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ارائه روشی نوین برای رتبهبندی اعداد فازی با استفاده از مرکز محیطی
دایره و کاربرد آن در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین

چکیده
ارزیابی عملکرد از دو دیدگاه روش ارزیابی و قطعیت محیط ارز یابی ،مورد بررسی قرار میگیرد .یکی از روشهای مناسب
برای ارزیابی عملکرد ،تحلیل پوششی دادهها است .در این مقاله ،ابتدا به تعیین کارایی فازی با استفاده از تحلیل پوششی
روشهای زیادی ارائه شده است ولی روشی که نتایج رضایتبخشی برای همه شرایط داشته باشد ،وجود ندارد .تعدادی از
روشهای رتبهبندی از نقطه تعادل عدد فازی ،به عنوان نقطه مرجع استفاده میکنند مانند مرکزوار ذوزنقه (نقطه تعادل
ذوزنقه)؛ اما مرکز محیطی دایره مرکزوار ،تعادل بیشتر ی نسبت به سایر نقاط دارد .در این پژوهش ،روش جدیدی با استفاده
از مفهوم ترکیب آفین روی مرکز محیطی دایره برای رتبهبندی اعداد فازی ذوزنقهای و مثلثی ارائه شده است .روش پیشنهادی
را میتوان برای بسیاری از فازیزداییها بهکار برد .این روش ،بسیار ساده است و به محاسبات پیچیده نیازی ندارد .عملکرد
صحیح روش و مزایای آن با چند مثال عددی و همچنین بررسی یک مطالعه موردی در خصوص مدیریت زنجیره تأمین نشان
داده شده است.
واژههای کلیدی :رتبهبندی اعدادفازی ،تحلیل پوششی دادهها ،اعداد فازی مثلثی-ذوزنقهای ،مرکز محیطی دایره ،ترکیب
آفین.
دریافت7331/3/66 :

اصالح7331/1/62 :

پذیرش7331/2/67 :

 -1مقدمه
یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در ارز یابی عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده ،1تحلیل پوششی دادهها )DEA( 2میباشد که
روشی غیرپارامتری مبتنی بر برنامهریزی خطی است (سار یکو .)2221 ،این روش قابل فهم و دارای دقت مناسبی است و به همین
دلیل پژوهشگران زیادی از این روش برای ارز یابی عملکرد نهادها ،سازمانها ،صنایع مختلف و غیره استفاده میکنند .در این روش،
ارز یابی بر اساس معیارهای متعدد که به دو دسته ورودی و خروجی تقسیم میشوند ،انجام میشود.

*عهدهدار مکاتباتsargolzaei.sh@gmail.com :

)Decision Making Units (DMU

1

)Data Envelopment Analysis (DEA

2
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دادهها پرداخته و سپس روش جدیدی برای رتبهبندی کاراییها ارائه شده است .با توجه به اهمیت رتبهبندی اعداد فازی،

با توجه به عدم قطعیت در اکثر دادهها در جهان واقعی ،ارائه مدلهایی برای تعیین عملکرد در چنین محیطهایی الزامی است.
دادههای نادقیق یا مبهم ،ممکن است نتیجه اطالعات غیر قابل تعر یف ،ناقص و غیر قابل دسترس باشند .این نوع دادهها،
اغلب با بازهها ،دادههای ترتیبی و یا اعداد فاز ی بیان میشوند .در سالهای اخیر ،بسیاری از محققان ،مدلهای تحلیل
پوششی دادهای فازی )FDEA( 1را برای مقابله با موقعیتهایی که برخی از دادهها دارای ورودی و خروجی نامشخص یا

مبهم هستند ،طراحی کردهاند .مدلهای  FDEAمیتوا نند نقش مهمی برای ارز یابی کارایی در مسائل واقعی ایفا کنند (کائو،
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 .)2222در این مدل ،کارایی یک واحد ،دیگر یک عدد قطعی نیست بلکه عددی فازی است .بکارگیری تئوری مجموعه
ا
فازی در  ،DEAمعمول به چهار گروه تقسیم میشود که عبارتند از ( )1رویکرد تلورانس )2( ،رویکرد مبتنی بر سطح برش،
( )3رویکرد رتبه بندی فازی و ( )4رویکرد امکانی (وانگ و همکاران.)2222a ،
اگر اطالعات را به صورت اعداد فازی در نظر بگیر یم FDEA ،در دو حالت سنجش کارایی به صورت قطعی و فازی ،قابل
ا
انجام است .در حالت اول ،بدیهی است در محاسباتی که کارایی را صرفا به صورت یک عدد قطعی ارائه میدهد ،بخش قابل
ا
توجهی از اطالعات از بین رفته و حتی گاها نتایج در شرایط و محدودیتهای مسئله صدق نمیکند .در حالت دوم (یعنی
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اندازهگیری کارایی به صورت فازی) ،وقتی دادهها فازی باشد منطقیتر بوده و طبیعی است مدل محاسباتی آن ،پیچیدگیهای
بیشتری نیز داشته باشد .البته به منظور رتبهبندی واحدهای تصمیمگیری لزم است کارایی فازی به دست آمده ،رتبهبندی شود،
لذا رتبهبندی اعداد فازی رویکرد مهمی در تصمیمگیری در محیطهای فازی است.
روشهای رتبهبندی گوناگونی برای ارز یابی اعداد فازی معرفی شدهاند .این روشها در برنامهر یزیهای تصمیمگیری
چندهدفه نیز بهبود و توسیع داده شدهاند ،ز یرا امروزه یک تصمیم خوب و مناسب جهت تسریع در رسیدن به هدف ،امری
ضروری است .این بدان معناست که در فرآیند رتبهبندی ،تنها کمیت عدد فازی در نظر گرفته نمیشود و از نظر تصمیمگیرنده،
ا
فاکتور کیفیت در مرتب سازی اعداد فازی کامال موثر میباشد.
ممکن است اعداد فازی را نتوان به سادگی بر طبق خواصشان مرتب کرد ز یرا این اعداد بیانگر مقادیر نامطمئن و مبهم هستند.
تاکنون روشهای زیادی برای ارز یابی اعداد فازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .این روشها کاستیهایی دارند که در
ا
مرتبسازی برخی اعداد فازی ناتوان هستند ،مثال برخی روشها به محاسبات پیچیدهای نیازمندند (وانگ و همکاران،
 .)6223bدر برخی دیگر ،نتایج حاصل از رتبهبندی با مشاهدات بشر ی تطابق ندارد (چو و تسائو )2222 ،و برخی قابلیت
تبعیض اعداد فازی را ندارند و فقط میتوانند برای رتبهبندی برخی از انواع اعداد فازی (به عنوان مثال اعداد فازی نرمال ،غیر
نرمال ،مثبت و اعداد فازی منفی) به کار روند (دکامپوس ایبونز و مونوس .)1292 ،تعدادی از روشها ،تنها میتوانند به طور
مستقیم با توجه به نمودارشان رتبهبندی شوند؛ بنابراین استفاده از روشی صحیح در شرایط مناسب حائز اهمیت است.
تعدادی از روشهای رتبه بندی موجود ،بر روی نقطه مرکزوار دایره و فاصله از مبدأ یا اندازه ناحیه در اعداد فازی تمرکز دارند
(عباسبندی و حجاری2222 ،؛ چنگ1229 ،؛ چو و تسائو .)2222 ،عباسبندی و اسدی ( )2222و چن ( )1291از
شاخصهای پراکندگی و فاصله استفاده کردند.
ا
تقر یبا هر کدام از روشها ،در بعضی ویژگی ها ناکارآمد هستند یا به سوی عملگرهای اشتباه یعنی ناسازگاری با مشاهدات
بشر ،عدم تبعیض و پیچیدگی سوق مییابند .لذا چنین نتیجه گرفته میشود که روشی دقیق برای مقایسه اعداد فازی وجود
ندارد و روشهای مختلف ،ممکن است با معیارهای گوناگونی برقرار باشند .روش پیشنهادی در این پژوهش را میتوان برای
فازی زدایی های مختلف به کار برد ،این روش بسیار ساده و دقیق است و دارای محاسبات پیچیدهای نیست .روش جدید با

)Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA

1

استفاده از مفهوم ترکیب آفین 1روی مرکز محیطی دایره ،برای رتبهبندی اعداد فازی ذوزنقهای و اعداد فازی مثلثی همراه با
اعداد قطعی به ویژه اعداد قطعی که حالت خاصی از اعداد فازی هستند ،ارائه شده است.
مدیر یت زنجیره تأمین )SCM( 2در سالهای اخیر توجه محققان ز یادی را به خود جلب کرده است .این روش ،توانایی بهبود
همزمان عملکرد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی را داراست؛ بنابراین ارز یابی  SCMیک وظیفه مهم برای هر نوع از سازمانها
است ،DEA .یک روش مناسب برای ارز یابی  SCMمی باشد .برای تشر یح نحوه تعیین کارایی فازی با استفاده از تحلیل
پوششی داده های فازی و فازی زدایی با کمک روش پیشنهادی ،از یک مسئله  SCMاستفاده شده است (آزادی و همکاران،
 )6272و با استفاده از نتایج حاصل از ارز یابی عملکرد  ،SCMبه رتبهبندی واحدهای ناکارا پرداخته خواهد شد.
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ادامه این مقاله شامل بخشهای ز یر میباشد .در بخش دوم به ارائه روش تعیین کارایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی
دادههای تماما فازی به صورت برنامهر یزی چندهدفه پرداخته شده است که شامل مرور مختصری بر مفاهیم پایه فازی نیز
میباشد .در بخش سوم روش جدیدی برای رتبهبندی اعداد فازی ارائه و مزایای آن مطرح شده است؛ در این بخش ،تعدادی
مثال عددی برای مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشهای موجود مطرح شده است .در بخش چهارم ،کاربرد روش پیشنهادی
میباشد.

 -2تعیین کارایی فازی در تحلیل پوششی دادهها
 DEAبه منظور ارز یابی عملکرد DMUها مورد استفاده قرار میگیرد و کاربردهای متعددی در زمینههای مختلف فعالیتهای
تجاری و صنعتی از قبیل تولید ،سرمایه گذاری ،بازار یابی ،توز یع ،تبلیغات و مواردی از این دست دارد .این تکنیک ،مبتنی بر
رویکرد برنامه ر یزی خطی اسـت کـه هدف اصلی آن ،مقایسه و سنجش کارایی DMUها میباشد .از آنجایی که ،DEA
تکنیک ارز یابی کارایی نسبی DMUها است ،حداقل یکی از واحدها ،کارا به دست میآید .نام تحلیل پوششی دادهها نیز از
این ویژگی منشا گرفته است.
یکی از مدلهای پایه  DEAمدل  CCRاست که توسط چارنز و همکاران ( )1299معرفی شده است .اگر هدف ،تعیین کارایی
 nواحد تصمیمگیری باشد که هر یک دارای  mورودی و  sخروجی هستند ،بهنحوی که 𝑗𝑖𝑥 و  𝑦𝑟jبه ترتیب نشان دهنده  iامین
ورودی و  rامین خروجی از واحد  jام باشند ،برای اندازهگیری کارایی هر یک از این واحدها ،مدل برنامهر یزی خطی ( )1که به
مدل  CCRمشهور است ،حل میشود.
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که ∗𝑝 θنشان دهنده مقدار کارایی  DMUpاست .اگر  θ𝑝∗ = 1در اینصورت  DMUpدر مقایسه با سایر واحدها ،کارا ارز یابی

شده است و اگر  θ𝑝∗ < 1این واحد ناکارا میباشد (سار یکو .)2221 ،در این مدل ،انتخاب هر بردار   jمجاز ،یک حد

)(SCM

Affine Combination

1

Supply Chain Management

2

ارائه روشی نو ین برای رتبهبندی اعداد فازی با استفاده از مرکز محیطی دایره و کاربرد آن در ارز یابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین

در ارز یابی عملکرد بر روی یک مطالعه موردی بیان میشود و آخر ین بخش شامل نتیجهگیری و پیشنهادات مطالعات آینده

بال برای ستاده و یک حد پایین برای دادههای  DMU pایجاد میکند و در مقابل این محدودیتها   pای مرتبط با  j*  0

گزینهی بهینه برای مرتبط شدن با * Minp  pرا ارائه میدهد (بولین.)1229 ،
در مدلهای  DEAاولیه ،همواره فرض بر این است که عاملهای ورودی و خروجی ،کمی و معین در نظر گرفته شوند اما در
جهان واقعی این فرض همواره برقرار نیست .در واقع ،در اغلب موارد عوامل ورودی و خروجی نادقیق میباشند ،روشهای
برنامهر یزی خطی نادقیق برای روبرو شدن با عدم قطعیتها طراحی شده و توسعه یافتهاند DEA ،نیز چون مبتنی بر برنامهر یزی
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خطی است بهسادگی در محیطهای فازی قابل استفاده میباشد و ابزاری است برای ارز یابی عملکرد و بهرهوری سازمانها و
موسساتی که تحت شرایط عدم اطمینان محیطی فعالیت می کنند .در این مقاله برای ارز یابی کارایی از روش تحلیل پوششی

دادههای تماما فازی )FFDEA( 1استفاده شده است (حاتمی-مربانی و همکاران.)2219 ،
 1-2مدل  CCRفازی
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ابتدا مرور مختصری بر مفاهیم فازی ارائه خواهد شد .در نظر یه مجموعهها ،هر مولفه دارای عضویت یا عدم عضویت قطعی
در یک مجموعه است اما در نظر یه مجموعههای فازی چنین نیست و برای عضویت یک مولفه در مجموعه ،از تابع مشخصه

تعمیمیافتهای که آن تابع عضویت 2نام دارد ،استفاده میشود (فارل .)1219 ،به عبارت دیگر ،اگر  Xمجموعه مرجع باشد،

مجموعه فازی  Aبه وسیله تابع عضویت  A : R  0,1تعر یف میشود که به هر عضو
در فاصله

0,1

x X

اختصاص میدهد  ( x ) .درجه عضویت  xدر مجموعه

به عدد حقیقی ) A (x

 Aرا

A

 A   x i , A (x i )  x i  X نشان میدهد.

به صورت

تعریف  :1یک مجموعه فازی نرمال محدب مانند  Aاز  را یک عدد فازی گویند اگر )   ( xقطعه به قطعه پیوسته باشد.
A

تعریف  :2با استفاده از دو تابع  Lو  ،Rتابع عضویت عدد فازی  LRبه صورت ( )2تعریف میشود.
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که در آن  Lو  Rتوابعی غیر نزولی از  به  0,1هستند و  L (0)  R (0)  0و  . L (1)  R (1)  0آنگاه  Aرا یک
عدد فازی  LRنامیده و با نماد  (a, b , d ) LRنشان میدهند.
تعریف : 3اعداد فازی مثلثی .در اعداد  ،LRاگر  Lو  Rتوابعی خطی بهصورت  L (x)  R (x)  1  xباشند،

آنرا مثلثی مینامند که توسط سهتایی مرتب به صورت ) (a, b , d

که  bمقدار مرکزی و دارای عضویت  7است و  aو d

دارای عضویت صفر میباشند ،حاصل میگردد.

)Fully Fuzzy Data Envelopment Analysis (FFDEA

1

Membership Function

2

تعریف  :4اعداد فازی ذوزنقهای .یك عدد فازی ذوزنقهای بهصورت چهارتایی )  (a, b, c, dتعر یف میشود که تابع عضویت
آن عبارتست از:
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حال ،در این قسمت مدل  CCRفازی معرفی میشود که برای اندازهگیری کارایی فازی هر  DMUبه کار میرود (ساعتی و
همکاران .)2222 ،برنامهر یزی خطی فازی مدل  )7( CCRبرای ارز یابی کارایی  ، DMU pبه صورت مدل ( )4فرمولبندی
میشود.

n

i  1, 2,..., m ,

 x ij  s i  p  x ip ,

j

r  1, 2,..., s ,

 y rj  s r y rp ,

j

()4



s .t .

j 1
n


j 1

 j TF ()  , j  1, 2,..., n ,
s i TF ()  , i  1, 2,..., m ,
s r TF ()  , r  1, 2,..., s .

که  TF ()مجموعه اعداد فازی ذوزنقهای نامنفی است .همهی دادههای ورودی ،خروجی ،متغیرهای تصمیم 𝑗𝜆  𝜃𝑝 ,و
متغیرهای کمکی  𝑠𝑖−و  𝑠𝑟+به صورت اعداد ذوزنقهای فرض میشوند .با توجه به اعمال حسابی ضرب و جمع فازی ،مدل ()4
را میتوان به مدل ( )1تبدیل نمود.
) min ( p,1 ,  p,2 ,  p,3 ,  p,4
x ij ,1 ,  j ,2 x ij ,2 ,  j ,3x ij ,3 ,  j ,4 x ij ,4 )  (s i,1 , s i,2 , s i,3 , s i,4 ) 
i  1, 2,..., m ,

()1

j ,1

j 1

( p,1x ip ,1 ,  p,2 x ip ,2 ,  p,3 x ip ,3 ,  p,4 x ip ,4 ),

y rj ,1 ,  j ,2 y rj ,2 ,  j ,3 y rj ,3 ,  j ,4 y rj ,4 )  (s r,1 , s r,2 , s r,3 , s r,4 ) 
r  1, 2,..., s ,

n

 (

s .t .

n

j ,1

 (
j 1

) ( y rp ,1 , y rp ,2 , y rp ,3 , y rp ,4
j  1, 2,..., n ,

 j ,4   j ,3   j ,2   j ,1  0,

i  1, 2,..., m ,

s i,4  s i,3  s i,2  s i,1  0,

r  1, 2,..., s ,

 0,


r ,1

s


r ,2

s


r ,3

s


r ,4

s

 p,2   p,1  0,  p,3   p,2  0,  p,4   p,3  0.

قیدهای اول و دوم از حاصلضرب دو عدد فازی ذوزنقهای به دست آمدهاند .تمام پارامترها و متغیرها در این مدل به صورت
اعداد فازی ذوزنقهای نمایش داده شدهاند .مقدار بهینه تابع چندهدفه مدل ( )1کارایی فازی  DMUpرا محاسبه میکند.
مدل فوق ،یک برنامه ر یزی چندهدفه است که به منظور محاسبه کارایی فازی ،از روش الفبایی استفاده میکند؛ یعنی ابتدا فقط
تابع هدف   p 4تحت قیود مدل بهینه میشود ،سپس با حفظ مقدار بهینه  ،  p* 4مقدار بهینه   p* 3تعیین شده و به همین ترتیب،
چهار مقدار متناظر با کارایی بهصورت عدد ذوزنقهای به دست میآید.
قضیه  :1اگر )  ( p*1 ,  p* 2 ,  p* 3 ,  p* 4مقدار بهینه کارایی فازی  DMUpباشند آنگاه به ازای .  p*k  (0,  p*k+1 ) ، k= 1,2,3

ارائه روشی نو ین برای رتبهبندی اعداد فازی با استفاده از مرکز محیطی دایره و کاربرد آن در ارز یابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین

min  p

تعریف  :1اگر )  ( p*1 ,  p* 2 ,  p* 3 ,  p* 4مقدار بهینه کارایی فازی  DMUpباشند،
 DMUpکارا است هرگاه   p*1  1؛
 DMUpنا کارا است هرگاه .  p* 4  1

 -3رتبه بندی اعداد فازی
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در مباحث تصمیمگیری ،هرگاه ارزیابی به صورت فازی صورت گیرد ،لزم است مقایسه اعداد فازی انجام شود .این مبحث
تحت عنوان رتبه بندی اعداد فازی خوانده میشود .در این راستا روشهای متعددی برای رتبهبندی اعداد فازی ارئه شده است
که البته با توجه به کاربرد آنها در عمل دارای معایب و محاسنی هستند .تعدادی از این روشها از حساسیت کافی برخوردار
نیستند و یا ممکن است نتایج متفاوتی در دادههای آزمایشی نشان دهند؛ به عنوان مثال ،انتظار دار یم در مقایسه اعداد با هر
مجموعه مرجع ،ترتیب حفظ شود و یا با حذف یک عدد و یا افزودن یک عدد فازی ،ترتیب سایر اعداد تغییر نکند.

نشر یه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)3پاییز  ،7331صفحه642-632 :

رویکردهای کلی رتبهبندی اعداد فازی را می توان به صورت ز یر دستهبندی نمود:

 تبدیل داده های فاز ی به اعداد قطعی (فازیزدایی) :تعدادی از روشهای این دسته براساس درجه بهینه ،فاصله همینگ ،تابع
مقایسه ،میانگین فاز ی و پراکندگی و  ..میباشند.
 معرفی یک نقطه مرجع و مقایسه اعداد فازی با این نقطه مرجع :در این دسته ،از معرفی یک عدد ایده آل ،رتبه چپ و راست،
اندازهگیر ی منطقه و روشهای رتبه بندی زبان شناسی استفاده شده است.
 بیان بزرگتر بودن اعداد با استفاده از تابع عضویت :این روشها بر مبنای روشهای ارز یابی اهمیت نسبی ویژگیهای چندگانه
ساخته شده اند.
به منظور معرفی روش رتبهبندی جدید ،ابتدا به معرفی روش رتبهبندی بر اساس مرکز محیطی دایره پرداخته خواهد شد.
 1-3مروری بر مفهوم مرکزمحیطی دایره
از لحاظ هندسی ،سطح محصور هر عدد فازی ذوزنقه ،به سه بخش (شامل دو مثلث و یک مستطیل) تقسیم میشود .نقاط
مرکزوار این سه بخش توسط محاسبات مرکز محیط دایرهای محاسبه میشوند (رائو و شانکار.)2211 ،
تعریف  :2مرکزوار ذوزنقه به صورت نقطه تعادل ذوزنقه تعر یف میشود که در شکل  1نمایش داده شده است.

شکل  -1نمایش مرکز محیطی دایره مرکزوارها.

همانطور که در شکل  1مشاهده میکنید ،ذوزنقه به سه بخش مثلث ( ،)APBمستطیل ( )BPQCو دوباره یک مثلث ()CQD
تقسیم شده است .مرکز محیطی دایره مرکزوارهای این سه قسمت به عنوان نقطه مرجع برای رتبهبندی اعداد فازی به کار میرود.
یکی از دلیل انتخاب این نقطه به عنوان نقطه مرجع این است که هر نقطه مرکزوار ( G1از مثلث  G2 ،APBاز مستطیل BPQC

و  G3از مثلث  )CQDبه تنهایی نقاط تعادل هر بخش هستند و مرکز محیطی دایرهی نقاط مرکزوارها ،از هر رأس ،همفاصله
هستند؛ بنابراین میتواند نقطه مرجع بهتری نسبت به نقطه مرکزوار ذوزنقه باشد.
عدد فازی ذوزنقهای )𝑧 ;𝑑  𝐴̃ = (𝑎, 𝑏, 𝑐,در شکل  1را در نظر بگیر ید که  0 < 𝑧 ≤ 1یک ثابت است و  c ،b ،aو  dعددهای

حقیقی هستند .اگر  𝑧 = 1عدد فازی ذوزنقهای ) ،𝐴̃ = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑; 1یک عدد فازی نرمالیزه است ،در غیر این صورت یعنی
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 𝐴̃ ،0 < 𝑧 < 1عدد فازی ذوزنقهای غیرنرمال است.

b+c z
2c+d z
a+2b z
(= , ) ، G1
(=  G 2و ) ,
مرکزوارهای سه بخش عبارتند از ) ,
2 2
3 3
3 3

 y و  G2روی خط  G1G3کشیده نشده است؛ بنابراین  G 2 ، G1و  G 3غیر همخط

هستند و آنها یک مثلث را ساختهاند.
تعریف  :9فرض کنید  Fیک میدان و Vیک فضای برداری روی  Fباشد .اعضای  ،Fاسکالر و  viها (که  ) i=1,2,...,nاعضای

فضای برداری  Vمیباشند .آنگاه ترکیب خطی  V=1 v1 +2 v2  ...  n vnرا یک ترکیب آفین نامیده اگر   j  1باشد.
 2-3روش جدید در رتبه بندی اعداد فازی
 𝑀𝐴̃ (𝑝̅̅̅,از مثلث با رئوس  G2 ،G1و  G3در عدد فازی ذوزنقهای )𝑧 ;𝑑  𝐴̃ = (𝑎, 𝑏, 𝑐,به صورت رابطه
مرکز محیطی دایره 𝑞0
)̅̅̅ 0
( )2بیان میشود (رائو و شانکر.)2211 ،
()2

a  2b  2c  d (2a  b - 3c )(2d  c - 3b )  5z 2
,
)
6
12z

( M A ( p00 , q 0 ) 

قر ینه عدد فازی )𝑧 ;𝑑  𝐴̃ = (𝑎, 𝑏, 𝑐,به صورت )𝑧 ;𝑎 −𝐴̃ = (−𝑑, −𝑐, −𝑏, −است .در حالت خاص ،برای عدد فازی

مثلثی ) Ã = (a, b, d; zیعنی ) (c = bمرکز محیطی دایره مرکزوار به صورت رابطه ( )9ارائه میشود (رائو و شانکر.)2211 ،

()9

a  4b  d 4(a  b )(d  b )  5z 2
,
)
6
12z

( M A ( p 00 , q 0 ) 

اگر  𝑧 = 1عدد فازی مثلثی ) ،𝐴̃ = (𝑎, 𝑏, 𝑑; 1یک عدد فازی مثلثی نرمالیزه است ،در غیر این صورت یعنی اگر < 𝑧 < 0

 𝐴̃ ،1عدد فازی مثلثی غیر نرمال است.

 𝑀𝐴̃ (𝑝̅̅̅,که در رابطه ( )2بیان شد و با
برای عدد فازی ذوزنقهای )𝑧 ;𝑑  ،𝐴̃ = (𝑎, 𝑏, 𝑐,با مرکز محیطی دایره مرکزوار 𝑞0
)̅̅̅ 0
استفاده از مفهوم ترکیب آفین مطابق تعریف  ،9روش رتبهبندی موجود در رابطه ( )9پیشنهاد شده است.

()9

d
q 0 )f (r )dr
a d



 (a  d p
a

0

1

0

1
2

R (A ) 

ارائه روشی نو ین برای رتبهبندی اعداد فازی با استفاده از مرکز محیطی دایره و کاربرد آن در ارز یابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین

z
معادله خط  G1G 2عبارت است از
3

(= . G3

1
که تابع )𝑟(𝑓 نامنفی و روی ] [0,1تابعی افزایشی است با  𝑓(1) = 1 ،𝑓(0) = 0و
2

1

.  f (r )dr 
0

ا
تابع )𝑟(𝑓 عموما به عنوان یک تابع وزن بکار میرود؛ در این مقاله فرض میکنیم 𝑟 = )𝑟(𝑓.
بر اساس تعاریف و روابط فوق ،رتبهبندی بین اعداد فازی به صورت زیر بیان میشود:
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لم  .1فرض کنید ̃𝐴 و ̃𝐵 دو عدد فازی باشند سپس:
اگر )̃𝐵(𝑅 > )̃𝐴(𝑅 باشد آنگاه ̃𝐵 > ̃𝐴.
اگر)̃𝐵(𝑅 < )̃𝐴(𝑅 باشد آنگاه ̃𝐵 < ̃𝐴.
 3-3ویژگیهای روش پیشنهادی برای رتبهبندی اعداد فازی

نشر یه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)3پاییز  ،7331صفحه642-632 :

از مزایای روش پیشنهادی ،سادگی محاسبات در مقایسه با سایر روشهای قبلی است؛ همچنین این روش در خواص موجود
در قضیه 2نیز صدق میکند که در این بخش بررسی خواهد شد .فرض کنید  Sمجموعه مقادیر فازی E ،زیرمجموعه دلخواهی
از  Sو  Rروش رتبهبندی پیشنهادی ( )9باشد .فرض کنید دو شرط ز یر بر قرار باشد.
مقادیر فازی در شرایط روش رتبهبندی مورد نظر ،صدق کنند؛ وقتی روش رتبهبندی ( )9را روی مجموعه مقادیر فازی  Sبکار
میبریم ،برای هر  ( A , B)S 2فقط یکی از نتایج  A  B, A  Bو  A  Bبرقرار است.
قضیه  :2خواص  𝐴5 ،... ،𝐴2 ، 𝐴1برای تابع )̃𝐴(𝑅 برقرارند.
خاصیت ( 𝐴1خاصیت انعکاسی) .برای یک ز یر مجموعه متناهی دلخواه  Eاز  Sو به ازای هر  ، Aبا استفاده از روش
 Mروی  A  A ، میباشد.
~

خاصیت ( 𝐴2خاصیت متقارن) .برای یک ز یر مجموعه متناهی دلخواه  از  ،Sاگر به ازای هر  ( A , B) E 2با استفاده
از روش  Mروی  Eداشته باشیم  A  Bو  B  Aآنگاه . A  B
~

~

خاصیت ( 𝐴3خاصیت تعدی) .برای یک ز یر مجموعه متناهی دلخواه  از S؛ اگر به ازای هر  ( A, B , C )3با استفاده
از روش  Mروی  A  B ،Eو  B  Cباشد ،آنگاه . A  C
~

~

~

خاصیت  .𝐴4اگر دو مقدار فازی ،تکیه گاههای جدا از هم داشته باشند ،آنگاه مقدار فازی با تکیهگاه در سمت راستش بزرگتر
از دیگری است.
الف -خاصیت  :𝐴′4برای یک ز یر مجموعه متناهی دلخواه  Eاز  Sو به ازای هر  ( A , B) 2اگر
) ، inf supp (A)  sup supp (Bآنگاه . A  B
~

ب .خاصیت  :A′′4برای یک ز یر مجموعه متناهی دلخواه  Eاز  Sو به ازای هر  ( A , B) 2اگر
) ، inf s upp ( A )  sup s upp ( Bآنگاه . A  B
خاصیت  . 𝐴5فرض کنید  Eو  Fدو مجموعه متناهی باشند 𝐴 ،و 𝐵 در

   Fقرار داشته باشند ،با استفاده از روش M

روی  A  B ،Eاست اگر و تنها اگر با استفاده از روش  Mروی  A  B ،Fباشد.

خواص فوق به وضوح با استفاده از خواص انتگرال برقرار میباشد.
در بخش بعد موثر بودن روش پیشنهادی با روشهای رتبهبندی مختلف مقایسه و عملکرد آن با ارائه چند مثال نشان داده خواهد
شد .در ادامه با استفاده از روش رتبهبندی پیشنهادی ،یک مثال کاربردی از مسئله مدیر یت زنجیره تأمین برای ارز یابی عملکرد
DMUها ،ارائه میشود .در این مثال ،واحدهای ناکارا با کمک روش جدید ،رتبهبندی میشوند و مشاهده خواهد شد که
ا
رتبهبندی کامال دقیق بوده و هیچ دو واحدی دارای رتبه یکسان نمیباشد.
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 4-3مثالهای رتبه بندی اعداد فازی
مثال :1اعداد فازی مثلثی ) 𝐵 = (0.1,6,1; 1) ،𝐴 = (1,6,1; 1و ) 𝐶 = (0,6,1; 1را در شکل  2در نظر بگیر ید.

𝑝( 𝐶𝑀
̅̅̅,
𝑝( 𝐵𝑀 و )𝑞0 = (4.166,10.416
̅̅̅,
𝑝( 𝐴𝑀𝑞0 = (4.183,10.02) ،
̅̅̅,
بر اساس رابطه (𝑞0 = (8.75,6.54) )9
)̅̅̅ 0
)̅̅̅ 0
)̅̅̅ 0

و سپس با استفاده از رابطه ( )9مقادیر  𝑅(𝐵) = 2.566 ، 𝑅(𝐴) = 1.635و  𝑅(𝐶) = 2.604به دست میآید .در ادامه،
مقایسه نتایج به دست آمده از روش جدید و چند روش دیگر در جدول  1قابل مشاهده میباشد.
جدول  -1مقایسه چند روش رتبهبندی با روش رتبهبندی پیشنهادی.
اعداد فازی

A

B

C

نتایج

روش پیشنهادی

1/536

2/655

2/506

𝐶<𝐵<𝐴

)MAG(0

5/000

5/0560

5/0336

𝐶<𝐵<𝐴

Sign distance p p=1

5/12

12/66

12/6

𝐶<𝐵<𝐴

Sign distance p p=2

3/62

3/32

3/36

𝐶<𝐵<𝐴

چو و تسائو

3

3/125

3/036

𝐶<𝐵<𝐴

همانطور که از جدول  1مشاهده میشود ،نتایج حاصل از روش رتبهبندی جدید ،سه عدد فازی  B ،Aو  Cرا مانند روشهای
)( MAG(.عباسبندی و حجاری )2222 ،و روش ( Sign distance pعباسبندی و اسدی )2222 ،به ازای  p=1, 2مرتب
کرده که این نتایج با توجه به شکل 2نتایجی قابل قبول هستند.
مثال :2چهار عدد فازی ) 𝐶 = (0.3,0.4,0.9; 1) ،𝐵 = (0.2,0.5,0.8; 1) ،𝐴 = (0.1,0.2,0.3; 1و
) (0.6,0.7,0.8; 1را در شکل  3در نظر بگیرید.

=𝐷
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شکل  -2نمایش اعداد فازی مثلثی.
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شکل  -3نمایش اعداد فازی.
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با استفاده از رابطه (،)9

𝑝( 𝐶𝑀
̅̅̅,
𝑝( 𝐵𝑀𝑞0 = (0.078,0.4)،
̅̅̅,
𝑝( 𝐴𝑀𝑞0 = (0.2,0.386) ،
̅̅̅,
)𝑞0 = (0.2,0.413
)̅̅̅ 0
)̅̅̅ 0
)̅̅̅ 0

,𝑀𝐷 (𝑝̅̅̅,رتبهبندی این چهار عدد فازی توسط روشهای یاگر ( ،)1291فورتمپس و روبنس
و)𝑞0 = (0.7,0.413
)̅̅̅ 0
( ،)1222لیو و وانگ ( )1222و چن و لو ( )2221در جدول ( )2نمایش داده شده است و این نتایج با رتبهبندی حاصل
از روش جدید (روش ( ))9مقایسه میشود .از جدول  2مشاهده میشود که هیچ یک از روشهای لیو و وانگ ،چن و لو،
فورتمپس و روبنس نمیتوانند دو اعدد فازی 𝐵 و 𝐶 را متمایز کنند.
عالوه بر آن روشهای لیو و وانگ ( )1222و چن و لو ( )2221نمیتوانند دو عدد فازی 𝐴 و 𝐷 را نیز از هم متمایز کنند.
در حالی که با محاسباتی سریع و ساده با استفاده از روش رتبهبندی جدید ،ترتیب اعداد فازی بهصورت
ا
کامال دقیق مشخص میشود.

𝐴>𝐵>𝐶>𝐷

جدول  -2مقایسه روشهای رتبهبندی مختلف.
روشها

A

B

C

D

رتبهبندی

روش پیشنهادی جدید
یاگر
فورتمپس و روبنس

0/0576
0/ 2
0/ 2
0/26
0/20
0/16
-0/20
-0/20
-0/20

0/0356
0/60
0/60
0/56
0/60
0/36
0/00
0/00
0/00

0/107
0/60
0/60
0/56
0/60
0/36
0/00
0/00
0/00

0/136
0/50
0/50
0/56
0/50
0/56
-0/20
-0/20
-0/20

𝐴>𝐵>𝐶>𝐷

لیو و وانگ

چن و لو

𝛼=1
𝛼 = 0.5
𝛼=0
𝛽=1
𝛽 = 0.5
𝛽=0

𝐴>𝐶=𝐵>𝐷
𝐴>𝐶=𝐵>𝐷
𝐴>𝐶=𝐵>𝐷
𝐴>𝐶=𝐵>𝐷
𝐴>𝐶=𝐵>𝐷
𝐷=𝐴>𝐶=𝐵
𝐷=𝐴>𝐶=𝐵
𝐷=𝐴>𝐶=𝐵

مثال ( :3رتبهبندی عدد فازی و قرینه عدد فازی).
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شکل  -4نمایش دو عدد فازی قرینه.

فازی 𝐴 از عدد فازی 𝐵 کوچکتر است یعنی  𝑅(𝐴) = −0.7641و  .𝑅(𝐵) = −0.124از طرفی قرینههای این اعداد فازی
به ترتیب ) 12 , 52و0و  – 𝐴 = (−1,و ) −𝐵 = (− 34 , 14 , 49میباشند .با استفاده از روش پیشنهادی ،ترتیب رتبهبندی به صورت
𝑝( 𝐵𝑀
̅̅̅,
𝑝( 𝐴𝑀𝑞0 = ،
̅̅̅,
𝐴 –< 𝐵 – را ایجاد میشود .به طور خالصه و با توجه به رابطه (𝑞0 = (0.4166, −1.187) ،)9
)̅̅̅ 0
)̅̅̅ 0

 . (0.4166, −0.25).با روش ( ،)9نتایج رتبهبندی به ترتیب  𝑅(−𝐴) = −0.2417و  𝑅(−𝐵) = −0.0729به دست
میآیند ،یعنی 𝐴 –< 𝐵 – است.

 -4مطالعه موردی
در این قسمت ،دقت روش رتبهبندی پیشنهادی را با ارائه مثالی از یک مطالعه موردی در خصوص  SCMبرگرفته از مقاله آزادی
و همکاران ( )2211نشان داده میشود .ارز یابی عملکرد تأمین کنندگان از نظر جنبه پایداری ،نقش مهمی در بیان پایداری
ایفا میکند .در این مطالعه موردی ،شرکت  ARCICبا هدف انتخاب پایدارتر ین تأمین کننده از میان  22تأمین کننده فعال در
زمینه مواد خام مورد بررسی قرار میگیرد (آزادی و همکاران .)2211 ،ورودیها عبارتند از هزینه کلی حمل و نقل،)TC( 1

تعداد حمل و نقلهای هر ماه ،)NS( 2هزینه طراحی محیطی )ED( 3و هزینه ایمنی و سالمت کار .)CS( 4توجه داشته باشید
که به ترتیب TC ،و  ،NSشاخصهای اقتصادی و EDو  ،CSشاخصهای اجتماعی و محیطی میباشد .خروجیها شامل
تعداد محمولههایی که به موقع وارد میشوند )NOT( 1و تعداد صورت حسابهای در یافتی از تأمینکننده بدون خطا)NB( 2
میباشند .همه مقادیر ورودی و خروجی به صورت اعداد فازی مثلثی نشان داده شدهاند.
جدول ،شامل مقادیر ورودی و خروجی با دادههای فازی در مقاله حاتمی و همکاران ( )2219موجود میباشد .مقدار کارایی
فازی به دست آمده از مدل  1برای همه تأمینکنندهها در ستون دوم جدول  3نمایش دادهشده است .با توجه به این نتایج
مشاهده میشود که تأمینکنندگان ( ) 22،12،19،12،2،9،9،2کارا و سایر واحدها ناکارا هستند .در ادامه با استفاده از
روش پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش ،به رتبهبندی واحدهای ناکارا پرداخته خواهد شد که نتایج در ستون مربوط به رتبهبندی
واحدهای ناکارا به دست آمده است.

Total Cost of Shipments

1

Number of Shipments

2

Eco-Design Cost

3

Cost of Work Safety and Labor Health

4

Number of Shipments to Arrive on Time

5

Number of Bills Received

6

ارائه روشی نو ین برای رتبهبندی اعداد فازی با استفاده از مرکز محیطی دایره و کاربرد آن در ارز یابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین

فرض کنید دو عدد فازی ) 𝐴 = (− 52 , − 12 , 0.1; 1و ) 𝐵 = (− 49 , − 14 , 34 ; 1را داریم؛ هر دو عدد فازی منفی هستند و عدد

جدول  -3نتایج حاصل از رتبهبندی به روش پیشنهادی.
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تأمینکنندگان

کارایی

طبقهبندی

روش پیشنهادی

رتبهبندی واحدهای
ناکارا

1
2
3
6
6
5
5
3
7
10
11
12
13
16
16
15
15
13
17
20
21
22
23
26
26
25

()1،1،1
()0/720 ، 0/763 ،0/753
()0/735 ، 0/735 ،0/735
()0/335 ، 0/362 ،0/365
()0/750 ، 0/750 ،0/750
()1،1،1
()1،1،1
()1،1،1
()1،1،1
()0/533 ، 0/327 ،0/353
()0/733 ، 0/762 ،0/753
()0/366 ، 0/366 ،0/366
()0/532 ، 0/532 ،0/532
()0/556 ، 0/533 ،0/305
()0/635 ، 0/631 ،0/653
()1،1،1
()1،1،1
()0/667 ، 0/655 ،0/632
()1،1،1
()0/655 ، 0/672 ،0/516
()0/376 ، 0/710 ،0/723
()1،1،1
()0/532 ، 0/532 ،0/532
()0/356 ، 0/376 ،0/707
()0/633 ، 0/527 ،0/555
()0/575 ، 0/575 ،0/575

کارا
ناکارا
ناکارا
ناکارا
ناکارا
کارا
کارا
کارا
کارا
ناکارا
ناکارا
ناکارا
ناکارا
ناکارا
ناکارا
کارا
کارا
ناکارا
کارا
ناکارا
ناکارا
کارا
ناکارا
ناکارا
ناکارا
ناکارا

1
0/15335
0/15703
0/16576
0/15336
1
1
1
1
0/16315
0/15013
0/16375
0/16736
0/16723
0/11511
1
1
0/12236
1
0/12563
0/15633
1
0/16736
0/15267
0/12353
0/16167

6
3
3
1
7
2
5
11
12
15
16
16
6
11
5
13
10

همانطور که از جدول  3مشاهده میشود مقادیر به دست آمده از روش رتبهبندی پیشنهادی ،در ستون (روش پیشنهادی) ارائه
شده است .از بین تأمین کنندگان ناکارا ،واحد شماره پنج دارای بیشترین کارایی نسبت به سایر واحدها میباشد .قابل ذکر
است که نتایج حاصل از رتبهبندی تأمین کنندگان با استفاده از روش پیشنهادی ،دقیقا با مشاهدات عینی حاصل از مقایسه
شهودی کارایی واحدهای تحت ارز یابی مطابقت دارند و رتبهبندی همه واحدها کامال متمایز به دست آمد و این دلیلی روشن
مبنی بر دقت بالی روش پیشنهادی است.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات مطالعات آینده
به رغم وجود روشهای فراوان برای رتبهبندی اعداد فازی ،هیچ کس نمیتواند در همه حالت ،اعداد فازی را با کمک شهود
ا
انسانی رتبهبندی کند .تقر یبا اکثر روشهای رتبهبندی در بعضی از ویژگیها ناکارآمد هستند یعنی برخی با عدم تطابق نتایج
حاصل از رتبهبندی با مشاهدات بشر روبرو می شوند ،برخی توانایی تبعیض بین همه اعداد فازی را ندارند و برخی دارای
پیچیدگی ز یاد در محاسبات میباشند .لذا چنین نتیجه گرفته میشود که روشی دقیق برای مقایسه اعداد فازی وجود ندارد و
روشهای مختلف ،ممکن است با معیارهای گوناگونی برقرار باشند .بسیاری از روشهای رتبهبندی ارائه شده ،نقطه مرکزوار
ذوزنقه را به عنوان نقطه مرجع (نقطه تعادل ذوزنقه) به کار میبرند؛ در یک ذوزنقه ،عدد فازی ذوزنقهای ،به سه بخش (بهترتیب
مثلث ،مستطیل و مثلث) تقسیم میشود .سپس نقاط مرکزوار این سه بخش توسط محاسبات مرکز محیطی دایره محاسبه
میشوند؛ ز یرا مرکز محیطی دایره مرکزوار ،تعادل بیشتری نسبت به سایر نقاط دارد یعنی این نقطه از همه رئوسی که مرکزوارها

 روش پیشنهادی در این پژوهش مبتنی بر مرکز. همان ارزش قطعی اعداد فازی است، هم فاصله است و این مقدار،هستند
 این روش برای بسیاری از.محیطی دایره و ترکیب آفین برای رتبهبندی اعداد فازی ذوزنقهای و اعداد فازی مثلثی ارائه گردید
.فازی زداییها به کار برده شده است؛ روش پیشنهادی بسیار ساده و دقیق است و دارای محاسبات پیچیدهای نمیباشد
 روش، همانطور که از نتایج حل مثالها مشاهده گردید.عملکرد صحیح روش و مزایای آن با مثالهای عددی نشان داده شد
 با.بسیار دقیق است و با مشاهدات عینی حاصل از مقایسات شهودی مطابقت داشته و قابلیت تبعیض اعداد فازی را دارد
، اگر روشی ارائه شود که در کمتر ین زمان ممکن با بیشتر ین دقت،توجه به اهمیت فراوان رتبه بندی اعداد فازی در دنیای امروز
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 همچنین با توجه به حالتهای خاص اعداد فازی اگر آن روش بتواند هم زمان همه،تصمیمگیرنده را در امر رتبهبندی یاری کند
.حالت ها را پشتیبانی نماید گامی بزرگ در جهت بهبود روشهای رتبهبندی فازی برداشته خواهد شد

ارائه روشی نو ین برای رتبهبندی اعداد فازی با استفاده از مرکز محیطی دایره و کاربرد آن در ارز یابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین
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