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ÜÇGENİN GERGONNE NOKTASI YARDIMIYLA ÜÇGENSEL FUZZY SAYILARI
SIRALAMA YÖNTEMİ
Handan AKYAR1, Emrah AKYAR2
Özet
Bu çalışmada, bir üçgenin Gergonne noktası yardımıyla, üçgensel fuzzy sayıları sıralamak için
yeni bir sıralama yöntemi sunulmaktadır. Sunulan yöntem literatürdeki mevcut sıralama yöntemlerinin
eksikliklerini gidermektedir. Verilen sıralama yöntemi, üçgensel fuzzy sayıların yanında aynı ağırlık
merkezine sahip üçgensel fuzzy sayılarla birlikte, gerçel (crisp) sayıları da sıralayabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üçgensel fuzzy sayı, Gergonne noktası, Üçgensel fuzzy sayıları sıralama.

A METHOD FOR ORDERING TRIANGULAR FUZZY NUMBERS USING THE
GERGONNE POINT OF A TRIANGLE
Abstract
In this paper, a new method for ordering triangular fuzzy numbers using the Gergonne point of a
triangle is presented. The proposed method overcomes the drawbacks of the existing methods in the
literature. The suggested method can order triangular fuzzy numbers as well as crisp numbers and
triangular fuzzy numbers with the same centroid point.
Keywords: Triangular fuzzy number, Gergonne point, Ordering triangular fuzzy numbers

1. GİRİŞ
Fuzzy sayıların sıralanması risk analizi, optimizasyon, sosyal ve ekonomik sistemler, hava
tahmini gibi birçok günlük problemde önemli bir yer tutmaktadır (bkz. [1–9]).
Fuzzy sayılarının sıralanması fikrinin ilk olarak 1976 yılında Jain tarafından ortaya atılmasından
bugüne, fuzzy sayıları sıralamak için çok çeşitli yöntemler sunulmuştur [10]. Sunulan bu yöntemlerin
çoğu üçgensel fuzzy sayıları sıralamak için bir üçgenin ağırlık merkezini kullanmaktadır. Ağırlık
merkezinin üçgensel fuzzy sayıları sıralamak için kullanılması ilk olarak Yager tarafından önerilmiştir
[11]. Yager’in yöntemi sıralama için üçgenin ağırlık merkezinin sadece apsisini dikkate almakta,
Murakami vd. ile sunulan yöntem ise ağırlık merkezinin her iki koordinatını da dikkate almaktadır [7].
Ancak her iki yöntem de aynı ağırlık merkezine sahip üçgensel fuzzy sayıları sıralayamamaktadır. Chen
& Chen üçgenin ağırlık merkezi ile birlikte standart sapmayı kullanarak yeni bir yöntem sunmuştur [12].
Lee & Chen farklı şekildeki fuzzy sayılar için yeni bir sıralama yöntemi önermiştir [13]. Abbasbandy
vd. uzaklık yöntemiyle fuzzy sayıları sıralamıştır [14]. Ezzati vd. literatürdeki bazı yöntemlerin
eksikliklerini gideren yeni bir yöntem sunmuştur [15]. Akyar vd. fuzzy sayıları sıralamak için üçgenin
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iç teğet çemberini kullanarak yeni bir sıralama yöntemi önermiştir [2], [16]. Düzce üçgenin dokuz nokta
çemberini kullanarak bir başka sıralama yöntemi sunmuştur [17].
Bu çalışmada, üçgenin Gergonne noktası yardımıyla Akyar vd. ile verilen iç teğet çembere dayalı
yöntem geliştirilerek yöntemin eksiklikleri giderilmiştir. Fuzzy sayıların sıralanmasında mevcut
yöntemlerin çoğu bir gerçel sayı olan skor belirleyerek sıralama yapmaktadır [16]. Fuzzy sayıya bir
gerçel sayı karşılık getirerek sıralama yapmak, fuzzy sayıya ait çoğu verinin kaybolmasına ve mantığa
aykırı sıralama sonuçlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu nedenle çalışmada sunulan yöntemde
üçgensel fuzzy sayılara bir gerçel sayı karşılık getirmek yerine bu sayılara bir sıralı üçlü karşılık
getirilerek sözlük sıralama kullanılmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde bir üçgenin Gergonne noktası tanımlanarak Gergonne noktasının
bazı özellikleri verilmiştir. Üçüncü bölümde ise fuzzy sayılar ve temel özellikleri sunulmuştur.
Dördüncü bölümde, üçgensel fuzzy sayıları sıralamak için yeni bir yöntem verilmiş, beşinci bölümde
ise sayısal örneklerle önerilen yöntemin mevcut bazı yöntemlerle kıyaslaması yapılmıştır. Sonuç ise
yedinci bölümde yer almaktadır.

2. BİR ÜÇGENİN GERGONNE NOKTASI
Literatürde bir üçgenin ağırlık merkezi, iç teğet çemberin merkezi, diklik merkezi (orthocenter),
çevrel çemberin merkezi, vb. çok fazla sayıda merkez tanımlanmıştır (bkz. [18]). Fransız matematikçi
J. D. Gergonne üçgenin iç teğet çemberi yardımıyla kendi adıyla anılan bir başka merkez daha
tanımlamıştır. Bir üçgenin Gergonne noktası, üçgenin iç teğet çemberinin kenarlara değme noktalarını
karşı köşe noktalarıyla birleştiren doğru parçalarının kesişim noktası olarak tanımlanır ve genellikle 𝐺
ile gösterilir (bkz. Şekil 1).

Şekil 1: Bir 𝐴𝐵𝐶 üçgeninin 𝐺 Gergonne noktası

Teorem 1 (Martin 1982) Bir üçgenin iç teğet çemberinin üçgenin kenarlarına teğet olduğu noktaları
üçgenin karşı köşe noktalarıyla birleştiren üç doğru parçası bir tek noktada kesişir [19].
Ceva Teoremi kullanılarak Teorem 1’in kanıtı kolayca verilebilir.
Bir 𝐴𝐵𝐶 üçgeni verildiğinde bir 𝑃 noktasının trilineer koordinatları, 𝑃 noktasının 𝐴𝐵𝐶
üçgeninin kenarlarına olan uzaklıkları ile orantılı sıralı üçlü olarak verilir. Bir 𝑃 noktasının trilineer
koordinatları genellikle 𝛼: 𝛽: 𝛾 biçiminde verilir (bkz. Şekil 2).

Şekil 2: 𝑃 noktasının 𝐴𝐵𝐶 üçgenine göre 𝛼: 𝛽: 𝛾 trilineer koordinatları

Bir 𝐴𝐵𝐶 üçgeninin 𝐺 Gergonne noktasının trilineer koordinatları 𝑎 = |𝐵𝐶|, 𝑏 = |𝐶𝐴| ve 𝑐 =
|𝐴𝐵| olmak üzere
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sec 2 (

̂
̂
̂
𝐵𝐴𝐶
𝐴𝐵𝐶
𝐴𝐶𝐵
) : sec 2 (
) : sec 2 (
)
2
2
2

ya da

𝑏𝑐
𝑐𝑎
𝑎𝑏
:
:
𝑏+𝑐−𝑎 𝑐+𝑎−𝑏 𝑎+𝑏−𝑐

(1)

şeklinde tanımlanır [20].
Bir 𝐴𝐵𝐶 üçgenine göre bir 𝑃 noktasının 𝛼: 𝛽: 𝛾 trilineer koordinatları verildiğinde bu koordinatlara
karşılık gelen Kartezyen koordinatları

𝑃=

𝑎𝛼
𝑏𝛽
𝑐𝛾
𝐴+
𝐵+
𝐶
𝑎𝛼 + 𝑏𝛽 + 𝑐𝛾
𝑎𝛼 + 𝑏𝛽 + 𝑐𝛾
𝑎𝛼 + 𝑏𝛽 + 𝑐𝛾

(2)

ile hesaplanır.
3. FUZZY SAYILAR
Bu bölümde fuzzy sayılar ile ilgili sonraki bölümler için gerekli olan temel tanım ve gösterimler
ile fuzzy sayıların bazı özellikleri verilecektir. Fuzzy sayılar ile ilgili daha kapsamlı bilgi için [21] ve
[22] incelenebilir.
Bir 𝑋 kümesi üzerinde 𝐴̃ fuzzy kümesi, 𝐴̃: 𝑋 → [0,1] fonksiyonu olarak tanımlanır. 𝐴̃ fonksiyonu
için genellikle 𝜇𝐴̃ simgesi kullanılır ve 𝐴̃ fuzzy kümesi her 𝑥 ∈ 𝑋 öğesini 𝜇𝐴̃ (𝑥) ∈ [0,1] ile eşleyen
𝜇𝐴̃ (∙): 𝑋 → [0,1] üyelik fonksiyonu ile karakterize edilir. Burada 𝜇𝐴̃ (𝑥) değeri 𝑥 ∈ 𝑋 öğesinin 𝐴̃ fuzzy
kümesine ait olma derecesini gösterir.
𝐴̃, 𝑋 kümesi üzerinde tanımlı bir fuzzy küme olsun. Bu durumda 𝐴̃ fuzzy kümesinin desteği (support’u)

𝑆(𝐴̃) = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝜇𝐴̃ (𝑥) > 0}

şeklinde tanımlanır. 𝐴̃ fuzzy kümesinin yüksekliği ise
ℎ(𝐴̃) = sup 𝜇𝐴̃ (𝑥)
𝑥∈𝑋

olarak verilir. Eğer ℎ(𝐴̃) = 1 ise 𝐴̃ fuzzy kümesine normal fuzzy küme denir.
𝛼 ∈ [0,1] ve 𝐴̃, 𝑋 kümesi üzerinde bir fuzzy küme olsun. Bu durumda
𝛼
[𝐴̃] = {

{𝑥 ∈ 𝑋: 𝜇𝐴̃ (𝑥) ≥ 𝛼} , 𝛼 ∈ (0,1] ise
cl 𝑆(𝐴̃)
, 𝛼 = 0 ise

kümesine 𝐴̃ fuzzy kümesinin 𝛼-kesmesi denir. Burada cl 𝑆(𝐴̃) ile 𝑆(𝐴̃) kümesinin kapanışı
gösterilmektedir.
𝛼
𝐴̃ fuzzy kümesi ℝ𝑛 kümesi üzerinde tanımlı olsun. Eğer her 𝛼 ∈ [0,1] için [𝐴̃] 𝛼-kesmeleri
konveks küme ise 𝐴̃ fuzzy kümesine konveks fuzzy küme denir.
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ℝ üzerinde tanımlı bir 𝐴̃ fuzzy kümesi, konveks, normal, 𝜇𝐴̃ üyelik fonksiyonu üst yarı sürekli ve
̃
𝑆(𝐴) destek (support) kümesi sınırlı ise 𝐴̃ fuzzy kümesine bir fuzzy sayı denir.

Şekil 3: Sırasıyla LR, yamuk ve üçgensel fuzzy sayılar

Bundan sonraki kesimlerde fuzzy sayılar büyük harf yerine 𝑎̃ gibi küçük harflerle gösterilecektir.
Uygulamalarda çoğunlukla genel fuzzy sayılar yerine üçgensel, yamuk, LR-fuzzy sayılar gibi
özel tipteki fuzzy sayılar kullanılmaktadır. 𝐿, 𝑅: [0,1] → [0,1] sürekli, artan ve 𝐿(0) = 𝑅(0) = 0,
𝐿(1) = 𝑅(1) = 1 koşullarını sağlayan iki fonksiyon olsun. Ayrıca 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑 gerçel sayıları
verilsin. Bu durumda

0
𝑥−𝑎
𝐿(
)
𝑏−𝑎
1
𝑎̃: ℝ → [0,1], 𝑎̃(𝑥) =
𝑑−𝑥
𝑅(
)
𝑑−𝑐
{
0

,

𝑥<𝑎

,

𝑎≤𝑥<𝑏

,

𝑏≤𝑥<𝑐

,

𝑐≤𝑥<𝑑

,

𝑑≤𝑥

şeklinde tanımlanan 𝑎̃ fuzzy sayısına 𝐿𝑅-fuzzy sayı denir. Özel olarak 𝐿 ve 𝑅 fonksiyonları lineer ise 𝑎̃
fuzzy sayısına yamuk fuzzy sayı, eğer

0
𝑥−𝑎
𝑏−𝑎
𝑎̃(𝑥) = 𝑑 − 𝑥
𝑑−𝑏
{ 0

,

𝑥<𝑎

,

𝑎≤𝑥<𝑏

,

𝑏≤𝑥<𝑑

,

𝑑≤𝑥

ise 𝑎̃ fuzzy sayısına üçgensel fuzzy sayı denir. O halde bir 𝑎̃ üçgensel fuzzy sayısı 𝑎𝑙 ≤ 𝑎𝑚 ≤ 𝑎𝑟 olmak
üzere, (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚 , 𝑎𝑟 ) üçlüsü ile gösterilebileceğinden 𝑎̃: = (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚 , 𝑎𝑟 ) şeklinde yazılabilir.
Bu çalışmada sadece üçgensel fuzzy sayılar ele alınacaktır. Tüm üçgensel fuzzy sayılar kümesi 𝕋
ile gösterilecektir.
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4. GERGONNE NOKTASI YARDIMIYLA ÜÇGENSEL FUZZY SAYILARIN SIRALANMASI
Keyfi 𝑎̃ = (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚 , 𝑎𝑟 ) üçgensel fuzzy sayısı verildiğinde bu üçgensel fuzzy sayıya karşılık köşe
noktalarının koordinatları 𝐴 = (𝑎𝑙 , 0), 𝐵 = (𝑎𝑚 , 1) ve 𝐶 = (𝑎𝑟 , 0) olan bir 𝐴𝐵𝐶 üçgeni karşılık
getirilebilir. Bu durumda

𝑎 = |𝐵𝐶| = √(𝑎𝑚 − 𝑎𝑟 )2 + 1,

(3)

𝑏 = |𝐴𝐶| = 𝑎𝑟 − 𝑎𝑙 ,

(4)

𝑐 = |𝐴𝐵| = √(𝑎𝑚 − 𝑎𝑙 )2 + 1

(5)

olur. (1) ve (3)-(5) kullanılırsa, 𝐴𝐵𝐶 üçgenine göre 𝐺 Gergonne noktasının 𝛼: 𝛽: 𝛾 trilineer koordinatları

𝛼=

𝛽=

𝛾=

(𝑎𝑟 − 𝑎𝑙 )√(𝑎𝑚 − 𝑎𝑙 )2 + 1
𝑎𝑟 − 𝑎𝑙 + √(𝑎𝑚 − 𝑎𝑙 )2 + 1 − √(𝑎𝑚 − 𝑎𝑟 )2 + 1
√(𝑎𝑚 − 𝑎𝑙 )2 + 1√(𝑎𝑚 − 𝑎𝑟 )2 + 1
𝑎𝑙 − 𝑎𝑟 + √(𝑎𝑚 − 𝑎𝑙 )2 + 1 + √(𝑎𝑚 − 𝑎𝑟 )2 + 1
(𝑎𝑟 − 𝑎𝑙 )√(𝑎𝑚 − 𝑎𝑟 )2 + 1
𝑎𝑟 − 𝑎𝑙 + √(𝑎𝑚 − 𝑎𝑟 )2 + 1 − √(𝑎𝑚 − 𝑎𝑙 )2 + 1

elde edilir. Böylece verilen her 𝑎̃ ∈ 𝕋 üçgensel fuzzy sayısına karşılık trilineer koordinatları 𝛼: 𝛽: 𝛾 olan
bir 𝐺 Gergonne noktası elde edilebilir. (2) ifadesi kullanılarak bu trilineer koordinatlara karşılık gelen
Kartezyen koordinatlar ise

𝐺𝑎̃ = (𝑥𝑎̃ , 𝑦𝑎̃ ) = (

𝛼𝑎𝑎𝑙 + 𝛽𝑏𝑎𝑚 + 𝛾𝑐𝑎𝑟
𝛽𝑏
,
)
𝛼𝑎 + 𝛽𝑏 + 𝛾𝑐
𝛼𝑎 + 𝛽𝑏 + 𝛾𝑐

(6)

şeklinde elde edilir.
Örnek 1. 𝑎̃ = (1,3,4), 𝑏̃ = (0,2,4) ve 𝑐̃ = (1,2,3) üçgensel fuzzy sayıları verilsin. Bu üçgensel fuzzy
sayılara karşılık gelen üçgenler ve bu üçgenlerin Gergonne noktaları Şekil 4’teki gibi olur. Gergonne
noktalarının koordinatları ise (6) ifadesi yardımıyla sırasıyla 𝐺𝑎̃ = (2.9716,0.6809), 𝐺𝑏̃ = (2,0.8090)
ve 𝐺𝑐 = (2,0.5469) olarak hesaplanır.

Şekil 4: Örnek 1’de verilen 𝑎̃, 𝑏̃ ve 𝑐̃ üçgensel fuzzy sayıları ile bu sayılara karşılık gelen Gergonne noktaları

Aşağıdaki önerme üçgensel fuzzy sayıyı temsil eden 𝐴𝐵𝐶 üçgeninin |𝐴𝐶| uzunluğunun sıfıra
yaklaşması durumunda üçgenin Gergonne noktasının davranışı hakkında bilgi vermektedir.
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Önerme 1. 𝛿1 ve 𝛿2 keyfi pozitif gerçel sayılar olmak üzere, 𝑎̃ = (𝑎𝑚 − 𝛿1 , 𝑎𝑚 , 𝑎𝑚 + 𝛿2 ) üçgensel
fuzzy sayısı verilsin. Bu 𝑎̃ üçgensel fuzzy sayısına karşılık gelen üçgenin Gergonne noktası 𝐺𝑎̃ olsun.
Bu durumda lim + 𝐺𝑎̃ = (𝑎𝑚 , 0) olur.
𝛿1 ,𝛿2 →0

Kanıt. 𝛿1 , 𝛿2 → 0+ ise 𝑎, 𝑐 → 1, 𝑎𝑙 , 𝑎𝑟 → 𝑎𝑚 ve 𝑏 → 0 olur. Burada 𝑎, 𝑏 ve 𝑐 sırasıyla (3), (4)
ve (5) eşitlikleriyle tanımlanmıştır. Bu ifadeler (6) eşitliğinde yerine yazılacak olursa,

𝐺𝑎̃

=
=
=

𝛼𝑎𝑎𝑙 + 𝛽𝑏𝑎𝑚 + 𝛾𝑐𝑎𝑟
𝛽𝑏
(
,
)
𝛼𝑎 + 𝛽𝑏 + 𝛾𝑐
𝛼𝑎 + 𝛽𝑏 + 𝛾𝑐
𝛼𝑎𝑚 + 𝛾𝑎𝑚
(
, 0)
𝛼+𝛾
(𝑎𝑚 , 0)

olur.
Önerme 1 yardımıyla 𝑎̃ = (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚 , 𝑎𝑟 ) üçgensel fuzzy sayısı gerçel sayı (crisp number) yani 𝑎𝑙 =
𝑎𝑚 = 𝑎𝑟 olduğunda Gergonne noktasının koordinatları 𝐺𝑎̃ = (𝑎𝑚 , 0) olarak alınabilir.
Diğer taraftan, farklı üçgenlerin Gergonne noktası aynı olabileceğinden üçgensel fuzzy sayılar ile
bu üçgensel fuzzy sayılara karşılık gelen üçgenlerin Gergonne noktaları arasındaki eşleme birebir
değildir. Ancak 𝑎̃ = (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚 , 𝑎𝑟 ) ve 𝐺𝑎̃ = (𝑥𝑎̃ , 𝑦𝑎̃ ) olmak üzere,
𝒢(∙): 𝕋 → {((𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ ℝ3 : 0 < 𝑦 < 1},

𝒢(𝑎̃) = (𝑥𝑎̃ , 1 − 𝑦𝑎̃ , 𝑎𝑚 )

(7)

dönüşümü birebir olur. Şimdi sözlük sıralama (lexicographical order) yöntemi ve (7) ile verilen
dönüşüm kullanılarak üçgensel fuzzy sayılar sıralanabilir. Yani 𝑎̃ = (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚 , 𝑎𝑟 ) ve 𝑏̃ = (𝑏𝑙 , 𝑏𝑚 , 𝑏𝑟 )
üçgensel fuzzy sayıları için,

𝑎̃ ≺ 𝑏̃ ⇔ 𝒢(𝑎̃) <𝐿 𝒢(𝑏̃)

(8)

biçiminde tanımlanarak bir sıralama verilebilir. Burada <𝐿 simgesi sözlük sıralamayı göstermektedir ve

(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) <𝐿 (𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 ) ⇔ (∃𝑚 = 1,2,3)(∀𝑖 < 𝑚)(𝑥𝑖 = 𝑦𝑖 ) ∧ (𝑥𝑚 < 𝑦𝑚 )

şeklinde tanımlanır.

Buna göre Örnek 1’de verilen 𝑎̃ = (1,3,4), 𝑏̃ = (0,2,4) ve 𝑐̃ = (1,2,3) üçgensel fuzzy sayıları
için 𝐺𝑎̃ = (2.9716,0.6809), 𝐺𝑏̃ = (2,0.8090) ve 𝐺𝑐 = (2,0.5469) olduğundan (8) kullanılarak
(2,1 − 0.8090,2) <𝐿 (2,1 − 0.5469,2) <𝐿 (2.9716,1 − 0.6809,3)
elde edilir. Buradan 𝑏̃ ≺ 𝑐̃ ≺ 𝑎̃ olur.
Sıralı üçlüler üzerinde sözlük sıralama bir tam sıralama bağıntısı olduğundan önerilen sıralama
yöntemi ile elde edilen sıralama da üçgensel fuzzy sayılar kümesi 𝕋 üzerinde bir tam sıralama bağıntısı
olur.
5. SAYISAL ÖRNEKLER
Bu bölümde, sunulan yöntem literatürdeki çeşitli yöntemlerle, üçgensel fuzzy sayıların farklı
kümeleri kullanılarak karşılaştırılacaktır. Kullanılan üçgensel fuzzy sayı kümeleri Şekil 5’te
gösterilmiştir. Bu üçgensel sayı kümelerinin ilk dördü [12] ve [13] çalışmalarından alınmıştır. Her bir
yöntem ile elde edilen sıralama sonucu ise Tablo 1 ile verilmiştir.
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Şekil 5: Üçgensel fuzzy sayı kümeleri
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Yöntem
Yager
(1980), [11]
Murakami vd.
(1983), [7]
Chen & Chen
(2007), [12]
Lee & Chen
(2008), [13]
Akyar, vd.
(2012), [16]
Abbasbandy vd.
(2013), [14]
Düzce
(2015), [17]
Ezzati vd.
(2015), [15]
Sunulan
Yöntem

Küme 1

Küme 2

Sıralama Sonuçları
Küme 3
Küme 4

Küme 5

Küme 6

Küme 7

𝑎̃ ≺ 𝑏̃



𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃



𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃



𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑏̃ ≺ 𝑎̃

𝑎̃ ≺ 𝑏̃

Tablo 1: Sunulan yöntemin diğer yöntemlerle karşılaştırması

Tablo 1 yardımıyla, listelenen her bir yöntemin aşağıda verilen bazı eksiklikleri olduğu, ancak
sunulan yöntemin ise bu eksikleri giderdiği görülmektedir:
1. Şekil 5 ile verilen küme 1 ve küme 4’te yer alan üçgensel fuzzy sayılar için listelenen tüm
yöntemlerin sunulan yöntemle birlikte aynı sıralama sonucunu verdiği görülmektedir.
2. Küme 2 ile verilen üçgensel fuzzy sayılar için (Yager 1980), (Murakami vd. 1983) ve (Düzce
2015) ile verilen yöntemler kullanılamamaktadır. (Abbasbandy 2013) ile verilen sıralama
yöntemi bu küme içerisindeki üçgensel fuzzy sayılar için 𝑝 = 1 için kullanılamamakta, 𝑝 =
2,3,4 için ise mantığa aykırı sonuç vermektedir. Bununla birlikte (Lee & Chen 2008), (Chen &
Chen 2007), (Akyar vd. 2012), (Ezzati vd. 2015) ile verilen yöntemler ile sunulan sıralama
yöntemi aynı sonucu vermektedir.
3. Küme 3 ile verilen üçgensel fuzzy sayılar için (Ezzati vd. 2015) ile verilen yöntem dışında kalan
yöntemler ve sunulan yöntem aynı sıralama sonucunu vermektedir.
4. Küme 5 ile verilen üçgensel fuzzy sayılar için (Chen & Chen 2007) hariç sunulan yöntemle
birlikte tüm yöntemler aynı sıralama sonucunu vermektedir.
5. Küme 6 ile verilen üçgensel fuzzy sayılar için (Chen & Chen 2007), (Lee & Chen 2008) ve
(Akyar vd. 2012) ile verilen yöntemlerin mantığa uygun olmayan bir sıralama sonucu verdiği
görülmektedir. Ancak sunulan yöntemin bu eksikliği gidererek diğer yöntemler ile birlikte
istenen sıralama sonucunu verdiği görülmektedir.
6. Küme 7 ile verilen üçgensel fuzzy sayılar için (Chen & Chen 2007), (Abbasbandy vd. 2013) ve
(Akyar vd. 2012) ile verilen yöntemlerin mantığa uygun olmayan bir sıralama sonucu verdiği
görülmekle birlikte sunulan yöntem bu yöntemlerin eksikliğini gidererek diğer yöntemler ile
birlikte beklenen sıralama sonucunu vermektedir.
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Tablo 2’de incelenen yöntemler ile sunulan yöntemin kısıtları karşılaştırılmaktadır.

Yöntem
Yager (1980), [11]
Murakami vd.
(1983), [7]
Chen & Chen (2007),[12]
Lee & Chen
(2008), [13]
Akyar vd. (2012), [16]
Abbasbandy vd.
(2013), [14]
Düzce (2015), [17]
Ezzati vd. (2015), [15]
Sunulan Yöntem

Ayırt
Edici


Aynı ağırlık merkezine sahip
üçgensel fuzzy sayıları
doğru sıralar


Gerçel (crisp)
sayıları sıralar












































Tablo 2: Sunulan yöntem ile diğer yöntemlerin kısıtlarının karşılaştırması

Tablo 2’de listelenen yöntemlerin aynı ağırlık merkezine sahip üçgensel fuzzy sayıları için
kullanılamaması, gerçel sayıları sıralayamaması, mantığa aykırı sıralama yapması gibi çeşitli
eksiklikleri olmasına karşın, sunulan yöntemin bu eksikliklerin ütesinden geldiği görülmektedir.
6. SONUÇ
Bu çalışmada üçgensel fuzzy sayıları sıralamak için yeni bir geometrik yöntem verilmiştir.
Sunulan yöntem, bir üçgenin Gergonne noktasının koordinatları ve üçgenin tepe noktasını kullanarak
sözlük sıralama yardımıyla sıralama yapmaktadır. Önerilen yöntemin, literatürdeki benzer yöntemlerin
bazı eksikliklerini de giderdiği örneklerle gösterilmiştir.
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