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Abstract:
Supplier selection in supply chain as a multi-criteria decision making problem (containing both
qualitative and quantitative criteria) is one of the main factors in a successful supply chain. To this
purpose, Toloo and Nalchigar (2011) proposed an integrated data envelopment analysis (DEA) model
to find the most efficient (best) supplier by considering imprecise data. In this paper, it will be shown
that their model randomly selects an efficient supplier as the most efficient and therefore their model
cannot find the most efficient supplier correctly. We also explain some other problems in this model
and propose a modified model to resolve the drawbacks. The proposed model in this paper finds the
most efficient supplier considering imprecise data by solving only one mixed integer linear
programming. In addition, a new algorithm is proposed for determining and ranking other efficient
suppliers. Afficiency of the proposed approach is explained by considering imprecise data for 18
suppliers.
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چكیده :انتخاب تأمینکنندگان در زنجیرۀ تأمین بهعنوان یک مسئلۀ تصمیمگیری با معیارهای چندگانه
(شامل معیارهای کیفی و کمی) ،از مهمترین عوامل تأثیرگذار در یک زنجیرۀ تأمین کارا است .مدل تحلیل
پوششی دادهها ) (DEAیکی از روشهای تعیین کارایی است که بهطور گسترده استفاده میشود .در مدل
ترکیبی که طلوع و نالچیگر ،ارائه کردهاند ادعا شده است که این مدل قادر است کاراترین (بهترین)
تأمینکننده را با درنظرگرفتن دادههای غیردقیق تعیین کند .در مقالۀ حاضر نشان داده میشود که مدل
ذکرشده قادر است تنها یک تأمینکنندۀ کارا را پیدا کند و نمیتواند کاراترین تأمینکننده را مشخص نماید.
این مقاله با بیان سایر مشکالت مدل طلوع و نالچیگر ،یک مدل جامع ارائه میدهد که ضمن رفع مشکالت
مدل ذکرشده محدودیتهای وزنی را نیز دربرمیگیرد؛ به عبارت دیگر ،مدل پیشنهادی این مقاله قادر است
با درنظرگرفتن همزمان دادههای غیردقیق و محدودیتهای وزنی در مدل  ،DEAکاراترین تأمینکننده را با
حل یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح پیدا کند .برای تعیین و رتبهبندی سایر تأمینکنندگان کارا نیز
الگوریتم جدیدی پیشنهاد شده است .کاربرد مدل ارائهشده برای دادههای غیردقیق  18تأمینکننده نشان
داده شده است.
واژههای کلیدی :انتخاب تأمینکننده ،تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAدادههای غیردقیق ،محدودیتهای
وزنی ،رتبهبندی
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و انتخاب ،غیردقیق (باازهای ،کرانادار ،ترتیبای و )...

 -1مقدمه
انتخاااب تأمینکنناادۀ مناس ا

هستند (قدسی پور و اوبرین.)1998،

یکاای از مهمتاارین

فعالیتهای شرکتها در مدیریت زنجیرۀ تأمین است.

گرچه روش  DEAبهطور گساترده در ارزیاابی و

انتخاب نادرست تأمینکننده ،میتواند موقعیت مالی و

انتخاااب تأمینکنناادگان اسااتفاده شااده ،در اکثاار ایاان

فنی یک زنجیرۀ تأمین را دچار اختالل کند (آیساویی

ماادلها محاادودیتهای وزناای باارای درنظرگاارفتن

و همکاااران .)200۷،1شاارکتها در جسااتجوی راهاای

نظاارات ماادیران و کارشناسااان خبااره ،دربااارۀ وزن

هستند که بتوانند توسعۀ محصول را در کوتاهمدت باا

معیارهااا در نظاار گرفتااه نشااده اساات .در صااورت

کیفیتی باال و هزینۀ پایین انجام دهند .بهدلیل افازای

آزادبودن وزنها ،واحدهایی که در یک معیاار خاا

عالقااۀ کمپانیهااا بااه همکاااری اسااتراتژیک بااا

دارای نمرۀ باالیی هستند به آن معیاار وزن بااال و باه

تأمینکنندگان کلیدی در طول فرایند توسعۀ محصول،

معیارهایی که دارای نمرۀ پایین هساتند وزن صافر یاا

تیم مسئول انتخاب تأمینکننده ،باید از ابزاری استفاده

خیلاای کوچااک در جهاات باااالبردن کااارایی خااود

تواناییهاا و

میدهند .این در حالی است که این وزنها

کنند تا بتوانند تأمینکنندگان را براساا

اختصا

ممکن است با نظرات تیم خرید دربارۀ وزن معیارهاا

عملکرد آنها طبقهبندی کنند(خلجانی .)1386،
با توجه به اهمیت موضوع ،روشهاا و مادلهای

کامالً در تناقض باشد؛ برای مثال قیمات خریاد کااال

زیادی برای ارزیاابی و انتخااب تأمینکننادگان ارائاه

معموالً دارای وزن بیشتری نسابت باه ساایر معیارهاا

شده است .از مهمترین این روشها میتوان به فرایند

مانند زمان تحویل کاال است ،پس ممکن است بادون

تحلیل سلسلهمراتبی ) ،(AHPتحلیل پوششای دادههاا
) ،(DEAفراینااد تحلیاال شاابکه ) ،(ANPبرنامااهریزی
خطی ،غیرخطی و چندهدفه ،الگوریتم ژنتیک )،(GA
تئااوری مجموعااههای فااازی و تئااوری مطلوبیاات
چندشاخصاااه (MAUT)3اشااااره کااارد .یکااای از
روشهایی که بهطور گسترده در ایان زمیناه باه کاار
رفته است مدل  DEAاست (چایی وهمکاران2010،4و
هو و همکاران.)2013 ، 5
بیشتر روشها و مدلهای ارائهشده از جمله روش
 DEAمبتنی بر پایۀ دادههای دقیق هستند و کمتار باه
بحث دادههای غیردقیاق6پرداختهاناد .از آنجاایی کاه
مسئلۀ ارزیابی و انتخاب تأمینکنناده شاامل هار دوی
معیارهااای کیفاای و کماای اساات ،در مساائلۀ انتخاااب
تأمینکننده ،دادههای مربوط به اکثر معیارهای ارزیابی

2

درنظرگاارفتن محاادودیتهای وزناای در روش DEA

یک واحد ناکارا ،کارا شناخته شود (خلیلی.)1388 ،
طلوع و نالچیگر ،)2011 ) ۷مدلی ترکیبای باا اساتفاده از
روش  DEAبااارای انتخااااب کااااراترین (بهتااارین)
تأمینکننااده بااا درنظرگاارفتن دادههااای غیردقیااق
(دادههای ترتیبی ،بازهای ،کساری کرانادار و )...ارائاه
دادند.
در مقالۀ حاضر مشکالت این مدل ترکیبای تشاریح
شده و درنهایت مدل توسعهیافتهای ارائه خواهد شاد
که مشکالت گفتهشده را رفع میکند .مدل پیشانهادی
این مقاله قادر خواهد باود باا درنظرگارفتن همزماان
دادههای دقیق ،غیردقیاق و محادودیتهای وزنای در
مدل  ،DEAبهترین تأمینکننده را فقا باا حال یاک

توسعۀ مدل جامع تحلیل پوششی دادهها برای تعیین بهترین تأمینکننده با دادههای غیردقیق و محدودیتهای وزنی ۱۰۳/

برنامهریزی خطی عادد صاحیح تعیاین کناد .گفتنای

ادامۀ این مقاله بهصاورت زیار ساازماندهی شاده

است که در روش  DEAبرای تعیین کااراترین واحاد

است .در بخ

 ،2مرور ادبیات موضاوع آورده شاده

تصمیمگیری ) (DMUو یا تأمینکننده ،باید حداقل به

اساات .در بخاا

تعداد DMUها مدل نوشته و حل شود.

دادههای غیردقیاق و مادل طلاوع و ناالچیگر()2011

باهطور خالصاه ساهم علماای ایان مقالاه را میتااوان

بههمراه مشکالت آن توضیح داده شادهاند .در بخا

بهصورت زیر برشمرد:

 ،4مدل پیشنهادی برای رفع مشاکالت روش فاو باا

• تشریح مشکالت روش مقالۀ طلوع و نالچیگر

درنظرگرفتن همزمان محدودیتهای وزنی و دادههای

(.)2011

غیردقیق در مادل  ،DEAمطار و الگاوریتمی بارای

• ارائۀ مدل جدید (مادل توساعهیافته) بارای رفاع

شناسایی و رتبهبندی سایر تأمینکننادگان کاارا ارائاه

مشکالت روش مقالۀ طلوع و نالچیگر
• تعیااین بهتاارین تأمینکننااده بااا در نظاار گاارفتن

 ،3مفاااهیم اساساای ماادل ،DEA

شده است .مثاال عاددی و نتیجاهگیری باهترتی

در

بخ های  5و  6ارائه شدهاند.

همزماااان محااادودیتهای وزنااای و دادههاااای
غیردقیق در روش  ،DEAبا اجرای یک بار مدل

 -2مرور ادبیات موضوع

پیشنهادی.

تاکنون مدلها و روشهاای زیاادی بارای ارزیاابی و

• ارائه الگوریتمی بارای تعیاین و رتبهبنادی ساایر

انتخاب تأمینکننادگان ارائاه شاده اسات .وکورکاا و

تأمینکنندگان کارا.

همکااران )1996(12سیسااتم خباارهای ارائاه دادنااد کااه

شایان ذکر است که روش  DEAباهطور گساترده

شامل کلیۀ مراحل انتخاب تأمینکنناده از جملاه فااز

در تعیین امتیاز کارایی واحدهای مشابه باه کاار رفتاه

تعریااف معیارهااا میشااود .ایاان سیسااتم میتوانااد

است .از دالیل محبوبیت این مدل میتوان به بررسای

تصمیمگیرنده را دربارۀ اینکه در موقعیتهای مختلف

نامعلوم بین چنادین ورودی و

خریااد چااه معیارهااایی را مااورد توجااه قاارار دهااد

خروجی اشاره کرد .همچناین ایان روش محادودیت

راهنمایی کند .دادههای اولیاۀ ایان سیساتم خباره باا

تعاااداد معیارهاااای ارزیاااابی و تعاااداد واحااادهای

استفاده از نظر مدیران خرید و نیز دادههاای تااریخی

تصاامیمگیری را ماننااد روشهااای دیگاار ناادارد .از

موجود تأمین میشاود .لیاو و همکااران  ،)2000(13از

مهمترین کاربردهای مادل  DEAمیتاوان باه مسائلۀ

مدل  DEAبرای ارزیابی کارایی تأمینکنندگان استفاده

انتخاب تأمینکننده در زنجیرۀ تأمین (فرضیپور سائن

کردنااد .باارای ایاان کااار  3معیااار ورودی و  2معیااار

باناک (چان

خروجی در نظر گرفته شد .هدف این مادل انتخااب

و همکاااران ،)2005 ، 8تعیااین کااارایی مؤسسااههای

تأمینکنندگانی بود که تنوع محصوالت زیاادی دارناد

آموزشاای (جااانس ،)2006 ، 9حاال مساائلۀ طراحاای

تا تعاداد تأمینکننادگان کااه

یاباد .قدسایپور و

چیادمان کارخانااه (ارتااای )2006 10،و تعیااین کااارایی

اوباارین )2001(14ابتاادا یااک ماادل تکهدفااه مطاار

پروژهها بارای سارمایهگذاری (شایفر و بارد)2000،11

کردند که هدف اصلی آن حداقلکردن هزینهها باود و

اشاره کرد.

کیفیت محصول بهعنوان یکی از محدودیتهای مادل

رواب پیچیده و اغل

 200۷،و  ،)2008ارزیابی عملکرد شع
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در نظر گرفته شد .در مدل دوم کیفیت نیز باه اهاداف

نظر گرفتن ساه هادف حاداقل کاردن قیمات ،زماان

اضافه شد و یک تابع چندهدفه تعریاف شاده اسات.

22اادل کردنااد .باارای حاال
تاادار 21و اقااالم برگشااتی م

در هردو مدل از برنامهریزی غیرخطای عادد صاحیح

مااادل راهکارهاااایی مانناااد برناماااهریزی آرماااانی23و

استفاده شده است .مدلهای ارائهشاده در ایان مقالاۀ

وزندهی تواباع هادف پیشانهاد شاده اسات .جنسار

تکمحصااولی15همااراه بااا درنظرگاارفتن ماادیریت

وگورپینااار )200۷(24از ماادل  ANPباارای ارزیااابی و

موجودی است.

انتخاااب مناساا ترین تأمینکنناادگان یااک شاارکت

تلوری و شاارکیس )2002(16باا اساتفاده از مادل

الکتریکی با درنظرگرفتن معیارهاای مختلاف اساتفاده

تأمینکننادگان

کردنااد .معیارهااا در سااه خوشااه25دسااتهبندی شااده و

در طول همکاری با آنها ارائه دادهاند .مدل آنها بر این

ارتباط آنها نیز مورد توجه قرار گرفته اسات .فرضای

پایه استوار است که کارایی یاک تأمینکنناده از یاک

پور سائن ( )200۷مدلی برای انتخااب تأمینکننادگان

 DEAروشی را برای ارزیابی و پاای

دوره به دوره دیگر تغییر میکند .کوماار و همکااران

1۷

با دادههای غیردقیق ارائه داد .ایان مادل شااید اولاین

( )2004یک مدل برنامهریزی آرمانی فازی18برای حال

مقاله موجود در جهت اساتفاده از دادههاای غیردقیاق

مسئلۀ تکمحصولی ارائه دادناد .در ایان مادل صارفاً

در مدل  DEAبرای ارزیابی و انتخاب تأمینکننادگان

تواباع هاادف کااه شاامل حداقلشاادن هزینااه ،تعااداد

بود .در این مقاله دادههای غیردقیاق بهشاکل باازهای

محصول معیوب و تأخیر در دریافت محصول هستند،

(کراندار) و ترتیبی برای انتخاب تأمینکننادگان ماورد

بهصورت فازی و با تابع هدف عضویت مثلثای بیاان

اساااتفاده قااارار گرفتاااه اسااات .مااادل ارائهشاااده،

شدهاند .کاوتوماچاای و وان )2005(19در مقالاۀ خاود

تأمینکنندگان را به دو گروه کارا و ناکاارا دساتهبندی

یک زنجیرۀ تأمین شامل چند تأمینکننده ،یک خریدار

میکند .این روش قاادر باه رتبهبنادی تأمینکننادگان

(دارای انبار) و چند توزیعکننده را در نظار گرفتهاناد.

کارا و تعیین کاراترین تأمینکننده نیست.

خریدار صرفاً یاک توزیعکننادۀ عماده اسات و کاار

ها و کرشنان ( )200826از یک مادل ترکیبای AHP

تولیدی انجام نمیدهد؛ بنابراین خریدار محصوالت را

و  DEAبرای انتخاب تأمینکننده استفاده کردند .برای

از تأمینکنندگان مختلف سفارش میدهد و آنها را در

این کار  12معیار استفاده شاد کاه در مرحلاۀ اول باا

انبار خود ذخیره میکند .سپس با توجه به سفارش هر

استفاده از  AHPعملکرد تأمینکنندگان باا اساتفاده از

تأمینکنناادۀ جااز  ،محصااول موردنیاااز را باارای آن

 5معیااار کیفاای ارزیااابی شااد .سااپس  ۷معیااار کماای

توزیعکننده ارسال میکند .در مادل نهاایی عاالوه بار

باقیماناااده باااههمراه خروجااای مااادل  AHPبااارای

حداقلشدن هزینه کل خرید ،باید محدودیت حاداقل

اندازهگیری کارایی تأمینکننادگان اساتفاده شاد .کاال

سطح سرویس نیز تأمین شود .برای حل این مدل یک

وتالوری )2008(2۷با اساتفاده از رویکارد  AHP–GPو

روش ابتکاری ارائه شده است.

با درنظرگرفتن فااکتور ریساک اقادام باه ارزیاابی و

واتااااو وراوینااادران )200۷(20مسااائله انتخااااب

انتخاب تأمینکننده کردند .در ایان رویکارد از AHP

برنامهریزی چناد هدفاه باا در

برای ارزیابی تأمینکنندگان با درنظرگرفتن معیارهاای

تأمینکننده را در قال

توسعۀ مدل جامع تحلیل پوششی دادهها برای تعیین بهترین تأمینکننده با دادههای غیردقیق و محدودیتهای وزنی ۱۰٥/

ریسک استفاده کردند و امتیاز ریسک آنها را محاسابه

لبا شویی در ترکیه استفاده کردناد .بارای اینکاار 3

نمودنااد .سااپس ماادل برنامااهریزی آرمااانی را باارای

معیار اصلی و  14زیر معیار در نظر گرفته شده است.

ارزیابی تأمینکنندگان با درنظرگرفتن اهاداف ریساک

و همکاااران

و سایر محدودیتها استفاده کردند .منادوزا و ولتاروا

عزیازی ( ،)1390از رویکارد وانا
28

( )2005برای انتخاب تأمینکننده استفاده کرده است.

()2008یااک روش دومرحلااهای باارای انتخاااب و

درحقیقت برای هار تأمینکنناده ،کاران بااال و پاایین

تخصاایص ساافارش ارائااه کردنااد .در مرحل اۀ اول از

کارایی با درنظرگرفتن بهترین و بدترین حالات بارای

تعاداد تأمینکننادگان

هر تأمینکننده (خوشبینانه و بدبینانه) محاسابه شاده

 AHPبرای رتبهبندی و کااه

اسااتفاده کردنااد .در مرحلااۀ دوم یااک برنامااهریزی

است.

غیرخطی عدد صحیح برای تعیین مقدار بهینۀ سفارش

آریکااان )2013(31یااک مساائلۀ برنامااهریزی خطاای

ارائااه دادنااد .ابراهیماای و همکاااران ( ،)1389مساائلۀ

چندهدفه فازی برای ارزیاابی و انتخااب تأمینکنناده

ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان را بررسی کردند و با

ارائه داد .وی سه تابع هدف شامل به حداقل رسااندن

اسااتفاده از روشهااای  DEAو  AHPماادلی باارای

هزینه ،حداکثرکردن کیفیات و حاداکثرکردن تحویال

ارزیابی و انتخااب تأمینکننادگان در شارای واقعای

بهموقع32را در نظر گرفت .کوماار و همکااران ()201433

ارائه دادند .در این مقالاه  23معیاار بارای ارزیاابی و

روشی با رویکرد دوستی با محی (طبیعت) با استفاده

انتخاب تأمینکننادگان ارائاه شاد .تأمینکننادگان باا

از مدل  DEAبرای انتخاب تأمینکنندگان ارائه دادناد.

توجه به تعدادشان به دو گروه تقسیم شادند و بارای

در این مدل دادهها بهصورت دقیق در نظر گرفته شده

هاار گااروه ماادلی ارائااه شااد .کرباساایان و همکااارن

است .این مدل تأمینکننادگان را تشاویق میکناد تاا

( ،)1390برای ارزیابی و رتبهبنادی تأمینکننادگان از
روش TOPSIS-AHPفازی استفاده کردناد .در ایان
پااژوه

ابتاادا بااه شناسااایی معیارهااای ساانج

میزان انتشار کربن را کاه

دهند.

بررسی مرور ادبیات موضوع نشان میدهد گرچاه
روش  DEAبااهطور گسااترده در ارزیااابی و انتخاااب

تأمینکنندگان چابک پرداخته شاده اسات .ساپس باا

تأمینکنناادگان اسااتفاده شااده ،درنظرگاارفتن همزمااان

استفاده از روش ارائهشده ،ایان عوامال ساطحبندی و

دادههای ترکیبی (دقیق و غیردقیق) و محادودیتهای

دستهبندی شده است .ابراهیمی و ابراهیمای (،)1391

وزنی در این روش کمتار ماورد توجاه قارار گرفتاه

با درنظرگارفتن رابطاۀ باین تعاداد معیارهاا و تعاداد

است .این در حاالی اسات کاه در مسائلۀ ارزیاابی و

تأمینکنناادگان الگااوریتمی باارای ارزیااابی و انتخاااب

انتخاااب تأمینکنناادگان ،اطالعااات بیشااتر بهصااورت

تأمینکنندگان ارائه دادند .در این مقاله تأمینکننادگان

غیردقیق بوده و باید نظرات فرد تصمیمگیرنده درباارۀ

ضااعیف و ناکااارا در مرحلااۀ پی ارزیااابی حااذف

وزن معیارها را در نظر گرفات .همچناین روشهاایی

میشوند و تأمینکنندگانی که نمارۀ الزم را دارناد در

که دادههای غیردقیق را در نظر گرفتهاند قادر به تعیین

مرحلۀ دوم ارزیابی دقیاقتر و تخصصایتر میشاوند.

کاراترین (بهترین) تأمینکننده نیستند .بدین منظور در

کلین سیسی و اونال )2011(29از رویکرد  AHPفاازی

ایاان مقالااه یااک ماادل ترکیباای جدیااد باارای تعیااین

برای ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان کارخاناه تولیاد

کاراترین تأمینکننده در روش  ،DEAبا درنظرگارفتن

30
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m

همزمان محادودیتهای وزنای و دادههاای غیردقیاق

∑ u r y rp

r =1

ارائه شده است .ایان مادل درحقیقات توساعۀ مادل
طلوع و نالچیگر ( )2011است .همچنین بارای تعیاین
و رتبهبندی سایر تأمینکنندگان کارا الگاوریتمی ارائاه

n

∑ v i x ip = 1
() 1

i =1

j = 1,..., k

n

m

i =1

r =1

max
s.t.

∑ u r y rj − ∑ v i x ij ≤ 0,
u r , v i ≥ 0, ∀i, r

میشود.
 -3تحلیللل پوششللی دادههللا ) (DEAو دادههللای

در مااااااااادل فاااااااااو )  U = (u1, u2 ,...,umو

غیردقیق

)  V = (v1, v2 ,..., vnبااااه ترتیاااا

در سال  195۷اقتصاددانی بهنام فارل )195۷(34بارای

ورودیها و خروجیها است .بعد از حل مادل فاو

اولین باار روشهاای غیرپاارامتری را بارای بررسای

وزن (اهمیاااات)

چنانچه مقدار تابع هدف برابر یک باشاد ،واحاد -pام

عملکرد واحادهای تصامیمگیرنده پایهگاذاری کارد.

کارا و در غیار ایان صاورت (کمتار از یاک) ناکاارا

حدود بیست سال بعد چارنز و همکاران )19۷8(35باا

خواهد بود .مدل فو هربار برای هریاک از واحادها

استفاده از برنامهریزی ریاضی ،روش ناپارامتری فاارل

نوشته و حل میشود تاا امتیااز کاارایی آن واحاد باه

را به حالت چندورودی-چنادخروجی توساعه دادناد

دست آید.

که به مدل  CCRمعرف شده است .پاس از آن باانکر

بنااا باار فاارض ماادل ( CCRماادل  ،)1مقااادیر

( )1984مدل  BCCرا ارائه دادند .این روشها اسا

ورودیها و خروجیهاا بایاد باه طاور دقیاق معلاوم

روشهای غیرپارامتری قرار گرفتناد و تحات عناوان

باشند .اما در دنیای واقعی مقادیر دادههای ورودیهاا

تحلیل پوششی دادهها نامگذاری شادند .ایان مادلها

و خروجیهای واحدهای موردارزیابی ،همیشه دقیاق

بهسرعت توسعه پیدا کردند و تاکنون مقااالت بسایار

نیستند و در بسیاری از موارد از جمله مسئلۀ انتخااب

رسایدهاند کاه هادف

تأمینکننده نمیتوانیم مقادیر واقعی و دقیق دادههاا را

عماادۀ آنهااا محاساابۀ کااارایی نساابی36واحاادهای

اندازهگیری کنیم؛ به عبارت دیگار ،ممکان اسات کاه

تصمیمگیرنده با ورودیهاا و خروجیهاای چندگاناه

چندین گزینه برای یک داده بهأعنوان مقدار اصالی آن

است .گفتنی است کاه مادل  CCRحالات باازده باه

در نظر گرفته شود و یا ممکان اسات کاه معیارهاای

زیادی در این زمیناه باه چاا

ثابات و مادل  BCCباازده باه مقیاا

مقیا

متغیار

است.

کیفی برای دادههای یک مسئله مطر شود .اصاطال
دادههای غیردقیق حاالتی را نشان میدهاد کاه در آن

فرض کنید  ،kتعداد واحدهای ماورد ارزیاابی باا

دادهها در داخل یک بازه با کرانهاای مشاخص قارار

تعااااداد  mخروجاااای ) ، Yi = ( y1i , y2i , y3i ,..., ymi

دارنااد و یااا نساابت بااه هاام از اولویاات خاصاای

 i = 1,2,3,..., kو تعاااااااااااااااااااداد  nورودی

برخوردارند .کاوپر و همکااران )1999(3۷بارای اولاین

)  j = 1,2,3,..., k ، X j = ( x1 j , x2 j , x3 j ,..., xnjباشااد.

بار اصطال دادههای غیردقیاق را مطار کردناد کاه

طبق مدل  CCRبرای ارزیابی واحد -pام داریم:

شامل دادههای غیردقیق باازهای و دادههاای غیردقیاق

توسعۀ مدل جامع تحلیل پوششی دادهها برای تعیین بهترین تأمینکننده با دادههای غیردقیق و محدودیتهای وزنی ۱۰۷/

ترتیبی بود .مدل  DEAحاصل از ایان دادههااDEA ،

بین کرانهای باال و پایین قرار دارند .با درنظرگارفتن

غیردقیق یا IDEA38نامیده شد.

دادههای ( )2تا ( )4در مدل ( ،)1این مدل غیرخطی و

در زیر این دادهها باهطور خالصاه توضایح داده
میشوند.
• دادههای کراندار یا بازهای
) (i ∈ BI

()2

)(i ∈ BO

غیرمحدب میشود (کوپر و همکاران.)1999،
 -3-1مدل طلوع و نالچیگر و مشكالت آن

39

x ij ≤ xij ≤ xij
y ≤ yrj ≤ yrj
rj

کااه در آن  x ijو  y rjکرانهااای پااایین و  xijو

طلااوع و نااالچیگر ( )2011ماادلی باارای تعیااین
بهترین تأمینکننده با دادههاای غیردقیاق در  DEAباه
صورت مدل ( )5زیر ارائه کردند:
M * = Min M

 y rjکرانهااای باااال هسااتند و  BIو  BOبااهترتی

s.t.

دربردارندۀ اندیس دادههای کراندار برای ورودیهاا و

j = 1,..., k

خروجیها هستند .مقادیر کرانهاای بااال و پاایین در

j = 1,..., k

دادههای کرانادار معلاوم و ناامنفی هساتند و مقاادیر
اصلی ورودیها و خروجیها نامعلوم و در داخل این

() 5

+ d j − β j = 0, j = 1,..., k

()3

) (i ∈ DO

دربردارنادۀ انادیس

هستند .در این نوع از دادههای غیردقیق ،فق اولویت
خاصی بین ورودیها یا خروجیهاا برقارار اسات و
مقدار واقعی دادهها معلوم نیست.
• دادههای کسری کراندار

i =1
m

∑u y − ∑v x

i ij

i =1

rj

r

r =1
k

j

∑d
j =1

}0 ≤ β j ≤ 1; d j ∈ {0,1

xij ∈θ ; y rj ∈θ ; u r , vi ≥ ε , ∀i, r , j
_
r

yr1 ≤ yr 2 ≤ ... ≤ yrn

دادههای ترتیبی ضعیف برای ورودیها و خروجیهاا

+
i

که در آن  xij ∈ θi+و  y rj ∈ θ r−هماه یاا بخشای از
رواب  2تاا  4هساتند ε .عاددی مثبات و کوچاک
است d j ،متغیار انحرافای واحاد -jام و  Mمااکزیمم
ناکااارایی اساات کااه بایااد میناایمم شااود β j .باهدلیل
گسسااتهبودن  d jدر نظاار گرفتااه شااده اساات .بقی اۀ
پارامترهای این مدل در رابطۀ  1توضیح داده شادهاند.

41

≤ H ij

()4

j = 1,..., k

xi1 ≤ xi 2 ≤ ... ≤ xin

که در آن  DIو  DOبهترتی

i ij

= k −1

40

) (i ∈ DI

≤1

n

∑v x

n

کران قرار دارند.
• دادههای ترتیبی ضعیف

M −dj ≥0

≤ U rj

xij
xio
yrj
yro

≤ Gij
≤ Lrj

کااااه در آن  Hijو  Urjکرانهااااای باااااال و  Gijو Lrj

کرانهای پایین هستند .مقادیر کرانهای باال و پاایین
در دادههای کسری کراندار معلوم و نامنفی هساتند و
نسبت دو خروجی و یا نسبت دو ورودی ناامعلوم و

مدل فاو غیرخطای و غیرمحادب اسات .طلاوع و
نااالچیگر از تغییااار متغیااار پیشااانهادی زو ()2003
بهصااورت زیاار ،اسااتفاده کردنااد و ایاان ماادل را بااه
برنامهریزی خطی تبدیل کردند.
()6

∀i, j

X ij = v i x ij

∀r , j

Yrj = u r y rj

شایان ذکر است که باا اساتفاده از تغییار متغیار فاو
کران باالی کارایی به دست میآید و باه هماین دلیال
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تأمینکنندگان براسا

کران باالی کاارایی رتبهبنادی

•

دادههااای کسااری کراناادار≤ U rj :

میشوند .در سالهای اخیر مقاالتی برای درنظرگرفتن

≤ H ij

کران پایین کارایی نیز (عالوه بر کران باال) ارائه شاده

X ij
X io

≤  Gijکه

Yrj

≤  Lrjو

Yro

j ≠ jo

و همکاران

• دادههاااااااای دقیاااااااق X ij = v i xˆ ij :و

( )2005و کااو ( )2006اشاره کارد .عزیازی (،)1390

 ، Yrj = u r yˆ rjکه در آن  x̂ijو  ŷ rjدادههای

از رویکردهای فو برای انتخاب تأمینکننده اساتفاده

دقیق هستند.

است که از مهمترین آنها میتوان به وان

کرده است .درحقیقت برای هر تأمینکننده کران باال و

M * = Min M

پایین کارایی با درنظرگرفتن بهترین و بدترین حالات

s.t.
M −dj ≥0

j = 1,..., k

برای هر تأمینکننده (خوشبینانه و بدبیناناه) محاسابه
شده اسات .فار اساسای روش عزیازی ( )1390باا

n

∑ X ij ≤ 1

j = 1,..., k

روش ارائهشده در این مقاله و روش طلوع و نالچیگر
( )2011در این است که در حالت اول تأمینکننادهها

i =1

()۷

+ d j − β j = 0, j = 1,..., k

با درنظرگرفتن کران بااال و پاایین کاارایی رتبهبنادی

n

∑Y − ∑ X

ij

i =1

= k −1

میشوند؛ اما در روش دوم فق کران باالی کارایی در

m

rj

r =1
k

j

∑d
j =1

نظر گرفته میشود .عالوه بر این ،ماهیت ایان مادلها

0 ≤ β j ≤ 1; d j ∈ {0,1}; j = 1,..., k

نیز با یکدیگر متفاوت است .در مدل عزیزی ()1390

X ij ∈ Ω i+ ; Yrj ∈ Ω −r , ∀i, r , j

برای هر واحد دو برناماهریزی خطای نوشاته و حال

X ij ≥ ε * ; Yrj ≥ ε * , ∀i, r , j

میشود درحالیکه در مدل پیشنهادی این مقالاه فقا
یک مدل برای همۀ واحدها نوشته و حل میشاود تاا
بهتاارین تأمینکننااده مشااخص شااود .همچنااین ماادل

آنهااا باارای تعیااین ماااکزیمم مقاادار *  εماادل
برنامهریزی خطی ( )8را ارائه کردند:

پیشنهادی این مقاله محدودیتهای وزنی را نیز شامل

ε * = max ε
s.t.

میشود.
با استفاده از تغییر متغیر ( ،)6رابطه ( )۷را داریام.
که در آن  Ωi+و _ Ωrتبادیل شاده  θi+و  θ r−تحات
تبدیالت رابطۀ ( ،)6هستند .طباق تغییار متغیار فاو
برای دادههای دقیق و غیردقیق خواهیم داشت:
• دادههای بازهای یا کراندار vi xij ≤ X ij ≤ vi xij :و
ur y rj ≤ Yrj ≤ ur yrj

• دادههاااااای ترتیبااااای X ij ≤ X ik , ∀j ≠ k :و
 Yrj ≤ Yrk , ∀j ≠ kبرای بعضی از مقادیر  iو r

j = 1,..., k

()8

n

;∑ X ij ≤ 1

i =1

n

m

i =1

r =1

∑ Yrj − ∑ X ij ≤ 0; j = 1,..., k
X ij ∈ Ωi− ; Yrj ∈ Ω +r , ∀i, r
X ij − ε ≥ 0; Yrj − ε ≥ 0; ∀i, j , r

طلوع و نالچیگر ادعا کردند که باا حال مادل (،)۷
کاراترین تأمینکننده (یا  )DMUبه دست میآیاد؛ باه
عبارت دیگر ،ادعا کردند که در جواب بهینۀ این مدل
 DMUpکاااراترین واحااد اساات اگاار و تنهااا اگاار در

توسعۀ مدل جامع تحلیل پوششی دادهها برای تعیین بهترین تأمینکننده با دادههای غیردقیق و محدودیتهای وزنی ۱۰۹/

جاواب بهیناه داشاته باشایم . d *p = 0 :باا توجاه بااه

 . d j − β jاین در حالی است کاه طلاوع و ناالچیگر

محدودیت  ، ∑ d j = k − 1واضح است که در جواب

بهاشااتباه متغیاار از نااوع صاافر و یااک  d jرا میاازان

k

j =1

بهینه فق

برای یک }  p ∈ {1,2,..., kداریم = 0

d *p

و بقیۀ این متغیرهاا برابار یاک هساتند (توجاه شاود
 d jهااا متغیرهااایی از نااوع صاافر و یااک42هسااتند)؛
بنابراین با توجه به محادودیتهای M − d j ≥ 0, ∀j

جااواب بهین اۀ ماادل ( )۷همااواره براباار یااک اساات
) ( M * = 1؛ به عبارت دیگر ،هر جاواب شادنی ایان
مادل یاک جاواب بهیناه اسات و ایان مادل باهطور
تصادفی یکی از جوابهای شدنی را بهعنوان جاواب
بهینااه اختیااار میکنااد .در صااورتی کااه ایاان ماادل
جوابهای شدنی متفاوت بهازای مقادیر مختلف djها
داشته باشد ،بسته به نوع نرمافزاری که مدل با آن حل
میشود جوابهای بهینه مختلفی به دست خواهد آمد
و بهتبع آن این مدل DMUهای مختلفی را کااراترین
معرفی خواهد کرد .این مورد اصلیترین مشکل مادل
( )۷است.
گفتنی است که در روش تحلیل پوششی دادهها،
 DMUpیک واحد کارا است اگر و تنها اگر وزنهای
مثبت ) * u * = (u1* , u 2* ,..., u mو ) *v * = (v1* , v 2* ,..., v n

طوری موجود باشد که بهازای این وزنها امتیاز
کارایی  DMUpاز امتیاز کارایی بقیۀ واحدهای
تصمیمگیری بیشتر باشد؛ به عبارت دیگر داشته
باشیم:
n

m

n

m

i =1

r =1

i =1

r =1

انحراف از کارایی  DMUjفرض کردهاند.
همچنین با حل این مدل ممکن است چند واحاد
کارا به دسات آیاد .باهعنوان نموناه فارض کنیاد در
جااااواب بهینااااۀ ایاااان ماااادل داشااااته باشاااایم:
 d *j = β *j = 0 & d *p = β *p = 1کااااااااااااه در آن
 ، j , p ∈ {1,2,..., k }& j ≠ pدر این صورت واضح

است که مدل ( )۷هر دوی  DMUjو  DMUpرا کاارا
معرفی میکند؛ زیرا در این جواب بهینۀ امتیاز کاارایی
 DMUjو  DMUpبرابر یک باوده ،درحالیکاه امتیااز
کارایی بقیۀ واحدها کمتر و یا مساوی یک است.
گفتنی است در صورتی که در جواب بهینۀ این
*
p

مدل داشته باشیم= 0 & β > 0 :

d *p

 ،در این

صورت امتیاز کارایی  DMUpبیشتر از یک بوده و
امتیاز کارایی بقیۀ واحدها حداکثر برابر یک است،
پس بهوضو  DMUpیک واحد کارا خواهد بود.
به عبارتی دیگر  DMUpسوپر-کارا است .با توجه به
43

موارد بیانشده ،مدل ( )۷در حالت کلی قادر به تعیین
صحیح کاراترین واحد تصمیمگیری نیست و
محدودیتهای وزنی برای اعمال نظرات فرد
تصمیمگیرنده دربارۀ وزن معیارها را شامل نمیشود.
در ادامه مدل فو

طوری توسعه داده میشود که

مشکالت و کاستیهای گفتهشده رفع شوند.
 -4مدل پیشنهادی

*
*
*
*
∑ Yrp − ∑ X ip = ∑ u r y rp − ∑ v i x ip = 0

در مااادلهای کالسااایک  ،DEAوزن ورودیهاااا و

و
n

m

n

m

i =1

r =1

i =1

r =1

*
*
*
*
∑ Yrj − ∑ X ij = ∑ u r y rj − ∑ v i x ij ≤ 0, ∀j ≠ p

خروجیها آزادند .انعطافپاذیری کامال در انتخااب
وزنها ممکن است منجر به این شود که به بعضای از

بااا توجااه بااه ایاان موضااوع و بااا درنظرگاارفتن

ورودیهاااا و یاااا خروجیهاااا وزن صااافر یاااا

محدودیتهای نوع سوم مدل ( ،)۷مشخص است که

قابلچشمپوشی تخصیص داده شود ،به این معنی کاه

میاازان انحااراف از کااارایی  DMUjبراباار اساات بااا

این عوامل در ارزیابی کارایی نادیده گرفتاه شادهاند.
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همچنین ممکن اسات باه بعضای از ورودیهاا و یاا

اول( )ARIباارای ارزیااابی و انتخاااب تأمینکنناادگان

خروجیها وزن بزرگی تخصیص داده شود که با نظر

استفاده میکنیم.

فرد تصمیمگیرنده دربارۀ وزن ورودیها و خروجیها

قبلی بیاان شاد مهمتارین

همانطور که در بخ

(معیارها) سازگار نباشد .برای غلبه به این مشاکالت،

ایراد مدلی که طلوع و نالچیگر ارائه کردند این اسات کاه

در ادامااه اسااتفاده از محاادودیتهای وزناای44در ماادل

متغیر از نوع صفر و یک  djبهعنوان میزان انحاراف از

 DEAمطر شده است.

کارایی در نظر گرفته شده است .همچنین فرض شاده

چندین ناوع از محادودیتهای وزنای در DEA

است که در جاواب بهیناه ،واحاد  DMUpکااراترین

ارائه شده است که مهمترین آنها روش ناحیۀ اطمینان

است اگر و تنها اگر  . d *p = 0در بخ

نااوع  1و 46)ARII 45، ARI( 2و محاادودیتهای وزناای

داده شااد کااه  d j − β jمیاازان انحااراف از کااارایی

مطلق4۷هستند که در زیر نشان داده شدهاند:

 DMUjاست .با توجه به ایان موضاوع ،بارای تعیاین

ناحیۀ اطمینان نوع 1

k i vi + k i +1vi +1 ≤ vi + 2
v
αi ≤ i ≤ βi
vi +1

((ARI

γ i vi ≥ u r

ناحیۀ اطمینان نوع2
((ARII

قبلی توضیح

کاااراترین تأمینکننااده بااا درنظرگاارفتن همزمااان
محدودیتهای وزنی و دادههاای غیردقیاق مادل ()9
پیشنهاد میشود.
Min M 1
s.t.

δ i ≤ vi ≤ τ i
ρ r ≤ ur ≤ η r

محدودیتهای وزنی
مطلق

j = 1,..., k

+ d j − β j = 0, j = 1,.., k

ثابت تحمیال

کارایی کمتر تخمین زده شوند .مشکالت مشاابهی باا

n

∑v x

i ij

i =1

وقتی که محدودیتهای وزنای مطلاق ،مساتقیماً
شوند مدلها ممکن است نشادنی شاوند یاا نمارات

≤1

j = 1,..., k

 κ i ,α i , β i , γ i ,δ i ,τ i , ρ r ,η rاعداد حقیقی ثابت هستند.
روی مدلهای  DEAبا بازده به مقیا

M 1 − (d j − β j ) ≥ 0

n

∑v x

i ij

u r y rj −

()9

∑
r =1

i =1

= k −1

m

k

j

∑d
j =1

j = 1,..., k

}0 ≤ β j ≤ 1; d j ∈ {0,1

استفاده از  ARIIظاهر میشود که ممکن است تعاداد

xij ∈ θ i+ ; y rj ∈ θ r_ , ∀i, r , j

کمکاربردهای تجربی که از مادلهای  DEAباا ARII

vi
≤ α i+ , i = 2,3,..., n
vi −1

استفاده میکند را توجیه کند .در مادلهای  DEAکاه
از  ARIاستفاده میکنناد مشاکالت گفتهشاده ظااهر
نمیشود که این دلیلی بر استفادۀ گساترده از  ARIدر
ارزیابیهای  DEAاست (خلیلی و همکاران.)2010،

≤ α i−

u
β r− ≤ r ≤ β r+ , r = 2,3,..., m
u r −1
u r , vi ≥ ε , ∀i, r

با توجاه باه اینکاه  d j − β jمیازان انحاراف از

فاو در مادل پیشانهادی از

کارایی است؛ بنابراین مدل ( )9حداکثر مقدار ناکارایی

محاادودیتهای نساابی -ناحیااه اطمینااان از نااوع

DMUهااا را میناایمم میکنااد .گفتناای اساات کااه

با توجه به مطالا

مینیممسااازی حااداکثر مقااادیر  d j − β jهااا معااادل

توسعۀ مدل جامع تحلیل پوششی دادهها برای تعیین بهترین تأمینکننده با دادههای غیردقیق و محدودیتهای وزنی ۱۱۱/

حداکثرکردن حداقل  β jها است؛ زیارا متغیار  d jاز

Max

M

s.t.

نوع صفر و یک است؛ بنابراین مدل ( )9معاادل مادل

M −βj ≤0

j = 1,..., k

زیر است.

≤1

j = 1,..., k

n

∑X

ij

i =1

Max M

+ d j − β j = 0, j = 1,..., k

s.t.
M −βj ≤0

j = 1,..., k

≤1

j = 1,..., k

n

∑v x

+ d j − β j = 0, j = 1,.., k

n

∑v x

i ij

()11

= k −1

()10

j

∑d

∑

v
α i− ≤ i ≤ α i+ , i = 2,3,..., n
vi −1

k

∑d

u
β ≤ r ≤ β r+ , r = 2,3,..., m
u r −1
−
r

}0 ≤ β j ≤ 1; d j ∈ {0,1

y rj ∈ θ r_ , ∀i, r , j

k

X ij ∈ Ω i+ ; Yrj ∈ Ω −r , ∀i, r , j

m

; xij ∈ θ i+

r =1

}0 ≤ β j ≤ 1; d j ∈ {0,1

j = 1,..., k

j =1

j = 1,..., k

∑
j =1

r =1

j

ij

= k −1

i ij

i =1

∑X
i =1

i =1

u r y rj −

n

Yrj −

m

u r , vi ≥ ε , ∀i, r

در جااواب بهینااۀ ایاان ماادل فقاا باارای یااک

vi
≤ α i+ , i = 2,3,..., n
vi −1

≤ α i−

} p ∈ {1,2,..., kداریم  d *p = 0و برای بقیۀ DMUها

ur
≤ β r+ , r = 2,3,..., m
u r −1

≤ β r−

داریااام  d *j = 1, ∀j ≠ p؛ بناااابراین باااا توجاااه باااه

u r , vi ≥ ε , ∀i, r

محدودیتهای این مدل برای  DMUpخواهیم داشت:
= β *p ≥ 0

مدل فو غیرخطی و غیرمحادب (همانناد مادل
( ))۷است که با تغییر متغیار ذکرشاده در رابطاۀ (،)6
بهصاورت مادل ( )11باه برناماهریزی خطای تباادیل

y rp

*
r

*
i ip

مجموعااههای

هستند .مقدار *  εاز حل مدل ( )8به دست میآید.

*
rp

r =1

و یا
≥1

تبدیلشاادۀ  θi+و  θ r−تحاات تباادیالت رابطااۀ ()6

∑Y − ∑ X
i =1

میشود.
کااه در آن  Ωi+و _ Ωrبااهترتی

*
ip

n

m

x

m

∑u

=

r =1
n

∑v

∑Y

*
rp
*
ip

i =1

m

r =1
n

∑X
i =1

و برای بقیۀ واحدها داریم:
*
j

−β ≥ 0

d *j

*
j

⇒ = 1 & 0 ≤ β ≤ 1, ∀j ≠ p

d *j

و
n

m

i =1

r =1

∑ Yrj* − ∑ X ij* ≤ 0
و یا
n

m

i =1

r =1

∑ u r* y rj / ∑ vi* xij ≤ 1 ∀j ≠ p
کااه نشااان میدهااد  DMUpکاااراترین واحااد
تصمیمگیری با حل این مدل خواهد بود .شاایان ذکار
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است چنانچه  β *p ≥ M * > 0در این صورت DMUp

M

یک واحد سوپرکارا خواهد بود؛ زیرا در این صاورت

+ d j − β j = 0, j = 1,..., k

است بی

از یک واحاد کاارا داشاته باشایم در ایان

قساامت الگااوریتمی باارای تعیااین و رتبهبناادی ایاان
واحدها ارائه میشود.
مراحل الگوریتم بهصورت زیر است:

مرحلۀ  :1قرار دهید } ، T = {pکه در آن انادیس

 pمربوط به  DMUpاست (کاراترین واحد) که از حل
مدل ( )11به دست میآید.
مرحلۀ  :2برنامهریزی خطی عدد صاحیح ( )12را
حل کنید:
اگر مسائلۀ فاو نشادنی باشاد الگاوریتم پایاان
مییابد و  Tمجموعه واحدهای کارا را نشان میدهاد.
در غیر این صورت فرض کنید. d b* = 0 :

مرحلۀ  :3قرار دهید } T = T ∪ {bو به مرحلۀ 2

بروید.

∑
m

n

ij

∑Y − ∑ X
rj

r =1

i =1

واحدهای کارا ارائه میشود.

) (DMUرا مشخص میکند .با توجه به اینکه ممکان

n

i =1

بعاادی الگااوریتمی باارای تعیااین و رتبهبناادی سااایر

گرفتن دادههای غیردقیاق بهتارین واحاد تأمینکنناده

X ij ≤ 1

j = 1,..., k

بقیۀ واحدها کمتر و یا مساوی یک اسات .در بخا

همانطور که اشااره شاد مادل ( ،)11باا درنظار

M −βj ≤0

j = 1,..., k

امتیاز کارایی  DMUpبیشاتر از یاک و امتیااز کاارایی

 -1-4رتبهبندی واحدهای کارا

Max
s.t.

= k −1

()12

k

j

∑d
j =1

d j = 1, ∀j ∈ T

j = 1,..., k

}0 ≤ β j ≤ 1; d j ∈ {0,1

∀i, r , j

Yrj ∈ Ω r− ,

; X ij ∈ Ω i+

v
α i− ≤ i ≤ α i+ , i = 2,3,..., n
vi −1
ur
≤ β r+ , r = 2,3,..., m
u r −1

≤ β r−

u r , vi ≥ ε , ∀i, r

همانطور که مشخص اسات در تکارار اول ایان
الگوریتم کاراترین تأمینکننده ) (DMUرا با حل مدل
( )12کنار میگذارد تا در صاورتی کاه واحاد کاارای
دیگری موجود باشد به دست آید .به همین ترتی

در

تکرارهااای بعاادی ایاان الگااوریتم واحاادهای کااارای
شناختهشااده کنااار گذاشااته میشااوند تااا واحاادهای
کارای دیگر در صورت وجود به دست آیند .با اداماۀ
این الگوریتم تمامی تأمینکننادگان کاارا شناساایی و
رتبهبندی میشوند .درحقیقات تأمینکننادهای کاه در
تکرار اول شناساایی میشاود دارای بااالترین رتباه و
تأمینکنندهای که در آخرین تکرار الگوریتم به دسات
میآید ،پایینترین رتبه در بین تماامی تأمینکننادگان
کارا را دارند .مقدار بهینۀ تاابع هادف در هار مرحلاه
) *  ( Mفاصالۀ تأمینکنناادگان (DMUهااا) کااارا را از
یکدیگر نشاان میدهاد .تعاداد تکرارهاای الگاوریتم
فو  ،حداکثر برابر تعداد واحدهای ارزیابیشده است.

توسعۀ مدل جامع تحلیل پوششی دادهها برای تعیین بهترین تأمینکننده با دادههای غیردقیق و محدودیتهای وزنی ۱۱۳/

در بخ

بعدی کاربرد مدل و الگوریتم ارائهشاده

در این بخ

با درنظرگرفتن اطالعات  18تأمینکننده

(بااه همااراه دادههااای دقیااق و غیردقیااق) نشااان داده
میشود.

با استفاده از تغییر متغیر گفتهشاده در رابطاۀ (،)6
 θ 2+ ، θ 1+و  θ 1−بااهترتی

بااه صااورت زیاار تباادیل

میشوند:

} Ω1+ = {X 11 = 253v1 ; X 12 = 268v1 ;...; X 1,18 = 216v1

} Ω 2+ = {X 1,18 ≥ X 2,16 ≥ ... ≥ X 2,17

 -5مثال عددی
دادهها و اطالعات استفادهشده در ایان مثاال از مقالاۀ
تالوری و باکر ( )2002گرفته شاده اسات کاه شاامل
اطالعات  18تأمینکننده است .ایان دادههاا در مقالاۀ
طلوع و نالچیگر نیز استفاده شدهاند .بارای هرکادام از
تأمینکنندگان دو معیار ورودی و یک معیار خروجای
در نظر گرفتاه شاده اسات .ورودیهاا عبارتاناد از
هزینۀ ارسال کاال48کاه اطالعاات مرباوط باه آن دقیاق
است و شهرت تأمینکننده49که یک معیار کیفای اسات
و اطالعات مرباوط باه آن بهصاورت ترتیبای اسات.
تعداد صورتحسابهای دریافتی بادون مشاکل50نیاز
بهعنوان معیار خروجی در نظر گرفته شاده اسات کاه
اطالعات مربوط به آن بهصورت غیردقیاق و بهشاکل
بازهای است .اطالعات فو در جدول شماره  1آورده
شده است.
معااادالت مربااوط بااه ورودیهااا و خروجاای
بهصورت زیر است:

50u1 ≤ Y11 ≤ 65u1 ;60u1 ≤ Y12 ≤ 70u1 
Ω1− = 

;...;90u1 ≤ Y1,18 ≤ 150u1


با حل مدل ( )8برای دادههای جدول ( )1داریام:
*

 . ε = 0.1972طلوع و نالچیگر با درنظرگرفتن ایان
مقدار و حال مادل ( )۷ادعاا کردناد کاه تأمینکننادۀ
شااماره  4کاااراترین (بهتاارین) تأمینکننااده اساات
)= 1, ∀j ≠ 4

• شهرت تأمینکننده (دادههای ترتیبی)

} θ 2+ = {x2,18 ≥ x2,16 ≥ ... ≥ x2,17

• تعداد صورتحسابهای بدون مشکل (دادههاای

آغازین دیگری حل شود ،جواب دیگاری باه دسات
خواهد آمد؛ زیرا این مدل جوابهای شدنی متفااوتی
به ازای مقادیر مختلف djها دارد و تأمینکنندۀ شاماره
 4صرفاً یک تأمینکنندۀ کارا است و لزومااً کااراترین
نیست .برای پیداکردن کاراترین تأمینکننده ،حل مدل
( )11بهمنظور مقایسه با مدل طلوع و نالچیگر بدون
درنظرگرفتن محادودیتهای وزنای باه نتیجاۀ زیار
میانجامد:
j = 11
j ≠ 11

50 ≤ y11 ≤ 65;60 ≤ y12 ≤ 70

;...;90 ≤ y1,18 ≤ 150


0
M * = 0.4454, d *j = 
1

جواب بهینه نشان میدهد که تأمینکنناده شاماره 11
کاراترین تأمینکننده است .با اضاافهکردن محادودیت
d 11 = 1

به مدل ( )11و حل دوبارۀ آن داریم:
j = 14
j ≠ 14

بازهای)
θ1− = 

= 0,

 .اگااار مااادل ( )۷باااا

نرمافزارهااای مختلااف و یااا بااا نقطااههای گوشااهای

• هزینۀ ارسال کاال (دادههای دقیق)

}θ1+ = {x11 = 253; x12 = 268;...; x1,18 = 216

d *j

*(d 4

کاه

0
M * = 0.3352, d *j = 
1

مقدار تاابع هادف از  0.4454باه 0.3352

نشان میدهاد کاه تأمینکننادۀ شاماره  ،11کااراترین
تأمینکننده بوده ،تأمینکنندۀ شماره  14نیز کارا است؛
ولی در رتبه دوم قرار دارد.
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جدول( :)1اطالعات  18تأمینکننده

نتااایح حاصاال از الگااوریتم پیشاانهادی ،باارای
شناسااایی و رتبهبناادی سااایر تأمینکنناادگان کااارا در
جدول  2خالصه شده است .همانطور کاه مشاخص

خروجی

ورودیها
شماره

هزینۀ ارسال

شهرت

تعداد صورتحساب

تأمینکننده

کاال (TC

تأمینکننده* (SR

بدو ن مشكل (NB

است تأمینکنندۀ شماره  4یک تأمینکنندۀ کارا اسات

)x1j

)x2j

)y1j

1

253

5

][50 ، 65

که در رتبۀ  4قرار گرفته است؛ این در حالی است که

2

268

10

][60 ، ۷0

مدل طلوع و نالچیگر آن را بهاشتباه بهعنوان کااراترین

3

259

3

][40 ، 50

تأمینکننده معرفی کرده است.

4

180

6

][100 ، 160

5

25۷

4

][45 ، 55

6

248

2

][85 ، 115

۷

2۷2

8

][۷0 ، 95

8

330

11

][100 ، 180

9

32۷

9

][90 ، 120

10

330

۷

][50 ، 80

11

321

16

][250 ، 300

به شهرت تأمینکننده حداقل بهانادازۀ  1/5و حاداکثر

12

329

14

][100 ، 150

13

281

15

][80 ، 120

بهاندازۀ  2/5برابر اسات .حاال باا حال مادل ( )11و

14

309

13

][200 ، 350

الگوریتم ارائهشده نتایح به دست میآید.

15

291

12

][40 ، 55

مقایسۀ جدول ( )2با جدول ( )3نشان میدهد که

16

334

1۷

][۷5 ، 85

با اعمال محدودیتهای وزنای تأمینکننادۀ شاماره 8

1۷

249

1

][90 ، 180

18

216

18

][90 ، 150

حال فرض کنید نظر فرد تصامیمگیرنده (یاا تایم
خرید) دربارۀ وزن معیارها بهصورت زیر باشد:
v1
≤ 2.5
v2

که در آن  v 2 ، v1بهترتی

≤ 1.5

وزنِ (اهمیت) هزینۀ

ارسال کاال و شهرت تأمینکننده هستند.
رابطۀ فو به این معنی است که اهمیت هزینه نسابت

ناکااارا شااده اساات؛ ایاان در حااالی اساات کااه ایاان
تأمینکننده بدون درنظرگرفتن محدودیتهای وزنای،

جدول ( :)2رتبهبندی تأمینکنندگان کارا بدون

کارا است .درحقیقت با اعمال محادودیتهای وزنای

درنظرگرفتن محدودیتهای وزنی

از وزنهای نامتعاارف جلاوگیری میشاود .همچناین

شماره تأمینکننده

رتبه

*M

اعمال محادودیتهای وزنای تأمینکننادۀ شاماره 1۷

11

1

0/4454

14

2

0/3352

کاااراترین تأمینکننااده اساات؛ درحالیکااه باادون

1۷

3

0/2399

محدودیتهای وزنی تأمینکنندۀ شماره  11کااراترین

4

4

0/2366

تأمینکننده است.

8

5

0/1512

رتبۀ تأمینکنندگان کاارا نیاز عاوض شاده اسات .باا

کارا

توسعۀ مدل جامع تحلیل پوششی دادهها برای تعیین بهترین تأمینکننده با دادههای غیردقیق و محدودیتهای وزنی ۱۱٥/

جدول ( :)3رتبهبندی تأمینکنندگان کارا با درنظرگرفتن

یک تأمینکننادۀ کاارا را (باهطور تصاادفی) باهعنوان

محدودیتهای وزنی

کاراترین معرفی میکند .همچنین نشاان داده شاد کاه

شماره تأمینکنندۀ
کارا

رتبه

*

M

این مدل ممکن است بی

از یک تأمینکنندۀ کاارا را

بهعنوان کاراترین مشخص کند .در اداماه ،ایان مقالاه

1۷

1

0/4021

11

2

0/3163

14

3

0/2219

اصال شدهای ارائه شد و نشان داده شد که این مادل

4

4

0/1132

قادر است کاراترین تأمینکننده را فقا باا حال یاک
مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح تعیین کند؛ عالوه

 -6نتیجهگیری و مطالعات آتی
تأمینکنندگان نق

باارای رفااع مشااکالت گفتهشااده و توسااعۀ آن ،ماادل

مهمی در ایجاد یک زنجیرۀ تأمین

کااارا ایفااا میکننااد؛ بنااابراین ارزیااابی و انتخاااب

بر این ،برای شناسایی و رتبهبندی سایر تأمینکنندگان
کارا ،الگوریتم جدیدی ارائه شد.

یکای از موضاوعات اصالی و

مدل ارائهشده در این مقاله شاخصههای بیشاتری

کلیدی در فرایند مدیریت زنجیرۀ تأمین یاک ساازمان

را باارای ارزیااابی و انتخاااب تأمینکنناادگان شااامل

مهمای در زنجیارۀ

میشااود کااه از جملااه مهمتاارین آنهااا میتااوان بااه

تأمین به حساب میآید .برای هماین منظاور ،تااکنون

درنظرگاارفتن همزمااان دادههااای دقیااق ،غیردقیااق و

مدلها و روشهایی بسیار زیاادی در ایان خصاو

محدودیتهای وزنی اشاره کرد .همچناین ایان مادل

ارائه شده است .مرور ادبیات موضوع نشاان میدهاد

کاااراترین تأمینکننااده را فق ا بااا حاال یااک مساائلۀ

کااه ماادل  ،DEAبااهطور گسااترده باارای ارزیااابی و

برنامهریزی خطی عدد صحیح پیدا میکند.

تأمینکنندگان مناس

است و در اکثر سازمانها ،بخا

انتخاب تأمینکنندگان استفاده شده است؛ اماا در ایان

ماادل ارائهشااده در ایاان مقالااه باارای ارزیااابی و

مدلها به بحث دادههای غیردقیق کمتار توجاه شاده

انتخاااب بهتاارین تأمینکننااده از بااین  18تأمینکننااده

است؛ این در حالی است که در دنیای واقعی دادهها و

استفاده شد .عالوه بر بحث تئوری ،با ارائۀ مثاال نیاز

اطالعااات مربااوط بااه معیارهااای ارزیااابی و انتخاااب

مشااکالت ماادل طلااوع و نااالچیگر نشااان داده شااد.

تأمینکنناادگان بهصااورت دقیااق در دساات نیساات و

همچنین با اعمال محدودیتهای وزنی نشان داده شد

دادهها بیشتر غیردقیق هستند .همچنین محدودیتهای

که با درنظرگرفتن این وزنها ممکن است یک واحاد

وزنی در جهات جلاوگیری از وزنهاای صافر و یاا

کارا ،ناکارا شود و یا رتبۀ واحدهای کارا تغییر یابد.

خیلاای باازر

در جااواب بهین اۀ ماادل  ،DEAکمتاار

درمورد انتخاب تأمینکننده مد نظر قرار گرفته است.
در این مقاله مدل طلوع و نالچیگر ( )2011برای
ارزیابی و انتخاب کاراترین (بهتارین) تأمینکنناده باا
درنظرگرفتن دادههای غیردقیاق در  DEAارائاه شاده
بود بررسیِ کامل شد و نشان داده شد کاه ایان مادل
لزوماً قادر به تعیین بهترین تأمینکننده نیست و صارفاً

این مادل میتواناد در ساایر زمیناهها از جملاه
انتخاب کاراترین شع

بانک ،تعیین کااراترین پاروژه

برای سرمایهگذاری و ...استفاده شود.
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