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چکیده
تحلیل پوششی دادهها ،تکنیکی بـرای محاسـ ه کـارایی نسـ ی مج وعـهای از واحـدهای تمـ ی گیری
) (DMUsاست .در این تکنیک ناکارآیی واحدهای تم ی گیری را میتوان با افزایش سطح خروجیها ویا
کاهش سطح ورودیها به ود بخشید .برای هر واحد ناکارآ نقطه تمویری روی مرز کارآ به عنوان الگو
تعیین میشود .در این مقاله روشی ارائه میشود که درآن برای هر واحد ناکارآ الگوی ایدهآلی بهدست
میآید که بهصورت ترکیب محدب نقاط تمویر کارآیی هزینه ،درآمد و کوتاه ترین فاصله میباشد .نکتهء
قابل ذکر این است که اگرچه تض ینی وجود ندارد که الگوی به دست آمده روی مرز کارآ قرار گیرد ولی
کارآیی آن به مراتب بیشتر از کارآیی واحد تحت ارزیابیاش خواهد بود و بهطور ه زمـان سـه هـد
ک ترین هزینه ،بیشترین درآمد و کوتاهترین فاصله را تا حد م کن برآورده میکنـد .ه ننـین تضـ ین
میشود هزینه ایدهآل هر واحد ک تر یا مساوی هزینه مشاهده شدهی آن واحد و درآمد ایدهآل هر واحد
نیز بیشتر یا مساوی درآمد مشاهده شدهی آن واحد است .بنابراین پیدا کردن چنین الگوی ایدهآلی برای
هر واحد ناکارآ میتواند از اه یت باالیی برخوردار باشد .در انتها ،مدل پیشنهادی روی یک مثال ساده
پیادهسازی خواهد شد.
کلیدواژهها :تحلیل پوششی دادهها  ،الگوی ایدهآل ،کارآیی ،کوتاهترین فاصله
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 .1مقدمه
تحلیل پوششی دادهها یک روش غیرپارامتریک است که برای سنجش کارایی نس ی مج وعهای
از واحدهای تم ی گیری که وظایف مشابهی را در یک سیست انجام میدهند ،استفاده میشود
و با بهکارگیری از چند ورودی(منابع) ،چند خروجی(خدمات) تولید مین ایند.
نخستینبار اندازه کارآیی تکنیکی توسط دبرو1آغاز گردید ] [1و فارل 2آن را معرفی ن ود ].[2
اولین مقاله تحلیل پوششی دادهها با هد

توسعه دیدگاه فارل توسط چارنز ،3کوپر4و رودز 5به

چاپ رسید که در آن مدلی به نام  CCRکه مخفف اسامی این سه پژوهشگر است ،معرفی
گردید ] .[3با افزودن اصل بازده به مقیاس متغیر به تکنولوژی تولید مدل  ،CCRمدلی به نام
 BCCتوسط بنکر ،6چارنز و کوپر معرفی گردید که در بسیاری از موارد در مسائل حقیقی
زندگی به واقعیت نزدیکتر میباشد ].[4در حقیقت تفاوت این دو مدل در شکل مج وعه امکان
تولیدشان میباشد که در این مدل با توجه به اضافه شدن محدودیت ،∑j λj = 1نقطه تمویر
واحد ناکارآ در پوسته محدب واحدهای کارآ قرار میگیرد.
چارنز در سال  1985مدلی ارائه ن ود که بهطور ه زمان ورودیها را کاهش و خروجیها را
افزایش میدهد و آنرا مدل ج عی یا پارآتوکوپ نز نامگذاری ن ود ] .[5در مدل ج عی بهدن ال
بیشترین فاصله واحد تا مرز کارا هستی که این فاصله تحت نرم یک ،اندازهگیری میشود.
اندازه راسل از کارایی تکنیکی نخست ،توسط فر 7و الول8پیشنهاد گردید ] .[6تابع هد

آن

بهصورت ترکیب فاکتورهای انق اض ورودی و فاکتورهای ان ساط خروجی در یک روش
ج عی ارائه شد .پس از آن پاستور 9و ه کاران ،مدل راسل 10پیشرفته را جهت اندازهگیری
کارآیی نس ی واحدهای تم ی گیریارائه ن ودند که درآن به ترتیب ورودیها و خروجیها با
نس تهای گوناگون قابلیت کاهش و افزایش دارند ].[7
تن 11اندازهای برای مدلهای ج عی بر پایه متغیرهای ک کی به نام  SBMمعرفی ن ود ] .[8این
12

اندازه نس ت به تغییر واحد ه در ورودیها و ه در خروجیها و انتقال پایدار است .از
محاسن دیگر این اندازه ،یکنوایی نزولی آن میباشد .ه ننین دوآل این مدل را میتوان به عنوان
بیشینهسازی سود تع یر ن ود .حرکت به س ت مرز برای واحدهای ناکارآ در مدل  SBMبا
بهکارگیری از نرم یک انجام میشود.
فارل ،اندازه کارآیی هزینه را معرفی ن ود که درآن عالوه بر دادههای ورودی و خروجی به
قی ت ورودیهای واحد تم ی گیرنده نیز نیاز است و هد

آن ک ینهسازی هزینه میباشد ].[2
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پس از آن فر و ه کارانش ،کارآیی هزینه را توسعه دادند ] .[9تن با ثابتفرضکردن قی تهای
ورودی ،مشکالت تفاوت قی ت ورودیها را رفع ن ود ] .[10کاس نن 13و پست14برای کارآیی
هزینه کل ،کرانهای باال و پایین را بهدست آوردند ] .[11,12جهانشاهلو و ه کاران نیز
روشی جدید برای اندازهگیری کارآیی هزینه کل واحدها ارائه ن ودند ] .[13اخیراً شنگ 15و
ه کاران یک مسئله برنامهریزی صحیح مختلط را جهت تعیین مج وعهای از اهدا

برای هر

واحد ناکارآ روی مرز کارآی قوی با درنظر گرفتن ک ترین هزینه ارائه کردند ].[14
در کارآیی درآمد عالوه بر دادههای ورودی و خروجی ه قی ت خروجیهای واحد تم ی گیرنده
ه نیاز است که هد

آن بیشینهسازی درآمد میباشد .فار و ه کارانش در زمینه بسط و

توسعه کارآیی درآمد ،نقش ارزش ندی داشتهاند ] .[9هانگ ،16روشی را برای تعیین اهدا
درآمد روی مرز کارآ ارائه ن ود] . [15در یکی دو دههء اخیر تع ی ها و کاربردهای فراوانی از
تکنیک تحلیل پوششی داده ها گزارش شده است که از ج له این موارد ،ع ارتاند از آذر و
ه کاران ( ، )1391فضلی و آذر ( ، )1381موسوی و نجفی ( )1398و نیک نشان و ه کاران
(.)1397
یکی از کاربردهای پایهای مدلها ،محاس ه کارایی واحدها میباشد .هر واحدی که به مرز
مج وعه امکان تولید نزدیکتر باشد ،کارایی بیشتری خواهد داشت .بنابراین کارایی هر واحد با
فاصله آن واحد از مرز مج وعه امکان تولید ،رابطه عکس خواهد داشت.
در دهههای اخیر ،پژوهشهای زیادی در زمینه پیدا کردن نزدیکترین نقطه تمویر برای هر
واحد ناکارآ روی مرز کارآیی انجام شده که ش ار زیادی از پژوهشگرها به این موضوع
پرداختهاند .ازآن ج له میتوان به چند مورد اشاره ن ود .آپارچیو 17و ه کاران ،روشی ارائه
کردند که نزدیکترین هد

را برای یک واحد مفروض بر م نای معیار تشابه ،که ه ان نزدیکی

میان ورودیها و خروجی ها و اهدا

متناظر هر واحد ناکارآ میباشد ،مستقی اً با حل مسئله

برنامهریزی صحیح مختلط تعیین میکند ] .[16اندازه EDB

18

با رویکرد رسیدن به ک ینه

فاصله به مرز کارآ برای واحدهای ناکارآ توسط امیرتی وری و کردرست ی معرفی گردید که در
آن از نرم اقلیدسی بهکارگیری شد ] .[17آپارچیو و پاستور ،روشی را بر پایه اندازه خروجی
محور راسل و با گسترش وجهکهای کارآی بعد کامل جهت تعیین نزدیکترین هد
که شامل چهار گام بود ].[18جهانشاهلو و ه کاران ،نزدیکترین اهدا

ارائه دادند

را با رویکرد توابع

فاصلهای جهتدار معرفی ن ودند ] .[13در میان انواع مدلهای  ،DEAاندازه به ودیافته راسل
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میتواند میزان ناکارآیی واحدها را در جهت ورودی و خروجی اندازهگیری کند .چن

19

و

ه کاران ،روش جدیدی بر پایه اندازه به ودیافته راسل برای اندازهگیری کارآیی محیطی واحدها
پیشنهاد ن ودند؛ بهطوری که واحدهای ناکارآ با ک ترین تالش به مرز کارآ خواهند رسید .این
مدل در حضور خروجیهای نامطلوب برای اندازهگیری کارآیی واحدها ارائه شد ] .[19شنگ و
ه کاران ،بر روی نزدیکترین نقطه تمویر و هزینه حاشیهای ت رکز داشتهاند .برای هر واحد
ناکارآ ،بهطور ه زمان ورودیها را کاهش و خروجیها را افزایش داده که با ک ینه هزینه
ورودیها روی مرز کارآی قوی ،تمویر شود ] .[14مرادی و ه کاران ،روش شامل دو گام
برای تعیین نقطه تمویر متناظر هر واحد ناکارآ با نزدیکترین فاصله بر روی ابرصفحههای
سازای کارآی قوی ارائه داده و از بردارهای گرادیان بهکارگیری کردهاند ] .[20در جدول 1
ن ونه کارهایی که در این زمینه انجام شده به ه راه توضیح روشها ارائه شده است.
جدول  :1مروری بر مدلها
توضیح
این مدل نزدیکترین هد برای یک
واحد را برم نای معیــار تشــابه کــه
ه ــان نزدیکــی میــان ورودیهــا و
خروجیها و اهدا متنــاظر واحــد
ناکــارآ مــیباشــد بــا حــل مســئله
برنامهریزی صحیح مختلط تعیــین
میکند
در این روش نخست مدلی را برای
تعیین ضرایب ابرصفحه تکیه کننده
مرجــع بعــد کامــل تعیــین ن ودنــد.
بـــهطوری کـــه ایـــن ابرصـــفحه،
نزدیکتــرین ابرصــفحه مرجــع بعــد
کامل به واحــد تحــت ارزیــابی مــی
باشــد .ســزس نزدیــکتــرین نقطــه
تمویر با از نرم اقلیدسی برای هر
واحـــد ناکـــارآ روی مـــرز کـــارآ
مشخص گردید.

سال
انتشار

2007

2010

روش کار
بــهکــارگیری مج وعــه
پـــــــارآتو کـــــــارا و
محدودیتهای خطــی بــا
یــک مــدل برنامــهریزی
صــحیح مخــتلط جهــت
تعیین نزدیک ترین نقطــه
تمویر
بـــهکـــارگیری از نـــرم
اقلیدســی و بــه دســت-
آوردن نزدیـــک تـــرین
ابرصــفحه مرجــع بعــد
کامــل بــه واحــد تحــت
ارزیابی

عنوان مقاله

Closest target and
minimum distance
to the paretoefficient frontier in
DEA
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توضیح
زو و ه کــاران یــک انــدازه کــارآی
خوش تعریف بر پایه نزدیــکتــرین
اهدا غیر جهتی را در  4گام ارائــه
ن ودند.
آنها این دو شرط را تعیین کردند.
 .1هــد  DEAبایــد تــا حــد م کــن
نزدیک به ع لکرد واقعی باشد.
 .2اهــدا تحلیــل پوششــی دادههــا
باید تا حد م کن نزدیک بــه اهــدا
مدیریتی باشد.
این مقاله بر روی نزدیکترین نقطه
تمویر و هزینه حاشــیهای ت رکــز
داشته است .برای هر واحد ناکــارآ
بـــهطور ه زمـــان ورودیهـــا را
کاهش و خروجیها را افزایش داده
که با ک ینه هزینــه ورودیهــا روی
مرز کارآی قوی تمویر شود.
برای به دست آوردن نزدیکتــرین
نقطه مرجع هر واحــد ناکــارآ روی
مرز کارآ با ک ینه فاصله از بــردار
گرادیان بهکــارگیری کــردهانــد .در
بخــش دیگــر ایــن مقالــه گســترش
مج وعــه امکــان تولیــد و به ــود
واحدهای کارآ بررسی شده است.

سال
انتشار

2017

2018

2019

2019

روش کار
روش آنهـــا شـــامل 4
ویژگی برای بــه دســت-
آوردن یکنـــــــــــوایی
میباشد].[21
آنهـــا از روش تحلیـــل
پوششــی دادههــا بــرای
مقایســه ع لکــرد واقعــی
واحدهای تمـ ی گیــری
درمقابــل الگویــابی روی
مــرز کــارآ بــهکــارگیری
میکنند].[22
آنهــا از کــاهش هزینــه
حاشــیهای بــرای کــارآ
شدن واحــدهــای ناکــارآ
بهکارگیری کردهاند.

آنهــا روش دو گــام ای
برای تعیین نقطه تمویر
متناظر هر واحد ناکارآ با
نزدیکتــرین فاصــله بــر
روی ابرصـــفحههـــای
سازای کارآی قوی ارائه
دادند.

عنوان مقاله
A simple MILP to
determine closest
target in nonoriented DEA
satisfying strong
monotonicity

Performance
evaluation through
DEA benchmarking
adjusted to goals

Target setting with
minimum improving
cost in DEA:A
mixed intiger linear
programming

Closest reference
point and strong
efficient frontier in
DEA

نام
نویسنده
زو 20و
ه کاران

رز 21و
ه کاران

شنگ و
ه کاران

مرادی و
ه کاران

بیشتر مطالعاتی که در زمینه پیداکردن نقطه تمویر برای واحدهای ناکارآ انجام شده ،تنها بر
روی یک هد

ت رکز داشته است .روشی که در این مقاله ارائه میشود برای هر واحد ناکارآ

الگوی ایدهآلی بهدست میآورد .منظور از الگوی ایدهآل ،بهدست آوردن نقطه تمویر برای هر
واحد تم ی گیری میباشد .اگرچه برای این الگو لزوماً تض ینی وجود ندارد که روی مرز کارآ
قرار گیرد ولی تض ین میکند که نخست بر واحد تحت ارزیابیاش غالب گردد .منظور از غالب
شدن یعنی دارای ورودیهای نابیشتر و خروجیهایی ناک تر از ورودیها و خروجیهای واحد
20. Ruiz
21.
Zhu
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تحت ارزیابی باشد .بنابراین از کارآیی به مراتب بیشتری نیز برخوردار خواهد بود .دوم در
ترکیب محدب نقاط تمویر بهدست آمده از مدلهای هزینه ،درآمد وکوتاه ترین فاصله قرار
گیرد که این نقطه تمویر میتواند بهطور ه زمان سه هد

ک ینه هزینه ،بیشینه درآمد و ک ینه

فاصله را تا حد م کن برآورده کند .بهدست آوردن چنین الگویی برای هر واحد ناکارآ میتواند
از جهات بسیاری حائز اه یت باشد .در این پژوهش مقاالت متعددی را برای یافتن نقاط ضعف
و قوت بررسی ن ودی  .در نهایت از یک روش وزن دهی ساده (وزن هر یک از پارامترها جهت
سادهسازی محاس ات  10در نظر گرفته شده است) بهکارگیری شده تا نشان دهی پژوهش ما
نس ت به پژوهشهای پیشین فراگیرتر بوده و از بیشتر پارامترهای موجود در آن استفاده شده
است .در واقع سعی کردهای که نقاط ضعف مطالعات گذشته را پوشش دهی  .نتایج در جدول
زیر نشان داده شده است.
جدول  :2امتیازبندی مدلها
امتیاز
مدلها

بهبود
عملکرد
واحدها

نزدیک
ترین
هدف

30







30







20



درامد

فاصله

هزینه



30







40







30







50
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روشها
بهکارگیری از مج وعه پارآتو کارآ و محدودیت-
های خطی با یک مدل برنامهریزی صحیح مختلط
جهت به دست آوردن نزدیکترین نقطه تمویر
هر واحد ناکارآ
بهکارگیری از نرم اقلیدسی و بــه دســت آوردن
نزدیکترین ابرصفحه مرجع بعد کامل به واحــد
تحت ارزیابی
روش آنها شامل  4ویژگی برای بهدست آوردن
یکنوایی میباشد.
آنهــا از روش تحلیــل پوششــی دادههــا بــرای
مقایسه ع لکرد واقعی واحــدهای تمـ ی گیری
درمقابل الگویابی روی مرز کارآبهکارگیری می
کنند.
آنها از کاهش هزینه حاشیهای برای کارآ شدن
واحدهای ناکارآبهکارگیری کردهاند.
آنها روش دو گامی برای تعیین نقطه تمــویر
متناظر هر واحد ناکارآ با نزدیکترین فاصله بــر
روی ابرصفحههای سازای کــارآی قــوی ارائــه
داده و از بردارهای گرادیان بهکارگیری کردهاند.
روش پیشنهادی

سیده فاطمه باقری و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعیین الگوی ایدهآل واحدها...

این مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است :در بخش  2مروری بر اندازه کارآییهای
تخمیمی و مدل کوتاهتری نفاصله انجام میگیرد .مدل پیشنهادی در بخش  3مطرح میگردد.
در بخش  4مدل پیشنهاد شده بر روی یک مثال عددی ساده پیاده سازی شده است .نتیجهگیری
در بخش  5ارائه میشود.

 .2مروری بر اندازه کاراییهای تخصیصی و مدل کوتاهترین فاصله
فرض کنید  nش ار واحدهای تم ی گیرنده مورد ارزیابی است بهطوری که هر واحد m
ورودی )  𝑥j = (x1j , … . , xmjممر

کرده و  sخروجی (  𝑦j = (y1j , … . , ysjتولید

میکند .هر 𝑗𝑈𝑀𝐷 با زوج )  (𝑥j , yjنشان داده می شود .مج وعه فعالیتهای شدنی ،مج وعه
امکان تولید نامیده میشود و با  Tن ایش داده میشود .مج وعه  Tرا طوری در نظر میگیری
که در اصول موضوعه ش ول مشاهدات ،بیکرانی اشعه ،امکانپذیری ،تحدب و اصل ک ینه
برونیابی صدق کند .مج وعه امکان تولید بهگونه زیر تعریف میشود.
}  Xمیتواند  yرا تولید کند|)𝑦 𝑇 = {(𝑥,

()1

مج وعه امکان تولید با فرض بازده به مقیاس متغیر توسط بنکر و ه کاران ( )1984بهگونه
زیر ارائه شد].[4
𝑛

)(2

𝑛

𝑛

}𝑇 = {(𝑥, 𝑦)| 𝑥 ≥ ∑ 𝜆𝑗 𝑥𝑗 , 𝑦 ≤ ∑ 𝜆𝑗 𝑦𝑗 , ∑ 𝜆𝑗 = 1, 𝜆𝑗 ≥ 0
𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

 .2-1کارآییهای تخصیصی
رسیدن به سطح معینی از خروجیها با صر

ک ترین هزینه ورودیها را کارآیی هزینه نامند

که در آن دادهها مربوط به قی ت ورودیها در نظر گرفته میشود .مدل کارآیی هزینه در سال
( )1957توسط فارل ارائه شد ].[2
این مدل با فرض بازده به مقیاس متغیر بهگونه زیر فرمولبندی میشود.
)(3

𝑚∑
𝑖 ̅𝑥 𝑖𝑐 𝑖=1

i = 1, … , m

Min
𝑖 ̅𝑥 = 𝑠. 𝑡: ∑nj=1 λj xij + 𝑠𝑖−

𝑠 𝑟 = 1, … ,

𝑝𝑟𝑦 = ∑ λj yrj − 𝑠𝑟+

n

= 1, λj ≥ 0
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در فرمول باال 𝑡) 𝑚𝑐  𝑐 = (𝑐1 , 𝑐2 , … ,بردار قی ت ورودیها و 𝑡) 𝑚 ̅𝑥  𝑥̅ = (𝑥̅1 , 𝑥̅ 2 , … ,بردار

ک ینه هزینه ورودیهاست (𝑥̅ 𝑖 -𝑠𝑖− , 𝑦𝑟𝑝 + 𝑠𝑟+ ) .نقطه تمویر اندازه کارآیی هزینه برای واحد
تحت ارزیابی 𝑝 است .کارآیی هزینه واحد تحت ارزیابی 𝑝ازنس ت هزینه ایدهآل به هزینه دیده
شده بهدست میآید که مقدار آن ک تر یا مساوی یک است .این مقدار بهگونه زیر تعریف می-
شود.

𝑚∑
𝑖 ̅𝑥 𝑖𝑐 𝑖=1
.
𝑚
𝑝𝑖𝑥 𝑖𝑐 ∑𝑖=1

= 𝑝𝐸𝐶

واحد تحت ارزیابی 𝑝 کارآی هزینه است اگر و فقط اگر  𝐶𝐸𝑝 = 1باشد و متغیرهای

ک کی 𝑠𝑟+ = 0, 𝑠𝑖− = 0شود .در غیر این صورت این واحد ،ناکارآی هزینه است .رسیدن به
بیشترین مقدار خروجیها با صر

سطح معینی از ورودیها را کارآیی درآمد نامند که در آن

دادهها مربوط به قی ت خروجیها درنظر گرفته میشود .اکنون مدل کارآیی درآمد را با فرض
بازده به مقیاس متغیر بهگونه زیر فرمولبندی میکنی .
(i = 1, … , m )4
𝑠 𝑟 = 1, … ,

𝑝𝑖𝑥 =

𝑟̅𝑦 𝑟𝑝 ∑𝑠𝑟=1
∑nj=1 λj xij + 𝑠𝑖−

Max
𝑠. 𝑡:
n

𝑟̅𝑦 = ∑ λj yrj − 𝑠𝑟+
j=1
∑nj=1 λj

= 1, λj ≥ 0
𝑡) 𝑠𝑝  𝑝 = (𝑝1 , 𝑝2 , … ,بردار قی ت خروجیها و 𝑡) 𝑠̅𝑦  𝑦̅ = (𝑦̅1 , 𝑦̅2 , … ,بردار بیشینه

درآمد خروجیهاست (𝑥𝑖𝑝 -𝑠𝑖− , 𝑦̅𝑟 + 𝑠𝑟+ ).نقطه تمویر اندازه کارآیی درآمد برای واحد
تحت ارزیابی 𝑝 است .کارآیی درآمد واحد تحت ارزیابی 𝑝 از نس ت درآمد ایدهآل به درآمد
دیده شده بهدست میآید که مقدار آن بیشتر یا مساوی یک است .این مقدار بهگونه زیر تعریف
میشود.

𝑟̅𝑦 𝑟𝑝 ∑𝑠𝑟=1
𝑝𝑟𝑦 𝑟𝑝 ∑𝑠𝑟=1

= 𝑝𝐸𝑅

واحد تحت ارزیابی 𝑝 کارآی درآمد است اگر و فقط اگر  𝑅𝐸𝑝 = 1باشد و متغیرهای ک کی
شود .در غیر این صورت این واحد ،ناکارآی درآمد است.
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 .2-2روش کوتاهترین فاصله
در دهههای اخیر ،پژوهشهای زیادی در زمینه کوتاهترین فاصله انجام شده است .روشی که
در سال  2007توسط آپارچیو و ه کاران ] [4ارائه شد ،یکی از این پژوهشها بهش ار میآید
که در آن نزدیکترین هد

را برای یک واحد مفروض برم نای معیار تشابه که ه ان نزدیکی

میان ورودیها و خروجیها و اهدا

متناظر هر واحد ناکارآ میباشد ،تعیین میکند .این روش

بر پایه توصیف مج وعه نقاط پاراتوکارآ است که بر واحدهای تحت ارزیابی توسط مج وعهای
آن به بیشینه رساندن کارآیی یا ک ینه رساندن

از محدودیتهای خطی غالب میباشد و هد

میزان فاصله است .در این روش نخست واحدهای کارای رأسی را تعیین میکنی  .سزس با حل
مدل برنامهریزی صحیح مختلط زیر نزدیکترین نقطه تمویر برای هر یک از واحدهای ناکارآ
روی مرز کارآ مشخص خواهد شد.

𝑚 𝑖 = 1, … ,

()5

𝑠 𝑟 = 1, … ,

−
𝑚 ∑ 𝑚 1 − 1⁄
𝑝𝑖𝑥𝑖=1 𝑠𝑖 ⁄
𝑝𝑟𝑦1 + 1⁄𝑠 ∑𝑠𝑟=1 𝑠𝑟+ ⁄

−
𝑝𝑖𝑠 ∑𝑗𝜖𝐸 𝜆𝑗 𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑝 −

min
𝑠. 𝑡:

+
𝑝𝑟𝑠 ∑ 𝜆𝑗 𝑦𝑟𝑗 = 𝑦𝑟𝑝 +
𝑠

𝐸𝜖𝑗
𝑚

− ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 + ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 + 𝑢0 + 𝑑𝑗 = 0

𝐸𝜖𝑗

𝑟=1

𝑖=1

𝑚 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑝 ≥ 1, 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑝 ≥ 1 , 𝑟 = 1, … , 𝑠 , 𝑖 = 1, … ,
𝑑𝑗 ≤ 𝑀𝑏𝑗 ,
𝐸𝜖𝑗 𝜆𝑗 ≤ 𝑀(1 − 𝑏𝑗 ),
∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 = 1, 𝑏𝑗 ∈ {0, 1} , 𝑑𝑗 ≥ 0, 𝜆𝑗 ≥ 0 ,
𝐸𝜖𝑗
−
+
𝑚 𝑠𝑖𝑝 ≥ 0 , 𝑠𝑟𝑝 ≥ 0 , 𝑟 = 1, … , 𝑠, 𝑖 = 1, … ,
در فرمول باال ،E ،مج وعه ه ه واحدهای کارآی راسی را تشکیل میدهد که از طریق
مدل BCCمشخص شدهاند .وزنهای مربوط به ورودیها و خروجیها بهترتیب با 𝑖𝑣 و 𝑟𝑢

−
+
 𝑠𝑟pبه ترتیب متغیرهای ک کی ورودیها و خروجیهاست و Mعدد
 𝑠ipو
نشان داده شدهاند.
∗

∗

−
+
مث ت بزرگی فرضشده است).
 (xip − sipنقطه تمویر اندازه کارآیی ERG
, yrp + sip

برای واحد تحت ارزیابی 𝑝 را مشخص میکند .برای واحدهای کارآ ،مقدار تابع هد

22

مدل برابر

با یک خواهد بود .از ویژگیهای اصلی این روش میتوان موارد زیر را بیان ن ود:
 .1یک روش کلی است که منجر به اهدافی با معیار نزدیکی میان ورودیها و خروجیها و
Enhance Rus s ell Graph22
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اهدا

نظیرشان میشود.

 .2این روش تض ین میکند که نزدیکترین نقطه تمویر روی مرز پاراتوکارآ بهدست میآید.
 .3مستقی اً با حل یک مسئله برنامهریزی صحیح مختلط ،نزدیکترین اهدا

به دست میآید.

 .3مدل پیشنهادی
برای هر واحد ناکارآ یک نقطه ایدهآل روی مرز کارآ است ،بهطوری که آن واحد ناکارآ میتواند
با ک کردن ورودیهایش یا افزودن خروجیهایش و یا بهطور ه زمان با کاهش ورودیها و
افزایش خروجیهایش به نقطه ایدهآل برسد .نقطه ایدهآل بهدست آمده بهعنوان یک الگو برای
آن واحد ناکارآ محسوب میشود .بنابراین تعیین یک الگوی مناسب میتواند بسیار حائز اه یت
باشد .پژوهشهای زیادی جهت بهدست آوردن نقطه تمویر واحدهای ناکارآ انجام شده اما
روشهایشان بیشتر برپایه یک هد  ،پیادهسازی شده است .در این مقاله مدلی ارائه میشود
که درآن برای هر واحد ناکارآ الگوی ایدهآلی بهدست میآید .منظور از الگوی ایدهآل ،بهدست
آوردن نقطه تمویر برای هر واحد تم ی گیری میباشد .اگرچه برای این الگو لزوماً تض ینی
وجود ندارد که روی مرز کارآ قرار گیرد ولی تض ین میکند که نخست بر واحد تحت
ارزیابیاش غالب گردد .منظور از غالب شدن یعنی دارای ورودیهای نابیشتر و خروجیهایی
ناک تر از ورودیها و خروجیهای واحد تحت ارزیابی باشد .بنابراین از کارآیی به مراتب
بیشتری نیز برخوردار خواهد بود .دوم در ترکیب محدب نقاط تمویر بهدست آمده از
مدلهای هزینه ،درآمد وکوتاه ترین فاصله قرار گیرد که این نقطه تمویر میتواند بهطور
ه زمان سه هد

ک ینه هزینه ،بیشینه درآمد و ک ینه فاصله را تا حد م کن برآورده کند .این

مدل تحت بازده بهمقیاس متغیر بهصورت زیر فرمولبندی شده است.
𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3
)(1-6
)(2-6
)(3-6) (6

2

Min

2

s
C
√∑m
̅𝑟 − yrp C ) =𝑑1 j=1,2,…n
𝑦(i=1(𝑥̅ 𝑖 − xip ) + ∑r=1
2

St:

2

s
R
√∑m
̅𝑟 − yrp R ) =𝑑2 j=1,2,…n
𝑦(i=1(𝑥̅ 𝑖 − xip ) + ∑r=1
2

2

s
CL
√∑m
̅𝑟 − yrp CL ) =𝑑3 j=1,2,…n
𝑦(i=1(𝑥̅ 𝑖 − xip ) + ∑r=1

)(4-6

j=1,2,…n

i=1,…,m

)(5-6

j=1,2,…n

r=1,…,s

𝑖 ̅𝑥 =
𝑟̅𝑦 =
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CL

CL

R

λ1 xip C + λ2 xip + λ3 xip
R

C

λ1 yrp + λ2 yrp + λ3 yrp
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)(6-6

𝑥̅ 𝑖 ≤ 𝑥𝑖𝑝 i=1,…,m

)(7-6

𝑦̅𝑟 ≥ 𝑦𝑟𝑝 r=1,…,s

)(8-6

∑3k=1 λk

=1

𝑑1 ≥ 0, 𝑑2 ≥ 0, 𝑑3 ≥ 0, 𝑥̅ 𝑖 ≥ 0 , 𝑦̅𝑟 ≥ 0 , λk ≥ 0
از آنجاییکه نقطه تمویر بهدست آمده مدل ( )6در ترکیب محدب نقاط تمویر هزینه ،درآمد و
کوتاهترین فاصله جای دارد و هر یک از این نقاط تمویر نیز غالب بر واحد تحت ارزیابیشان
میباشند ،پس هر ترکیب محدب از این نقاط تمویر نیز غالب بر واحد تحت ارزیابیشان خواهد
بود .از اینرو ورودیهای نقطه تمویر بهدست آمده از مدل پیشنهادی ،نابیشتر از ورودیهای
واحد تحت ارزیابیاش خواهد بود .ه ننین خروجیهای این نقطه تمویر نیز ناک تر از
خروجیهای واحد تحت ارزیابیاش می شود؛ بنابراین قیدهای ( )6-6و ( )6-7زائد میباشند و
میتوان این دو قید را حذ

ن ود و مدل را بهگونه زیر ارائه کرد.
𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑 3

j=1,2,…n
j=1,2,…n
)(7

j=1,2,…n

2

2

s
C
√∑m
̅𝑟 − yrp C ) =𝑑1
𝑦(i=1(𝑥̅ 𝑖 − xip ) + ∑r=1
2

Min
St:

2

s
R
√∑m
̅𝑟 − yrp R ) =𝑑2
𝑦(i=1(𝑥̅ 𝑖 − xip ) + ∑r=1
2

2

s
CT
√∑m
̅𝑟 − yrp CT ) =𝑑3
𝑦(i=1(𝑥̅ 𝑖 − xip ) + ∑r=1
𝑇C

R

𝑖 ̅𝑥 = λ1 xip C + λ2 xip + λ3 xip
i=1,…,m j=1,2,…n
R
CT
C
𝑟̅𝑦 = λ1 yrp + λ2 yrp + λ3 yrp
r=1,…,s
j=1,2,…n
∑3k=1 λk = 1, 𝑑1 ≥ 0, 𝑑2 ≥ 0, 𝑑3 ≥ 0 , 𝑥̅ 𝑖 ≥ 0 , 𝑦̅𝑟 ≥ 0 , λk ≥ 0
برای بهدست آوردن الگوی بهدست آمده از مدل پیشنهادی برای هر واحد ناکارآ بهگونه
الگوریت زیر ع ل میکنی :
گام یک  :نخست نقاط تمویر مـدلهـای هزینـه ،درآمـد و نزدیـکتـرین نقطـه تمـویر را
از مـــــدل  ERGآپـــــارچیو بـــــهدســـــت مـــــیآوریـــــ کـــــه بـــــهترتیـــــب بـــــا
𝐶

) 𝐶 𝑝𝑟𝑦  (𝑥𝑖𝑝 𝑅 , 𝑦𝑟𝑝 𝑅 )، (𝑥𝑖𝑝 ,و) 𝑇𝐶 𝑝𝑟𝑦  ، (𝑥𝑖𝑝 𝐶𝑇 ,نامگذاری میکنی .
گام دوم :سزس با بهکارگیری از مدل پیشنهادی فاصله نقطه ) 𝑟̅𝑦 (𝑥̅ 𝑖 ,را از هر یک از نقاط
تمویر مدلهای هزینه ،درآمد و کوتاهترین فاصله که بهترتیب با 𝑑2 ، 𝑑1 𝑑3ومعرفی کردهای ،
تحت نرم دو در تابع هد

مدل به ک ینه میرسانی ؛ بهطوری که این نقطه جدید در پوسته
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محدب این نقاط قرار گیرد و در عین حال بر واحد تحت ارزیابیاش غالب گردد .بنابراین الگوی
بهدست آمده برای هر واحد ناکارآ ،شدنی و ه ننین نس ت به واحد تحت ارزیابیاش از کارایی
بیشتری برخوردار خواهد بود.
خروجی

8

D

7

C

6
5
4

B

E

3
2

1

A

0
 10ورودی

6

8

2

4

0

شکل  :1مج وعه امکان تولید در حالت یک ورودی و یک خروجی

شکل  1مج وعه امکان تولید در حالت یک ورودی و یک خروجی را نشان میدهد .مرز قطعه
قطعه خطی شامل پاره خط واصل C, B, Aو  Dمرز کارای تکنیکی را تشکیل میدهد و واحد E
در آن ناکارا است .فرض کنید برای واحد  Eنقاط تمویر هزینه) 𝐸 𝐶( ،درآمد) 𝐸𝑅( و نزدیک-
ترین) 𝐸 𝑇𝐶( بهترتیب واحدهای  B,Dو Cبهدست آید؛ بنابراین الگوی ایدهآل به دست آمده از
مدل پیشنهادی در ترکیب محدب نقاط تمویر مدلهای هزینه ،درآمد وکوتاهترین فاصله قرار
میگیرد که به شکل مثلث 𝐷𝐶𝐵 نشان داده شده است .با توجه بهشکل باال روشن است که
الگوی ایدهآل بهدست آمده غالب بر واحد تحت ارزیابی  Eمیباشد .بهع ارت دیگر ،دارای
ورودیهای نابیشتر و خروجی ناک تر از واحد ناکارای  Eخواهد بود .بنابراین از کارایی بیش-
تری برخوردار است و بهطور ط یعی به مرز کارآ نزدیکتر خواهد بود.
قضیه :1کارآیی  DMUجدید از کارایی  DMUتحت ارزیابیاش بیشتر است.
𝑦

کارایی هر واحد از فرمول 𝑥 = 𝑦𝑛𝑒𝑖𝑐𝑖𝑓𝑓𝐸 بهدست میآید .ط ق این تعریف ،کارایی هر واحد
برابر با نس ت خروجیها به ورودیهای آن واحد میباشد و از آن جائیکه در مدل پیشنهادی
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محدودیتهایی م نی بر اینکه نقطه بهدست آمده برای هر واحد ناکارآ از این مدل بر DMU
تحت ارزیابی آن واحد غالب است (𝑝𝑖𝑥 ≤ 𝑖 ̅𝑥 ), y̅r ≥ yrpیعنی ورودیهای نابیشتر و
خروجیهای ناک تر از واحد تحت ارزیابیاش دارد و از طرفی ه نقطه تمویر بهدست آمده از
مدل پیشنهادی در ترکیب محدب نقاط تمویر هزینه ،درآمد و نزدیکترین نقطه تمویر جای
دارد .بنابراین روشن است که کارایی این واحد جدید بیشتر از کارایی واحد تحت ارزیابیاش
خواهد بود.

 .4مثال عددی
در این بخش با ارائه یک مثال ساده ،نقاط تمویر به دست آمده از مدلهای هزینه ،درآمد و
نزدیکترین هد

از مدل  ERGآپارچیو به ه راه الگوی ایدهآل بهدست آمده از مدل پیشنهادی

برای هر واحد را نشان می دهی  .سزس در جدول جداگانهای ،هزینه و درآمده مشاهده شده را
با هزینه و درآمد ایدهآل هر  DMUمقایسه میکنی  .هر واحد تم ی گیری شامل دو ورودی و
دو خروجی در نظر گرفته شده است که اطالعات مربوط به آنها در جدول  3نشان داده شده
است .اندازه کارآیی مدلهای هزینه ،درآمد و نزدیکترین نقطه تمویر از مدل  ERGآپارچیو به
ترتیب در ستونهای شش ،هفت و هشت جدول  3آورده شده است .با توجه به نتایج بهدست
آمده از این جدول 6 ،واحد (واحدهای  10 ،9 ،7 ،3 ،1و  ) 13کارآی تکنیکی هستند 5 .واحد
(واحدهای  10 ،7 ،3 ،1و  )13کارآی هزینه و  4واحد (واحدهای  10 ،3 ،1و  ) 13کارآی درآمد
میباشند .ه ننین  4واحد (واحدهای  10 ،3 ،1و )13در هر سه مدل ،هزینه ،درآمد و مدل ERG
آپارچیو ،کارآ هستند.
جدول  :3دادهها و اندازه کارآیی مدلهای هزینه ،درآمد و ERG
اندازه کارآیی ERG

اندازه کارآیی درآمد

اندازه کارآیی هزینه

𝟐𝒚

𝟏𝒚

𝟐𝒙

𝟏𝒙

واحدها

1

1

1

1

3

2

4

DMU1

0/659

2

7

3

7

DMU2

1

1

1

8

8

1

8

DMU3

0/55

1/608

0/862

3

6

3

4

DMU4

0/24

3/852

0/857

3

2

4

2

DMU5

0/23

2/039

0/595

2

5

2

10

DMU6

1

1/860

1

10

3

7

3

DMU7

0/3

1/556
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اندازه کارآیی ERG

اندازه کارآیی درآمد

اندازه کارآیی هزینه

𝟐𝒚

𝟏𝒚

𝟐𝒙

𝟏𝒙

واحدها

0/36

2/074

0/524

6

4

6

6

DMU8

1

1/032

0/643

1

10

1

12

DMU9

1

1

1

4

12

4

10

DMU10

0/76

1/276

0/858

6

7

3

5

DMU11

0/14

4/333

0/653

5

1

6

2

DMU12

1

1

1

4

10

4

1

DMU13

در جدول  ،4تماویر بهدست آمده از مدل های هزینه ،درآمد و مدل نزدیکترین هد

به ترتیب

در ستونهای دوم ،سوم و چهارم ارائه شده است .آخرین ستون از جدول  ،4الگوی ایدهآل
بهدست آمده از مدل پیشنهادی را برای هر واحد نشان میدهد .نقطه تمویر بهدست آمده برای
 8واحد ( واحدهای  11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،2و  )12متفاوت از نقاط تمویر مدلهای هزینه ،درآمد و
نزدیکترین هد

است.
جدول  :4نقاط تمویر بهدست آمده از مدلهای مختلف

الگوی ایدهآل مدل
پیشنهادی

تصویر مدل نزدیکترین
هدف()ERG

تصویر مدل
درآمد

تصویر مدل
هزینه

واحدها

()4,2,3,1

()4,2,3,1

()4,2,3,1

()4,2,3,1

DMU1

)7, 3, 10/15,

)2/29, 3/14, 7,

)6/38, 2/54, 9/17,
(5/62
()8, 1, 8, 8
)3/57, 2/98, 9/24,
(5/23
()1/86, 3/93, 10, 3/97
)7/94, 1/57, 8/37,
(6/92
()3, 7, 3, 10
)4/97, 2/54, 8/96,
(5/76
)7/42, 1/65, 8/91,
(5/48

()7, 1/43, 8/29, 7/43

DMU2

(5/33

(2/71

()8, 1, 8, 8

()8, 1, 8, 8

()8, 1, 8, 8

DMU3

()3/33, 3, 9/33, 5/33

()4, 3, 9/48, 5/33

()3/62, 2/5, 6, 3

DMU4

()1, 4, 10, 4

()2, 4, 10/22, 4

()8, 1, 8, 8

)8/67, 2, 9/33,
(6/67

()3, 7, 3, 10

()3, 4, 10/44, 4

()4/5, 2/5, 9, 6

()6, 4, 11/11, 4

()12, 1, 10, 1

()8, 1, 8, 8
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)5/14, 1/71,
(4/43, 3

DMU5

()3/32, 2/5, 5, 2

DMU6

()3,7, 3, 10

DMU7

)6/86, 1/29,
(6/57, 6
()1, 4, 10, 4

DMU8
DMU9
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الگوی ایدهآل مدل
پیشنهادی

تصویر مدل نزدیکترین
هدف()ERG

تصویر مدل
درآمد

تصویر مدل
هزینه

واحدها

()10, 4, 12, 4

()10, 4, 12, 4

()10, 4, 12, 4

()10, 4, 12, 4

DMU10

()4/5, 2/5, 9, 6

()5, 3, 9/7, 5/33

()6/44, 1/5,7, 6

DMU11

()1/33, 4/5, 8/83, 5

()2, 4, 10/22, 4

()1, 4, 10, 4

()1, 4, 10, 4

)4/72, 2/52, 8/99,
(5/88
)2/01, 4/04, 9/15,
(4/6
()1, 4, 10, 4

)6/29, 1/43,
(5/86, 5
()1, 4, 10, 4

DMU12
DMU13

در جدول  ،5هزینه و درآمد ایدهآل برای هر واحد با هزینه و درآمد مشاهده شدهاش مقایسه
میشود .زمانی به ود ع لکرد یک واحد را مشاهده میکنی که مج وع هزینههای آن کاهش و
مج وع درآمد نظیر آن واحد افزایش یافته باشد .نتایج بهدست آمده در این جدول نشان میدهد
که برای ت امی واحدها ،هزینه ایدهآل بیشتر از هزینه مشاهده شدهاش و درآمد ایدهآل ک تر از
درآمد مشاهده شده نظیر هر واحد به دست نیامده است که نشان دهنده به ود ع لکرد ت امی
واحدها میباشد .به عنوان مثال ،واحد  8را در نظر بگیرید .با وجود اینکه در مدل پیشنهادی
خروجی دوم واحد  8کاهش داشته است ولی درآمد ایدهآل این واحد بیشتر از درآمد مشاهده
شدهاش بهدست آمده است .حال ،واحد  9را درنظر بگیرید .برای این واحد با وجود افزایش در
دومین ورودی مدل پیشنهادی ،هزینه ایدهآل آن ک تر از هزینه مشاهده شدهاش بهدست آمده
است .قی ت ورودیها و خروجیها برای ه ه واحدها ،مقادیر ثابتی فرض شده است که
بهگونه) )𝑐1 = 1, 𝑐2 = 2, 𝑝1 = 3, 𝑝2 = 1مقداردهی میشود.
هزینه ایدهآل و درآمد ایدهآل از فرمول زیر بهدست میآید بهطوری
تمویر بهدست آمده از مدل پیشنهادی برای هر واحد میباشد.
هزینه ایدهآل∗𝑐1 𝑥1∗ + 𝑐2 𝑥2

درآمد ایدهآل∗𝑝1 𝑦1∗ + 𝑝2 𝑦2
نتایج در جدول  5قابل مشاهده است.
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که ) ∗(𝑥1∗ , 𝑥2∗ , 𝑦1∗ , 𝑦2

نقطه
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جدول  :5مقایسه بین هزینه و درآمد ایدهآل با هزینه و درآمد مشاهده شده
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 .5نتیجهگیری
در تحلیل پوششی دادهها ،یک واحد ناکارآ برای به ود ع لکرد خود و کارآ شدن میتواند با ک
کردن ورودیها یا افزودن خروجیها و یا بهطور ه زمان با کاهش ورودیها و افزایش
خروجیهایش به نقطه ایدهآل برسد .نقطه ایدهآل بهدست آمده ،بهعنوان یک الگو برای آن واحد
ناکارآ محسوب میشود .بنابراین تعیین یک الگوی مناسب میتواند بسیار حائز اه یت باشد .در
این مقاله روشی شامل دو گام ارائه شده است که در گام اول توسط مدلهای کارآیی هزینه،
درآمد و مدل  ERGآپارچیو ،نقاط تمویر نظیر هر واحد را مشخص کرده سزس برای هر
واحد ،الگویی ایدهآل از طریق مدل پیشنهادی بهدست میآید که فاصله آن از هر یک از نقاط
تمویر بهدست آمده در گام اول تحت نرم دو ک ترین باشد .اگرچه برای این الگو لزوماً
تض ینی وجود ندارد که روی مرز کارآ قرار گیرد ولی کارآیی آن بیشتر از کارآیی واحد تحت
ارزیابیاش خواهد بود و ارزش ندتر از ه ه آن که بهطور ه زمان سه هد

ک ترین هزینه،

بیشترین درآمد و کوتاهترین فاصله را تا حد امکان برآورده میکند که بهدست آوردن چنین
الگویی برای هر واحد ناکارآ میتواند از اه یت باالیی برخوردار باشد .مدل ،بر روی  29شرکت
ملی گاز ایران پیادهسازی شد و نتایج بدست آمده از مدل پیشنهادی ارائه شد .ه ننین مقایسه
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بین کارآیی هزینه و درآمد ایدهآل با کارآیی هزینه و درآمد دیده شده نشان داده شدکه در آن
هزینه ایدهآل هر واحد ک تر یا مساوی هزینه دیده شدهاش و درآمد ایدهآل هر واحد نیز بزرگ-
تر یا مساوی درآمد دیده شده آن واحد ،بهدست آمد.

 .6پیشنهادات:
• مج وعه فازی بهدلیل داشتن دو شاخص درجه عضویت و عدم عضویت میتواند فضای
خوبی برای تم ی گیری ایجاد کند در شرایط عدم اط ینان در شرایط حاک بر بازار
هد

و ه ننین در نظر گرفتن گرایشها و ترجیهات مختلف سرمایهگذاران (بهعنوان یک

مدلی برای پیاده کردن مسئله فوق) میتوان از مج وعه اعداد فازی شهودی بازهای
استفاده شود[1].

• رفتارها در شرایط عدم اط ینان بنگاههای اقتمادی در نتیجه برخی فعالیتهای
جهانیسازی ،افزایش در سطوح برونسزاری ،کاهش تعداد تأمینکنندگان ،کاهش چرخه
محمول ،افزایش نوسانات تقاضا و کاهش فزاینده موجودی این حقیقت را روشن
میسازد که شرکتها بهدن ال مدلی برای افزایش سودآوری و نزدیکتر کردن خود به
مشتریان میباشد ]3و .[4لذا به پژوهشگران توصیه میشود با استفاده از تکنیکهای
پیشبینی (رگرسیون و سریهای زمانی و …) رفتار مدل فوق را پیشبینی ن وده تا با
کاهش خطا و افزایش قدرت تشخیص میزان قدرت تم ی گیری سرمایهگذاران را افزایش
دهند.
• بعض اوقات در بررسی یک مدل خواسته یا ناخواسته برخی از دادهها گ شده یا فراموش
میشوند .با توجه به این نکته فمیحی و ه کاران رویکردی برای اندازهگیری کارایی
ارائه کردند (بهعنوان تحلیل پوششی دادهها با دادههای گ شده) تا رویکرد  DEAرا تقویت
کند از کارهای تحقیقاتی آینده این است که آیا میتوان این رویکرد را بسط داد تا DEA
نادقیق را نیز در برگیرد ]5و.[6

• ارزیابی ه زمان از دو دیدگاه خوش ینانه و بدبینانه ه وجود دارد7].و [ 8لذا به
پژوهشگران توصیه میشود تا از تلفیق مقاله فوق و رویکرد تحلیل پوششی دادههای
گ شده بهمنظور کاهش خطاهای ناخواسته استفاده ن ایند.
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1394  دادههای ارائه شده در بخش مثال کاربردی مربوط به سال:محدودیتهای تحقیق
 تالش زیادی صورت گرفت تا تکنیک معرفی شده را روی دادههای واقعی و جدید در.میباشد
بخش صنعت پیاده کنی اما هرچه تالش شد هیچ یک از بخشهای صنعت حاضر به ه کاری
نشدند و علیرغ اصرار نویسندگان بر اجرا روی دادههای واقعی حسب پیشنهاد داوران
.محترم به یک مثال ساده بسنده شد
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