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آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون بر اساس نمونه تصادفی فازی از جامعهای با میانه فازی

تعریف  -۳فرض کنید ̃𝑧 یک عدد فازی باشد .گو ییم ̃𝑧 متعلق به  𝐴 ⊆ ℝاست (و مینو یسیم 𝐴 𝑊∈ ̃𝑧) ،هرگاه

𝑊{𝑧̃ ∈ 𝐴} > 0.5

تعریف  -۴طبق تعریف حسامیان و شمس 1در سال  ،۲۰۱۶فرض کنید ̃𝐴 و ̃𝐵 دو عدد فازی باشند .برای بیان تساوی دو عدد فازی گوییم
̃𝐴 مساوی ̃𝐵 است (و مینو یسیم ̃𝐵 = ̃𝐴) ،اگر برای هر ]∈ [0,1

𝛼 𝐴̃𝛼 = 𝐵̃𝛼 ،که در آن:

()3

𝐴̃𝛼 = 𝑖𝑛𝑓 {𝑟 ∈ 𝐴̃[0]: 𝑊{𝑧̃ ∈ (−∞, 𝑟]} ≥ 𝛼}.

همچنین ،گو ییم ̃𝐴 بزرگتر 2از ̃𝐵 (و مینو یسیم̃
𝐵 > ̃𝐴) است ،اگر برای هر] 𝐴̃ ( 𝐴̃𝛼 > 𝐵̃𝛼 ،𝛼 ∈ [0,1بزرگتر یا مساوی ̃𝐵 نیز به طور

مشابه تعریف میشود).
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به سادگی مالحظه میشود که تعریف  4دارای خاصیت ترایایی 3در فضای اعداد فازی است .به عبارت دیگر گزاره زیر برقرار است:
گزاره  -۲فرض کنید ̃𝐴 𝐵̃ ،و ̃𝐶 سه عدد فازی دلخواه باشند .اگر ̃𝐵 > ̃𝐴 و ̃𝐶 > ̃𝐵 ،آنگاه ̃𝐶 > ̃𝐴.
رابطه زیر بین 𝛼̃𝐴 و کرانهای پایین و باالی 𝛼-برشهای فازی 4عدد یک فازی در گزاره زیر بیان شده است (حسامیان و شمس.)۲۰۱۶ ،

مهدی شمس ،غالمرضا حسامیان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

گزاره  -3اگر 𝛼𝐿̃𝐴 و 𝛼𝑈̃𝐴 به ترتیب کران پایین و کران باالی 𝛼-برشهای عدد فازی ̃𝐴

باشند:
𝛼𝐴̃𝑈2
𝐿̃ { = 𝛼̃𝐴
)𝛼𝐴2(1−

0 ≤ 𝛼 ≤ 0.5,
0.5 ≤ 𝛼 ≤ 1.

()4
برای مثال ،عدد فازی مثلثی𝐴̃ = (𝑎𝑙 , 𝑎𝑐 , 𝑎𝑟 ) 𝑇 5

در نظر بگیرید .با توجه به این که

()5

] 𝑟𝑎)𝛼 𝐴̃[𝛼] = [𝑎𝑐 − (1 − 𝛼)𝑎𝑙 , 𝑎𝑐 + (1 −

از گزاره  ۳داریم:
0 ≤ 𝛼 ≤ 0.5,
0.5 ≤ 𝛼 ≤ 1.

()6

𝑟𝑎)𝛼𝑎𝑐 + (1 − 2
𝑐 { = 𝛼̃𝐴
𝑙𝑎)𝛼𝑎 + (1 − 2

تعریف  -۵فرض کنید ̃𝐴 و ̃𝐵 دو عدد فازی باشند .فاصله هاسدورف 6بین ̃𝐴 و ̃𝐵 به صورت زیر تعریف میشود (ژرکوفسکی:)۲۰۰۵ a ،
()7

𝐷𝐻 (𝐴̃, 𝐵̃) = 𝑠𝑢𝑝𝛼∈[0,1] 𝑚𝑎𝑥{|𝐴̃𝐿𝛼 − 𝐵̃𝛼𝐿 |, |𝐴̃𝑈𝛼 − 𝐵̃𝛼𝑈 |}.

به ازای سه عدد فازی دلخواه ̃𝐴 𝐵̃ ،و ̃𝐶 ،متر هاسدورف دارای خواص زیر است:
-۱

 𝐷𝐻 (𝐴̃, 𝐵̃) = 0اگر و تنها اگر ̃𝐵 = ̃𝐴.

-۲

) ̃𝐶 .𝐷𝐻 (𝐴̃, 𝐶̃ ) ≤ 𝐷𝐻 (𝐴̃, 𝐵̃) + 𝐷𝐻 (𝐵̃,

1

تعریف  -۶فرض کنید  {𝐴̃𝑛 }𝑛∈ℕکه ) 𝐴̃𝑛 ∈ 𝔽(ℝیک دنباله از اعداد فازی باشد .گوییم 𝑛̃𝐴 همگرا به ) 𝑍̃ ∈ 𝔽(ℝاست و آن را با نماد
̃𝑍 → 𝑛̃𝐴 نشان میدهیم ،اگر .𝑙𝑖𝑚𝑛→∞ 𝐷𝐻 (𝐴̃𝑛 , 𝑍̃) = 0

از تعریف  6در بررسی خاصیت بزرگ نمونهای میانه فازی یک نمونه تصادفی فازی در بخش  ۳استفاده خواهد شد.

4

Alpha-cut
Triangular fuzzy number
6
Hausdorff distance
5

Hesamian and Shams
Greater than
3
Transitive property
2

 -2میانه فازی متغیر تصادفی فازی
در این بخش مفهوم میانه فازی را به محیط فازی تعمیم میدهیم .برای این منظور ،ابتدا مفهوم متغیر تصادفی فازی القایی 1از یک خانواده
از توزیعها با پارامتر فازی یادآوری میشود (حسامیان و شمس.)۲۰۱۶ ،
تعریف  -۷فرض کنید ) (Ω ,A ,Pیک فضای احتمال 2باشد .نگاشت ) 𝑋̃: Ω → 𝔽(ℝیک متغیر تصادفی فازی از یک خانواده از
توزیعهای کالسیک با پارامتر فازی )𝛩(𝔽 → 𝛩  𝜃̃:است ،هرگاه برای هر ]∈ [0,1

𝛼 𝑋̃𝛼 ،یک متغیر تصادفی معمولی با تابع چگالی

𝛼̃𝜃𝑓 باشد به طوری که برای هر  𝑋̃𝛼1 ،𝛼1 < 𝛼2به طور تصادفی بزرگتر از  𝑋̃𝛼2باشد .همچنین متغیرهای تصادفی فازی ̃𝑋
و همتوزیعاند 3اگر برای هر ]∈ [0,1

و ̃𝑌 مستقل

𝛼 𝑋̃𝛼 ،و 𝛼̃𝑌 مستقل و همتوزیع باشند.
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ارجحیت اصلی تعریف  7نسبت به سایر روشها در این است که روشهای پیشین مبتنی بر 𝛼-برشهای پایین و باالی متغیر تصادفی
فازی هستند ،در حالی که در روش پیشنهادی این کرانها در 𝜶̃𝑋 تجمیع شدهاند .در این صورت ،بررسی خاصیتهای آمارههای فازی
مانند خاصیتهای نااریبی ،4نامساویها و خاصیتهای بزرگ نمونهای در محیط فازی تنها میتواند بر اساس مقادیر

𝛼̃𝑋

بررسی و

در ادامه مقدار مشاهده شده متغیر تصادفی فازی ̃𝑋 را با ̃𝑥 نشان میدهیم و آن را یک مشاهده فازی مینامیم (کروز و مییر۱۹۸۷ ،؛
شاپیرو .)۲۰۰۹ ،5همچنین در این مقاله گوییم ̃𝑋 یک متغیر تصادفی فازی پیوسته است اگر به ازای هر ]∈ [0,1

𝛼 𝑋̃𝜶 ،یک متغیر

تصادفی پیوسته باشد.
تعریف  -۸میانه متغیر تصادفی فازی پیوسته ̃𝑋 به صورت مجموعه فازی ̃𝑋̃𝑀 با تابع عضو یت زیر تعریف میشود:
𝑈

()8
که در آن
است.

𝐿

𝑀( ̃ 𝑋̃ ) ,
̃ 𝑋̃ ) ]},
𝑀([ ∈ 𝑦 𝜇𝑀̃𝑋̃ (𝑦) = 𝑠𝑢𝑝 {𝛼 ∈ [0.1]:
𝛼
𝛼
̃𝑋𝑀 =

𝛼
1−
2

𝛽̃𝑋𝑀 ]𝛼، (𝑀̃𝑋̃ )𝐿𝛼 = 𝑖𝑛𝑓𝛽∈[1−𝛼,
22

𝑝𝑢𝑠 = 𝛼𝑈) ̃𝑋̃
𝑀 𝛼𝛼
𝑀(
𝛼̃𝑋𝑀 =
̃𝑋 ] 𝛽∈[1− ,
𝛽

2

22

و 𝛼̃𝑋𝑀 میانه متغیر تصادفی

مثال  -۲فرض کنید )̃ .̃X~exp(λکه در آن )∞  .𝜆̃ ∈ 𝔽(0,در اینصورت تابع عضو یت میانه متغیر تصادفی فازی
̃1−α/2 log2, λ̃α/2 log2]}.
μM
̃ ̃ (y) = sup {α ∈ [0.1]: y ∈ [λ
X

̃𝑋

به صورت

بهدست میآید (حسامیان و شمس .)۲۰۱۶ ،برای مثال فرض کنید

𝑇 ) .𝜆̃ = (2,5,7در این صورت تابع عضویت میانه فازی ̃𝑋̃𝑀 در شکل  ۱رسم شده است:

شکل  -1نموار میانه فازی توزیع نمایی با پارامتر فازی 𝑇 ).𝜆̃ = (2,5,7
Figure 1. Plot of fuzzy mean of exponential distribution with 𝝀̃ = (𝟐, 𝟓, 𝟕)𝑻 .

Unbiasedness
Shapiro

𝛼̃𝑋

4

1

5

2

Induced fuzzy random variable
Probability space
3
Independent and identical

آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون بر اساس نمونه تصادفی فازی از جامعهای با میانه فازی

انجام شوند.

𝑚 با تابع عضو یت زیر تعریف میشود:
تعریف  -۹میانه یک نمونه از متغیرهای تصادفی فازی  𝑋̃𝑛 ،…،𝑋̃2 ،𝑋̃1به صورت مجموعه فازی 𝑛 ̃
()9

𝑚([ ∈ 𝑦 𝜇𝑚̃𝑛 (𝑦) = 𝑠𝑢 𝑝{𝛼 ∈ [0.1]:
𝑚( ̃ 𝑛 )𝐿𝛼 ,
̃ 𝑛 )𝑈𝛼 ]},

که در آن
𝑛,
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()10

فرد

)(𝑋̃1−𝛼/2 )(𝑛+1
2

𝑚(
𝑛 )̃ 𝑛 )𝐿𝛼 = {𝑋̃1−𝛼/2) 𝑛 +𝑋̃1−𝛼/2

)( 2 +1

 𝑛,زوج
𝑛,

()11

) (2

2

فرد

 𝑛,زوج

)(𝑋̃𝛼 )(𝑛+1
2
2
𝑛 )= { (𝑋̃𝛼/2) 𝑛 +(𝑋̃𝛼/2
) (
2

)( +1
2

𝑚(
𝛼𝑈) 𝑛 ̃

2

و )𝑗() ،(𝑋̃𝛼/2نشاندهنده آماره ترتیبی 𝑗-ام در نمونه تصادفی  (𝑋̃𝛼 )𝑛 ،…،(𝑋̃𝛼/2)2 ،(𝑋̃𝛼/2)1است.
مهدی شمس ،غالمرضا حسامیان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

ً
تعریف  -۱۰یک دنباله متغیرهای تصادفی فازی  {𝑋̃𝑛 }∞𝑛=1با احتمال یک به عدد فازی ̃𝑍 تقریبا همه جا 1همگرا در احتمال 2است ،اگر
 𝑃(𝐷𝐻 (𝑋̃𝑛 , 𝑍̃) → 0) = 1که در آن 𝐻𝐷 فاصله هاسدروف بین دو عدد فازی است.
تذکر -۲در تعریف  ،۱۰اگر متغیرهای تصادفی فازی  {𝑋̃𝑛 }∞𝑛=1و ̃𝑍 به ترتیب به متغیرهای تصادفی معمولی  {𝑋𝑛 }∞𝑛=1و 𝑍 تبدیل شوند،
آنگاه رابطه احتمالی داده شده در تعریف  ۱۰به رابطه  𝑃(|𝑋𝑛 − 𝑍| → 0) = 1تبدیل میشود .بنابراین در این حالت ،تعریف  10به
همگرایی با احتمال در حالت کالسیک تبدیل میشود.
توجه اگر

𝑋𝑀 و 𝑛𝑚 به ترتیب میانه جامعه 3و میانه نمونه 4بر اساس یک نمونه تصادفی 𝑋𝑛 ،…،𝑋2 ،𝑋1

از جامعه 𝑋 باشند ،آنگاه از آمار

کالسیک میدانیم که  .𝑃(|𝑀𝑋 − 𝑚𝑛 | → 0) = 1حال در قضیه زیر نشان میدهیم که این رابطه در محیط فازی نیز بر قرار است.
𝑚 به میانه فازی جامعه
قضیه  -۱بر اساس یک نمونه از متغیرهای تصادفی فازی مستقل و همتوزیع  𝑋̃𝑛 ،…،𝑋̃2 ،𝑋̃1میانه نمونه فازی 𝑛 ̃

̃𝑋̃
𝑀

همگرا با احتمال یک 5است .به عبارت دیگر ̃𝑋̃ ) → 0) = 1
𝑚( 𝐻𝐷(𝑃
𝑀 ̃𝑛,
𝑚(|{ 𝑥𝑎𝑚 ]̃ 𝑋̃ ) = 𝑠𝑢𝑝𝛼∈[0,1
𝑚(| ̃ 𝑋̃ )𝐿 | ,
اثبات :ابتدا توجه کنید که }| 𝑈) ̃𝑋 ̃
𝑚( 𝐻𝐷 .بنابراین برای هر > 0
𝑀 ̃ 𝑛,
𝑀( ̃ 𝑛 )𝐿𝛼 −
𝑀( ̃ 𝑛 )𝑈𝛼 −
𝛼
𝛼
𝑈

𝜖

𝐿

𝑚(|{ 𝑥𝑎𝑚( 𝑃 ≤ )𝜖 > ) ̃𝑋̃
𝑚(| ̃ 𝑋̃ ) | ,
داده شده داریم )𝜖 > }| ) ̃𝑋 ̃
𝑚( 𝐻𝐷(𝑃 .اکنون به ازای هر عدد
𝑀 ̃ 𝑛,
𝑀( ̃ 𝑛 )𝐿𝛼 −
𝑀( ̃ 𝑛 )𝑈𝛼 −
𝛼
𝛼

دلخواه ] 𝛼 ∈ [0,1مالحظه میشود که:
𝑚(| ̃𝑋̃ )𝐿 | ,
)𝜖 > }| 𝑈) ̃𝑋̃
𝑚(|{ 𝑥𝑎𝑚( 𝑃
𝑀( ̃ 𝑛 )𝐿𝛼 −
𝑀( ̃ 𝑛 )𝑈𝛼 −
𝛼
𝛼

()12

𝐿

𝑈

𝑚(|( 𝑃 ̃𝑋̃ ) | > 𝜖) +
)𝜖 > | ) ̃𝑋̃
𝑚(|( 𝑃 ≤
𝑀( ̃ 𝑛 )𝐿𝛼 −
𝑀( ̃ 𝑛 )𝑈𝛼 −
𝛼
𝛼

با توجه به آمار استباط کالسیک که دنبالهای از میانههای نمونه در احتمال به میانه جامعه همگراست ،برای هر ] ،𝛼 ∈ [0,1حد عبارت
سمت راست رابطه ( )12برای حجم نمونه 6به اندازه کافی زیاد 7به صفر میل میکند و بنابراین طبق تعریف  ۱۰اثبات کامل است.
تذکر -۳الزم به ذکر است که در مطالعات ژرکوفسکی در سالهای  ۱۹۹۸و  ۲۰۰۵نیز میانه جامعه و میانه یک نمونه تصادفی فازی را به
محیط فازی تعمیم داده است .توجه کنید که رو یکرد ما به دلیل استفاده مستقیم از 𝛼-برشهای متغیر تصادفی فازی و پارامتر فازی متفاوت
5

1

6

2

Converges with probability one
Sample size
7
Enough large

Almost every where
Converges in probability
3
Population mean
4
Sample mean

از رویکرد وی است .روش ژرکوفسکی مبتنی بر متغیر تصادفی فازی القایی از خانواده توزیع کالسیک با پارامتر دقیق است .در هر دو
روش از مفهوم متغیر تصادفی فازی برای تعریف میانه فازی نمونه استفاده شده است .منتهی در روش ما ،اگر پارامتر فازی به عددی دقیق
تبدیل شود ،آنگاه مالحظه میشود تکنیک ژرکوفسکی حالت خاصی از روش پیشنهادی در این مقاله است.

 -3آزمون رتبه عالمتدار ویلکاکسون بر اساس نمونه تصادفی فازی از جامعهای با میانه فازی
در این بخش ،بر اساس مشاهدات یک نمونه تصادفی فازی ،آزمون رتبه عالمتدار و ی لکاکسون برای انجام آزمون فرضیه رد مورد میانه
فازی جامعه به محیط فازی تعمیم داده میشود .ابتدا فرضیهها در مورد میانه فازی مشابه با حسامیان و شمس (  )۲۰۱۶به صورت زیر
تعریف میشوند:
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تعریف  -۱۱فرض کنید ̃𝑋̃𝑀 میانه فازی متغیر تصادفی فازی ̃𝑋 باشد .به عنوان تعمیم آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون ،آزمون فرضیه
یک طرفه 1و دوطرفه 2به صورت زیر تعریف میشوند:

()13

𝑀( ̃0 :
𝑀( = ) ̃𝑋̃
̃0 ) , ∀ 𝛼 ∈ [0,1],
𝐻
𝛼
𝛼

≡

𝑀 ̃0 :
𝑀 = ̃𝑋̃
̃0
𝐻

()14

𝑀( ̃1 :
𝑀( > ) ̃𝑋̃
̃0 ) , ∀ 𝛼 ∈ [0,1],
𝐻
𝛼
𝛼

≡

𝑀 ̃1 :
𝑀 > ̃𝑋̃
̃0
𝐻

و
()15

𝑀( ̃0 :
𝑀( = ) ̃𝑋̃
̃0 ) , ∀ 𝛼 ∈ [0,1],
𝐻
𝛼
𝛼

≡

𝑀 ̃0 :
𝑀 = ̃𝑋̃
̃0
𝐻

در مقابل
()16

𝑀( ̃0 :
𝑀( < ) ̃𝑋 ̃
̃0 ) , ∀ 𝛼 ∈ [0,1].
𝐻
𝛼
𝛼

≡

𝑀 ̃1 :
𝑀 > ̃𝑋̃
̃0
𝐻

همچنین ،آزمون فرضیه فازی دوطرفه به صورت زیر تعریف میشود:

()17

𝑀( ̃0 :
𝑀( = ) ̃𝑋̃
̃0 ) , ∀ 𝛼 ∈ [0,1],
𝐻
𝛼
𝛼

≡

𝑀 ̃0 :
𝑀 = ̃𝑋̃
̃0
𝐻

در مقابل
()18

𝑀( ̃0 :
𝑀( ≠ ) ̃𝑋̃
̃0 ) , ∀ 𝛼 ∈ [0,1].
𝐻
𝛼
𝛼

≡

𝑀 ̃1 :
𝑀 ≠ ̃𝑋̃
̃0
𝐻

برای انجام آزمونهای ( )13تا ( ،)18ابتدا مفهوم آماره آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون را به محیط فازی تعمیم میدهیم .برای این
منظور ،ابتدا توجه کنید که آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون برای انجام آزمون فرضیه صفر  𝐻0 : 𝑀𝑋 = 𝑀0بر اساس نمونه تصادفی
معمولی 𝑋𝑛 , … 𝑋2 , 𝑋1

به صورت زیر است (گیبونز و چاکرابوردی:)۲۰۰۳ ،

()19

𝑆 = ∑𝑛𝑖=1 𝑟(|𝑑𝑖 |)𝐼(𝑑𝑖 > 0),

Two-sided fuzzy hypothesis

2

One-sided fuzzy hypothesis

1

آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون بر اساس نمونه تصادفی فازی از جامعهای با میانه فازی

در مقابل

که در آن )  𝑟(.رتبه 1مشاهده 𝐼(. ) ،تابع نشانگر 2و  𝑑𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑀0است .حال با تعمیم آماره ( )19بر اساس مشاهدات یک نمونه تصادفی
فازی تعمیم آماره ویلکاکسون فازی بر اساس آزمون فرضیه فازی به صورت زیر انجام میشود.
تعریف  -۱۲بر اساس مشاهدات یک نمونه تصادفی فازی  ،𝑋̃𝑛 ،…،𝑋̃2 ،𝑋̃1آماره آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون فازی را به صورت
مجموعه فازی ̃𝑆 با تابع عضو یت زیر تعریف میکنیم:
()۲۰
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𝜇𝑆̃ (𝑦) = 𝑠𝑢𝑝{𝛼 ∈ [0,1]: 𝑦 ∈ {𝑆̃𝛼𝐿 , 𝑆̃𝛼𝐿 + 1, … , 𝑆̃𝛼𝑈 },

به طوریکه
()21

𝑀( > 𝛽) 𝑖̃𝑥((𝐼)| 𝛽) ̃0
̃0 )𝛽 ),
𝑀( 𝑆̃𝛼𝐿 = 𝑖𝑛𝑓𝛽∈[1−𝛼,𝛼] ∑𝑛𝑖=1 𝑟(|(𝑥̃𝑖 )𝛽 −

()22

𝑀( > 𝛽) 𝑖̃𝑥(( 𝐼 )| ) ̃0
̃0 ) ) ,
𝑀( 𝑆̃𝛼𝑈 = 𝑠𝑢𝑝𝛽∈[1−𝛼,𝛼] ∑𝑛𝑖=1 𝑟 (|(𝑥̃𝑖 )𝛽 −
𝛽
𝛽

22

22

مهدی شمس ،غالمرضا حسامیان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

که در آن 𝛽) 𝑖̃𝑥( ،برای هر ] 𝛼 ∈ [0,1در تذکر  ۱آمده است.
با توجه به مبحث فوق ،بر اساس یک نمونه تصادفی از متغیرهای تصادفی فازی و در سطح معنیداری دقیق 𝛿 ،آماره آزمون فازی از تعریف

 12محاسبه میشود .حال ،به منظور تصمیمگیری 3در مورد رد 4یا پذیرش 5فرضیه فازی مورد عالقه ،با استفاده از معیار تعلق𝑊 ،میتوان
بر اساس درجه تعلق 6آماره آزمون ویلکاکسون فازی در ناحیه رد کالسیک  ،یک تابع آزمون فازی به صورت زیر معرفی نمود:
تعریف  -۱۳در مسأله آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون بر پایه نمونه تصادفی فازی مشاهده شده  ، 𝑥̃𝑛 ،…،𝑥̃2،𝑥̃1توابع آزمون فازی را
برای انجام فرضیههای فازی تعریف  ۱۱و در سطح معنیداری دقیق داده شده  ،δبه صورت زیر تعریف میشوند:

 )۱برای آزمون فرضیه  𝐻̃0 : 𝑀̃𝑋̃ = 𝑀̃0در مقابل

𝑀 ̃1 :
𝑀 > ̃𝑋̃
̃0
𝐻

()۲۳

}.

 )2برای آزمون فرضیه  𝐻̃0 : 𝑀̃𝑋̃ = 𝑀̃0در مقابل

0

,

1

𝑀 ̃1 :
𝑀 < ̃𝑋̃
̃0
𝐻

()۲۴

}.

 )3برای آزمون فرضیه  𝐻̃0 : 𝑀̃𝑋̃ = 𝑀̃0در مقابل

}}𝑊{𝑆̃∈{𝐶𝛿′,…,𝑛(𝑛+1)/2}} 𝑊{𝑆̃∈{0,1,…,𝐶𝛿′ −1

{ = ) 𝑛̃𝑥 𝜑̃𝛿 (𝑥̃1 , 𝑥̃2 , … ,

}}𝑊{𝑆̃∈{0,1,2,…,𝐶𝛿′′}} 𝑊{𝑆̃∈{𝐶𝛿′′ +1,…,𝑛(𝑛+1)/2
0

,

1

{ = ) 𝑛̃𝑥 𝜑̃𝛿 (𝑥̃1 , 𝑥̃2 , … ,

𝑀 ̃1 :
𝑀 ≠ ̃𝑋̃
̃0
𝐻

′′′
′′′
𝑊{𝑆̃ ∈ {0,1,2, … , 𝐶𝛿/2
} ∪ {𝑛(𝑛 − 1)/4 − 𝐶𝛿/2
}}, … , 𝑛(𝑛 + 1)/2

1

)𝑛(𝑛−1
𝑊{𝑆̃∈{𝐶𝛿” +1,…,
}}−𝐶𝛿” −1

()۲۵
که در آن}𝐴 ∈ ̃𝑆{𝑊

= ) 𝑛̃𝑥 𝜑̃𝛿 (𝑥̃1 , 𝑥̃2 , … ,

},

2

4

2

0

از تعریف  ۳محاسبه میشود .همچنین  𝐶𝛿′′ ،𝐶𝛿′و  𝐶𝛿′′′به ترتیب مقادیر بحرانی 7برای انجام آزمون فرضیه ویلکاکسون

کالسیک به ترتیب یکطرفه بزرگتر ،کوچکتر و دو طرفه هستند.

5

1

6

2

Accept
Degree of belongness
7
Critical value

Rank
Indicator function
3
Decision making
4
Reject

تذکر  -۴توجه کنید که مجموع درجههای پذیرش (𝐷𝐴) 1و رد (𝐷𝑅) 2فرضیه صفر فازی برابر یک است .بنابراین ،بر اساس درجههای
𝐴𝐷 و 𝑅𝐷 میتوان به صورت زیر در مورد رد یا پذیرش فرضیههای فازی قضاوت کرد:
 -۱اگر  ،𝐷𝐴 > 0.5آنگاه مشاهدات فازی بیشتر علیه فرضیه صفر است تا به نفع آن.
 -۲اگر  ، 𝐷𝐴 = 𝐷𝑅 = 0.5آنگاه مشاهدات فازی به نفع و علیه فرضیه صفر یکسان است.
 -۳اگر  ، 𝐷𝑅 > 0.5آنگاه مشاهدات فازی بیشتر به نفع فرضیه صفر فازی است تا علیه آن.
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تذکر  –۵دقت کنید که سطح معنیداری وجه تصادفی بودن دادهها و درجات رد یا پذیرش آزمون ،وجه ابهام 3در مشاهدات را کنترل
میکند .همچنین اگر فرضیههای فازی متغیرهای تصادفی فازی 𝑋̃𝑛 ،… ،𝑋̃2 ،𝑋̃1

بهترتیب به فرضیههای معمولی و متغیرهای تصادفی

معمولی  𝑋𝑛 ،…،𝑋2 ،𝑋1تبدیل شوند ،مالحظه میشود که توابع آزمون فازی فوق به توابع آزمون در حالت معمولی تبدیل میشوند.
تذکر  -۶از آمار کالسیک میدانیم که بر اساس مشاهدات یک نمونه تصادفی ،اگر فرضیه صفر در سطح معنیداری  𝛿1رد شود ،آنگاه
فازی از یک توزیع فازی 4نیز برقرار است .برای مثال ،آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون برای آزمون فرضیههای  𝐻̃0 : 𝑀̃𝑋̃ = 𝑀̃0در
مقابل  𝐻̃1 : 𝑀̃𝑋̃ > 𝑀̃0را در نظر بگیرید .اگر  ،𝛿2 > 𝛿1آنگاه داریم
)𝑛(𝑛+1
𝑊{𝑆̃ ∈ {𝐶𝛿′ 2 , … , 𝑛(𝑛 + 1)/2}} ≥ 𝑊 {𝑆̃ ∈ {𝐶𝛿′ 1 , … ,
}}.

()26

2

به عبارت دیگر درجهای که ̃𝑆 متعلق به ناحیه رد فرضیه صفر فازی در سطح  𝛿2است بزرگتر از درجهای است که ̃𝑆 متعلق به ناحیه رد
فرضیه صفر فازی در سطح  𝛿۱است.

 -۴مقایسه روش پیشنهادی با رویکردهای موجود آزمون رتبه عالمتدار ویلکاکسون بر اساس اطالعات نادقیق
 -1-۴مقایسه با روش ژرکوفسکی

ً
روش ژرکوفسکی در سال  ۱۹۹۸مبتنی بر میانه جامعه دقیق و لذا فرضیات دقیق است .لذا روش ما اساسا متفاوت از روش وی است.
همچنین ژرکوفسکی در سال  ۲۰۰۸مسأله آزمون عالمت را در حالت ناپارامتری بر اساس ردهای خاص از مجموعههای فازی به نام

مجموعههای فازی شهودی 5بررسی کرده است .روش وی مبتنی بر میانه دقیق است .اما رو یکرد وی تنها برای آزمون فرضیه یکطرفه
ارائه شده است .نتیجه آزمون نیز منجر به تصمیمگیری دقیق در مورد رد یا پذیرش فرضیه صفر میشود و در برخی موارد نیز روش وی
قادر به تصمیمگیری نیست .در حالیکه در روش پیشنهاد شده در این مقاله ،عالوه بر اینکه مسأله آزمون فرضیههای دوطرفه (با میانه
فازی) نیز مورد توجه قرار گرفته است ،نتیجه آزمون نیز بهصورت تصمیم نادقیق بیان میشود.
 -2-۴مقایسه با رویکرد طاهری و حسامیان

طاهری و حسامیان در سال  ۲۰۱۳نیز مسئله آزمون رتبه عالمتدار ویلکاکسون را به محیط فازی تعمیم دادند .رویکرد ایشان را به اختصار
توضیح میدهیم .فرض کنید عالقهمند به انجام آزمون فرضیه دقیق  𝐻0 : 𝑀𝑋 = 𝑀0بر

اساس مشاهدات نادقیق به عنوان درک مبهمی6

از یک نمونه تصادفی معمولی به صورت  𝑥̃𝑛 ،…،𝑥̃2 ،𝑥̃1باشیم .در واقع در روش پیشنهادی طاهری و حسامیان ،فرض شده که مشاهدات
به صورت نادقیق اندازهگیری میشوند .برای این منظور ،آنها ابتدا آماره آزمون ویلکاکسون را به صورت زیر به محیط فازی تعمیم دادند:

4

1

5

2

Fuzzy distribution
Intuitionistic fuzzy set
6
Vague concept

Degree of acceptance
Degree of rejection
3
Vagueness

آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون بر اساس نمونه تصادفی فازی از جامعهای با میانه فازی

فرضیه صفر در هر سطح  𝛿2 > 𝛿1نیز رد میشود .حال ،با توجه به خاصیتهای معیار تعلق 𝑊 ،این مطلب برای متغیرهای تصادفی

()27

𝜇𝑆̃ (𝑦) = 𝑠𝑢𝑝{𝛼 ∈ [0,1]: 𝑦 ∈ {𝑆̃𝛼𝐿 , 𝑆̃𝛼𝐿 + 1, … , 𝑆̃𝛼𝑈 },

به طوریکه
()۲۸

𝑆̃𝛼𝐿 = 𝑚𝑖𝑛{𝑖𝑛𝑓𝛽≥𝛼 𝑔𝛽𝐿 , 𝑖𝑛𝑓𝛽≥𝛼 𝑔𝛽𝑈 }, 𝑆̃𝛼𝐿 = 𝑚𝑎𝑥{𝑠𝑢𝑝𝛽≥𝛼 𝑔𝛽𝐿 , 𝑠𝑢𝑝𝛽≥𝛼 𝑔𝛽𝑈 },

و
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()29

𝑔𝛽𝐿 = ∑𝑛𝑖=1 𝑟(|(𝑥̃𝑖 )𝐿𝛽 − 𝑀0 |)𝐼((𝑥̃𝑖 )𝐿𝛽 > 𝑀0 ) , 𝑔𝛽𝑈 = ∑𝑛𝑖=1 𝑟(|(𝑥̃𝑖 )𝑈𝛽 − 𝑀0 |)𝐼((𝑥̃𝑖 )𝑈𝛽 > 𝑀0 ).

سپس در یک سطح معنیداری فازی داده شده ،مفهوم مقدار بحرانی فازی 1برای انجام آزمون فرضیههای کالسیک را به محیط فازی تعمیم

دادند .سرانجام ،با بهکار بردن یک معیار رتبهبندی 2برای مقایسه مجموعههای فازی آماره آزمون فازی و مقدار بحرانی فازی ،یک تابع آزمون
فازی برای رد یا پذیرش فرضیههای دقیق و در سطح معنیداری فازی معرفی شد .بنابراین ،در مقایسه رویکرد پیشنهادی با روش طاهری و
حسامیان نکات زیر حائز اهمیت هستند:
مهدی شمس ،غالمرضا حسامیان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

 -۱در رویکرد پیشنهادی این مقاله ،میانه جامعه فازی فرض شده است .توجه کنید که در بررسی آزمون فرضیه برای میانه جامعه از آنجا که
ً
مشاهدات نادقیق فرض شدهاند ،کامال منطقی بهنظر میرسد که میانه جامعه نیز کمیتی نادقیق باشد ،به بیان دیگر اگر مشاهدات در یک
ً
ً
خانواده ازتوزیعها ذاتا نادقیق باشند بنابراین معقوالنه است که فرض کنیم میانه جامعه نیز ذاتا یک کمیت فازی 3است .بنابراین به منظور
بررسی آزمون فرضیه در مورد میانه فازی ،مفهوم میانه باید بهگونهای به محیط فازی تعمیم داده شود تا خاصیتهای کالسیک آن در محیط
فازی قابل بررسی باشند .در این صورت توجه کنید که بررسی خاصیتهای میانه فازی را تنها میتوان در یک چارچوب از فضای احتمال
اما در محیط فازی انجام داد که این موضوع مهمترین تفاوت رویکرد مقاله حاضر با رویکرد طاهری و حسامیان است .برای این منظور با
استفاده از مفهوم متغیر تصادفی از یک خانواده از توزیعها با پارامتر فازی ،در رویکرد حاضر مفهوم میانه فازی تعریف و سپس خاصیت
بزرگ نمونهای آن مورد بررسی قرار گرفت در حالی که اگر میانه فازی را (مانند مشاهدات نادقیق در رویکرد طاهری و حسامیان) درک مبهمی
از میانه جامعه در نظر میگرفتیم بررسی خاصیت بزرگ نمونهای به دلیل فقدان یک چارچوب استنباطی مناسب مقدور نبود.
 -۲رویکرد حاضر در تعریف آماره آزمون ویلکاکسون بر اساس مشاهدات یک نمونه تصادفی فازی و فرضیههای فازی یک حالت کلیتر
نسبت به آماره آزمون فازی است که طاهری و حسامیان معرفی کردهاند به این معنی که اگر در روش طاهری و حسامیان میانه جامعه را به
عنوان درک مبهمی از میانه جامعه در نظر بگریم ،آنگاه در بررسی فرضیههای فازی و بر اساس مشاهدات نادقیق ،مقدار آماره آزمون در هر
دو روش یکسان بهدست میآید .اما همانگونه که در نکته  ۱مطرح شد ،مزیت روش پیشنهادی ما ارائه یک تعریف مناسب از مفهوم میانه
فازی نمونه و جامعه و بررسی خاصیت بزرگ نمونهای آن در محیط فازی است.
 -۳در رویکرد طاهری و حسامیان از مفهوم سطح معنیداری فازی برای بررسی آزمون فرضیههای دقیق استفاده شده است ،در حالی که در
رویکرد پیشنهادی این مقاله آزمون فرضیهها در مورد میانه فازی جامعه اما در سطح معنیداری دقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند .برای این
منظور طاهری و حسامیان از یک معیار رتبهبندی بین مجموعههای فازی برای تعریف تابع آزمون فازی استفاده کردند در حالی که ما از یک
معیار تعلق برای ارزیابی درجه تعلق آماره آزمون فازی به ناحیه رد کالسیک استفاده نمودهایم .توجه شود که اگر سطح معنیداری فازی در
روش طاهری و حسامیان را دقیق در نظر بگیریم ،آنگاه تابع آزمون فازی پیشنهادی را میتوان در روش آزمون فرضیه پیشنهادی توسط طاهری
و حسامیان برای بررسی فرضیههای دقیق بهکار برد .اما روش تصمیمگیری پیشنهادی طاهری و حسامیان را نمیتوان بر اساس یک سطح
معنیداری دقیق برای بررسی آزمون فرضیه در مورد میانه فازی بهکار برد به این دلیل که معیار رتبهبندی در روش طاهری و حسامیان نیاز به
مقایسه دو مجموعه فازی در تابع تصمیم فازی دارد ،در حالی که در روش پیشنهادی ما ،تنها آماره آزمون است که به صورت یک مجموعه
فازی بهدست میآید ،اما مقدار بحرانی یک عدد دقیق است .همچنین توجه کنید که اگر در روش حاضر به جای سطح معنیداری دقیق از

Fuzzy quantity

3

Fuzzy critical value
Ranking criterion

1
2

سطح معنیداری فازی استفاده کنیم ،آنگاه در صورتی میتوان از روش تصمیمگیری طاهری و حسامیان برای بررسی فرضیههای فازی
استفاده نمود که مفهوم مقدار بحرانی فازی را بتوان بر اساس فرضیه و سطح معنیداری فازی به نحوی مناسب به محیط فازی تعمیم داده
شود که این خود البته میتواند از مسائل بالقوه در تحقیقات آینده باشد.
 -۴طاهری و حسامیان در سال  ۲۰۱۷رویکرد فوق را برای رده آمار آزمونهای مکانی-مقیاسی( 1مبتنی بر رتبه) بکار بردند .در این
تکنیک نیز دادهها مقادیر فازی ،سطح معنی داری فازی و فرضیات دقیق هستند و روش تصمیمگیری نیز همانند روش فوق است .بنابراین
نقاط قوت روش پیشنهادی در این مقاله نسبت به طاهری و حسامیان همانند موارد  ۱تا  ۳در باالست.
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 -۵مثال کاربردی
در این بخش کاربرد روش پیشنهادی برای انجام آزمون رتبه عالمتدار ویلکاکسون بر اساس یک نمونه تصادفی فازی و میانه فازی ،با یک
مثال کاربردی توضیح داده میشود.

مایل) به صورت اعداد فازی مثلثی در جدول  ۱آمدهاند (دادهها بر گرفته از وو ()۲۰۰۵

هستند) .در سطح معنیداری = 0.05

𝛿،

عالقهمند به انجام آزمون فرضیه زیر هستیم:
𝑀 ̃0 :
𝑀 = ̃𝑋 ̃
𝑇)̃0 = (30000,32000,34000
𝐻
̃
̃
𝑇)𝐻1 : 𝑀𝑋̃ ≠ (32000,33000,34000

()30

{

جدول  -1دادهای فازی مثلثی در مثال .۳
Table 1- Data set in Example 3.

مشاهدات نمونه تصادفی فازی
𝑻)𝟓𝟓𝟐𝟑𝟑 ̃𝟏𝟑 = (𝟑𝟐𝟎𝟗𝟑, 𝟑𝟐𝟔𝟏𝟕,
𝒙
𝑻)𝟕𝟗𝟒𝟑𝟑 ̃𝟏𝟒 = (𝟑𝟏𝟕𝟐𝟎, 𝟑𝟐𝟔𝟏𝟏,
𝒙

𝑇)𝑥̃1 = (33262,33978,34889
𝑇 )𝑥̃2 = (32585,33052,33787

𝟓𝟏̃
𝒙
𝟔𝟏̃
𝒙
̃
𝟕𝟏𝒙
𝟖𝟏̃
𝒙
𝟗𝟏̃
𝒙
𝟎𝟐̃
𝒙
𝟏𝟐̃
𝒙
𝟐𝟐̃
𝒙
𝟑𝟐̃
𝒙
𝟒𝟐̃
𝒙

𝑇 )𝑥̃3 = (32806,33418,33908
𝑇 )𝑥̃4 = (33065,33463,34131
𝑇 )𝑥̃5 = (30743,31624,32460
𝑇 )𝑥̃6 = (32415,33127,34072
𝑇 )𝑥̃7 = (32687,33224,33908
𝑇 )𝑥̃8 = (32185,32597,33186
𝑇)𝑥̃9 = (33423,34036,34771
𝑇 )𝑥̃10 = (31639,32584,33542
𝑇 )𝑥̃11 = (31511,32290,33064
𝑇 )𝑥̃12 = (33060,33844,34449

𝑻)𝟒𝟑𝟎𝟑𝟑 = (𝟑𝟏𝟗𝟕𝟕, 𝟑𝟐𝟒𝟓𝟓,
𝑻)𝟐𝟏𝟐𝟑𝟑 = (𝟑𝟏𝟗𝟒𝟑, 𝟑𝟐𝟒𝟔𝟔,
𝑻)𝟖𝟔𝟗𝟑𝟑 = (𝟑𝟐𝟏𝟔𝟗, 𝟑𝟑𝟎𝟕𝟎,
𝑻)𝟓𝟑𝟑𝟒𝟑 = (𝟑𝟐𝟗𝟎𝟎, 𝟑𝟑𝟓𝟒𝟑,
𝑻)𝟓𝟓𝟒𝟏𝟑 = (𝟑𝟎𝟑𝟐𝟕, 𝟑𝟎𝟖𝟖𝟏,
𝑻)𝟕𝟑𝟐𝟐𝟑 = (𝟑𝟏𝟏𝟖𝟕, 𝟑𝟏𝟓𝟔𝟓,
𝑻)𝟔𝟕𝟖𝟒𝟑 = (𝟑𝟑𝟐𝟎𝟖, 𝟑𝟒𝟎𝟓𝟑,
𝑻)𝟗𝟑𝟕𝟐𝟑 = (𝟑𝟎𝟗𝟒𝟓, 𝟑𝟏𝟖𝟑𝟖,
𝑻)𝟓𝟒𝟒𝟑𝟑 = (𝟑𝟏𝟗𝟑𝟒, 𝟑𝟐𝟖𝟎𝟎,
𝑻)𝟒𝟕𝟗𝟒𝟑 = (𝟑𝟑𝟒𝟔𝟒, 𝟑𝟒𝟏𝟓𝟕,

بر اساس روابط مطرح شده در بخش قبل ،آماره آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون به صورت زیر حاصل میشود
()۳۱
بنابراین در سطح معنیداری0.05

()۳۲

}.

0.31 0.19
161

,

,

1

0.18 0.29 0.31 0.80
{ = ̃𝑆
,
,
,
,

141 144 159

113 118 131

با استفاده از معیار تعلق 𝑊 در تعریف  ،۳تابع آزمون فازی به صورت زیر حاصل میشود:
0 1

} = { , }.
1 0

}}𝑊{𝑆̃∈({0,1,..,81}∪{219,…,300})} 𝑊{𝑆̃∈{82,…,218
0

,

1

{ = ) 𝑛̃𝑥 𝜑̃𝛿 (𝑥̃1 , 𝑥̃2 , … ,

بنابراین ،در سطح معنیداری  ،0.05با درجه  ۱فرضیه صفر پذیرفته میشود.

Rubber company

2

Location-scale

1

آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون بر اساس نمونه تصادفی فازی از جامعهای با میانه فازی

مثال  -۳یک شرکت تولید الستیک 2اتومبیل عالقهمند به بررسی کیفیت تولیدات اخیر خود است .یک نمونه تصادفی  24تایی از
ً
الستیکهای تولید شده ،بر روی  6اتومبیل با مدل کامال یکسان آزمایش شدند .طول عمر الستیکها (برحسب مسافت طی شده به

همانطور که در مقدمه بیان شد ،روشهای آزمون فرضیه ناپارامتری موجود مبتنی بر میانه جامعه دقیق و لذا فرضیه دقیق برای میانه جامعه
است ،در حالی که در برخی موارد جامعه هم میتواند کمیتی نادقیق باشد .لذا در این موارد با مسئله آزمون فرض برای میانه فازی روبرو
میشویم و الزم است تکنیک های قبلی به این حالت تعمیم داده شود .بنابراین ،از آنجا که رویکردهای موجود با روش ما متفاوتند روشی
برای مقایسه عددی در نتیجه آزمون مثال  ۱در نظر گرفته نشده است.

 -6نتیجهگیری
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در این مقاله ،رو یکرد جدیدی برای آزمون رتبه عالمتدار و یلکاکسون ،بر اساس متغیرهای تصادفی فازی از یک خانواده از توزیع با پارامتر
فازی ،پیشنهاد شد .برای این منظور ،ابتدا مفاهیم میانه فازی و میانه فازی بر اساس یک نمونه از متغیرهای تصادفی فازی به محیط فازی
تعمیم داده شدند .خاصیت بزرگ نمونهای میانه فازی بر اساس یک متر متداول بین اعداد فازی مورد نیز بررسی قرار گرفت .سپس ،آماره
آزمون کالسیک ویلکاکسون بر اساس یک نمونه تصادفی فازی با استفاده از آلفا-شکهای اعداد فازی به صورت یک عدد فازی تعریف
شد .برای انجام آزمون فرض صفر فازی در مقابل فرض متقابل فازی (برای میانه فازی جامعه) از یک معیار تعلق که نشاندهنده میزان تعلق
یک مجموعه فازی به یک مجموعه دقیق است ،برای اندازهگیری درجه رد یا پذیرش فرضیه صفر فازی استفاده شد .تفاوتها و مزیتهای

مهدی شمس ،غالمرضا حسامیان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

رویکرد پیشنهادی نسبت به روشهای موجود نیز در این مقاله مورد بحث و کنکاش قرار گرفتند .کارایی روش پیشنهادی در انجام آزمون
ویلکاکسون برای حالتی که دادهها و فرضها اعداد فازی هستند با یک مثال کاربردی نشان داده شد.
خصوصیت روش پیشنهادی این است برای تصمیمگیری در مورد فرضیههای فازی مورد آزمون ،از یک درجه پذیرش (میزان سازگاری
دادههای فازی با فرضیه صفر) و یک درجه رد (میزان سازگاری مشاهدات با فرضیه مقابل) استفاده شده است .بررسی مالکهای بهینگی
آزمون عالمت با مشاهدات و فرضیههای فازی ،سطح معنیداری فازی و تأثیر ابهام مشاهدات فازی بر تابع آزمون فازی ،میتواند از مسائل
بالقوه در تحقیقات آینده باشد.

 -7تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از داورانی محترمی که با نقطه نظرات ارزشمندشان موجب بهبود کیفیت مقاله شدند نهایت تشکر و قدردانی را دارند.
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نو یسندگان اعالم میدارند که هیچ تضادی در منافع در مورد انتشار این نسخه وجود ندارد و نسخه نهایی ارسالشده را مشاهده و تأیید
ً
کردهاند .نویسندگان تضمین میکنند که مقاله ،اثر اصلی آنها بوده ،قبال چاپ نشده ،و در حال حاضر تحت انتشار نیست.
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جدول  -2نمادهای ریاضی.
Table 2- Mathematical symbols.

مجموعه فازی

̃
𝑨

درجه عضویت مجموعه فازی ̃𝐴

̃𝑨𝝁

آلفا-برشهای عدد فازی ̃𝐴
درجه تعلق عدد فازی ̃𝑧 به مجموعه 𝐴

مهدی شمس ،غالمرضا حسامیان /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

آلفا-شکهای عدد فازی ̃𝐴

]𝜶[ ̃
𝑨
}𝑨 ∈ ̃𝒛{𝑾
𝜶̃
𝑨

نماد بزرگتر بودن عدد فازی ̃𝐴 نسبت به ̃𝐵

𝑩>̃
̃
𝑨

فاصله هاسدورف بین دو عدد فازی ̃𝐴 و ̃𝐵

𝑩 ̃,
)̃
𝑨( 𝑯𝑫

متغیر تصادفی فازی
نمونه تصادفی فازی

̃
𝑿
𝑿̃ 𝒏 ،…،
𝑿̃ 𝟐 ،
𝟏̃
𝑿

میانه فازی متغیر تصادفی ̃𝑋

̃𝑿 ̃
𝑴

میانه نمونه فازی

𝒏̃
𝒎

فرض صفر فازی

𝟎̃
𝑯

فرض مقابل فازی

𝟏̃
𝑯

آماره آزمون ویلکاکسون

𝑺

آماره آزمون فازی ویلکاکسون

̃𝑺

سطح معنیداری

𝜹

آزمون فازی در سطح معنیداری δ

𝜹̃
𝝋

درجه پذیرش فرض صفر فازی

𝑨𝑫

درجه رد فرض مقابل فازی

𝑹𝑫

بحرانی در سطح معنیداری δ

𝜹𝑪′

تابع نشانگر

) 𝑰(.

