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ارزیابی عملکرد شرکتهای آب و فاضالب استان مازندران به کمک مدل
ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و شبکة عصبی مصنوعی
جواد رضائیان *1و عباس ع گرینژاد

2

 1استادیار دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
 2دانشآموختة کارشناسیارشد سازمان مدیریت صنعتی
(تاریخ دریافت  91/11/28ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  92/10/30ـ تاریخ تصویب )93/6/24

چکیده
در این تحقیق ،به کمک تکنیک تحلیل پوششی دادههای ورودیمحور ،شرکت آب و فاضالب استان مازنـدران ارزیـابی مـیشـود .یکـی از
روشهای ارزیابی کارایی واحدها روش تحلیل پوششی دادهها 1است .با توجه به کارایی محاسبهشده بـرای شـانزده واحـد تصـمیمگیرنـدة
سابهای  1389و  ،1390مشکل وجود وندین ناحیة کارآمد مشخص است .در مرحلة اوب بـرای رفـع ایـن ضـعف از تکنیـک اندرسـون و
پیترسون 2استفاده شد .از آنجا که تکنیک  APشامل حل یک مدب برنامهریزی خطی بهازای هر  DMUsاست ،با افزایش بعد مسسله ارزیابی
کارایی زمانبر خواهد شد .بنابراین ،استفاده از شبکهای عصبی به منزلة رویکردی جایگزین مطرح مـیشـود .نتـایج تحلیلـی کـاراییهـای
محاسبهشدة DMUsها به کمک روش ترکیبی  Neuro-DEAحاکی از قدرت باالی شبکة عصبی در تفکیـکپـایری نـواحی تصـمیمگیـری
است.

واژههای کلیدی :تحلیل پوششی دادهها ،شبکههای عصبی مصنوعی ( ،)ANNsمدب اندرسون پیترسـون (،)AP
مدب  CCRورودی محورNeuro-DEA ،

مقدمه
یکی از ویژگیهای بـارز سـازمانهـای پـیشرو ،اعـم از
دولتی و خصوصی ،کـاربرد موفقیـتآمیـز انـدازهگیـری
عملکرد به منظور دستیابی به بینش و قضـاوت صـحیح
در زمینة کارایی و اثربخشی برنامهها ،فرایندها ،و افـراد
آنهاست .با وجود این ،سازمانهای متعالی در گردآوری
و تحلیل ا العات در زمینة عملکرد متوقف نمـیماننـد.
آن ها ،با انـدازهگیـری عملکـرد ،بـهسـازی را هـدایت و
استراتژی هـا را بـه ـور موفقیـتآمیـز بـه اقـدامهـای
مشخص تبدیل می کنند .از را دیگر از انـدازه گیـری
عملکرد برای ادارهکردن سازمان خود بهـره مـیگیرنـد.
استقرار و استمرار فراینـد ارزیـابی در سـازمان افـزایش
انگیزه و رقابت سازنده را نیز به دنباب دارد.
در سـاب  1957فـارب بــا اسـتفاده از روشـی ماننــد
اندازهگیری کارایی در مباحث مهندسی به اندازهگیـری
کارایی یک واحد تولیدی اقدام کرد .مورد مد نظر فـارب
نویسندة مسسوب:

تلفن+98-1132191209 :

بــرای انــدازهگیــری کــارایی شــامل یــک ورودی و یــک
خروجی بود .مطالعة فارب اندازهگیری کاراییهای فنی و
تخصیصی و مشتق تابع تولیـد کـارا را شـامل مـیشـد.
وارنز ،کـوپر ،و رودز دیـدگاه فـارب را توسـعه دادنـد و
مدلی را ارائه کردند که توانایی انـدازهگیـری کـارایی بـا
وندین ورودی و وندین خروجی را داشـت .ایـن مـدب
«تحلیل پوششی دادهها» نـام گرفـت و ابتـدا در رسـالة
دکتری ادوارد رودز ،به راهنمایی کوپر ،با نـام «ارزیـابی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس ملی امریکا» ،در
ساب  ،1976در دانشگاه کارنگی استفاده شد و در سـاب
 1978در مقالهای با نام «اندازهگیری کارایی واحـدهای
تصمیمگیرنده» ارائه شد [.]2
تحلیل پوششـی دادههـا وـارووبی تسوریـک بـرای
تحلیل عملکرد و اندازهگیـری کـارایی فـراهم مـیآورد.
ارزیــابی عملکــرد واحــدهای یــک ســازمان بــا افــزایش
Email: j_rezaeian@ustmb.ac.ir
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شاخصهای کارایی و تعـداد ورودیهـا و خروجـیهـای
سیســتم و بــا کــافینبــودن واحــدهای ســازمانی یــا
تصمیمگیرندة ( )DMUsمرجع مسسله ای اساسی اسـت
که تفکیکپایری آن بهراحتی ممکن نیست .از ایـن رو،
در این تحقیق معادالت به کمک تحلیل پوششی دادهها
برای تعیین ارزیابی عملکرد دادهها به کـار مـیرود و از
ابزارهــای هوشــمند ،نظیــر شــبکههــای عصــبی ،بــرای
دستهبنـدی سـازمانهـا در گـروههـای مرجـع و ییـره
استفاده میشود.
در این پژوهش سعی بر آن است که از تلفیق شبکههای
عصــبی و  (DEA) Neuro-DEAدر انــدازهگیــری فنــی
واحدهای تصمیمگیری شرکتهای آب و فاضالب استان
مازندران استفاده شود .پم از محاسبة کارایی واحدهای
تصمیمگیـری بـه کمـک مـدب  DEAو بررسـی نتـایج
مشاهده شد با توجه به کمبودن تعداد DMUsهـا مـدب
پایهای  DEAقادر به رتبهبندی واحدها نیست .بنـابراین
از قدرت تعمیمپایری و تخمین روابو ییر خطی شبکة
عصبی برای رفع این مسسله استفاده میشود.
در بخش دوم پژوهش مبانی  DEAبهاجماب بررسی
و در بخش سوم شبکه های عصـبی بـهاختصـار معرفـی
میشود .بخش وهارم به تشـریح مـدب اسـتفادهشـده و
ساختار  Neuro-DEAاختصاد دارد و در بخش پـنجم
دادههای محاسباتی تحلیل مـیشـود .در بخـش ششـم
نتیجهگیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی میآید.

تحلیل پوششظ دادهه
تحلیل پوششی دادهها تکنیکـی ریاضـی بـرای ارزیـابی
عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده است که نخسـتین بـار
وارنز و کوپر و رودز آن را مطرح کردند .به ـور کلـی،
مدب تحلیل پوششی دادهها به دو گـروه ورودیمحـور و
خروجیمحور تقسیم میشود .مـدب هـای ورودیمحـور
بدون تلییر در خروجیها از ورودیهـای کمتـری بـرای
بهدستآوردن همان مقدار خروجی استفاده میکننـد و
مدبهای خروجیمحور بدون تلییر در ورودیها میـزان
خروجیهای بیشتری به دست میدهنـد [ .]4در DEA
بــرای انــدازهگیــری کــارایی از نســبت مجمــوع مــوزون
خروجیها به مجموع موزون ورودیها استفاده میشـود

[ .]5شکل  1یک نوع مدب  DEAرا نشان میدهد.
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در سابهای اخیر در ایلب کشـورهای جهـان بـرای
ارزیابی عملکـرد نهادهـا و دیگـر فعالیـتهـای رایـج در
زمینــههــای مختلــف کاربردهــای متفــاوتی از تحلیــل
پوششی دادهها ( )DEAدیده شده است .علت مقبولیت
روش  DEAنسبت به سایر روشها امکان بررسی روابو
پیچیده و ایلب نامعلوم بین ونـدین ورودی و ونـدین
خروجی معموالً اندازهناپایر است [.]6

انواع مدله

DEA

به ور کلی ،مدبهای تحلیـل پوششـی دادههـا بـه دو
گروه ورودیمحور و خروجـیمحـور تقسـیم مـیشـوند.
وارنز و کوپر و رودز کارایی را با توجه به این دو دیدگاه
به صورت زیر تعریف کردهاند[:]3


در یک مدب ورودیمحـور یـک واحـد در صـورتی
ناکاراست که امکان کـاهش هـر یـک از ورودیهـا
بدون افزایش ورودیهای دیگر یا کاهش هر یک از
خروجیها وجود داشته باشد.

 در یک مدب خروجیمحور یـک واحـد در صـورتی
ناکاراست که امکان افزایش هر یک از خروجـیهـا
بدون کاهش خروجیهای دیگر یا افـزایش در هـر
یک از ورودیها وجود داشته باشد.
بر این اساس ،یک واحد وقتی کارا خواهـد بـود کـه
هی یک از دو مورد یادشده تحقق نیابد.
مدبهای  CCRو BCC3و مدب جمعـی مهـمتـرین
مــدبهــای  DEAهســتند کــه در فــرمهــای مضــربی و
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پوششی و نیز در حاالت ورودیمحور و خروجیمحور به
کار میروند .در ادامه مدبهای نسـبت  CCRو مضـربی
 CCRدر حالت ورودیمحور معرفی میشوند.

مدل

CCR

بر اساس پیشنهاد فارب ،در بررسی کارایی  nواحد ،کـه
هر یک دارای  mورودی و  sخروجیانـد ،کـارایی واحـد
jام ( )j=1,...nبه کمک رابطة  1محاسبه مـی شـود .امـا
مدب  CCRرا ،به منزلة تعمیمی بر کار فارب ،نخسـتین
بار در ساب  1978وـارنز و کـوپر و رودز بیـان کردنـد.
آنها اندازة پیشنهادی خود را بـرای کـارایی هـر واحـد
تصمیمگیری به صورت ماکزیمم نسـبت خروجـیهـای
موزون به ورودیهای موزون تعریف کردند؛ مشروط بـر
اینکه نسبتهای مشابه برای هر واحد دیگر کووـکتـر
یا مساوی با  1باشد [ .]2صورت دقیقتر این تعریـف در
رابطة  2میآید.
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رابطة  2به مدب نسبت  CCRورودیمحـور معـروا
است .با تبدیل مدب کسـری  2بـه مـدب خطـی ،مـدب
مضربی  CCRورودیمحور به صورت رابطة  3به دسـت
میآید.
()3
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مدل

DEA

 .1وــون  DEAتکنیکــی ریاضــی اســت خطاهــای
اندازهگیـری ممکـن اسـت تلییـرات عمـدهای در
نتــایج بــه وجــود آورد .از ایــن رو ،بایــد پــم از
شناسایی واحد کارا به کنترب دادههـا و سـتادههـا
اقدام و از صحت آن ا مینان حاصل شود.
 .2اگر فقو یکی از دادههـا و سـتادههـای واحـدهای
تصمیمگیری تلییر کند ،تلییرات اساسی در درجة
کارایی واحدهای تصمیمگیری پیش خواهد آمد.
 .3توافق کلی دربارة انتخاب دادهها و ستادهها در این
روش وجود ندارد.

ابطة تعداد و ود ه و خ وجظه ب تعاداد
DMUه
موضوع قابل توجـه در الگـوی  CCRآن اسـت کـه اگـر
تعــداد DMUهــا در مقایســه بــا تعــداد ورودیهــا و
خروجیها اختالا وندانی نداشته باشند ،پـم از حـل
مسسله بیشتر DMUها کارا خواهند شـد .تجربـه نشـان
داده تعــداد DMUهــای تحــت بررســی در ســنجش بــا
مجموع تعداد ورودیها و خروجیها بایـد از رابطـة زیـر
پیروی کند [.]7
(تعداد خروجی+ورودیها)  3تعداد DMUهای
تحت بررسی
یا:
(خروجیها)( .ورودیها)  2تعداد DMUهای تحت
بررسی
در صورتی که رابطة فو بین  DMUsو ورودیها و
خروجی ها برقـرار باشـد ،قـدرت تفکیـکپـایری مـدب
مناسب است.

s.t.
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مدبهای پوششی دوگان مدبهای مضربی هسـتند کـه
کارایی را بر اساس تخمین تابع تولیـد و مقایسـة واحـد
تحت ارزیابی با مرز کارایی محاسبه میکنند.

r

مدل اند سون و پیت سون ( تبهبند ک مل)
مدبهای پایهای تحلیل پوششی دادهها بـه دلیـل عـدم
ایجاد رتبههای کامل بین واحدهای کارا امکان مقایسـة
واحد های مزبور را بهراحتی فراهم نمیآورد .زیرا در این
مدبها به همة واحـدهای تصـمیمگیرنـدة کـارا امتیـاز
کارایی  1اختصاد مییابد .نیاز به رتبهبندی واحـدهای
کــارا و حفــظ میــزان عــدم کــارایی واحــدهای ناکــارا
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اجتنابناپـایر اسـت .تحقیقـات اندرسـون و پیترسـون
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تالشهای مقبوب به منظور حل مشـکل در ایـن زمینـه
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دانست .آنان با حاا واحد تصمیمگیرندة بررسـی شـده
در ساخت واحدهای مجازی 1توانسـتند بـه رتبـهبنـدی
کاملی دست یابند .در ارزیابی به روش  ،APواحد تحـت

شبکهه

بررسی از ارزیابی حاا میشود .مدبهای پایهای بـرای

شبکههای عصبی مصنوعی دسـتگاههـا یـا نـرمافزارهـایی

ارزیــابی هــر واحــد تصــمیمگیرنــده از خــود واحــد

هستند که بر اساس ساختمان عصبی ملز انسان سـازمان

تصمیمگیرنده برای ایجاد واحد نشانه بهـره مـیگیرنـد.

یافتهاند و رفتارهایی از خود نشان میدهند کـه مشـابه آن

وــون واحــدهای ناکــارا در شــکلگیــری مــرز کــارایی

در کارکرد ملز انسان وجود دارد یا آنکه قابل قیاس با یکی

تأثیرگاار نیستند ،حاا آنها از ارزیابی تأثیری بر مـرز

از رفتارهای آدمیاند .این شبکهها در واقع سامانهای پویا و

کارایی نخواهد داشت .بنابراین ،کـارایی تکنیکـی آنهـا

ییر خطیاند که از تعداد زیادی واحد پردازش و اتصـاالت

حتی در مدب رتبـهبنـدی کامـل بـا نگـرش  APتلییـر

بین این واحدها تشکیل شدهاند .ساختار شبکههای عصبی

نخواهد یافت؛ ولی حاا واحدهای کارا ،که مرز کـارایی

مصنوعی به صورت الیهای است و از یک الیة ورودی ،یک

را تشکیل میدهنـد ،سـبب تلییـر شـکل مـرز کـارایی

الیة خروجی ،و یک یا وند الیة میانی تشکیل مـیشـوند.

خواهد شد .میزان تلییر بهوجودآمده از حاا یک واحد

هر الیه شامل تعدادی گره یا نرون است که با شـبکه و بـا

کارا در واقع مالکی برای رتبهبندی واحدهای کـارا بـین

وزنهای متفاوت به هم مرتبو میشوند .بر اسـاس نحـوة

خودشان بـه شـمار مـی رود .عـدد اختصـادیافتـه بـه

ارتباط گرهها به یکدیگر شبکههای عصبی را به دو گـروه

واحدهای کارا در مدب رتبهبندی کامل  APبیشـتر از 1

شبکههای عصبی پیشخور 5و شبکههای عصبی مصنوعی

یا مساوی  1اسـت .بنـابراین ،در ایـن مـدب هـر واحـد

پمخور 6تقسیم میکنند [ .]8در شبکههـای پـیشخـور

تصمیمگیرنده که عدد کارایی بیشتری کسب کند میان

هی بـازخوری از خروجـی شـبکه بـه ورودی شـبکه داده

واحدهای کارا از عملکرد باالتری برخوردار خواهـد بـود.

نمیشود؛ ولی در شبکههای بازگشتی حداقل یک سیگناب

مدب ریاضی ایدة مزبور ،به کمک مـدب  CCRپوششـی

از یک نرون به همان نرونهای الیه یا الیههای قبل وجـود

به مثابة نمونه ،با حاا واحد تصمیمگیرنده با رابطـة 4

دارد[.]9

تعریف میشود [.]8

نرون کووکترین واحد پـردازش ا العـات اسـت و
اساس عملکرد شبکة عصبی را تشکیل مـیدهـد .مـدب
شبکة عصبی تکنرون در شکل  2میآید:

()4

max w j  r 1 u r y rj
s

عصبظ مصنوعظ

s.t.
X
O
ll

W

n
+

f

lm

ml

ll
b
ll

شکل  .2مدل ک ن ون ب  mو ود []10

l
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 Xیک بردار ورودی با  mعنصر ) X ( x1 , x2 ,..., xm
 W ،وزنهای سیناپسی که میزان تأثیر  Xرا روی خروجی
نشان میدهد b ،مقداری ثابـت یـا مقـدار بایـاس f ،تـابع
تبدیل 7که ورودی خالص  nرا به خروجی تبدیل میکنـد،
و  Oخروجی شبکه را نشان میدهد.
روابو بین متلیرهای یادشده در رابطـة  5مشـاهده
میشود [:]10
m

n   xi wl ,i  b  w.x  b
i 1

()5

x   x1 , x 2 ,.., x m  ,
w   w1,1 , w1,2 ,..., w1,m 

)o  f (wx  b
شبکههای عصبی میتوانند بیش از یک الیه داشـته
باشند .در شبکههای وندالیه هر الیة ماتریم وزن  Wو


بــردار بایــاس  bو بــردار ورودی خــالص  nو بــردار

خروجی  oمخـتص خـود دارد .در راحـی سـاختار و
معماری شـبکة عصـبی تعـداد عناصـر بـردار ورودی از
صورت مسسلة بررسی شده مشخص میشود و به انتخاب
راح نیست؛ اما تعیین تعداد الیهها ،تعـداد نـرونهـای
اولیه ،نوع ارتباط بین نرونها ،نوع تابع تبدیل ،و از ایـن
قبیل به انتخاب ـراح اسـت .بنـابراین ،در شـبکههـای
عصبی یک راحی بهینه ضروری به نظر میرسد.
یکی از شبکههای عصبی متداوب و پرکاربرد شبکههای
عصبی پرسنترون وندالیه با الگوریتم پمانتشار 8است .در
الگوریتم پمانتشار خطا دادههای ورودی مکرر بـه شـبکه
داده میشود و خروجی با خروجی مطلوب مقایسه و خطـا
در هر تکرار محاسبه میشود .ایـن خطـا در ـوب شـبکه
منتشر و وزنهای سیناپسی وری تنظـیم مـیشـود کـه
خطا در هر تکرار کاهش یابد [ .]11در واقـع ،پـمانتشـار
یک روش واریانم کاهش یا افزایش است کـه تـابع خطـا
(مجموع مربعات خطا) را بـا تعـدیل وزنهـای سیناپسـی
کمینه میکند.
مراحل راحـی مـدب شـبکة عصـبی یالبـاً ونـین
تعریف میشود:
 .1همة دادهها یک جا جمع شوند.
 .2دادههــا بــه دو گــروه دادههــای آزمــونی و
دادههای آموزشی تقسیم شوند.

 .3دادهها به ورودیهای مناسب جهـت ورود بـه
شبکه تبدیل شوند.
 .4شبکة انتخـابشـده آمـوزش و آزمـون شـود.
مراحل  1تا  3تکرار شود تا زمانی که پـارامتر
وزن و بایاس مطابق نتایج مطلوب بهینه شود.
 .5در نهایت از شبکة حاصله استفاده شود.
در این تحقیق از مدلی که بر پایة ترکیـب دو روش
( DEAمــدب  CCRبــا ماهیــت ورودیمحــور) و ANN

اسـت بــرای انـدازهگیــری کـارایی نــواحی شـانزدهگانـة
شرکت هـای آب و فاضـالب اسـتان مازنـدران اسـتفاده
میشود .اساس این ترکیب بـر مبنـای مقایسـة کـارایی
بهدستآمده از روش  DEAبا نتیجة حاصـل از آمـوزش
دادههاست.

مدل ت کیبظ

Neuro-DEA

در ایــن بخــش بــا بــهکــارگیری ( DEAمــدب CCR

ورودیمحور) و مدب ترکیبی  Neuro-DEAهـر یـک از
شرکتهای منا ق شانزدهگانه ارزیابی مـی شـود .بـرای
ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیری از دادههایی کـه
واحــدهای پــژوهش و آمــار و تحقیقــات آب و فاضــالب
استان مازندران در سابهای  1389و  1390جمعآوری
کردند استفاده شد .همـان ـور کـه در شـکل  3دیـده
میشود در اندازهگیری کارایی هر یک از نواحی از وهار
ورودی و پنج خروجی استفاده شده است .بـا توجـه بـه
اینکــه مــدب  DEAمــدلی خطــی اســت و از رفــی
شبکههای عصبی توانایی بـاالیی در تقریـب توابـع ییـر
خطی دارند ANNs ،ابزار خوبی برای استفاده در ونین
مسائلی است .بنـابراین امکـان بـهکـارگیری  ANNsدر
اندازهگیری کارایی واحـد هـای تصـمیمگیـری مناسـب
است .هدا مدب  DEAحداقلکردن مقدار ورودیها به
سطح خروجی مطلوب است .برای انـدازهگیـری کـارایی
شرکتها یا واحدهای تصمیمگیرندة  Neuro-DEAابتدا
یک مدب شبکة عصبی مناسب شـبیهسـازی مـیشـود.
سنم ،بـا اسـتفاده از دادههـایی بـرای پـردازش اولیـه،
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پیشپردازی 9شبکه با استفاده از خروجی مطلوب ،که با
 DEAمحاسبه میشود ،آموزش داده میشود تـا جـایی
که شبکه بتواند الگوهای مرجع را یاد بگیرد و بر مبنای
آن کارایی واحدها را محاسبه کند .نتایج مشاهدهشده با
مــــدب  CCR( DEAورودیمحــــور) و Neuro-DEA

بررسی میشود.
ایدة ترکیب تحلیل پوششی دادههـا بـا شـبکههـای
عصبی از این نظر اهمیت دارد که میتـوان یـک شـبکة
عصبی را راحی کرد و آن را با ا العات بهدستآمده از
روش تحلیل پوششی داده ها تعلیم داد و بـرای ارزیـابی
کارایی واحد های تصمیمگیری در ساب های بعد یا حتی
برای واحد های جدیدی که قبالً نبودهاند از ایـن شـبکة
عصبی تعلیمدیده استفاده کرد .بنابراین ،در این تحقیق
از شبکههای عصبی و توانایی آنها در تقریـب روابـو و
توابع ییر خطی کمک گرفته شـد و کـارایی شـرکتهـا
تحلیل شد .بدین منظور یک شـبکة پـیشبینـیکننـدة
عملکرد به کار رفت .نیز از یک شبکة عصبی پیشخـور
پرسنترون سهالیه با دَه نرون در الیة اوب ،پنج نـرون در
الیة دوم ،و پنج نرون در الیة سوم استفاده شـد کـه در
الیههای مخفی تابع انتقاب  Tansigو در الیـة خروجـی
تابع  Purelinبه کـار رفـت .بـا اسـتفاده از ایـن شـبکه
میتوان کـارایی و رتبـة واحـد هـای تصـمیمگیرنـده را
تخمین زد .در این تحقیق ،برای اینکه مقادیر کارایی بـا
خطای پایین تقریب زده شود و همزمـان رتبـة واحـدها
درست برآورده شود ،خروجی شـبکه بـه صـورت جمـع
وزنی مقادیر نرمالیزهشدة کارایی و رتبة شرکتها تنطیم
شد .بدین منظور با آزمایش مقـادیر مختلـف وزن رتبـة
 0/2و وزن کــارایی  0/8تنظــیم شــد .در روش یادشــده
دادههای آزمونی به ور مکـرر بـه شـبکة عصـبی ارائـه
میشوند .وزن های اولیـه  0در نظـر گرفتـه مـیشـوند.
سنم خروجی شبکة عصبی بـا خروجـی مطلـوب ،کـه
همان ترکیب کارایی فنی و رتبة حاصـل از روش DEA
است ،مقایسه مـیشـود و اگـر خطـا زیـاد باشـد ،رونـد
آموزش دادهها با مجموعة وزنهای اولیة متفاوت ،که در
جهت کاهش خطای اولیه است ،تکرار میشود .این کـار
خطا را در هر تکرار کمتر میکند و خروجی مطلوبتری

به دست میآید .خروجی مطلوب شبکة عصـبی در ایـن
تحقیق خروجیای است که میزان خطـای آن کمتـر از
 0/02باشد.
خروجیها

ورودیها

 : O1درآمد جاری

 : I 1لعداد قبیض

 : O2درآمددددددددد

صادرشده

سرمایهای
 : O3حجددت لید ددد
آب
 : O4حجت مصرف
آب

 : I 2لعددددددددداد

شرکتهای

ا شددددددددددعا ا

آب و
 فاضالب

 فروشرفته

استان
ماز دران

 : I 3ا دددددددر ی
مصرفی

 : O5هزینددة سددرا ة

 : I 4لعداد پرسنل

آمیزش

در اخت ار

شکل  .3و ود ه و خ وجظه

نت ج و فتهه

واحده

تصمیمای

تحقیق

در این پژوهش کارایی واحدهای تصمیمگیـری (نـواحی
شانزدهگانة استان مازندران) در سه مرحله تحلیل شـد؛
مرحلة اوب نتایج مدب  ،DEAمرحلـة دوم نتـایج مـدب
 ،Neuro-DEAو مرحلة سـوم مقایسـة نتـایج  DEAبـا
 .Neuro-DEAدر مطالع ـة سیســتمهــای واقعــی بــرای
محاســبة کــارایی اولــین گــام تعیــین ورودیهــا و
خروجیهای هر  DMUاست؛ وری که منعکمکننـدة
کارایی باشند .بعد از تعیین ورودیها و خروجیهای هر
 ،DMUبرای مقایسه و اندازهگیـری کـارایی واحـدهـای
تصمیمگیری ا العـات هـر یـک از آنهـا جمـعآوری و
نرمالیزه میشود .همان ور که آمد ،بـرای انـدازهگیـری
کارایی و مقایسة واحدها از دادههای ساب  1389و 1390
استفاده شد .روش نرمابسازی بهکاررفته در این پـژوهش
دو گونه است :نرمـابسـازی بـرای دادههـای هزینـهای و
نرمــابســازی بــرای دادههــای ییــر هزینــهای .دادههــای
هزینهای به دادههایی گفته میشـود کـه هـر وـه مقـدار
خروجی آنها کمتر باشد مناسبتر است و دادههای ییـر
هزینهای دادههایی است که هر وه مقدار خروجـی آنهـا
بیشتر باشد مناسبتر است .برای نرمـابسـازی دادههـای
هزینهای از رابطة  6و بـرای نرمـابسـازی دادههـای ییـر
هزینهای از رابطة  7استفاده شد.
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()6

xij
) max( xij

N ij  1 

()7

xij
) max( xij

N ij 
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جدوبهای  1و  2دادههای نرمـابشـدة واحـدهـا را
همراه کارایی محاسبهشده با مدب  DEAدر ساب 1389
و  1390نشان مـیدهـد .بـا اسـتفاده از تکنیـک DEA
( CCRورودیمحــور) کــارایی و رتبــههــای نــواحی
محاسبهشده ارزیابی شد .در این ارزیابی برای دادههـای
ساب  1389پنج ناحیة کارا وجود دارد کـه کـارایی  1را
کسب کردهاند .این واحدهای تصمیمگیرنده عبارتاند از
گلوگاه ،ساری ،آمل ،محمودآبـاد ،و نـور و رویـان .بـرای
ساب  1390از شانزده واحـد تصـمیمگیرنـده نـه واحـد
کارایی  1را کسب کردهاند که عبارتاند از گلوگاه ،نکـا،
ساری ،بابل ،بابلسر ،فریدونکنار ،آمل ،محمودآباد ،و نور
و رویان .این واحدها ماکزیمم کارایی  1دارند .همان ور
که مالحظه میشـود ،مـدب  DEAبـهتنهـایی قـادر بـه
تفکیــک کــارایی هم ـة واحــدهــای تصــمیمگیرنــده از
یـکدیگــر نیسـت .دلیــل آن نیــز روشـن اســت .تعــداد
واحد های تصـمیمگیرنـده ( )DMUsنسـبت بـه تعـداد
ورودیها و خروجیها کم اسـت .بـرای بررسـی بیشـتر
روش اندرســون و پیترســون ( )APبــرای رتبــهبنــدی
واحد های کارا ،که با مـدب  CCR( DEAورودیمحـور)
به دست آمده ،برای سابهـای  1389و  1390بـه کـار
رفت .نتیجة کارایی عملکرد منا ق در جـدوبهـای  3و
 4میآید.
جدول  .3ک ا ظ واحده

پم از رتبهبندی نواحی تصمیمگیری کارا بـا روش
اندرسون و پیترسون ،از بین پـنج ناحیـة کـارا در سـاب
 ،1389گلوگاه رتبة اوب و ساری رتبـة پـنجم را کسـب
کردند .ترتیب بقیة نواحی در جدوب  3میآید .همچنین
در رتبهبندی نواحی برای ساب  1390گلوگـاه در رتبـة
اوب و بابلسر در رتبـة نهـم قـرار گرفتنـد .ترتیـب بقیـة
نواحی در جدوب  4میآید.

شکل  .4فت خط ب ا دادهه

آموزش د و ک د اول

پس از  1000تک ا

ک ا ب وش  APب ا س ل
1389

رتبه

واحدهای تصمیمگیرنده

کارایی

1

گلوگاه

1.7594

2

نور و رویان

1.3853

3

محمودآباد

1.0167

4

آمل

1.0161

5

ساری

1.0059

جدول  .4ک ا ظ واحده

ک ا ب وش  APب ا س ل
1390

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9

واحدهای تصمیم گیرنده
گلوگاه
فریدونکنار
آمل
بابل
ساری
محمود آباد
نکا
نور و رویان
بابلسر

کارایی
1.7309
1.4001
1.1247
1.0589
1.0384
1.0383
1.0187
1.0140
1.0038

شکل  .5مق سة خ وجظه
س له

شبکه ب دادهه

ک اظ

 1389و 1390

در این مرحلـه جمـع وزنـی کـارایی و رتبـة نـواحی
تصمیمگیری به کمک رویکرد ترکیبـی تحلیـل پوششـی
دادهها و شبکههای عصبی محاسـبه مـیشـود .قـدم اوب
برای استفاده از یک شبکة عصبی انتخاب دادههـا جهـت
آموزش شبکه است .بنـابراین ،بـرای اجـرای ایـن شـبکة
عصبی بـه کمـک خروجـیهـای روش  DEAدو رویکـرد
پیش میگیریم .در این رویکـرد از دادههـای واحـدهـای

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،48شماره  ،2مهر ماه ( 1393یادداشت فنی)
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ساب  1389گلوگاه ،آمل ،محمودآباد ،و نور و رویاناند و
برای ساب  1390گلوگاه ،ساری ،بابلسـر ،فریـدونکنـار،
آمل ،و نور و رویان .جدوب  5کاراییهای محاسـبهشـده
با  Neuro-DEAبه کمک نرمافـزار  Matlab7.0را بـرای
سابهای  1389و  1390نشان میدهد.
با توجه بـه نتـایج جـدوب  ،5واحـد تصـمیمگیـری
بهشهر برای ساب  1389و واحد تصـمیمگیـری تنکـابن
برای ساب  1390پایینترین کارایی را داشتند.

تصمیمگیرنـدة شـانزدهگانـة سـاب  1389و  1390بـرای
تعلیم شبکه استفاده میکنیم؛ به این صورت که دادههای
آموزش بـه صـورت کـامالً تصـادفی از سـی و دو ناحیـة
تصمیمگیرنده انتخاب میشوند ،وری که کووـکتـرین
میانگین مربعات خطـا 10بـرای دادههـای آزمـون حاصـل
شــود .در بهتــرین حالــت ،مقــدار  MSEبــرای دادههــای
آزمون  0/01به دست آمد .شـکل  4رفتـار خطـا را بـرای
دادههای آموزش در شبکة مفروض نشان میدهد.
در این روش کاراترین واحدهای تصمیمگیری بـرای

جدول  .5جدول ک ا ظ مح سبهشده ب مدل  Neuro-DEAد و ک د اول
ردیف

واحدهای تصمیمگیرنده

جمع وزنی کارایی و رتبة نرمالیزهشدة ساب 1389

جمع وزنی کارایی و رتبة نرمالیزهشدة ساب 1390

1

بهشهر

0,03277

0,026

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

گلوگاه
نکا
ساری
قائمشهر
جویبار
سوادکوه
بابل
بابلسر
فریدونکنار
آمل
محمودآباد
نور و رویان
نوشهر
تنکابن
رامسر

0,9916
0,8505
0,9814
0,90241
0,5011
0,7293
0,8109
0,4943
0,1785
0,9713
0,9656
0,9536
0,5439
0,1325
0,6629

0,9971
0,9867
0,9744
0,8573
0,6577
0,5589
0,9653
0,9471
0,9381
0,9266
0,9008
0,8605
0,7437
0,1812
0,7627

جدول  .6مق سة ک ا ظ واحده ب ا س ل  1389ح صل از وشه
ردیف

واحدهای
تصمیمگیرنده

رتبة
DEA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

بهشهر
گلوگاه
نکا
ساری
قائمشهر
جویبار
سوادکوه
بابل
بابلسر
فریدونکنار
آمل
محمودآباد
نور و رویان
نوشهر
تنکابن
رامسر

16
1
7
2
6
12
9
8
13
14
3
4
5
11
15
10

کارایی وزنی
DEA
0
1
0.99
0.97
0.86
0.66
0.55
0.96
0.95
0.93
0.92
0.91
0.89
0.76
0.2
0.77

رتبة Neuro-
DEA
16
1
7
2
6
12
9
8
13
14
3
4
5
11
15
10

 DEAو Neuro-DEA

کارایی وزنیNeuro-
DEA
0.8032
1
0.9754
1
0.9922
0.9126
0.9031
1
0.8335
0.9132
1
1
1
0.9792
0.6513
0.9642

مربع اختالا کارایی وزنی DEA
و Neuro-DEA
0,001074
7,06E-05
1,89E-05
2,77E-05
5,64E-05
6,33E-06
3,45E-05
1,76E-05
0,006299
1,82E-05
4,13E-06
3,14E-05
4,81E-05
0,000261
1,77E-05
2,09E-05
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مق سة نت ج  DEAب

محاسبات مشابه ساب  1389بـرای سـاب  1390در
جدوب  7و شکل  7میآید.

Neuro-DEA

مقایس ـة کــارایی واحــدهــا بــرای ســاب  1389حاصــل
روشهای  DEAو  Neuro-DEAدر جدوب  6و شکل 6
میآید.

شکل  .7نمودا مق سة ک ا ظ واحده ب ا س ل 1390

شکل  .6نمودا مق سة ک ا ظ واحده ب ا س ل 1389
ح صل وشه

ح صل وشه

 DEAو Neuro-DEA

مقادیر بهدستآمده از جدوب  6نشـان مـیدهـد بـا
ترکیب وزنی رتبه و کارایی با بهترین مقادیر تنظیمشده
(وزن کــــارایی  0/8و وزن رتبــ ـة  )0/2رتبــــههــــای
محاسبهشده برای هر دو تکنیک مقادیری برابر به دست
آوردند .این نتیجه در کنار مقادیر کارایی محاسـبهشـده
بــا انحــراا بســیار پــایین (مجمــوع مربعــات اختالفــات
 )0/007985حاصل شد.

 DEAو Neuro-DEA

مقادیر بهدستآمده از جدوب  7نیز نشان مـیدهـد
با ترکیب وزنی رتبـه و کـارایی بـا مقـادیر تنظـیمشـدة
رتبه های محاسبهشـده بـرای هـر دو تکنیـک در سـاب
 1390مقادیری برابر به دسـت آوردنـد .ایـن نتیجـه در
کنار مقادیر کارایی محاسبهشده با انحراا بسیار پـایین
(مجموع مربعات اختالفات  )0/002501حاصل شد.

جدول  .7مق سة ک ا ظ واحده ب ا س ل  1390ح صل وشه

 DEAو Neuro-DEA

رتبه Neuro-
DEA

کارایی وزنیNeuro-
DEA

16

0,026

0,000676

0,9971

8,41E-06

0,9867

1,09E-09

مربع اختالا کارایی وزنی
DEAو Neuro-DEA

ردیف

واحدهای تصمیم
گیرنده

رتبة
DEA

1

بهشهر

16

کارایی وزنی
DEA
0

2

گلوگاه

1

1

1

3

نکا

2

0.85

2

4

ساری

3

0.99

3

0,9744

1,14E-06

5

قائمشهر

10

0.91

10

0,8573

2,25E-06

6

جویبار

13

0.5

13

0,6577

2,48E-07

7

سوادکوه

14

0.72

14

0,5589

2,2E-05

8

بابل

4

0.81

4

0,9653

2,81E-05

9

بابلسر

5

0.41

5

0,9471

1,87E-07

10

فریدونکنار

6

0.18

6

0,9381

2,27E-05

11

آمل

7

0.97

7

0,9266

4,36E-05

12

محمودآباد

8

0.96

8

0,9008

3,44E-05

13

نور و رویان

9

0.95

9

0,8605

0,001078

14

نوشهر

12

0.53

12

0,7437

0,000188

15

تنکابن

15

0.14

15

0,1812

0,000255

16

رامسر

11

0.67

11

0,7627

0,000141

) (یادداشت فنی1393  مهر ماه،2  شماره،48  دوره،نشریه تخصصی مهندسی صنایع

زمان به تقریبهایی منطقی و دقیق از کارایی واحدهای
. مطرح شد،تصمیمگیرنده دست یافت
 و محاسـبة کـاراییNeuro-DEA با ترکیـب مـدب
واحدهای تصمیمگیرنده مشخص شد این مـدب نسـبت
 قدرت تفکیکپـایری بیشـتری دارد و ازDEA به مدب
آن میتوان در حل مسـائلی در مقیـاس بـزرگتـر نیـز
 مزیت نسبی آن نیز این است که بـه حـل.استفاده کرد
 مـیتـوان. نیاز نداردDMU یک معادلة ریاضی برای هر
بــرای افــزایش دقــت تقریــب کــارایی واحــدهــای
 از دادههای سابهای،تصمیمگیرنده با شبکههای عصبی
.بیشتر نیز بهره برد
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نتیجهای
در این پژوهش برای بهدستآوردن کـارایی واحـد هـای
تصمیمگیرندة شانزدهگانـة شـرکتهـای آب و فاضـالب
) ورودیمحـورCCR( DEA  ابتدا مدب،استان مازندران
بــه کــار رفــت؛ کــه بــه علــت کــمبــودن واحــدهــای
 برای.) بیشتر واحدها کارا شدندDMUs( تصمیمگیرنده
رفع این مشکل از تکنیک اندرسـون و پیترسـون بـرای
رتبهبنـدی واحـدهـای تصـمیمگیرنـده از نظـر کـارایی
 مشـکل ایـن روش زمـانبَربـودن و حجـم.استفاده شد
.محاسبات والنی برای رسیدن به جـواب بهینـه اسـت
 ایــدة ترکیــب تحلیــل پوششــی دادههــا بــا،بنــابراین
 با این هدا که بتوان در کوتـاهتـرین،شبکههای عصبی
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انگلیسظ به ت تیب استف ده د متن
1-. Data Envelopment Analysis (DEA)
2-. Anderson & Peterson (AP)
3- Banker, Charnes, Cooper
4- Virtual Units
5- Feed Forward Networks
6- Feedback Networks
7- Transformation Function
8- Back-Propogation
9- Preprocessed
10- Mean Squared Error (MSE)
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