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O MOĩLIWOĝCIACH WYKORZYSTANIA
SKIEROWANYCH LICZB ROZMYTYCH
DO PODEJMOWANIA DECYZJI WIELOKRYTERIALNYCH2
1. WSTĉP

Model skierowanych liczb rozmytych (OFN, ang. Ordered Fuzzy Numbers) zostaá
zaproponowany, a nastĊpnie rozwijany przez KosiĔskiego, Prokopowicza oraz ĝlĊzaka
w wielu pracach (KosiĔski i inni, 2002, 2003; KosiĔski, Prokopowicz, 2004; KosiĔski,
2006). Inspiracją jego powstania „byáo przezwyciĊĪenie gáównych niedoskonaáoĞci klasycznego, opartego na zasadzie rozszerzenia Zadeha, rachunku na liczbach rozmytych
i takie zdefiniowanie modelu liczb rozmytych, by liczby rzeczywiste moĪna byáo traktowaü jako szczególny przypadek liczb rozmytych. Dodatkowo dziaáania algebraiczne
w takim modelu powinny byü zgodne z dziaáaniami na zwykáych liczbach rzeczywistych
i posiadaü wáasnoĞü rozdzielnoĞci mnoĪenia wzglĊdem dodawania, a jednoczeĞnie
dawaü poprawne wyniki dla liczb rozmytych” (KosiĔski, Prokopowicz, 2004).
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja przykáadów interpretacji skierowania liczb rozmytych opartych na literaturze przedmiotu, a takĪe moĪliwoĞci wykorzystania OFN w rozmytych metodach wielokryterialnych. Badania nad
wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytych zostaáy zapoczątkowane w pracach
Kacprzak, Roszkowska (2016, 2014), gdzie przedstawiono propozycje metod SAW
(ang. Simple Additive Weighting) oraz TOPSIS (ang. Technique for Order Preference
by Similarity to Ideal Solution) opartych na skierowanych trapezowych liczbach rozmytych. OrientacjĊ liczby rozmytej wykorzystano do reprezentacji typu kryterium oraz
ocen lingwistycznych wariantów decyzyjnych. W niniejszym opracowaniu pokazano
uĪytecznoĞü obu metod do budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych w sytuacji,
gdy ocena wariantów porozumienia przebiega w warunkach niepewnoĞci, wymaga
uwzglĊdnienia danych z róĪnych Ĩródeá i o róĪnym charakterze. Skala lingwistyczna
oparta na skierowanych liczbach rozmytych okazuje siĊ pomocna w procesie ewaluacji oraz tworzeniu rankingu ofert za pomocą metod FSAW i FTOPSIS. Operowanie

1 Uniwersytet w Biaáymstoku, Wydziaá Ekonomii i Zarzadzania, Zakáad Ekonometrii i Statystyki,
ul. Warszawska 63, 15-062 Biaáystok, Polska, e-mail: e.roszkowska@uwb.edu.pl.
2 Praca zrealizowana w ramach projektu naukowego nr 2016/21/B/HS4/01583 finansowanego ze
Ğrodków Narodowego Centrum Nauki.
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zmiennymi lingwistycznymi moĪe byü pewną alternatywną oceny punktowej ofert
negocjacyjnych (np. SAW/SMART) (Górecka i inni, 2016).
Artykuá ma charakter metodologiczny i moĪe stanowiü inspiracjĊ do dalszych
badaĔ nad zastosowaniem skierowanych liczb rozmytych w metodach wielokryterialnych.
W dwóch kolejnych czĊĞciach pracy zaprezentowano podstawowe pojĊcia i wáasnoĞci skierowanych liczb rozmytych, które bĊdą wykorzystywane w dalszej czĊĞci
pracy. W czĊĞci czwartej przedstawiono przykáady interpretacji skierowanych liczb
rozmytych. W czĊĞci piątej propozycje metod wielokryterialnych wykorzystujących
skierowane liczby rozmyte. Opracowanie koĔczy przykáad obliczeniowy oraz podsumowanie.
2. SKIEROWANE LICZBY ROZMYTE I ICH WàASNOĝCI

PojĊcie zbioru rozmytego zostaáo wprowadzone przez Lotfi Zadeha w 1965 roku
(Zadeh, 1965) do okreĞlania znaczeĔ pojĊü nieostrych (przybliĪonych) lub pojĊü werbalnych.
Definicja 1 (Zadeh, 1965). Niech ॿ bĊdzie przestrzenią obiektów (uniwersum).
Zbiorem rozmytym A w przestrzeni ॿ nazywamy zbiór uporządkowanych par
 ܣൌ ൛൫ݔǡ ߤ ሺݔሻ൯Ǣ ॿ א ݔൟ,

(1)

gdzie ߤ jest funkcją przynaleĪnoĞci postaci ߤ ǣ ॿ ՜ ሾͲǢ ͳሿ.
NoĞnikiem zbioru rozmytego  ܣnazywamy nastĊpujący zbiór:
 ܣൌ  ሼܺ א ݔǣߤ ሺݔሻ   Ͳሽ.

(2)

RodzinĊ wszystkich zbiorów rozmytych okreĞlonych na przestrzeni oznaczamy symbolem ࣠ሺॿሻ.
Rozmyte wielkoĞci przybliĪone bĊdące podzbiorami prostej rzeczywistej definiuje
siĊ jako liczby rozmyte (FN).
Definicja 2 (Dubois, Prade, 1979). Liczbą rozmytą nazywamy wypukáy, normalny
podzbiór rozmyty ܵ ࣠ אሺԹሻ.
Zbiór rozmyty ܵ ࣠ אሺԹሻ nazywamy:
í normalnym wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje  א ͲݔԹ takie, Īe ߤௌ ሺݔ ሻ ൌ ͳ,
í wypukáym wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje ݔǡ ݕǡ  א ݖԹ takie, Īe  ݔ  ݕ ฺ ݖ
ߤ௦ ሺݕሻ  ሼߤ௦ ሺݔሻǡ ߤ௦ ሺݖሻሽ.
Niech ܵi ܶbĊdą liczbami rozmytymi z funkcjami przynaleĪnoĞci ߤௌ i ߤ ் . Wówczas
podstawowe operacje: dodawania (+), odejmowania (í), mnoĪenia (·) i dzielenia (/) wykorzystujące zasadĊ rozszerzania Zadeha definiujemy nastĊpująco (Zimmermann, 2001):
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(3)

gdzie  כoznacza odpowiednio ǡ െǡǡȀǡ ݔǡ ݕǡ  א ݖԹ (przy dzieleniu y | 0).
Dubois zaproponowaá model liczb rozmytych LR (Dubois, Prade, 1978, 1980,
1988) upraszczający znacznie wykonywanie dziaáaĔ arytmetycznych na liczbach rozmytych3.
Definicja 3 (Dubois, Prade, 1978, 1988). Niech ሺܽǡ ܾǡ ܿǡ ݀ሻ  אԹସ  bĊdzie uporządkowaną czwórką taką, Īe ܽ ൏ ܾ  ܿ ൏ ݀ . LiczbĊ rozmytą ܵሺܽǢ ܾǢ ܿǢ ݀ሻ nazywamy
typu LR, jeĞli funkcja przynaleĪnoĞci ߤௌ ǣ Թ ՜ ሾͲǢ ͳሿ ma postaü
  
      
       
      
  

(4)

gdzie funkcja ܮௌ ǣ ሾͲ
Ͳǡͳሿ ื ሾͲǡͳ
ͳሿ jest niemalejąca, a funkcja      jest nierosnąca.
W przypadku, gdy funkcje  ܮand ܴ są liniowe wówczas mamy trapezową liczbĊ
rozmytą, którą bĊdziemy oznaczaü dalej jako Tr     , jeĞli dodatkowo    ,
to liczbĊ rozmytą nazywamy trójkątną liczbą rozmytą.
a)

b)

Rysunek 1. Reprezentacja graficzna liczb rozmytych
a) Liczba rozmyta ܵሺܽǢ ܾǢ ܿǢ ݀ሻ typu LR, b) Trapezowa liczba rozmyta Tr     .
ħródáo: opracowanie wáasne.

NaleĪy zaznaczyü, Īe dziaáaniom na klasycznych liczbach rozmytych towarzyszą pewne niezgodnoĞci z intuicją dziaáaĔ na liczbach rzeczywistych (KosiĔski,
Prokopowicz, 2004). Wykonywanie operacji dodawania lub odejmowania na FN moĪe
pociągaü za sobą powiĊkszanie siĊ noĞnika liczb wynikowych, czyli zwiĊkszanie rozmytoĞci liczby rozmytej, a w konsekwencji nieprecyzyjnoĞci tej liczby (rysunek 2 a).
3

Zgodnie z definicją (3) dziaáania na liczbach rozmytych wymagają wykonywania szeregu skomplikowanych operacji arytmetycznych na elementach noĞników oraz ich stopniach przynaleĪnoĞci.
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Dla liczb rozmytych, jeĞli     , to na ogóá      , co powoduje brak
moĪliwoĞci rozwiązywania równaĔ ogólnej postaci, np. typu      gdzie  ܣi  są
liczbami rozmytymi (rysunek 2 a, b). Przy wykorzystaniu operacji arytmetycznych na
FN czĊsto nie jest moĪliwe wyznaczenie elementu neutralnego wzglĊdem dodawania
oraz odwrotnego wzglĊdem mnoĪenia (rysunek 2 c, d).

Rysunek 2. Operacje na liczbach rozmytych
a) Dodawanie liczb rozmytych, ܵ  ܶ, b) Odejmowanie liczb rozmytych,  ܥെ ܵ , c) Dziaáanie ܵ െ ܵ ,
ଵ
d) Dziaáanie ܵ .
ௌ

ħródáo: opracowanie wáasne.

Przedstawione niedoskonaáoĞci FN byáy bezpoĞrednią inspiracją powstania modelu
skierowanych liczb rozmytych. Skierowaną liczbĊ rozmytą KosiĔski (KosiĔski i inni,
2002; 2003; KosiĔski, 2006) zdefiniowaá nastĊpująco:
Definicja 4 (KosiĔski, 2006). Skierowaną liczbą rozmytą (OFN) nazywamy uporządkowaną parĊ ሺ݂ௌ ǡ ݃ௌ ሻ ciągáych funkcji ݂ௌ ǣ ሾͲǡͳሿ ՜ Թ݃ௌ ǣ ሾͲǡͳሿ ՜ Թ,
gdzie ݂ௌ  – nazywamy czĊĞcią wznoszącą (ܷܲௌ ), ݃ௌ  – czĊĞcią opadającą (ܹܱܰܦௌ)4.
JeĪeli funkcje ݂ௌ , ݃ௌ  są ĞciĞle monotoniczne, to istnieją do nich funkcje odwrotne
݂ௌିଵ ሺݔሻ, ݃ௌିଵ ሺݔሻ okreĞlone na odpowiednich przedziaáach ܷܲௌ ൌ ൣ݂ௌ ሺͲሻǡ ݂ௌ ሺͳሻ൧ oraz
ܹܱܰܦ
ܰௌ ൌ ൣ݃ௌ ሺͳሻǡ ݃ௌ ሺͲሻ൧ . Do zbiorów ܷܲௌ oraz ܹܱܰܦௌ dodajemy na przedziale
ൣ݂ௌ ሺͳሻǡ ݃ௌ ሺͳሻ൧ funkcjĊ staáą CONST równą 1. Skierowaną liczbĊ rozmytą OFN
bĊdziemy oznaczali dalej w postaci ogólnej przez ܵി൫݂ௌ ሺͲሻǢ ݂ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͲሻ൯.
W przypadku, gdy funkcje ݂ௌିଵ ሺݔሻ, ݃ௌିଵ ሺݔሻ są liniowe OFN nazywamy trapezową
ശሬሬሬԦሺ݂ௌ ሺͲሻǢ ݂ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͲሻሻ. Skierowana
liczbą rozmytą i oznaczamy symbolem ܶݎ
ശሬሬሬԦ
ሺͲሻǢ
ሺͳሻǢ
ሺͳሻǢ
ሺͲሻሻ
liczba rozmyta ܶݎሺ݂ௌ
jest wyznaczona wówczas jednoznacz݂ௌ
݃ௌ
݃ௌ
nie za pomocą czterech liczb ݂ௌ ሺͲሻǡ ݂ௌ ሺͳሻǡ ݃ௌ ሺͳሻǡ ݃ௌ ሺͲሻ gdzie ܷܲௌ ൌ ൣ݂ௌ ሺͲሻǡ ݂ௌ ሺͳሻ൧,
4 Od konferencji ICAISC w 2015 dla uhonorowania i podkreĞlenia wkáadu Profesora KosiĔskiego
(1946–2014) w rozwój modelu skierowanych liczb rozmytych powstaáa propozycja zmiany nazwy
Skierowanych Liczb Rozmytych (ang. Ordered Fuzzy Numbers), na Liczby Rozmyte KosiĔskiego
(ang. Kosinski’s Fuzzy Numbers – KFN).
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ܹܱܰܦ
ܰௌ ൌ ൣ݃ௌ ሺͳሻǡ ݃ௌ ሺͲሻ൧ . Dowolna liczba rzeczywista ܽ  אԹ jest reprezentowana
przez OFN jako ശሬሬሬԦ
ܶݎሺܽǢ ܽǢ ܽǢ ܽሻ.
Wykorzystując funkcje odwrotne ݂ௌିଵ ሺݔሻ, ݃ௌିଵ ሺݔሻ funkcjĊ przynaleĪnoĞci skierowanej liczby rozmytej KosiĔski (2006) okresliá nastĊpująco:

ߤௌ ሺݔሻ ൌ

݂ ۓௌିଵ ሺݔሻܷܲ א ݔௌ ǡ
ۖ
ۖ
ͳ
݂
ௌ ሺͳሻ   ݔ ݃ௌ ሺͳሻǡ
݃ ۔ௌିଵ ሺݔሻܹܱܰܦ א ݔௌ ǡ 
ۖ
ۖ
ͲÏ ݔǤ
ە

(5)

KolejnoĞü funkcji odwrotnych wyznacza skierowanie (orientacjĊ) liczby rozmytej, którą w interpretacji graficznej przedstawia siĊ za pomocą strzaáki. W przypadku
orientacji dodatniej kierunek ܱ ܰܨjest zgodny z kierunkiem osi ܱܺ liczb rzeczywistych, a orientacji ujemnej kierunek ܱ ܰܨjest przeciwny do kierunku osi ܱܺ liczb
rzeczywistych. Przykáady skierowanych liczb rozmytych oraz odpowiadajacych im
funkcji wyznaczonych za pomocą wzoru (5) zaprezentowano na rysunku 3. Warto
tutaj zwróciü uwagĊ, na róĪnice miĊdzy koncepcją skierowanych liczb rozmytych
a koncepcją zbiorów rozmytych, czy teĪ liczb rozmytych Zadeha. ZauwaĪmy, Īe jeĞli
speániony jest warunek (6) lub (7),
݂ௌ ሺͲሻ  ݂ௌ ሺͳሻ  ݃ௌ ሺͳሻ  ݃ௌ ሺͲሻ,

(6)

݂ௌ ሺͲሻ  ݂ௌ ሺͳሻ  ݃ௌ ሺͳሻ  ݃ௌ ሺͲሻ

(7)

to funkcja postaci (5) odpowiada funkcji przynaleĪnoĞci w klasycznym modelu liczb
rozmytych (por. rysunek 3 b, d).
Warunek (6) oznacza, Īe funkcja ݂ௌ  jest ĞciĞle rosnąca lub staáa, a funkcja ݃ௌ  jest
ĞciĞle malejąca, natomiast warunek (7), Īe funkcja ݂ௌ  jest ĞciĞle malejąca lub staáa,
a funkcja ݃ௌ  jest ĞciĞle rosnąca lub staáa. JeĞli ponadto ݂ௌ ሺͲሻ ൏ ݃ௌ ሺͲሻ to mówimy
o orientacji dodatniej liczby rozmytej, jeĞli ݂ௌ ሺͲሻ  ݃ௌ ሺͲሻ o orientacji ujemnej, a gdy
݂ௌ ሺͲሻ ൌ ݃ௌ ሺͲሻ o braku orientacji.
Ponadto OFN ܵി൫݂ௌ ሺͲሻǢ ݂ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͲሻ൯speániająca warunek (6) wyznacza FN
ܵ൫݂ௌ ሺͲሻǢ ݂ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͲሻ൯ opisaną przez ߤௌ ǣ Թ ՜ ሾͲǢ ͳሿ nastĊpująco:
Ͳ ݔ൏ ݂ௌ ሺͲሻǡ
ି ۓଵ
݂
ۖ ௌ ሺݔሻ݂ௌ ሺͲሻ   ݔ൏ ݂ௌ ሺͳሻǡ
ߤௌ ሺݔሻ ൌ ͳ݂ௌ ሺͳሻ   ݔ ݃ௌ ሺͳሻǡ
ି݃ ۔ଵ ሺݔሻ݃ ሺͳሻ ൏  ݔ ݃ ሺͲሻǡ
ௌ
ௌ
ۖ ௌ
݃Ͳ ەௌ ሺͲሻ ൏ ݔǤ

(8)

378

Ewa Roszkowska

Natomiast OFN ܵി൫݂ௌ ሺͲሻǢ ݂ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͲሻ൯ speániająca warunek (7) wyznacza
FN ܵ൫݂ௌ ሺͲሻǢ ݂ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͲሻ൯ opisaną przez ߤௌ ǣ Թ ՜ ሾͲǢ ͳሿ nastĊpująco.
Ͳ ݔ൏ ݃ௌ ሺͲሻǡ
ି ۓଵ
ۖ݃ௌ ሺݔሻ݃ௌ ሺͲሻ   ݔ൏ ݃ௌ ሺͳሻǡ
ߤௌ ሺݔሻ ൌ ͳ݃ௌ ሺͳሻ   ݔ ݂ௌ ሺͳሻǡ
ି ݂ ۔ଵ ሺݔሻ݂ ሺͳሻ ൏  ݔ ݂ ሺͲሻǡ
ௌ
ௌ
ۖ ௌ
݂Ͳ ەௌ ሺͲሻ ൏ ݔǤ

(9)

Skierowaną liczbĊ rozmytą, dla której funkcja (5) nie wyznacza funkcji przynaleĪnoĞci w klasycznym ujĊciu KosiĔski nazywa niewáaĞciwą (np. rysunek 3 f, h).

Rysunek 3. Przykáady skierowanych liczb rozmytych i odpowiadających im funkcji okreĞlonych wzorem (5)
ħródáo: opracowanie wáasne.
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3. DZIAàANIA NA SKIEROWANYCH LICZBACH ROZMYTYCH

PoniĪej przedstawimy definicje i podstawowe wáasnoĞci operacji arytmetycznych
na skierowanych liczbach rozmytych.
ി ൌ ሺ݂ ǡ ݃ ሻǡ ܥി ൌ ሺ݂ ǡ ݃ ሻ ॆ א,
Definicja 5 (KosiĔski, 2006). Niech ܣി ൌ ሺ݂ ǡ ݃ ሻǡ ܤ
ߙ  אԹ . Podstawowe operacje na skierowanych liczbach rozmytych: dodawanie (ْ),
odejmowanie (ٓ), mnoĪenie (ٖ) dzielenie (ٕ) definiuje siĊ nastĊpująco:

1. Suma
ി,
ܥി ൌ ܣി ْ ܤ

gdzie ݂ ሺݕሻ ൌ ݂ ሺݕሻ  ݂ ሺݕሻ݃  ר ሺݕሻ ൌ ݃ ሺݕሻ  ݃ ሺݕሻ.

(10)
(11)

2. RóĪnica
ിǡ,
ܥി ൌ ܣി ْ ܤ

gdzie ݂ ሺݕሻ ൌ ݂ ሺݕሻ  ݂ ሺݕሻ݃  ר ሺݕሻ ൌ ݃ ሺݕሻ  ݃ ሺݕሻ.

(12)
(13)

3. Iloczyn
ി,
ܥി ൌ ܣി ٖ ܤ

gdzie ݂ ሺݕሻ ൌ ݂ ሺݕሻ ή ݂ ሺݕሻ݃ ר ሺݕሻ ൌ ݃ ሺݕሻ ή ݃ ሺݕሻ.

(14)
(15)

4. Iloraz
ി,
ܥി ൌ ܣി ٕ ܤ
ി ് Ͳ oraz ݂ ሺݕሻ ൌ ݂ ሺݕሻȀ݂ ሺݕሻ݃  ר ሺݕሻ ൌ ݃ ሺݕሻȀ݃ ሺݕሻ.
gdzie ܤ

(16)
(17)

5. Iloczyn ܣി przez liczbĊ ߙ  אԹ
ߙ ܣ לി ൌ ܵിሺߙǢ ߙǢ ߙǢ ߙሻ ٖ ܣി.

Algebra skierowanych liczb rozmytych umoĪliwia posáugiwanie siĊ pojĊciami rozmytymi, iloĞciowo nieostrymi, w sposób podobny do rachunku na liczbach rzeczywistych. Jedną z waĪniejszych zalet OFN jest to, Īe nie zawsze wynikiem operacji na
nich jest liczba o wiĊkszym noĞniku. Wykonując operacjĊ arytmetyczną moĪna takĪe
otrzymaü liczbĊ, którą interpretuje siĊ jako liczbĊ rzeczywistą i nazywa singletonem, co
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byáo niemoĪliwe w wyniku wykonywania dziaáaĔ na klasycznych liczbach rozmytych
Dowolna liczba rozmyta posiada takĪe liczbĊ przeciwną oraz odwrotną.
Warto w tym miejscu nadmieniü, Īe operacje arytmetyczne wprowadzone przez
KosiĔskiego są toĪsame z operacjami zdefiniowanymi przez Dubois and Prade
(1978) w sytuacji, gdy OFN posiadają tĊ samą orientacjĊ. Natomiast, gdy liczby
rozmyte posiadają przeciwne orientacje wynikiem dziaáania mogą byü niewáaĞciwe
skierowane liczby rozmyte (KosiĔski i inni, 2003), które nie poddają siĊ juĪ prostej interpretacji.5 Przykáadowo, niewáaĞciwe skierowane liczby rozmyte otrzyശሬሬሬԦሺͳǢ ͵Ǣ Ǣ ͺሻ ْ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺͷǢ ͶǢ ͶǢ ʹሻ oraz mnoĪenia
mamy w wyniku operacji dodawania ܶݎ
ശሬሬሬԦ
ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͳǢ ͵Ǣ ͷǢ ሻ ٖ ܶݎሺͶǢ ͵Ǣ ͵Ǣ ͳሻ.
W praktycznych zastosowaniach spotykamy siĊ z zagadnieniem porównywania
skierowanych liczb rozmytych. NajczĊĞciej wykorzystuje siĊ do tego celu operacjĊ
wyostrzania polegającą na przypisaniu skierowanej liczbie rozmytej liczby rzeczywistej. W literaturze przedmiotu moĪna znaleĨü szereg propozycji wyostrzania liczb
rozmytych (Chen, Hwang, 1992; Yager, Filev, 1994). Podawane są takĪe ogólne kryteria metod wyostrzania stanowiące wytyczne pozwalające tworzyü poprawne modele.
Brak jest jednak jednej uniwersalnej metody wyostrzania, a jej wybór uzaleĪniony jest
do analizowanego problemu oraz poĪądanych przez decydenta wáasnoĞci procedury.
Podane niĪej formuáy wyostrzania dotyczą dodatnich skierowanych liczb rozmytych.
Twierdzenie 1 (KosiĔski, WilczyĔska-Sztyma, 2010). Niech ܵി൫݂ௌ ሺͲሻǢ ݂ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͳሻǢ ݃ௌ ሺͲሻ൯.
Wówczas
߶ௐெ ൫ܵി൯ ൌ ߣ ή ݂ௌ ሺͳሻ  ሺͳ െ ߣሻ ή ݃ௌ ሺͳሻǡ ߣ  אሾͲǢ ͳሿ,

(18)

ଵ

np: ߶ிெ ൫ܵി൯ ൌ ݂ௌ ሺͳሻ߶ெ ൫ܵി൯ ൌ ݃ௌ ሺͳሻ߶ெெ ൫ܵി൯ ൌ ή ሺ݂ௌ ሺͳሻ  ݃ௌ ሺͳሻሻ,
ଶ

߶ீ ൫ܵി൯ ൌ ቐ

భ ሺሻశ ሺሻ
బ ೄ మ ೄ ή൫ೄ ሺ௬ሻିೄ ሺ௬ሻ൯ௗ௬
భ

݂ௌ ሺͲሻ ് ݃ௌ ሺͲሻǡ



(19)

݂ௌ ሺͲሻ ് ݃ௌ ሺͲሻǡ

݂ௌ ሺͲሻ݂ௌ ሺͲሻ ൌ ݃ௌ ሺͲሻǤ

(20)

బ ൫ೄ ሺ௬ሻିೄ ሺ௬ሻ൯ௗ௬

݂ௌ ሺͲሻ݂ௌ ሺͲሻ ൌ ݃ௌ ሺͲሻǡ
ೄ ሺଵሻೄ ሺሻିೄ ሺሻೄ ሺଵሻ

߶ீெ ሺ݂ௌ ǡ ݃ௌ ሻ ൌ

൝ೄ ሺଵሻାೄ ሺሻିೄ ሺሻିೄ ሺଵሻ

5 Ciekawą propozycjĊ modyfikacji teorii skierowanych liczb rozmytych, w której przestrzeĔ liczb
KosiĔskiego jest zamkniĊta ze wzglĊdu na zmodyfikowane dziaáania arytmetyczne zaproponowano w pracy
Piasecki (2017).
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ശሬሬሬԦሺǢ ݍǢ ݎǢ ݏሻ
OdlegáoĞü miĊdzy skierowanymi liczbami rozmytymi ശሬሬሬԦ
ܶݎሺܽǢ ܾǢ ܿǢ ݀ሻ, ܶݎ
wyznacza siĊ zgodnie ze wzorem:
ശሬሬሬԦሺܽǢ ܾǢ ܿǢ ݀ሻǡ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺǢ ݍǢ ݎǢ ݏሻቁ ൌ
݀ ቀܶݎ

(21)
ൌ ඥͲǡʹͷሺሺܽ െ ሻଶ  ሺܾ െ ݍሻଶ  ሺܿ െ ݎሻଶ  ሺ݀ െ ݏሻଶ .

Ponadto
ശሬሬሬԦሺǢ ݍǢ ݎǢ ݏሻቁ ൌ
ശሬሬሬԦሺܽǢ ܾǢ ܿǢ ݀ሻǡ ܶݎ
 ቀܶݎ
ശሬሬሬԦሺሺܽǡ ሻ Ǣ ሺܾǡ ݍሻ Ǣ ሺܿǡ ݎሻ Ǣ ሺ݀ǡ ݏሻሻ,
ൌ ܶݎ

(22)

ശሬሬሬԦሺܽǢ ܾǢ ܿǢ ݀ሻǡ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺǢ ݍǢ ݎǢ ݏሻቁ ൌ
 ቀܶݎ
ശሬሬሬԦሺሺܽǡ ሻ Ǣ ሺܾǡ ݍሻ Ǣ ሺܿǡ ݎሻ Ǣ ሺ݀ǡ ݏሻሻ.
ൌ ܶݎ

(23)

4. PRZYKàADY INTERPRETACJI ORIENTACJI SKIEROWANYCH LICZB ROZMYTYCH

Bilgiç, Türken (2000) wyróĪniają piĊü sposobów interpretacji informacji przenoszonej przez zbiory rozmyte: w terminach wiarygodnoĞci, zbiorów losowych, podobieĔstwa, uĪytecznoĞci oraz pomiaru. Metody konstrukcji funkcji przynaleĪnoĞci mogą
wykorzystywaü oceny eksperta (zespoáu ekspertów) a takĪe wyniki obiektywnych
pomiarów. W swoje pracy Bilgiç i Türken opisują takĪe gáówne metody oceny funkcji
przynaleĪnoĞci tj. metoda ankietowa, bezpoĞredniej oceny, oceny odwrotnej, oceny
przedziaáowej, metodĊ egzemplifikacji oraz metodĊ porównaĔ parami.
Dwie podstawowe interpretacje liczby rozmytej, to: stopieĔ, w jakim zmienna
posiada pewną wáasnoĞü oraz moĪliwoĞü, z jaką pewna wielkoĞü przyjmie okreĞloną
wartoĞü. InterpretacjĊ tĊ moĪna takĪe przenieĞü na skierowane liczby rozmyte, którym
odpowiada klasyczna funkcja przynaleĪnoĞci. Dodatkowo skierowanie liczby rozmytej
rozszerza potencjalne moĪliwoĞci interpretacji, a takĪe zastosowaĔ liczb rozmytych.
W pracach KosiĔski (2006), Kacprzak (2010) znajdziemy przykáady wykorzystania
orientacji skierowanej liczby rozmytej np. do opisu prognoz, tendencji, ocen, charakteru zmian wartoĞci cechy czy parametrów. SytuacjĊ poĪądanego wzrostu wartoĞci
cechy reprezentuje dodatnia orientacja skierowanej liczby rozmytej, a niepoĪądanego
wzrostu ujemna orientacja liczby rozmytej. W pracy WilczyĔska-Sztyma (2009)
przedstawiono rozwaĪania na temat obserwacji rozmytej, gdzie „czas lub monotonicznoĞü (narastanie, zanikanie zjawiska) moĪe byü dla projektanta systemu decydującym czynnikiem wpáywającym na skierowanie liczb”, moĪliwoĞci interpretacji
skierowania liczby rozmytej jako wyznacznika kierunku ruchu, do analizy tendencji
oraz dynamiki badanego zjawiska.
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OrientacjĊ skierowanej liczby rozmytej moĪna takĪe wykorzystaü do reprezentacji
typu kryterium w rozmytych metodach wielokryterialnych. W przypadku kryterium
typu zysk, tzn. „im wiĊcej tym lepiej” dane mogą byü reprezentowane przez skierowane liczby rozmyte o dodatniej orientacji, a typu strata, tzn. „im mniej tym lepiej”
o ujemnej orientacji (Kacprzak, Roszkowska, 2014, 2016).
PoniĪej zaprezentowano wybrane przykáady wskazujące na róĪne moĪliwoĞci interpretacji orientacji skierowanych liczb rozmytych.
Przykáad 1. Liczba rozmyta moĪe oznaczaü stopieĔ, w jakim obiekt posiada pewną
wáasnoĞü. Cena towaru na poziomie „okoáo 102,5 PLN”, wahająca siĊ miĊdzy wartoĞciami 100 PLN i 105 PLN moĪe byü reprezentowana przez skierowaną trapezową
liczbĊ rozmytą. WartoĞü 102,5 PLN oznacza dokáadnie cenĊ 102,5 PLN, czyli wáasnoĞü
speániona jest w stopniu 1, wartoĞci poniĪej 102 PLN oraz powyĪej 105 PLN juĪ brak
tej wáasnoĞci (okoáo 102,5 PLN), czyli wáasnoĞü w stopniu 0. WartoĞci pomiĊdzy
100 PLN oraz 105 PLN bĊdą ceną okoáo w róĪnym stopniu, przy czym im cena bliĪsza
jest 102 PLN, tym stopieĔ bliĪszy jest 1. PoniewaĪ dla Sprzedającego „im wyĪsza
cena tym lepiej”, wiĊc cena „okoáo 102,5 PLN” bĊdzie reprezentowana przez skierowana liczbĊ rozmytą ശሬሬሬԦ
ܶݎ൫ͳͲͲǢ ͳͲʹǡͷǢ ͳͲʹǡͷǢ ͳͲͷ൯ o dodatniej orientacji. Z kolei dla
Kupującego, gdzie „im niĪsza cena tym lepiej” – przez skierowaną liczbĊ rozmytą
ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͳͲͷǢ ͳͲʹǡͷǢ ͳͲʹǡͷǢ ͳͲͲሻ o ujemnej orientacji.
Kupujący moĪe takĪe uwaĪaü, cenĊ zakupu na poziomie „okoáo 102,5 PLN” za
ܶݎ൫ͳͲͲǢ ͳͲʹǡͷǢ ͳͲʹǡͷǢ ͳͲͷ൯ reprezentuje
cenĊ „wysoką”, wówczas liczba rozmyta ശሬሬሬԦ
wyraĪenie „cena wysoka”. Z kolei Sprzedający cenĊ sprzedaĪy „okoáo 102,5 PLN”
ശሬሬሬԦሺͳͲͷǢ ͳͲʹǡͷǢ ͳͲʹǡͷǢ ͳͲͲሻ reprezentuje
uznaje za niską. Wówczas liczba rozmyta ܶݎ
dla Sprzedającego wyraĪenie „cena niska”.
Przykáad 2. Skierowanie liczby rozmytej moĪe okreĞlaü rodzaj kryterium w rozmytych metodach wielokryterialnych, tzn. w przypadku kryterium typu zysk zmienne
reprezentowane są przez skierowane liczby rozmyte o dodatniej orientacji, a kryterium
typu strata przez skierowane liczby rozmyte o ujemnej orientacji (rysunek 4).
a) Sprzedający

b) Kupujący

Rysunek 4. Reprezentacja ceny towaru w negocjacjach miĊdzy kupującym i sprzedającym
za pomocą skierowanych liczb rozmytych
ħródáo: opracowanie wáasne.
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Przykáad 3. Liczba rozmyta moĪe byü pewnego rodzaju odpowiednikiem rozkáadu prawdopodobieĔstwa i przedstawiaü rozkáad moĪliwoĞci zaistnienia pewnego
ശሬሬሬԦሺܽǢ ܾǢ ܿǢ ݀ሻ przedzdarzenia. Przyjmijmy, Īe trapezowa skierowana liczba rozmyta ܶݎ
stawia rozkáad moĪliwoĞci przyszáego np. przychodu, kosztu czy zyskiem firmy, który
w danym momencie jest nieznany, a zostaá wygenerowanego na podstawie dialogu
z ekspertami, ich wiedzy lub subiektywnego odczucia (Norwich, Turksen, 2004).
Ekspert uwaĪa, iĪ wartoĞci poza przedziaáem ሺܽǡ ݀ሻ są niemoĪliwe, wartoĞci z przedziaáu ሺܿǡ ݀ሻ są moĪliwe w stopniu 1, a pozostaáe wartoĞci w róĪnym stopniu, ale tym
wiĊkszym, im bliĪsze są one liczbie z przedziaáu ሺܿǡ ݀ሻ. Skierowanie liczby rozmytej
wykorzystuje siĊ do zobrazowania tendencji wzrostowej lub spadkowej. JeĞli istnieje
przypuszczenie, Īe przychód/zyski/dochód/ bĊdą rosáy w czasie wtedy skierowanie
liczby rozmytej bĊdzie dodatnie, przeciwnym przypadku – ujemne. Tabela 1 zawiera
wyznaczony przewidywalny dochód firmy, gdzie przychody i koszty wyraĪone zostaáy
za pomocą skierowanych liczb rozmytych (por. WilczyĔska-Sztyma, 2009).
Tabela 1.
Reprezentacja prognozowanego przychodu, kosztów oraz dochodu firmy
za pomocą skierowanych liczb rozmytych
Lp.

Przychód (P)

Koszty (K)

Dochód (D = P – K)

1.

ശሬሬሬԦሺͳͲͲǢ ͳͲʹǢ ͳͲͶǢ ͳͳͲሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͷͲǢ ͷͳǢ ͷʹǢ ͷͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͷͲǢ ͷͳǢ ͷʹǢ ͷͷሻ
ܶݎ

2.

ശሬሬሬԦሺͳͲͲǢ ͳͲʹǢ ͳͲͶǢ ͳͳͲሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͷͲǢ ͲǢ ʹǢ Ͳሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͷͲǢ ͶʹǢ ͶʹǢ ͶͲሻ
ܶݎ

3.

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͳͲͲǢ ͳͲʹǢ ͳͲͶǢ ͳͳͲሻ

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͷͲǢ ͶͺǢ ͶǢ Ͷͷሻ

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͷͲǢ ͷͶǢ ͷͺǢ ͷሻ

4.

ശሬሬሬԦሺͳͲͲǢ ͳͲʹǢ ͳͲͶǢ ͳͳͲሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͷͲǢ ͷǢ Ǣ Ͳሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͷͲǢ ͵Ǣ ͵ͺǢ ͶͲሻ
ܶݎ

ħródáo: opracowanie wáasne.

ZaáóĪmy, Īe przychód firmy zostaá przedstawiony za pomocą liczby
ശሬሬሬԦሺͳͲͲǢ ͳͲʹǢ ͳͲͶǢ ͳͳͲሻ. WartoĞü 100 jest wyjĞciowym punktem, dla kórego prognoܶݎ
zowane przychody mają wzrosnąü, a przedzial przedziaá (102,104) informuje o prognozowanych optymalnych wartoĞciach przychodu.
ܶݎሺͷͲǢ ͷͷǢ ͷͺǢ Ͳሻ.
1) Prognozowane koszty zostaáy przedstawione za pomocą liczby ശሬሬሬԦ
Wówczas wzrostowi kosztów od 50 do 55, odpowiada wzrost prognozowanych
przychodów od 100 do 110, ale takĪe wzrost prognozowanego dochodu od 50 do 55.
ܶݎሺͷͲǢ ͲǢ ʹǢ Ͳሻ.
2) Prognozowane koszty zostaáy przedstawione za pomocą liczby ശሬሬሬԦ
Wówczas wzrostowi kosztów od 50 do 70 odpowiada wzrost prognozowanych
przychodów od 100 do 110, ale spadek dochodu od 50 do 40.
ശሬሬሬԦሺͷͲǢ ͶͺǢ ͶǢ Ͷͷሻ.
3) Prognozowane koszty zostaáy przedstawione za pomocą liczby ܶݎ
Wówczas spadkowi kosztów od 50 do 45 odpowiada wzrost prognozowanych
przychodów od 100 do 110 oraz wzrost dochodu od 50 do 65.
ശሬሬሬԦሺͷͲǢ ͷǢ Ǣ Ͳሻ.
4) Prognozowane koszty zostaáy przedstawione za pomocą liczby ܶݎ
W wyniku dziaáania odejmowania na liczbach skierowanych otrzymujemy niewáaĞciwą liczbĊ rozmytą.
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Przykáad 4. Zbiory rozmyte umoĪliwiają opis zjawisk przy uĪyciu okreĞleĔ jakoĞciowych. PojĊcie zmiennej lingwistycznej, która przyjmuje jako swe wartoĞci wyraĪenia z jĊzyka naturalnego, utoĪsamiane z okreĞlonymi zbiorami rozmytymi zostaáo
wprowadzone przez Zadeha (1975). WyraĪenia z jĊzyka potocznego np.: bardzo sáaby,
slaby, Ğredni, dobry, bardzo dobry itp. mogą byü zapisane formalnie w postaci odpowiednio skonstruowanych zbiorów rozmytych. PoniĪej przedstawimy propozycjĊ skali
numerycznej oraz opartej na niej lingwistycznej wykorzystującej skierowane liczby
rozmyte. Skierowanie liczby rozmytej pozwala na rozszerzenie skali numerycznej
zadanej okreĞleniami typu dokáadnie a, przez wyraĪenia co najmniej a oraz co najwyĪej, a w konsekwencji rozszerzenie skali lingwistycznej zadanej okreĞleniami np.
dobry, przez wyraĪenia co najwyĪej dobry, co najmniej dobry. Do okreĞlenia wartoĞci
liczbowej wyraĪeĔ lingwistycznych wykorzystamy skierowane trapezowe liczby rozmyte (rysunek 5, tabela 2), (Kacprzak, Roszkowska, 2014, 2016).
a)

b)

c)

a) dokáadnie a („a”)

b) „co najmniej” a,
(„nie wiĊcej” niĪ a+1)
(CNM.a)

c) „co najwyĪej” a+1
(ale nie mniej niĪ a)
(CNW.a)

Rysunek 5. Skierowane liczby rozmyte i ich numeryczna interpretacja
ħródáo: opracowanie wáasne (por. Kacprzak, Roszkowska, 2016).

Zaletą proponowanego podejĞcia jest fakt, Īe, w wyniku dziaáaĔ na wyraĪeniach
typu „co najmniej” oraz „co najwyĪej” moĪliwe jest otrzymanie ocen dokáadnych,
reprezentowanych przez singletony. Mamy mianowicie:
ശሬሬሬԦ
ശሬሬሬԦሺܽ  ܾǢ ܽ  ܾǢ ܽ  ܾǢ ܽ  ܾሻ.
ശሬሬሬԦݎԦሺǢ Ǣ  െ Ͳ ǡͷǢ  െ ͳሻ ൌ ܶݎ
ܶݎሺǢ Ǣ   ͲǡͷǢ   ͳሻ ْ ܶݎ
Tabela 2.
Skala lingwistyczna oraz skala numeryczna oparta na skierowanych liczbach rozmytych
Skala
lingwistyczna

Skala
Numeryczna

Skierowana trapezowa liczba rozmyta

ࡿ

1

ശሬԦ ൌ ࢀ࢘
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ Ǣ ሻ
ࢄ

Co najmniej Bardzo Sáaby

ܮǤ ܵܤ

ܯܰܥǤ ͳ

ിீଵ ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺͳǢ ͳǢ ͳǡǡͷǢ ʹሻ
ܺ

Co najwyĪej Sáaby

ܯǤ ܵ

ܹܰܥǤ ʹ

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ͳǡǡͷǢ ͳሻ
ിଶ ൌ ܶݎ
ܺ

Zmienne lingwistyczne
Bardzo sáaby
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Tabela 2. (cd.)
Skala
lingwistyczna

Skala
Numeryczna

Skierowana trapezowa liczba rozmyta

ࡿ

2

ശሬԦ ൌ ࢀ࢘
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ Ǣ ሻ
ࢄ

Co najmniej Sáaby

ܮǤ ܵ

ܰܥǤ ʹ

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǤ ǡͷǢ ͵ሻ
ിீଶ ൌ ܶݎ
ܺ

Co najwyĪej ĝredni

ܯǤ ܴ

ܹܰܥǤ ͵

ിଷ ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵Ǣ ʹǡǡͷǢ ʹሻ
ܺ

ࡿࡾ

3

ശሬԦ ൌ ࢀ࢘
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ Ǣ ሻ
ࢄ

Co najmniej ĝredni

ܮǤ ܴܵ

ܹܰܥǤ ͵

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ǡǡͷǢ Ͷሻ
ിீଷ ൌ ܶݎ
ܺ

Co najwyĪej Dobry

ܯǤ ܦ

ܰܥǤ Ͷ

ശሬሬሬԦሺͶǢ ͶǢ ͵ǡͷǢ ͵ሻ
ിସ ൌ ܶݎ
ܺ

ࡰ

4

ശሬԦ ൌ ࢀ࢘
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ Ǣ ሻ
ࢄ

ܮǤ ܦ

ܹܰܥǤ Ͷ

ശሬሬሬԦሺͶǢ ͶǢ ͶǡͷǢ ͷሻ
ിீସ ൌ ܶݎ
ܺ

ܯǤ ܦܤ

ܧܮǤ ͷ

ശሬሬሬԦሺͷǢ ͷǢ ͶǡͷǢ Ͷሻ
ിହ ൌ ܶݎ
ܺ

ࡰ

5

ശሬԦ ൌ ࢀ࢘
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ Ǣ ሻ
ࢄ

Zmienne lingwistyczne
Sáaby

ĝredni

Dobry
Co najmniej Dobry
Co najwyĪej Bardzo Dobry
Bardzo Dobry

Zmienne lingwistyczne pogrubione odpowiadają skali numerycznej „dokáadnie a”, a = 1,2,3,4,5.
ħródáo: opracowanie wáasne (por. Kacprzak, Roszkowska, 2016).

Podstawowa 5-stopniowa skala numeryczna oraz lingwistyczna oparta na skierowanych liczbach rozmytych ma postaü:
ി ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ Ǣ ሻǣ ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡͷൟ.
ܲܵ ܮൌ ൛ܺ

(24)

Rozszerzona 5-skala numeryczna oraz lingwistyczna oparta na skierowanych liczbach
rozmytych ma postaü:
ി ǣ ݆ ൌ ͳǡ ǥ ǡͷൟ  ൛ܺ
ി ǣ ݆ ൌ ʹǡ ǥ ǡͷൟ  ൛ܺ
ിீ ǣ ݆ ൌ ͳǡ ǥ ǡͶൟ,
ܵ ܮൌ ൛ܺ

(25)

ി ൌ ܶݎ
ി ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ Ǣ ሻǡܺ
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ  െ ͲǡͷǢ  െ ͳሻ , ܺ
ിீ ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ   ͲǡͷǢ   ͳሻ .
gdzie: ܺ
5. METODY WIELOKRYTERIALNE
OPARTE NA SKIEROWANYCH LICZBACH ROZMYTYCH

Wielokryterialne wspomaganie decyzji jest dyscypliną naukową wywodzącą siĊ
z badaĔ operacyjnych i definiowaną jako rozwiązywanie záoĪonych problemów decyzyjnych, w których uwzglĊdnia siĊ wiele, czĊsto przeciwstawnych punktów widzenia.
Metodami wielokryterialnymi okreĞlane są metody konstrukcji rankingu, wyboru lub
klasyfikacji, które uwzglĊdniają istnienie wielu kryteriów podlegających optymalizacji (Chen, Hwang, 1992; Trzaskalik, 2014). Wariant decyzyjny na etapie wstĊpnym
skáadaü siĊ moĪe z wartoĞci nieporównywalnych ze sobą np. wartoĞci rzeczywistych,
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przedziaáowych, rozmytych czy zmiennych lingwistycznych. Stąd niezbĊdna jest jego
konwersja do postaci umoĪliwiającej operacje porównawcze. Przyjmujemy, Īe dowolny
wariant decyzyjny jest reprezentowany przez skierowane trapezowe liczby rozmyte.
Problem decyzyjny moĪna opisaü nastĊpująco:
Niech
– ࣠ ൌ ሼܥଵ ǡ ܥଶ ǡ ǥ ǡ ܥ ሽ – zbiór kryteriów,
– ࣲ ൌ ሼܣଵ ǡ ܣଶ ǡ ǥ ǡ ܣ ሽ – zbiór wariantów decyzyjnych,
ിǡଵ ǡ ܺ
ിǡଶ ǡ ǥ ǡ ܺ
ിǡ ൯ – reprezentacja wariantu decyzyjnego przez skierowane
– ܣ ൌ ൫ܺ
ിǡ ܶݎ
ശሬሬሬԦ൫ܽ Ǣ ܾ Ǣ ܿ Ǣ ݀ ൯ – reprezentacja i-tego
trapezowe liczby rozmyte, gdzie ܺ
wariantu decyzyjnego ze wzglĊdu na j-te kryterium, ܽ ǡ ܾ ǡ ܿ ǡ ݀  אԹ , ܽ  Ͳ.
ിǡ jest trapezową liczbą
Dodatkowo, w przypadku, gdy j jest kryterium typu zysk ܺ
rozmytą o dodatniej orientacji, a gdy j – kryterium typu strata – o ujemnej orientacji.
–  ݓൌ ሾݓଵ ǡ ݓଶ ǡ ǥ ǡ ݓ ሿ – wektor wag, ݓ  אԹ oraz σୀଵ ݓ ൌ ͳ.
W metodach wielokryterialnym istotną rolĊ odgrywa operacja normalizacji zmiennych. PoniĪej prezentujemy dwie formuáy normalizacyjne dla skierowanych liczb rozmytych, które są odpowiednikami formuá normalizacyjnych dla klasycznych liczb
rozmytych (Chen, 2000; Roszkowska, 2014):
a)
ೕ
ೕ
ೕ
ௗೕ
ശሬሬሬԦ
ܺ݊ǡ ൌ ൬ ೌೣ Ǣ ೌೣ Ǣ ೌೣ Ǣ ೌೣ൰ jeĞli j jest kryterium typu zysk,
ௗೕ
ௗೕ
ௗೕ
ௗೕ
(26)
ೕ ೕ ೕ ೕ
ശሬሬሬԦ
ܺ݊ǡ ൌ ൬
Ǣ
Ǣ
Ǣ
൰ jeĞli j jest kryterium typu strata,
ೕ

ೕ

ೕ

ௗೕ

gdzie ܽ ൌ  ܽ , ݀௫ ൌ ݉ܽݔ ݀ .
b)
ശሬሬሬԦǡ ൌ ቌ
ܺ݊

ೕ ିೕ
ௗೕೌೣ ିೕ

Ǣ

ೕ ିೕ
ௗೕೌೣ ିೕ

Ǣ

ೕ ିೕ
ೌೣషೌ
ೕ
ௗೕ

Ǣ

ௗೕ ିೕ
ௗೕೌೣ ିೕ

ቍ jeĞli

j jest kryterium typu zysk,
(27)

ശሬሬሬԦǡ ൌ ቌ
ܺ݊

ௗೕೌೣ ିೕ

Ǣ

ௗೕೌೣ ିೕ

ௗೕೌೣ ିೕ ௗೕೌೣ ିೕ

Ǣ

ௗೕೌೣ ିೕ
ೌೣషೌ
ೕ
ௗೕ

Ǣ

ௗೕೌೣ ିௗೕ
ௗೕೌೣ ିೕ

ቍ

jeĞli j jest kryterium typu strata,

gdzie ܽ ൌ  ܽ , ݀௫ ൌ ݉ܽݔ ݀ wyznaczane są z wykorzystaniem wzorów
(23) – (22).
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FSAW OPARTA NA SKIEROWANYCH LICZBACH ROZMYTYCH

W rozmytej procedurze SAW (FSAW) wariantowi decyzyjnemu przypisuje siĊ
kombinacjĊ liniową wektora wagowego oraz znormalizowanych wartoĞci opcji wariantów decyzyjnych zgodnie ze wzorem (por. Kacprzak, Roszkowska, 2016):
ശሬሬሬԦǡଵ ْ ݓଶ ݊ܺ ל
ശሬሬሬԦǡଶ ْ ǥ ْ ݓ ݊ܺ ל
ശሬሬሬԦǡ,
 ܹܣܵܨሺܣ ሻ ൌ ݓଵ ݊ܺ ל

(28)

gdzie ݓ  אԹ oraz σୀଵ ݓ ൌ ͳ.
W sytuacji, gdy warianty decyzyjne są oceniane na wspólnej skali lingwistycznej,
czyli
ിǡ  ܵܮאൌ ൛ܺ
ി ǣ ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݎൟ  ൛ܺ
ി ǣ ݆ ൌ ʹǡ͵ǡͶǡ ݎൟ  ൛ܺ
ിீ ǣ ݆ ൌ ͳǡʹǡ͵ǡ  ݎെ ͳൟǡ,
ܺ
ി ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ Ǣ ሻ, ܺ
ിீ ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ   ͲǡͷǢ   ͳሻ moĪemy
ി ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ  െ ͲǡͷǢ  െ ͳሻ, ܺ
gdzie: ܺ
przyjąü:
ിǡଵ ْ ݓଶ ܺ ל
ിǡଶ ْ ǥ ْ ݓ ܺ ל
ിǡ,
ܹܣܵܨ ሺܣ ሻ ൌ ݓଵ ܺ ל

(29)

gdzie ݓ  אԹ oraz σୀଵ ݓ ൌ ͳ.
NastĊpnie do porównania liczb skierowanych liczb rozmytych moĪna wykorzystaü
jedną z operacji wyostrzania skierowanych liczb rozmytych ((18) – (20)).
FTOPSIS OPARTA NA SKIEROWANYCH LICZBACH ROZMYTYCH

W przypadku rozmytej metody FTOPSIS z wykorzystaniem skierowanych trapezowych liczb rozmytych wyznacza siĊ dodatkowo rozwiązanie idealne oraz anty-idealne.
Rozwiązanie idealne ma postaü:
 ܵܫܲܨൌ ൫ܫിଵ Ǣ ܫിଶ Ǣ ǥ Ǣ ܫി ൯ ॆ א ,

(30)

ശሬሬሬԦ z wykorzystaniem wzoru (22).
gdzie ി
ܫ ൌ  ܺ݊
Rozwiązanie anty-idealne ma postaü:
ശሬሬԦଵ ǡ ܫܣ
ശሬሬԦଶ ǡ ǥ ǡ ܫܣ ൯ ॆ א ,
 ܵܫܰܨൌ ൫ܫܣ
ശሬሬԦ ൌ ݉݅݊ ܺ݊
ശሬሬሬԦ z wykorzystaniem wzoru (23).
gdzie ܫܣ

(31)
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JeĞli warianty decyzyjne są oceniane na wspólnej skali lingwistycznej (22), czyli
ിǡ  ܵܮאൌ ൛ܺ
ി ǣ ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݎൟ  ൛ܺ
ി ǣ ݆ ൌ ʹǡ͵ǡͶǡ ݎൟ  ൛ܺ
ിீ ǣ ݆ ൌ ͳǡʹǡ͵ǡ  ݎെ ͳൟ,
ܺ

przyjmujemy
ി
ി oraz ܫܣ
ശሬሬԦ ൌ ܺ
ിଵ  ݎൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊ .
ܫ ൌ ܺ

(32)

WartoĞü syntetycznego miernika (oceny) i-tego wariantu ܣ obliczamy zgodnie ze
wzorem (por. Kacprzak, Roszkowska, 2014):
ܵܫܱܵܲܶܨሺܣ ሻ ൌ

ௗ൫ ǡிேூௌ൯

,

ௗ൫ ǡிேூௌ൯ାௗ൫ ǡிூௌ൯

(33)

gdzie:
ശሬሬሬԦǡ ǡ ി
݀ሺܣ ǡ ܵܫܲܨሻ ൌ σୀଵ ݓ ή ݀൫ܺ݊
ܫ ൯ – odlegáoĞü wariantu decyzyjnego ܣ od FPIS,

ശሬሬԦଵ ൯ – odlegáoĞü wariantu decyzyjnego ܣ od FNIS
ിǡ ǡ ܫܣ
݀ሺܣ ǡ ܵܫܰܨሻ ൌ σୀଵ ݓ ή ݀൫ܺ
(i = 1,2,…,m) z wykorzystaniem wzoru (21).
Warianty decyzyjne ze zbioru ࣲ ൌ ሼܣଵ ǡ ܣଶ ǡ ǥ ǡ ܣ ሽ porządkujemy nastĊpnie
liniowo ze wzglĊdu na malejącą wartoĞü miernika ich oceny ܵܫܱܵܲܶܨሺܣ ሻ.
Warto przy tym zaznaczyü, Īe zaletą skali lingwistycznej (24) jest to, iĪ w wyniku
operacji na skierowanych trapezowych liczbach rozmytych w procedurze FSAW lub
FTOPSIS otrzymujemy tylko wáaĞciwe skierowane liczby rozmyte. Proponowane
podejĞcie budowy skali lingwistycznej wykorzystującej skierowanie liczby rozmytej
moĪe byü modyfikowane, trzeba jednak uwzglĊdniü problem wystąpienia i ewentualnej interpretacji niewáaĞciwej skierowanej liczby rozmytej jako wynik cząstkowych
operacji procedury agregującej cząstkowe oceny.
6. PRZYKàAD OBLICZENIOWY

W niniejszym opracowaniu uĪytecznoĞü metody FSAW oraz FTOPSIS zaprezentowano na przykáadzie budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych. NarzĊdzia
wielokryterialnej analizy decyzyjnej (Kilgour i inni, 2010; Salo, Hämäläinen, 2010)
są z powodzeniem do budowy systemu oceny ofert ze wzglĊdu na fakt, Īe analiza
negocjacyjna wymaga zwykle uwzglĊdnienia jednoczeĞnie wielu konfliktowych kwestii stanowiących przedmiot rozmów. Metody rozmyte, tj. FSAW oraz FTOPSIS mogą
byü przydatne szczególnie do oceny ofert negocjacyjnych w sáabo ustrukturyzowanych
problemach negocjacyjnych, tzn. w sytuacji, gdy informacja o wartoĞciach opcji jest
nieprecyzyjna, niedokáadna lub okreĞlona za pomocą wyraĪeĔ werbalnych, a takĪe
gdy ocena wariantów porozumienia wymaga uwzglĊdnienia danych z róĪnych Ĩródeá
i o róĪnym charakterze.
Prezentowany przykáad, oparty na danych umownych, nie wykorzystuje wszystkich
potencjalnych zastosowaĔ metod: FSAW i FTOPSIS opartych na OFN do analizy
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procesu negocjacji i sáuĪy jedynie jako jej ilustracja6. W pracy rozwaĪamy problem
negocjacji kontraktu menedĪerskiego miĊdzy firmą a potencjalnym dyrektorem (por.
Wachowicz, 2010). Budujemy system oceny kontraktu kandydata na dyrektora ze
wzglĊdu na trzy kwestie: ݂ଵ – wysokoĞü zarobków [w PLN], ݂ଶ – pensum urlopu
gwarantowanego [w dniach] oraz ݂ଷ – warunki ubezpieczenia na Īycie w ramach kontraktu. Przyjmujemy, Īe obszary negocjacji dla poszczególnych kwestii mają postaü:
݂ଵ <10 000 PLN, 24 000 PLN> dla ݂ଵ; <20,37> dla ݂ଶ ; {pracownik, 20% pracownik,
80% pracodawca; 50% pracownik, 50% pracodawca; 80% pracownik, 20% pracodawca; pracodawca} dla ݂ଷ . Dla kandydata na dyrektora kwestie ݂ଵ, ݂ଶ są typu zysk,
݂ଷ jest kwestią opisaną werbalnie.
Przypadek 1 (skierowane liczby rozmyte). Przyjmujemy, Īe kandydat na dyrektora
zdecydowaá siĊ na werbalną ocenĊ kwestii przy wykorzystaniu skali lingwistycznej
(tabela 2). Kandydat na dyrektora jest w stanie zaakceptowaü pewne ustĊpstwa blisko
opcji opisujących werbalnie warunki ubezpieczenia np. traktując opcjĊ ubezpieczenia:
50% pracownik, 50% pracodawca jako Q; warunek 60% pracownik, 60% pracodawca
ocenia jako prawie Q (bĊdziemy go oznaczaü jako ܮǤ ), a 40% pracownik, 60% pracodawca ocenia jako trochĊ lepszy niĪ Q oznaczając 0Ǥ . Przyjmujemy, Īe wektor
okreĞlający istotnoĞü kwestii ma postaü:  ݓൌ  ሾͲǡͷǢ Ͳǡ͵Ǣ Ͳǡʹሿ. Mechanizm ewaluacji
opcji negocjacyjnych kandydata na dyrektora zawarto w tabeli 3.
Tabela 3.
Mechanizm ewaluacji opcji negocjacyjnych przez kandydata na dyrektora
z wykorzystaniem skali lingwistycznej
Zarobki

Skala
lingwistyczna

Urlop

Skala
lingwistyczna

Ubezpieczenie
na Īycie

<10–12)

ࡿ

<20–21)

ࡿ

<12–12,5)

ܮǤ ܵܤ

22

ܮǤ ܵܤ

90% pracownik,
10% pracodawca

ܮǤ ܵܤ

<12,5–13)

ܯǤ ܵ

23

ܯǤ ܵ

85% pracownik,
15% pracodawca

ܯǤ ܵ

<13–15)

ࡿ

<24–25)

ࡿ

80% pracownik,
20% pracodawca

ࡿ

<15–15,5)

ܮǤ ܵ

26

ܮǤ ܵ

70% pracownik,
30% pracodawca

ܮǤ ܵ

<15,5–16)

ܯǤ ܴ

27

ܯǤ ܴ

60% pracownik,
40% pracodawca

ܯǤ ܴ

pracownik

Skala
lingwistyczna

ࡿ

6 Szerzej o zastosowaniach metod wielokryterialnych do analizy procesu negocjacji np. Salo,
Hämäläinen (2010), Roszkowska, Wachowicz (2016), fuzzy TOPSIS (Roszkowska, Wachowicz, 2015a),
fuzzy SAW (Roszkowska, 2014).
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Tabela 3. (cd.)
Zarobki

Skala
lingwistyczna

Urlop

Skala
lingwistyczna

Ubezpieczenie
na Īycie

Skala
lingwistyczna

<16–18)

ࡿࡾ

<28–29)

ࡿࡾ

50% pracownik,
50% pracodawca

ࡿࡾ

<18–18,5)

ܮǤ ܴܵ

30

ܮǤ ܴܵ

40% pracownik,
60% pracodawca

ܮǤ ܴܵ

<18,5–19)

ܯǤ ܦ

31

ܯǤ ܦ

30% pracownik,
70% pracodawca

ܯǤ ܦ

<19–21)

ࡰ

<32–33)

ࡰ

20% pracownik,
80% pracodawca

ࡰ

<21–21,5)

ܮǤ ܦ

34

ܮǤ ܦ

15% pracownik,
85% pracodawca

ܮǤ ܦ

<21,5–22)

ܯǤ ܦܤ

35

ܯǤ ܦܤ

50% pracownik,
50% pracodawca

ࡿࡾ

<22–24>

ࡰ

<36–37)

ࡰ

pracodawca

ࡰ

ħródáo: opracowanie wáasne.

Przyjmujemy nastĊpnie, Īe kandydat na dyrektora ocenia dziesiĊü wstĊpnie wybranych ofert. Oferty te wraz z ich ocenami lingwistycznymi zaprezentowano w tabeli 4.
W kolejnym kroku analizy dokonano transformacji ocen lingwistycznych na skierowane trapezowe liczby rozmyte zgodnie z przyjĊta skalą lingwistyczną (26), a nastĊpnie dokonano agregacji ocen cząstkowych za pomocą rozmytej metody FSAW oraz
FTOPSIS.
Tabela 4.
Ocena wybranych ofert kontraktu menadĪerskiego
Zarobki [PLN]
Oferta

Urlop [dni]

Ubezpieczenie na Īycie
Ocena
lingwistyczna

Opcja

Ocena
lingwistyczna

Opcja

Ocena
lingwistyczna

A1

11

ࡿ

36

ࡰ

90% pracownik,
10% pracodawca

A2

13

ࡿ

30

ܮǤ ܴܵ

pracodawca

ࡰ

A3

13

ࡿ

30

ܮǤ ܴܵ

40% pracownik,
60% pracodawca

ܮǤ ܴܵ

A4

14

ࡿ

30

ܮǤ ܴܵ

30% pracownik,
70% pracodawca

ܯǤ ܦ

A5

14

ࡿ

31

ܯǤ ܦ

40% pracownik,
60% pracodawca

ܮǤ ܴܵ

Opcja

ܮǤ ܵܤ
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Tabela 4. (cd.)
Zarobki [PLN]
Oferta

Ubezpieczenie na Īycie

Urlop [dni]

Ocena
lingwistyczna

Opcja

Ocena
lingwistyczna

Opcja

Ocena
lingwistyczna

A6

14

ࡿ

31

ܯǤ ܦ

30% pracownik,
70% pracodawca

ܯǤ ܦ

A7

17

ࡿࡾ

26

ܮǤ ܵ

40% pracownik,
60% pracodawca

ܮǤ ܴܵ

A8

18,5

ܯǤ ܦ

24

ࡿ

85% pracownik,
15% pracodawca

ܯǤ ܵ

A9

20

ࡰ

24

ࡿ

50% pracownik,
50% pracodawca

ࡿࡾ

A10

22

ࡰ

20

ࡿ

pracownik

ࡿ

Opcja

ħródáo: opracowanie wáasne.

Tabela 5 zawiera reprezentacjĊ ofert za pomocą skierowanych trapezowych liczb
rozmytych oraz ich ocenĊ otrzymaną za pomocą metody FSAW (por. (27)).

Tabela 5.
Ewaluacja ofert za pomocą skierowanych liczb rozmytych
oraz ocena ofert wyznaczona metodą FSAW
Oferta

Zarobki

Urlop

Ubezpieczenie

ܹܣܵܨሺ ሻ

A1

ശሬሬሬԦሺͳǢ ͳǢ ͳǢ ͳሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͷǢ ͷǢ ͷǢ ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͳǢ ͳǢ ͳǡͷǢ ʹሻ

ശሬሬሬԦሺʹǡʹǢ ʹǡʹǢ ʹǡ͵Ǣ ʹǡͶሻ
ܶݎ

A2

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ǤͷǢ Ͷሻ

ശሬሬሬԦሺͷǢ ͷǢ ͷǢ ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺʹǤͻǢ ʹǤͻǢ ͵ǤͲͷǢ ͵Ǥʹሻ

A3

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ǤͷǢ Ͷሻ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ǤͷǢ Ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺʹǤͷǢ ʹǤͷǢ ʹǤͷǢ ͵ǤͲሻ
ܶݎ

A4

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ǤͷǢ Ͷሻ

ശሬሬሬԦሺͶǢ ͶǢ ͵ǤͷǢ ͵ሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺʹǤǢ ʹǤǢ ʹǤͷǢ ʹǤͺሻ
ܶݎ

A5

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ

ശሬሬሬԦሺͶǢ ͶǢ ͵ǤͷǢ ͵ሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ǤͷǢ Ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺʹǤͺǢ ʹǤͺǢ ʹǤͷǢ ʹǤሻ
ܶݎ

A6

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͶǢ ͶǢ ͵ǤͷǢ ͵ሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͶǢ ͶǢ ͵ǤͷǢ ͵ሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵ǤͲǢ ͵ǤͲǢ ʹǤͷǢ ʹǤͷሻ
ܶݎ

A7

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǤͷǢ ͵ሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ǤͷǢ Ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺʹǤǢ ʹǤǢ ʹǤͻͷǢ ͵Ǥʹሻ
ܶݎ

A8

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͶǢ ͶǢ ͵ǤͷǢ ͵ሻ

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵Ǣ ʹǤͷǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵ǤʹǢ ͵ǤʹǢ ʹǤͺͷǢ ʹǤͷሻ
ܶݎ

A9

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͶǢ ͶǢ ͶǢ Ͷሻ

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺ͵ǤʹǢ ͵ǤʹǢ ͵ǤʹǢ ͵Ǥʹሻ

A10

ശሬሬሬԦሺͷǢ ͷǢ ͷǢ ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͳǢ ͳǢ ͳǢ ͳሻ

ശሬሬሬԦሺͳǢ ͳǢ ͳǢ ͳሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵ǤͲǢ ͵ǤͲǢ ͵ǤͲǢ ͵ǤͲሻ
ܶݎ

ħródáo: opracowanie wáasne.

OcenĊ i ranking ofert otrzymanych metodą FSAW przy wykorzystaniu metod
wyostrzania (18) – (20) zawarto w tabeli 6.
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Tabela 6.
Ocena i ranking ofert otrzymanych metodą FSAW przy wykorzystaniu róĪnych metod wyostrzania
(WM dla Ȝ = 0,1)

WM
Ranga
(Ȝ = 0,1)

Oferta

FM

Ranga

LM

Ranga

MM

Ranga

A1

2,20

10

2,30

10

2,25

10

2,29

A2

2,90

5

3,05

2

2,98

4

A3

2,50

9

2,75

6

2,63

A4

2,70

7

2,75

6

A5

2,80

6

2,75

A6

3,00

3

A7

2,70

A8

CG

Ranga

GM

Ranga

10

2,28

10

2,27

10

3,04

2

3,02

2

3,00

2

9

2,73

9

2,69

9

2,67

9

2,73

8

2,75

8

2,74

8

2,73

8

6

2,78

7

2,76

7

2,76

7

2,77

7

2,75

6

2,88

5

2,78

6

2,81

6

2,83

6

7

2,95

4

2,83

6

2,93

4

2,89

5

2,87

5

3,20

1

2,85

5

3,03

2

2,89

5

2,93

4

2,97

4

A9

3,20

1

3,20

1

3,20

1

3,20

1

3,20

1

3,20

1

A10

3,00

3

3,00

3

3,00

3

3,00

3

3,00

3

3,00

2

ħródáo: opracowanie wáasne.

ZauwaĪmy, Īe wybór techniki wyostrzania wymaga od decydenta pewnego kompromisu pomiĊdzy stratą informacji zawartych w wielkoĞciach rozmytych a niemoĪnoĞcią podjĊcia decyzji. Stąd wybór ten powinien byü przemyĞlany i dokonany
z uwzglĊdnieniem zarówno wáasnoĞci poszczególnych formuá jak i preferencji decydenta. W naszym przypadku, niezaleĪnie od wyboru metody wyostrzania najlepszą
ofertą okazaáa siĊ oferta A9, najgorszą oferta A1.
Ranking ofert otrzymany przy zastosowaniu procedury FTOPSIS (30) zawiera
tabela 7.
Tabela 7.
Ocena i ranking ofert otrzymanych metodą FTOPSIS (przypadek 1)
Oferta

݀ሺܣ ǡ ܵܫܲܨሻ

݀ሺܣ ǡ ܵܫܰܨሻ

ܵܫܱܵܲܶܨሺܣ ሻ

Ranga

A1

5,459

2,624

0,325

10

A2

4,006

4,047

0,503

2

A3

4,677

3,411

0,422

9

A4

4,581

3,510

0,434

8

A5

4,533

3,559

0,440

7

A6

4,436

3,658

0,452

6
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Oferta

݀ሺܣ ǡ ܵܫܲܨሻ

݀ሺܣ ǡ ܵܫܰܨሻ

ܵܫܱܵܲܶܨሺܣ ሻ

Ranga

A7

4,265

3,826

0,473

5

A8

4,201

3,928

0,483

4

A9

3,600

4,400

0,550

1

A10

4,000

4,000

0,500

3

ħródáo: opracowanie wáasne.

TakĪe i w przypadku metody FTOPSIS najlepszą ofertą okazaáa siĊ oferta A9,
najgorszą A1. Zaletą metody FTOPSIS jest moĪliwoĞü oceny odlegáoĞci analizowanej
oferty od oferty idealnej. WartoĞü wskaĨnika 0,555 wskazuje, Īe oferta A9 chociaĪ
najlepsza spoĞród 10 ocenianych, jest jednak daleka od oferty idealnej, której wartoĞü
wynosi 1.
Przypadek 2 (liczby rozmyte). ZaáóĪmy teraz, Īe kandydat na dyrektora stosując
werbalną ocenĊ opcji stosuje uproszczoną skalĊ werbalną opartą na liczbach rozmytych. Przyjmujemy, Īe obie oceny werbalne trochĊ mniej niĪ ݆ reprezentowaną przez
ി ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ  െ ͲǡͷǢ  െ ͳሻ oraz trochĊ wiĊcej niĪ ݆ െ ͳ
skierowaną liczbĊ rozmytą ܺ
ശሬሬሬԦሺ െ ͳǢ  െ ͳǢ  െ ͲǡͷǢ ሻ zastĊporeprezentowaną przez skierowaną liczbĊ rozmytą ܶݎ
wane są oceną pomiĊdzy ݆ െ ͳ oraz ݆ , reprezentowaną przez skierowaną liczbĊ rozശሬሬሬԦሺ െ ͳǢ   ͲǡͷǢ   ͲǡͷǢ ሻ (bĊdącą liczbą rozmytą w klasycznym ujĊmytą postaci ܶݎ
ciu). Wówczas rozszerzona 5-skala numeryczna oraz lingwistyczna oparta na liczbach
rozmytych ma postaü:
ി ǣ ݆ ൌ ͳǡ ǥ ǡͷൟ  ൛ܺ
ിǣିଵǡ ǣ ݆ ൌ ʹǡ ǥ ǡͷൟ,
ܵ ܮൌ ൛ܺ

(34)

ി ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺǢ Ǣ Ǣ ሻ, ܺ
ിǤିଵǡ ൌ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺ െ ͳǢ  െ ͲǡͷǢ  െ ͲǡͷǢ ሻ.
gdzie: ܺ
Tabela 8 zawiera reprezentacjĊ ofert za pomocą trapezowych liczb rozmytych
wyznaczonych w oparciu o skalĊ (34) oraz ich ocenĊ otrzymaną za pomocą metody
FSAW (por. (29)).
Tabela 8.
Ewaluacja ofert za pomocą liczb rozmytych oraz ocena i ranking ofert wyznaczona metodą FSAW
(przypadek 2)
Oferta

Zarobki

Urlop

Ubezpieczenie

ܹܣܵܨሺ ሻ

W*

Ranga

A1

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͳǢ ͳǢ ͳǢ ͳሻ

ശሬሬሬԦሺͷǢ ͷǢ ͷǢ ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͳǢ ͳǡͷǢ ͳǡͷǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺʹǡʹǢ ʹǡ͵Ǣ ʹǡ͵Ǣ ʹǡͶሻ
ܶݎ

2,30

10

A2

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͷǢ ͷǢ ͷǢ ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺʹǡͻǢ ͵ǡͲͷǢ ͵ǡͲͷǢ ͵ǡʹሻ
ܶݎ

3,05

2

A3

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺʹǡͷǢ ʹǡͷǢ ʹǡͷǢ ͵ǡͲሻ
ܶݎ

2,75

6
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*

ܹܣܵܨሺ ሻ

W*

Ranga

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺʹǡͷǢ ʹǡͷǢ ʹǡͷǢ ͵ǡͲሻ
ܶݎ

2,75

6

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺʹǡͷǢ ʹǡͷǢ ʹǡͷǢ ͵ǡͲሻ
ܶݎ

2,75

6

A6

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ ܶݎ
ശሬሬሬԦሺʹǡͷǢ ʹǡͷǢ ʹǡͷǢ ͵ǡͲሻ
ܶݎ

2,75

6

A7

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ ܶݎ
ശሬሬሬԦ
ശሬሬሬԦሺʹǡǢ ʹǡͻͷǢ ʹǡͻͷǢ ͵ǡʹሻ
ܶݎሺʹǢ ʹǡͷǢ ʹǡͷǢ ͵ሻ ܶݎ

2,95

4

A8

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵ǡͷǢ ͵ǡͷǢ Ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺʹǡͷǢ ʹǡͺͷǢ ʹǡͺͷǢ ͵ǡʹሻ
ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǡͷǢ ʹǡͷǢ ͵ሻ ܶݎ
ܶݎ

2,85

5

A9

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺͶǢ ͶǢ ͶǢ Ͷሻ

ശሬሬሬԦ
ܶݎሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ

ശሬሬሬԦሺ͵Ǣ ͵Ǣ ͵Ǣ ͵ሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵ǡʹǢ ͵ǡʹǢ ͵ǡʹǢ ͵ǡʹሻ
ܶݎ

3,20

1

A10

ശሬሬሬԦሺͷǢ ͷǢ ͷǢ ͷሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͳǢ ͳǢ ͳǢ ͳሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺͳǢ ͳǢ ͳǢ ͳሻ
ܶݎ

ശሬሬሬԦሺ͵ǡͲǢ ͵ǡͲǢ ͵ǡͲǢ ͵ǡͲሻ
ܶݎ

3,00

3

Oferta

Zarobki

Urlop

A4

ശሬሬሬԦሺʹǢ ʹǢ ʹǢ ʹሻ
ܶݎ

A5

Ubezpieczenie

  אሼ ǡ ǡ ǡ:0OGRZROQH ǡ ሽ.

ħródáo: opracowanie wáasne.

Ranking ofert otrzymany przy zastosowaniu procedury FTOPSIS (30) zawiera
tabela 9.
Tabela 9.
Ocena i ranking ofert otrzymanych metodą FTOPSIS (przypadek 2)
Oferta

݀ሺܣ ǡ ܵܫܲܨሻ

݀ሺܣ ǡ ܵܫܰܨሻ

ܵܫܱܵܲܶܨሺܣ ሻ

Ranga

A1

5,407

2,645

0,328

10

A2

3,925

4,115

0,512

2

A3

4,541

3,525

0,437

6

A4

4,541

3,525

0,437

6

A5

4,541

3,525

0,437

6

A6

4,541

3,525

0,437

6

A7

4,131

3,935

0,488

4

A8

4,351

3,741

0,462

5

A9

3,600

4,400

0,550

1

A10

4,000

4,000

0,500

3

ħródáo: opracowanie wáasne.

ZauwaĪmy, Īe skala oparta tylko na liczbach rozmytych jest uboĪsza, gdyĪ nie
pozwala na rozróĪnienie wartoĞci ofert A3–A6 zarówno przy stosowaniu procedury
FSAW jak i FTOPSIS. Co wiĊcej, wszystkie metody wyostrzania dla FSAW prowadzą
do takiej samej oceny ofert.
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PoniĪszy przykáad wskazuje, Īe obie metody FSAW oraz FTOPSIS mogą byü
uĪytecznym narzĊdziem do oceny ofert negocjacyjnych ze wzglĊdu na prostotĊ obliczeniową, a takĪe áatwoĞü interpretacji otrzymanych wyników. Metody te mogą znaleĨü szczególnie zastosowanie w sytuacjach, gdy zagadnienia negocjacyjne są opisane
w róĪny sposób, tj. przez wartoĞci precyzyjne, przybliĪone, czy wyraĪone werbalnie.
PrzyjĊta w przykáadzie skala lingwistyczna rozszerzyáa zakres ocen poziomów realizacji kwestii negocjacyjnych, a takĪe umoĪliwiáa, dziĊki przyjĊtemu mechanizmowi
niezaleĪną ocenĊ kaĪdej z ofert, co moĪe byü uĪyteczne w ocenie ofert.
Badania Roszkowska, Wachowicz (2015b) wskazują na liczne problemy związane
z procesem tworzenia systemu oceny ofert negocjacyjnych, niewáaĞciwe operowanie
punktami ratingowymi SAW oraz báĊdne interpretacje ocen tego systemu. Negocjatorzy
stosują róĪne báĊdy percepcyjne związane z heurystykami, które mogą prowadziü do
braku spójnoĞci preferencji oraz báĊdów przy podejmowaniu decyzji. Z drugiej strony
decydenci chĊtnie posáugują siĊ ocenami werbalnymi w procesie decyzyjnym, stąd
uĪyteczne wydaje siĊ wykorzystanie metod opartych na zmiennych lingwistycznych
do oceny ofert negocjacyjnych.
7. PODSUMOWANIE

W pracy przedstawiono przykáady wykorzystania skierowanych liczb rozmytych do
modelowania decyzji wielokryterialnych. Gáówne zalety wykorzystania skierowanych
liczb rozmytych w problemach decyzyjnych to: moĪliwoĞü wykonywania dziaáaĔ na
OFN w sposób podobny do rachunku na liczbach rzeczywistych, reprezentacja typu
kryterium przez skierowanie liczby rozmytej, rozszerzenie skali numerycznej oraz
lingwistycznej. Niemniej naleĪy teĪ zwróciü uwagĊ na pewne ograniczenia modelu
skierowanych liczb rozmytych (zasygnalizowane takĪe w pracy), a związane z interpretacją tzw. niewáaĞciwych liczb rozmytych, szczególnie w sytuacji wykonywania
operacji arytmetycznych (w szczególnoĞci, gdy otrzymujemy je podczas wykonywania
operacji arytmetycznych na wáaĞciwych OFN). Problematyka niewáaĞciwych skierowanych liczb rozmytych powinna byü zatem przedmiotem dalszych badaĔ, nie tylko
w odniesieniu do podejmowania decyzji wielokryterialnych.
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O MOĩLIWOĝCIACH WYKORZYSTANIA SKIEROWANYCH LICZB ROZMYTYCH
DO PODEJMOWANIA DECYZJI WIELOKRYTERIALNYCH

Streszczenie
Celem opracowania jest prezentacja moĪliwoĞci wykorzystania skierowanych liczb rozmytych
(OFN) do podejmowania decyzji wielokryterialnych. W pracy przedstawiono przykáady interpretacji
OFN, propozycje wykorzystania OFN w rozmytych metodach wielokryterialnych do reprezentacji typu
kryterium oraz wyraĪeĔ lingwistycznych. Omówiono rozmyte procedury SAW oraz TOPSIS oparte na
OFN, które pozwalają na uwzglĊdnienie niejednoznacznoĞci, nieprecyzyjnoĞci oraz opisów werbalnych
w ocenie wariantów decyzyjnych. Artykuá ma charakter metodologiczny i moĪe stanowiü inspiracjĊ do
dalszych badaĔ nad zastosowaniem OFN w metodach wielokryterialnych.
Sáowa kluczowe: metody wielokryterialne, skierowane liczby rozmyte, zmienne lingwistyczne,
rozmyta SAW, rozmyta TOPSIS

THE APPLICATION ORDERED FUZZY NUMBERS
TO MULTI-CRITERIA DECISION MAKING
Abstract
The main goal of the paper is presentation some possibilities of application ordered fuzzy numbers
in multi-criteria decision making. In the paper we present several examples of interpretation ordering
fuzzy numbers, propositions application ordered fuzzy numbers in multi-criteria decision making for
representation type of criterion as well verbal description. The fuzzy saw and fuzzy TOPSIS methods
based on ordered fuzzy numbers were presented. The paper have a methodological character and can
inspire to future research concerning application ordered numbers in multi-criteria decision making.
Keywords: multi-criteria decision ma king, ordered fuzzy numbers, linguistic variables, fuzzy
SAW, fuzzy TOPSIS

