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مدل جدید تحلیل پوششی دادهها برای تعیین کاراترین واحد تصمیمگیری با
درنظرگرفتن دادههای غیردقیق
بهلول ابراهیمی ،1مرتضی رحمانی ،* 2مرتضی خاکزار بفروئی
 .1دانشجوی دکتری مهندسی صنایع پژوهشکدة توسعة تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف
 .2دانشیار گروه پژوهشی مهندسی صنایع پژوهشکدة توسعة تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف و دانشیار
دانشکدة علوم پایه ،دانشگاه علم و فرهنگ
 .3استادیار گروه پژوهشی مهندسی صنایع پژوهشکدة توسعة تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف
3



(تاریخ دریافت  92/8/12ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  94/1/29ـ تاریخ تصویب )94/3/18

چکیده
سهرابی و نالچیگر ( ،)1389مدل نوین تحلیل پوششی داده ها را برای شناسایی کاراترین واحد تصمیم گیری ) (DMUبا داده های غیردقیق ارائـه
کردند .در این مقاله نشان داده میشود مدل ارائهشده لزوماً قادر به تعیین کاراترین  DMUنیست و این مدل بهطورتصادفی یکی از DMUهـای
کارا را ،کاراترین معرفی میکند .همچنین ممکن است مدل ارائه شده برای تعیین کاراترین  DMUدر حالت بازده به مقیـاس متغیـر غیـرممکن
باشد .برای غلبه بر این مشکالت ،مدلهای ترکیبی جدیدی ارائه میشود .عالوهبراین ،برای تعیین و رتبهبندی سایر  DMUهای کارا ،الگوریتمی
پیشنهاد میشود .با به کارگیری مدل ارائهشده در این پژوهش ،فرد تصمیم گیرنده میتواند کاراترین  DMUرا فقط با حل یک مدل برنامه ریـزی
خطی عدد صحیح پیدا کند .کاربرد مدل پیشنهادی با درنظرگرفتن دادههای غیردقیق هجده تأمینکننده نشان داده میشود.

واژههایکلیدی :انتخاب تأمینکننده ،برنامهریزی خطی عدد صحیح ،تحلیـل پوششـی دادههـا ) ،(DEAدادههـای
غیردقیق ،کاراترین .DMU

مقدمه
چــارنز ،کــوپر و رودز ] [1در ســال  ،1978روش تحلیــل
پوششی داده ها ) 1(DEAرا برای محاسبة کارایی واحـدهای
تصمیم گیـری 2مشـابه بـا چنـدین ورودی و خروجـی ارائـه
کردند که به مدل  CCRمعروف شده است .پس از آن بنکر،
چارنز و کوپر ] [2در سال  1984مدل  BCCرا ارائه دادنـد.
این روشها اساس روشهای غیرپـارامتری شـدند و تحلیـل
پوششی داده ها نامیده شدند .این مدل ها به سـرعت توسـعه
یافتهاند و تاکنون مقاله هـای بسـیار زیـادی در ایـن زمینـه
بهچاپ رسیدهاند که هـدف عمـدة آنهـا محاسـبة کـارایی
نسبی DMU 3ها با ورودیها و خروجیهای چندگانه است.
شایان ذکر است مدل  CCRحالت بازده به مقیاس ثابـت 4و
مدل  BCCحالت بازده به مقیاس متغیر 5است.
در بسیاری از کاربردهای عملـی روش  ،DEAاز جملـه
مسئلة ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان 6در زنجیرة تـأمین،
* نویسندة مسئول:

باید «کاراترین  7»DMUمشخص شود .در این زمینه ،مـدل
 DEAقدرت تفکیک پذیری کافی نـدارد یعنـی در ارزیـابی
 DMUها بـا ایـن مـدل ،تعـداد زیـادی از  DMUهـا کـارا
شناخته میشوند .این حالت مخصوصاً زمانی رخ میدهد که
تعداد  DMUها در مقایسه با تعداد کل معیارهـای ارزیـابی
(ورودیها و خروجیها) کافی نباشد .بـرای افـزایش قـدرت
تفکیک پذیری مـدل  ،DEAبـهمنظـور تشـخیص کـاراترین
 ،DMUروش های مختلفی ارائه شده اسـت .از جملـه مهـم
ترین این روشها میتوان به روش ،[3] Super Efficiency
 [4] Cross-Efficiencyو اعمال محـدویت هـای وزنـی ][5
اشاره کرد .به تازگی مـدل هـای ترکیبـی نیـز بـرای تعیـین
کاراترین  DMUارائه شده است که در اینجا مهم ترین آن ها
را توضیح میدهیم.
امین و طلوع ] ،[6مدل ترکیبی را برای افزایش قـدرت
تفکیک پذیری روش  DEAارائه کردند .آنها ادعا کردند این
Email: rahmanimr@jdsharif.ac.ir
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مدل کاراترین  DMUرا فقط با حل یک برنامه ریزی خطـی

گزینه به عنوان مقدار اصلی بـرای یـک داده درنظـر گرفتـه

عدد صحیح پیدا میکند .شایان ذکـر اسـت در مـدل اولیـة

شود یا ممکن است معیارهای کیفـی بـرای داده هـای یـک

 DEAبرای بهدستآوردن کاراترین  ،DMUباید حـداقل بـه

مسئله مطرح شود .بر ایـن اسـاس ،کـوپر و همکـاران ][13

تعداد  DMUها مدل برنامه ریزی خطی نوشته و حل شـود.

اولین بار اصطالح داده های غیردقیق 11را مطرح کردنـد کـه

همچنین مدل اولیة  DEAدر اکثر مواقـع قـادر بـه تعیـین
کاراترین  DMUنیست .امین ] [7نشان داد مدل ارائـهشـده

13

12

شامل داده های بازه ای و داده های ترتیبی ضـعیف بـود.
14

مدل  DEAحاصل DEA ،نادقیق یا  IDEAنامیده شد.

در ] [6لزوماً قادر به تعیین کاراترین  DMUنیست و ممکن

به تازگی سهرابی و نالچیگر ] [14مدل هایی برای تعیین

است چند  DMUرا کارا مشخص کنـد .درادامـه ،وی بـرای

کاراترین  DMUبا درنظرگـرفتن داده هـای غیردقیـق بـرای

تعیین کاراترین  DMUیـک برنامـهریـزی غیرخطـی 8ارائـه

حالتهای بازده به مقیاس ثابت و متغیر ارائـه کـردهانـد .در

کرد .طلوع و نالچیگر ] [8مدل ارائه شده در ] [6را به حالـت

این پژوهش ،مشکالت این مدلها مطرح و برای رفـع آنهـا

بازده به مقیاس متغیر ) (BCCگسترش دادنـد .فروغـی ][9

مدلهای جدیدی ارائه میشود.

نشان داد مدل ارائهشده در ] [7ممکن است گـاهی نشـدنی

شــایان ذکــر اســت روش  DEAدر زمینــههــای عمل ـی

باشد .وی برای رفع این مشـکل و تعیـین کـاراترین DMU

متفاوت بهکار رفته اسـت .محبعلـیزاده و فـائز ] [15مـدلی

یک برنامه ریزی خطی عدد صحیح ارائه کرد .طلوع ] [10بـا

چندهدفــه بــا اســتفاده از  DEAبــرای ارزی ـابی و انتخــاب

بیان برخی از مشکالت مـدل ] ،[8یـک مـدل برنامـه ریـزی

تأمین کننـدگان در زنجیـرة تـأمین ارائـه کردنـد .قـادری و

خطی عدد صحیح برای تعیـین کـاراترین  DMUدر حالـت

همکاران ] [16عملکرد منابع انسانی را با اسـتفاده از DEA

بازده به مقیاس متغیر ارائه داد .وانگ و جیانگ ] [11نشـان

ارزیابی کردند .آن ها برای درنظرگرفتن معیارهـای کیفـی از

9

 DEAفازی بهـره جسـتند .اجلـی و صـفری ] [17از DEA

دادند بسیاری از محدودیت های مدل ارائهشده در ] [9زائد

هستند .همچنین آن ها ادعا کردنـد ایـن مـدل از داده هـای
10

نویز

تأثیر میگیرد بنابراین ،ممکن است کاراترین DMU

را درست تعیین نکند .درادامه ،آن ها سه مدل مختلف برای
تعیین کاراترین  DMUدر حالت های بازده به مقیاس ثابت،
بازده به مقیاس افزایشی و بازده بـه مقیـاس کاهشـی ارائـه
کردند .فروغی ] [12با بیان برخـی از مشـکالت مـدل هـای
قبلی ،در مرحلة اول ،الگوریتمی بـرای تعیـین تمـام DMU

های کارا در مدل ] [6ارائه کرد همچنـین در مرحلـة دوم،
برای تعیـین کـاراترین  DMUاز بـین  DMUهـای کـارای
مشخصشده در مرحلة اول ،یک مـدل برنامـه ریـزی خطـی
عدد صحیح ارائه کرد.
بنابر فرض مدل  ،DEAمقادیر ورودیهـا و خروجـیهـا
باید دقیق معلوم باشند ،اما در دنیای واقعی مقادیر داده های
ورودی و خروجی واحـدهای ارزیـابی بـرای همیشـه دقیـق
نیســتند و در مـــوارد بســیاری ماننـــد مســئلة انتخـــاب
تأمین کننده ،نمیتـوانیم مقـادیر واقعـی و دقیـق داده هـا را
اندازه گیری کنیم .بـهعبـارت دیگـر ،ممکـن اسـت چنـدین

برای ارزیابی عملکرد  23شرکت گاز استانی استفاده کردند.
آن ها برای افزایش قدرت تفکیک پـذیری مـدل  ،DEAیـک
مدل ترکیبی با استفاده از شبکة عصبی ارائه کردند .نجفی و
منصوری ] ،[18از روش  DEAبرای تعیـین سـهام برتـر در
بین  22گروه صنعت موجود در بـورس اوراق بهـادار تهـران
استفاده کردند .رضائیان و عسگرینژاد ] [19روش  DEAرا
برای ارزیـابی عملکـرد شـرکت هـای آب و فاضـالب اسـتان
مازندران به کار بردند و برای تفکیک بین واحـدهای کـارا از
شبکة عصبی استفاده کردند.
در بخــش بعــدی ،مــدلهــای ســهرابی و نــالچیگر و
مشکالت آن ها بیان میشود .درادامـه ،مـدل هـای جدیـدی
برای غلبه بر این مشکالت ارائه میشود .مثال های عـددی و
نتیجهگیری را در بخشهای بعدی مشاهده میکنیم.

مشکالت مدل سهرابی و نالچیگر
در سال  ،1389سهرابی و نـالچیگر ] [14مـدلی ترکیبـی را
برای تعیین کاراترین واحد تصمیم گیری ) (DMUبه صـورت
زیر ارائه کردند.
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ضعیف برای ورودیها و خروجیها هسـتند .در ایـن نـوع از
داده های نادقیق ،فقـط اولویـت ویـژه ای بـین ورودیهـا یـا
خروجیها برقرار است و مقدار واقعی دادهها معلوم نیست.
 دادههای کسری کراندار

17

 u r y rj   vi xij  d j   j  0; j  1,...,k
i 1

r 1
k

d j  k 1

 H ij

j  1,...,k

( xij )  i ; ( y rj )  r
u r , vi   ; r , i

که در آن )  u  (u1 , u2 ,...,umو ) v  (v1 , v2 ,...,vn
به ترتیب وزن (اهمیت) ورودیها و خروجیهاست  .عددی

مثبت و کوچک غیرارشمیدسی 15اسـت d .متغیـر انحرافـی
واحد  -jام و  Mمـاکزیمم مقـدار ناکـارایی اسـت کـه بایـد
مینیمم شود  j .به دلیل گسسـته بـودن  djدرنظـر گرفتـه
شده است ( xij )  i .و  ( yrj )   rهمـه یـا بخشـی از
داده های غیردقیـق بـه شـکل رابطـههـای  2تـا  4هسـتند.
اصطالح داده های غیردقیق حالتهایی را نشان میدهد کـه
در آن داده ها در بازه ای با کران های مشخص قرار دارنـد یـا
نسبت به هم اولویت ویژه ای دارند .برای مطالعـة بیشـتر در
این زمینه میتوان به ] [20مراجعه کرد.
16
 دادههای کراندار یا بازهای
) (i  BI

 U rj

()2

)(i  BO

کــه در آن  x ijو  y rjکــرانهــای پــایین و  xijو  yrjو
کران هـای بـا هسـتند و  BIو  BOبـه ترتیـب دربردارنـدة
داده های کراندار برای ورودیها و خروجیها هستند .مقادیر
کران های با و پایین در داده های کراندار معلـوم و نـامنفی
هستند و مقادیر اصلی ورودیها و خروجیها نـامعلوم انـد و
در این کران قرار دارند.
 دادههای ترتیبی ضعیف
()3

) (i  DI

)(i  DO

xi1  xi 2  ...  xin

yr1  yr 2  ...  yrn

که در آن  DIو  DOبهترتیب دربردارندة داده هـای ترتیبـی

y rj
y ro

Gij 
Lrj 

که در آن  Hijو  Urjکـران هـای بـا و  Gijو  Lrjکـران هـای
پایین هستند .مقادیر کرانهـای بـا و پـایین در دادههـای
کسری کراندار معلوم و نامنفی هستند و نسبت دو خروجـی
یا نسبت دو ورودی نامعلوم اسـت و بـین کـرانهـای بـا و
پایین قرار دارند.
بــهوضــوح مــدل  1غیرخط ـی 18و غیرمحــدب 19اســت.
سهرابی و نالچیگر با استفاده از تغییر متغیر پیشنهادشده در
]( ،[20رابطة  )5این مدل را به صـورت زیـر بـه یـک مـدل
برنامهریزی خطی عدد صحیح (مدل  )6تبدیل کردند.

()5

i, j

X ij  vi xij

r , j

Yrj  u r yrj
M

M *  Min
s.t.

j  1,..., k

M dj  0
n

j  1,..., k

x ij  xij  xij

y rj  yrj  yrj

xio

()4

j 1

;}0   j  1, d j {0,1

xij

ij  1

X
i 1
m

n

ij  d j   j  0,

j  1,..., k

Y   X
rj

i 1

()6

j  k 1

r 1
k

d
j 1

}0   j  1; d j  {0,1
j  1,..., k
~
~
X ij  Di ; Yrj  Dr ; X ij   *;Yrj   * , i, j , r

~

~

که در آن  Diو  Drبهترتیب تبدیلشده   iو   rتحت
تغییر متغیر ( )5هستند .طبق این تغییر متغیر برای دادههای
غیردقیق و دقیق داریم:


دادههای بازهای یا کراندار:
-

 vi x ij  X ij  vi xijو
ur y rj  Yrj  ur yrj
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مدل بهطور تصادفی یکی از جواب های شـدنی را بـه عنـوان

دادههای ترتیبی:



-

 X ij  X ik , j  kو Yrj  Yrk , j  k

جـواب بهینـه انتخـاب مـیکنــد .درصـورتیکـه ایـن مــدل

-

برای بعضی از مقادیر  iو r

جوابهای شدنی مختلفی با مقـادیر مختلـف  djهـا داشـته

دادههای کسری کراندار:
-



 U rj , j  j o

Yrj
Yrjo

Lrj 

باشد ،با توجه به نوع نرم افزاری که مدل با آن حل می شود،
و

 H ij

X ij
X ijo

Gij 

دادههای دقیق:
 X ij  vi xˆijو  ، Yrj  ur yˆ rjکه در آن  x̂ijو ŷ rj

-

دادههای دقیقاند.
آن ها برای تعیین ماکزیمم مقدار

*

جواب های بهینة مختلفی به دست میآید و بـهتبـع آن ایـن
مدل  DMUهـای مختلفـی را کـاراترین معرفـی مـیکنـد.
شــایان ذکــر اســت کــه در روش تحلیـل پوششـی دادههــا،
 DMUpیک واحد کاراست اگر و تنها اگـر وزنهـای مثبـت
)  u  (u1 , u2 ,...,umو )  v  (v1 , v2 ,...,vnطـــــــوری

مدل برنامه ریـزی

موجود باشد که به ازای این وزنها ،کارایی  DMUpاز کارایی
بقیه واحدهای تصمیمگیری بیشتر ) (باشد .با توجـه بـه

خطی زیر را ارائه کردند:
()7

 *  max 
s.t.
j  1,...,k

n

; X ij  1

i 1

n

m

i 1

r 1

 Yrj  X ij  0; j  1,...,k
; i, j , r

~
~
X ij  Di ; Yrj  Dr

X ij    0 ; Yrj    0, i, j , r

*

محدودیت های نوع سوم مدل  6مشخص اسـت کـه میـزان
انحراف از کارایی  DMUjبرابر است با  . d j   jسهرابی و
نالچیگر به اشتباه متغیـر از نـوع صـفر و یـک  d jرا میـزان
انحراف از کارایی  DMUjفرض کردهاند.
همچنین ممکن است با حل این مدل چند واحـد کـارا
بهدست آید برای مثال ،فرض کنیـد در جـواب بهینـة ایـن
مدل داشته باشیم d *j   *j  0 & d *p   *p  1 :که در

افزایش قدرت تفکیکپذیری مـدل  DEAدر تعیـین DMU

آن  ، j, p {1,2,...,k} & j  pدر ایــنصــورت واضــح
است مـدل  ، 6هـم  DMUjو هـم  DMUpرا کـارا معرفـی

های کارا میشود.

مــیکنــد و نمــیتوانــد کــاراترین  DMUرا تعیــین کنــد.

شایان ذکر است به کارگیری ماکزیمم مقدار

موجب

سهرابی و نـالچیگر ادعـا کردنـد بـا حـل مـدل  ،6فـرد

درصــورتیکــه در جــواب بهینــة ایـن مــدل داشــته باشـیم

تصمیم گیرنده میتواند کـاراترین  DMUرا شناسـایی کنـد.

 0&   0

بهعبارت دیگر ،آن ها ادعا کردند در جواب بهینة ایـن مـدل،

است و امتیاز کارایی بقیة واحدها حداکثر برابر یـک اسـت

 DMUpکاراترین واحد اسـت ،اگـر  . d *p  0بـا توجـه بـه

بنابراین ،به وضوح  DMUpیـک واحـد کاراسـت .بـهعبـارت

محدودیت   d j  k  1و اینکه  d jها متغیرهایی از نوع

دیگر ،ایـن واحـد سـوپرکـارا 21اسـت .بـا توجـه بـه مـوارد

k

j 1

صفر و یـک 20هسـتند در جـواب بهینـه فقـط بـرای یـک
داریم:
,...,
}k

p {1,2

d *p  0

جواب بهینة مدل ( )6همواره برابر یـک اسـت )، (M *  1
زیرا در جواب بهینة مقادیر تمامی  djها برابـر یـک اسـت و
فقط مقدار یکی از آنها برابر صفر است .به عبارت دیگر ،هر
جواب شدنی این مدل یک جواب بهینه است .درنتیجه ،این

*
p

d *p

 ،امتیاز کـارایی  DMUpبیشـتر از یـک

بیان شده ،در حالت کلی مدل  6نمیتوانـد کـاراترین واحـد
تصمیمگیری را تعیین کند.
مدل  6حالت بازده به مقیـاس ثابـت اسـت .سـهرابی و
نالچیگر برای تعیـین کـاراترین  DMUدر حالـت بـازده بـه
مقیاس متغیر مدل زیر را پیشنهاد کردند:

مدل جدید تحلیل پوششی دادهها برای تعیین کاراترین واحد تصمیمگیری با درنظرگرفتن دادههای غیردقیق
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()10
M  Min M

M *  Max M

*

s.t.
j  1,..., k

s.t.

M dj  0
1

j  1,..., k

j  1,..., k

n

ij

X

 d j   j  0, j  1,..., k

n

ij

X

 u0 

m

i 1

Y

 k 1

j  1,..., k

k

d

 d j   j  0,

ij

Y   X
rj

()9
 *  max 
s.t.
n

; X ij  1

i 1

n

m

i 1

r 1

 Yrj  X ij  u0  0; j  1,...,k
i, j , r

k

 k 1

j

d
j 1

}0   j  1; d j  {0,1
j  1,..., k
~
~
X ij  Di ; Yrj  Dr ; X ij   * ; Yrj   * , i, j , r

ماکزیمم مقدار *  از حل مدل  7به دست مـی آیـد .بـا
توجه به اینکه  d j   jمیزان انحراف از کارایی است ،ایـن

*  مشابه مدل  7از حل مدل زیر بهدست میآید:

j  1,...,k

r 1

i 1

}0   j  1 ; d j  {0,1
j  1,..., k
~
~
X ij  Di ; Yrj  D r ; X ij   * ; Yrj   * , i, j , r

ساختار بازده به مقیاس متغیر داشته باشد .ماکزیمم مقـدار

m

n

j 1

متغیر آزاد در عالمت  u0موجـب مـیشـود ایـن مـدل

ij

X
i 1

r 1

j

n

1

j  1,..., k

i 1

rj

M  j

~
~
X ij  Di ; Yrj  Dr

مدل حداکثر مقدار ناکارایی  DMUها را مینیمم مـیکنـد.
واضح است مینیمم کردن حداکثر مقادیر  d j   jها معادل
ها است .در جواب بهینة این مدل

حداکثرکردن حداقل

فقط بـرای یـک }  p {1,2 j kداریـم  d *p  0و بـرای
بقیة  DMUها داریم  d *j  1,  j  pبنابراین ،بـا توجـه
به محدودیتهای این مدل داریم:

X ij    0; Yrj    0, i, j , r

واضح است مدل  8نیز مشکالت مدل  6را دارد .عالوه بر
این مشکالت ،در بخش  4نشـان داده مـیشـود ایـن مـدل

0

Y   X
i 1

*
rp

r 1

یا
m

ممکن است نشدنی 22هم باشد .در بخش بعدی مـدل هـایی

1

برای رفع مشکالت ذکر شده در این بخش ارائه میشود.

مدلهای پیشنهادی این پژوهش

n

*
ip

m

y rp

*
r

u
r 1
n

v x

*
i ip

m



Y

*
rp

*
ip

i 1

r 1
n

X
i 1

و برای بقیة واحدها داریم:

مهم ترین ایراد مدل های ارائه شده توسط سهرابی و نـالچیگر
این است که متغیر از نوع صفر و یـک  djبـه عنـوان میـزان

d *j  1 & 0   *j  1, j  p  d *j   *j  0
m

انحراف از کارایی درنظر گرفته شده است .همـانطورکـه در
بخش قبل توضـیح داده شـد d j   j ،میـزان انحـراف از
کارایی  DMUjاست بنابراین ،برای تعیین کـاراترین DMU

با دادههای غیردقیق مدل زیر پیشنهاد میشود.

 1, j  p

y rj

*
r

u
r 1
n

v x

*
i ij

0 

n

*
ij

m

Y   X
i 1

*
rj



r 1

i 1

که نشان میدهد  DMUpکاراترین واحد تصمیم گیری است
که با حل این مدل بهدست میآید.

,...,
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برای تعیین و رتبه بندی سایر واحدهای کارا که با مـدل

()11
M *  Max M

 10بهدست میآید ،الگوریتم زیر پیشنهاد میشود:
مرحلةصفرر :قـرار دهیـد DMUp ، T  {p} :کـاراترین

s.t.
j  1,...,k

واحد تصمیمگیری است که با حل مدل  10بهدست آمده است.

n

j  1,...,k

مرحلففةنخسفف  :مــدل  10را بــا اضــافهکــردن
محدودیت های جدید

d j  1, j  T

حل کنیـد ،فـرض

 d j   j  0,

j  1,...,k

مرحلففةسففوم :اگــر مــدل  10بــا اضــافهکــردن
محدودیت های جدیـد

d j  1, j  T

شـدنی اسـت بـه

مرحلة  1برویـد .در غیـراینصـورت  Tمجموعـه واحـدهای
کاراست که با حل مدل  10بهدست میآید.

ij

X

با توجه به اینکه میزان ناکارایی مطابق مدل ارائـهشـده
(مدل  ،)10برابر  d j   jاسـت ،بـرای مقـدار بیشـتر M

نیز بیشتر است و درنتیجه مقدار  d j   jکمتر

مقدار

بود .درنتیجه ،واحدی که در اولـین تکـرار الگـوریتم
خواهد 
j

به دست میآید دارای دومین رتبه و واحدی کـه در آخـرین
تکرار الگوریتم به دست میآید دارای پایین ترین رتبه اسـت.
در بخش بعدی ،کاربرد مدل و الگوریتم ارائهشـده بـا مثـال
عددی توضیح داده میشود .مدل  10برای حالت بـازده بـه
مقیاس ثابت است .برای تعیین کـاراترین  DMUدر حالـت
بازده به مقیاس متغیر مدل زیر پیشنهاد میشود:

rj

r 1
k

 k 1

j

d

}0   j  1; d j  {0,1
j  1,...,k
~
~
X ij  Di ;Yrj  Dr ; X ij   1* ; Yrj   1* , i, j , r

برای تعیین ماکزیمم مقدار *  1مدل برنامهریزی خطـی
زیر پیشنهاد میشود:
()12
 Max
 
 1*  Max
s.t.

* 1

s.t.

n

k
  X 1  1 j  1j,...,
 1,...,k
n
X ij

مرحله از الگوریتم واحد کارایی که در تکرار قبلی بـه دسـت

*
مقدار  Mرتبهبندی میشوند.

 u0 

Y
j 1

میآید (درصورتیکه چنین واحدی موجـود باشـد) .در هـر

به دست آید .درحقیقت ،واحدهای تصمیم گیری با توجه بـه


i 1
m

i 1

در مرحلة اول این الگوریتم دومین واحد کارا بـه دسـت

آمده است کنار گذاشـته مـیشـود تـا واحـد کـارای دیگـر

X ij  1

n

*
کنید در جواب بهینه داشته باشیم. d l  0 :

مرحلةدوم :قرار دهید. T  T  {l} :

M j

ij
i 1
i 1
m
n
m
n
Yrj Yu 0u  X ij
rj
0
r 1
i 1
r 1
i 1
k
k
d j d k  1k  1
j
j 1
j 1



  X d d   0,j 0, 1j,...,
 1k,...,k
j

j

j

j

ij



0  0 j 1; 1d; j d{0,1}{0,1} j  1j,...,
 1k,...,k
j
j
~ ~
~ ~
X ij 
Yrj; 
Dr ; Xij   ;Yrj   , i, j, r
i ;D
X ijD
i Yrj  Dr ; X ij   ; Yrj   , i, j , r

در لم زیر نشان داده می شود که مدل  11برخالف مدل
 8همواره شدنی است.
لم :مدل  11همواره شدنی است.
برهان :به وضوح مدل  12همواره شدنی است و دارای جواب
) *, u0

*



* * *
*
1 ,v ,u , d ,

(

بهینة متناهی است .فـرض کنیـد
جــواب بهینــة مــدل  12باشــد .درایــنصــورت ،جــواب زیــر
بهوضوح یک جواب شدنی برای مدل  11است:
( M , v, u , d ,  , u 0 ) 
) *(min{1* ,  2* ,..., k*}, v* , u * , d * ,  * , u0

با استفاده از مـدل  11در الگـوریتم ارائـه شـده در ایـن
بخش ،می توان بقیة واحدهای تصمیم گیری کارا را در حالت
بازده به مقیاس متغیر پیدا و رتبهبندی کرد.
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بهصورت ترتیبی است .تعداد صـورتحسـابهـای دریـافتی

مثال عددی

25

در این بخش ،دو مثال ارائه میشود .مثال اول نشان مـیدهـد

بدون خطا نیز بهعنوان معیار خروجی درنظر گرفته شـده

که ممکن اسـت مـدل  8شـدنی نباشـد .مثـال دوم کـاربرد و

است که اطالعات مربوط به آن غیردقیق و بازهای است.

سودمندی روش ارائهشده در این پژوهش را نشان میدهد.
مثالاول :چهار واحد تصمیم گیری را مطابق جـدول 1
درنظر بگیرید (ورودیها از نوع داده های دقیق و خروجیهـا
از نوع دادههای بازهای هستند):
خروجی

ورودی 2



هزینة ارسال کا (دادههای دقیق)

} {x11  253; x12  268; x13  259;...;x1,18  216



1

شهرت تأمینکننده (دادههای ترتیبی)

2

}  {x2,18  x2,16  ...  x2,17

جدول  .1اطالعات چهار واحد تصمیمگیری

ورودی 1

معادلههای مربوط به ورودیها و خروجی عبارتاند از:



شمارة
DMU

وضعیت تعداد صورتحساب های بدون خطـا
(دادههای بازهای)

][1,2

2

2

1

1 

][1,3

2

3

2

}{50  y11  65; 60  y12  70;...; 90  y1,18  150

][2,3

3

1

3

][24,25

1

1

4



با استفاده از تغییر متغیـر ذکرشـده در رابطـة ، 1 ،5


  2و  1بهترتیب بهصورت زیر تبدیل میشوند:

با حـل مـدل  ،9بـرای ایـن داده هـا داریـم*  0.2 :

~
;D1  { X 11  253v1 ; X 12  268v1 ; X 13  259v1 ;...

مدل قادر به تشخیص کاراترین واحد تصمیمگیـری نیسـت.

}X 1,18  216v1
~
}D2  { X 2,18  X 2,16  ...  X 2,17
~
;D1  {50u1  Y11  65u1 ; 60u1  Y12  70u1 ; ...

 . *  0.2مدل  8با  *  0.2نشدنی است بنابراین ،این
واضح است واحد  ،4کاراترین واحد تصمیمگیری است.
با حل مدل  ،12داریم  . 1*  0.145با بهکارگیری ایـن
مقدار جواب بهینة مدل  11بهصورت زیر بهدست میآید:
()13
j4
j4

0
M *  0.625 102 ; d *j  
1

v1*  0.145, v2*  0.181, u1*  0.072, u0*  0.414

همانطورکه انتظار میرود ،جواب بهینه نتیجه میدهـد
که  DMU4کاراترین واحد تصمیم گیری است .مـدل  11بـا
اضافهکردن محدودیت  d 4  1نشدنی اسـت یعنـی واحـد
کارای دیگری وجود ندارد.
مثالدوم:داده های این مثال (مطـابق پـژوهش [)[21
اطالعات هجده تأمین کننده را دربردارد .این داده ها (جدول
 )2در پژوهش سهرابی و نالچیگر نیز اسـتفاده شـده اسـت.
برای هرکدام از تأمین کنندگان دو معیار ورودی و یک معیار
خروجی درنظر گرفته شده است .ورودیها عبـارت انـد از :از
هزینه ارسال کا  -23که اطالعات آن دقیق است -و شـهرت
تامینکننده -24که یک معیـار کیفـی اسـت و اطالعـات آن

}90u1  Y1,18  150u1
*
بــا حــل مــدل  ،7داریــم  .   0.1971522ســهرابی و

نالچیگر مدل  6را برای داده های جـدول  2بـهکـار بردنـد و
تأمین کنندة  4را بـه عنـوان بهتـرین تـأمین کننـده معرفـی
کردند.
ممکــن اســت حــل ایـن مــدل بــا نــرمافزارهــای دیگــر
جوابهای متفاوتی داشته باشد ،اما حل آن با مدل ارائهشده
در ایــن پــژوهش (مــدل  )10بــرای تعیــین کــاراترین
تأمینکننده جواب بهینة زیر را بهدست میدهد:
*
*
0
M *  11
 d11و  0.4454

این جواب نشان میدهـد تـأمین کننـدة  ،11کـاراترین
تأمین کننده است .با اضـافهکـردن محـدودیت  d11  1بـه
مدل  10و حل دوبارة آن داریم:
0

*
d14

و M    0.3352
*
14

*

146

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،49شماره  ،2پاییز و زمستان 1394
جدول  .2اطالعات مربوط به هجده تأمینکننده
یها 
ورود 
هزینة

شمارة

*

کاال (TC
)x1j

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

تعداد

شهرت

ارسال

نکننده 
تأمی 

خروجی 

253
268
259
180
257
248
272
330
327
330
321
329
281
309
291
334
249
216

نکننده 
تأمی 
)(SR x2j

صورتحساببدون

مشکل)(NB y1j
][50 ،65

5
10
3
6
4
2
8
11
9
7
16
14
15
13
12
17
1
18

][60 ،70
][40 ،50
][100 ،160
][45 ،55
][85 ،115
][70 ،95
][100 ،180
][90 ،120
][50 ،80
][250 ،300
][100 ،150
][80 ،120
][200 ،350
][40 ،55
][75 ،85
][90 ،180
][90 ،150

* با ترین شهرت 18 :و کمترین شهرت1 :


*

با توجه به کاهش مقدار بهینة  ، Mنتیجه مـی گیـریم
تــأمینکننــدة  14دوم ـین تــأمینکننــدة کاراســت .نتیج ـة
بهکارگیری الگوریتم ارائه شده در بخش قبل بـرای تعیـین و
رتبهبنـدی سـایر تـأمینکننـدگان کـارا در جـدول  3آورده
مــیش ـود .همــانطورکــه در ای ـن جــدول مشــخص اســت،
تأمین کنندة  4یکی از تأمین کننـدگان کاراسـت کـه مـدل
ســهرابی و نــالچیگر آن را بــهاشــتباه بــهعنــوان کــاراترین
تأمین کننده معرفی کرده است .رتبة این تأمین کننـده بـین
تأمینکنندگان کارا  4است.
جدول  .3رتبهبندی تأمینکنندگان کارا
*M

رتبه

شمارة تأمینکنندة کارا

0/4454
0/3352
0/2399
0/2396
0/1512

1
2
3
4
5

11
14
17
4
8

نتیجهگیری
در این پژوهش ،مدل های نوین تحلیـل پوششـی داده هـای
سهرابی و نالچیگر ( )1389برای تعیین کاراترین  DMUدر
حالت بازده بـه مقیـاس ثابـت و متغیـر و بـا درنظرگـرفتن
داده های غیردقیـق بررسـی شـدند .نتـایج نشـان داد مـدل
ارائه شده در حالت بازده به مقیـاس ثابـت قـادر بـه تعیـین
کاراترین واحد تصمیم گیـری نیسـت و ایـن مـدل بـه طـور
تصــادفی یکـی از  DMUهــای کــارا را بــهعنــوان کــاراترین
 DMUانتخاب میکند .همچنـین ایـن مـدل ممکـن اسـت
بیش از یک واحد را کارا معرفی کند .مدل ارائـه شـده بـرای
تعیین کاراترین  DMUدر حالت بـازده بـه مقیـاس متغیـر،
عالوه بر مشکالت با  ،ممکن است نشدنی باشد.
برای رفع مشکالت مذکور ،مدلهای ترکیبـی جدیـدی
بــرای تعیــین کــاراترین  DMUدر هــر دو حالــت بــازده بــه
مقیاس ثابت و متغیر ارائه شد .اثبات شد مدل ارائه شـده در
حالت بازده به مقیاس متغیـر همـواره شـدنی اسـت .بـرای
تعیین و رتبه بندی سایر تأمین کننـدگان کـارا در دو حالـت
بازده به مقیاس ثابت و متغیر ،الگوریتم جدید ارائه شد.
مدل ارائه شده برای تعیین کاراترین تأمین کننده از بین
 18تــأمینکننــده بــا دادههــای غیردقی ـق اســتفاده شــد و
تأمین کنندة  11به عنوان کاراترین تأمین کننده انتخاب شد.
مدل سهرابی و نالچیگر تأمین کنندة  4را به اشتباه ،کاراترین
تأمین کننـده مشـخص کـرده بـود .بـا الگـوریتم ارائـهشـده
مشخص شد این تامین کنندة کـارا ،رتبـة چهـارم را بعـد از
تـ ـأمینکننـــدگان کـــارای  14 ،11و  17دارد بنـــابراین،
تأمینکنندة  4کاراترین تأمینکننده نیست.
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واژگان انگلیسی به ترتیب استفاده در متن
1. Data Envelopment Analysis (DEA)
2. Decision Making Units (DMUs)
3. Ratio Efficiency
4. Constant return to scale
5. Variable return to scale
6. Supplier evaluation and selection
7. The most efficient DMU
8. None Linear Programming (NLP)
9. Redundant
10. Outliers data
11. Imprecise data
12. Interval data
13. Weak ordinal data
14. Imprecise DEA
15. Non-Archimedean
16. Bounded Data
17. Bounded data ratio
18. Non-linear
19. Non-convex
20. Binary
21. Super-efficient
22. Infeasible
23. Total cost of shipments (TC)
24. Supplier reputation (SR)
25. Number of bills received from the supplier without errors (NB)

