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و مشترک ورودی های با شبکه ای داده های پوششی تحلیل مرحله ای دو مدل
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چکیده

تصمیم گیرنده واحدهای عملکرد ارزیابی برای خطی برنامه ریزی بر مبتنی پارامتری غیر روش یک داده ها پوششی تحلیل
داده های پوششی تحلیل مدل های ندارند. توجهی میانی مقادیر و درونی ساختارهای به DEA سنتی مدل های است.
در مهمی بسیار نقش میانی مقادیر که آن  جا از کردند. برطرف را نقص این میانی، مقادیر نمودن لحاظ با شبکه ای
می گردد مطرح سیستم کلی کارایی محاسبه ی برای مرحله ای دو رابطه ای مدل یک مقاله این در دارند شبکه ای ساختارهای
بهینه سازی مقادیر می پردازد. ناکارا واحدهای برای میانی مقادیر بهینه سازی به ورودی در تراکم مدل های اساس بر که

می گردند. سیستم سراسری کارایی مقدار بهبود به منجر طریق بدین و لحاظ شده مطرح مدل در میانی شده ی

کارایی تراکم، میانی، مقادیر ،(NDEA) شبکه ای داده های پوششی تحلیل کلیدی: واژه های
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مقدمه ١

تراکم پدیده ی مختصر معرفی به همچنین سپس و آن با مرتبط مفاهیم برخی و NDEA معرفی به ابتدا مقاله مقدمه بخش در
عملکرد ارزیابی به که می باشد پارامتری غیر خطی برنامه ریزی روش یک DEA داده ها پوششی تحلیل می شود. پرداخته
و گردید مطرح ثابت مقیاس به بازده فرض با چارنز توسط ١٩٧٨ سال در بار نخستین که می پردازد متجانس واحدهای
هر با سنتی داده های پوششی تحلیل شد. بخشیده جامعیت متغیر مقیاس به بازده فرض با بنکر توسط ١٩٨۴ سال در سپس
لحاظ سیستم کل کارایی محاسبه ی برای خروجی ها و ورودی ها که معنی بدین می کند برخورد سیاه جعبه ی یک به عنوان سیستم
میانی مقادیر سیستم ها از بسیاری درونی ساختارهای در آن که حال نمی شوند توجهی هیچ آن ها درونی فرآیندهای به و می گردند
می باشد. شبکه ای و سنتی دیدگاه تمایز وجه و می باشند دیگر مرحله ی خروجی های و مرحله یک ورودی های که دارند وجود
DMU دریک زیرواحدها ارتباطی ساختار .[٢] نمودند مطرح را دیدگاه این ٢٠٠٠ سال در گروسکوپف و فار بار نخستین
در پایه ای ارتباط یک به عنوان قرارگرفته است توجه مورد مقاله دراین که دومرحله ای ارتباط ولی باشد پیچیده یا ساده می تواند
تعمیم از می توان را شبکه ای کارایی بحث در موجود خواص از بسیاری و بوده است توجه مورد همواره شبکه ساختارهای تمام
است عبارت که دارد وجود NDEA مدل های مرحله ای دو فرآیندهای در اصلی روش دو آورد. به دست رابطه این در مفهوم
مدل های در می باشد. میانی مقادیر با وزن دهی و رویارویی نحوه ی در مدل ها این تمایز وجه رابطه ای. و مستقل مدل های از
می دوم مرحله ی ورودی و اول مرحله خروجی یک به عنوان میانی مقادیر و می گردد ارزیابی مستقل طور به مرحله هر مستقل
یکسان وزن یک رابطه ای مدل های در آن که حال می شود گرفته نظر در متفاوت وزن های میانی مقادیر برای این که ضمن باشد،

.[۴] می شود گرفته نظر در میانی مقادیر برای
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NDEA مرحله ای دو ساختار :١ شکل

سهم یک با مرحله دو بین ورودی ها شده، داده نشان [۵] در آن چه مانند NDEA مرحله ای دو ساختارهای برخی در
مدل در می باشد. ثابت مقیاس به بازده فرض با خطی غیر رابطه ای مدل یک شده مطرح مدل هستند. مشترک شده مشخص
این از دوم مرحله ی ورودی (١ − αi)xi و ١ مرحله ی ورودی سهم αixi که شد گرفته نظر در ٠ ≤ αi ≤ ١ متغیر یک
کاربرد با را مشترک ورودی های با خطی رابطه ای مدل [١] همکاران و طلوع ٢٠١۵ سال در گردید. تعریف مشترک ورودی

کردند: مطرح کلی کارایی اندازه  گیری برای دانشگاه و بانکداری صنعت در

θ٠ = max
١
٢
[uz٠ +

s∑
r=١

uryr٠]

s.t.

m∑
i=١

wixi٠ = ١

uzj −
m∑
i=١

vixij ≤ ٠, j = ١, · · · , n (١)

m∑
i=١

(vi − wi)xi٠ + uz٠ = ٢

s∑
r=١

uryrj −
m∑
i=١

(vi − wi)xij + uzj ≤ ٠, j = ١, · · · , n, ٠ ≤ wi ≤ vi, ur ≥ ٠, ∀r, w ≥ ٠

ورودی ها، با مرتبط وزن  های u و ur ،vi می باشند. میانی و خروجی ورودی، مقادیر بردار ترتیب به Z و Y و X آن در که
دوم مرحله ی برای ٠ ≤ wi ≤ vi و ٠ ≤ αi ≤ ١ و ∀i viαi = wi همچنین می باشند. میانی مقادیر و خروجی ها

دارد. یک و صفر بین مقداری و است سیستم کل کارایی مقدار بیان کننده θ٠ که ∀i vi(١ − αi) = vi − wi داریم:

تراکم ٢

خروجی ها کاهش علت ورودی زیاد مقادیر هنگامی که می باشد ناکارایی نوع یک حقیقت در و اقتصادی پدیده ی یک تراکم
بهبود امکان که شود مشخص آن ارزیابی در اگر دارد وجود تکنیکی ناکارایی ارزیابی تحت DMU در گوییم حال می باشد.
که بار نخستین تراکم مفهوم شوند. بدتر خروجی ها و ورودی ها بقیه این که بدون باشند موجود خروجی ها یا ورودی ها بعضی
مطرح زیر به صورت همکارانش و کوپر توسط که بود مشکالتی دارای گردید مطرح ١٩٨۵ سال در گروسکوپف و فار توسط
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[٣] کرد: حل ناکارا واحدهای برای می توان را زیر مدل گردید.

Maxφ٠ + ε
( s∑

r=١

S+
r −

m∑
i=١

S−c
i

)
s.t.

n∑
j=١

λjxij + S−c
i = xi٠ , i = ١, · · · ,m (٢)

n∑
j=١

λjyrj − yr٠ψ٠ − S+
r = ٠, r = ١, · · · , s

n∑
j=١

λj = ١

λj ≥ ٠, S−c
i ≥ ٠, S+

r ≥ ٠, j = ١, · · · , n

است. ورودی i امین در تراکم مقدار S−c
i آن در که

زیر شرط دو از یکی حداقل (φ∗
٠, λ

∗, S+∗
, S−c∗) ،(٢) مدل بهینه جواب در اگر فقط و اگر دارد وجود تراکم .٢ . ١ قضیه

باشد: برقرار

باشد. داشته وجود (١ ≤ i ≤ m)S−c∗

i > ٠ یک حداقل و φ∗
٠ > ١ الف)

.[٣] باشد داشته وجود (١ ≤ i ≤ m)S−c∗

i یک حداقل و (١ ≤ r ≤ s)S+∗
> ٠ یک حداقل ب)

اصلی نتایج ٣

می گردند: محاسبه زیر به صورت می دهیم نشان Zopt با را آن که شده بهینه سازی میانی مقدار شده مطرح مدل در
در می نماییم. حل را (٢) مدل ناکارا DMU های برای سپس می گردند، شناسایی ناکارا DMU های ،(١) مدل حل با ابتدا
و Zj مقادیر ورودی) (مقادیر xij مقادیر جای به (٢) مدل در باشند، میانی مقادیر در تراکم به مربوط ناکارایی صورتی که
باشد داشته وجود تراکم ٢ . ١ قضیه طبق صورتی که در می نماییم. حل را مدل و جایگزین Z٠ با اول قید راست سمت مقدار

می شود: تعیین زیر به صورت Zoptj مقدار یک

Zoptj = Zj − S−c∗

i , j = ١, · · · , n (٣)

با وجود صورت در مقادیر این مازاد مقدار لذا می باشند دوم مرحله ی ورودی های مرحله این در میانی مقادیر که دلیل این به
نظر در نمود لحاظ byproduct یا واسطه بدون خروجی به عنوان می توان را S−c∗ مقدار مدل سازی این در این که فرض
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است: زیر به صورت (١) مدل تغییریافته ی (۴) مدل می شوند. گرفته
Max

١
٢
[uZopt٠ +

s∑
r=١

uryr٠ + uyb٠ ]

s.t.

m∑
i=١

wixi٠ = ١

uZoptj −
m∑
i=١

vixij ≤ ٠, j = ١, · · · , n (۴)

]

m∑
i=١

(vi − wi)xi٠ + uZopt٠ = ٢

s∑
r=١

uryrj −
m∑
i=١

(vi − wi)xij + UZoptj ≤ ٠, j = ١, · · · , n, ٠ ≤ wi ≤ vi, ∀i, ur ≥ ٠, ∀r, u ≥ ٠

خروجی و نهایی خروجی r امین و ورودی i امین ترتیب به Yb٠ و Yrj , r = ١, · · · , s و Xij , i = ١, · · · ,m آن در که
می باشند. j = ١, · · · , n ،DMUj ،byproduct

مشترک منابع و میانی مقادیر بهینه سازی با مرحله ای دو ساختار :٢ شکل

کالسیک دیدگاه اصلی تمایز وجه که است میانی مقادیر بهینه سازی به خاص توجه شده، مطرح مدل مزیت های جمله از
از می گردند مطرح واقعی مسائل حل برای NDEA مدل های اکثر که آن جایی از می باشد. مدل سازی در DEA شبکه ای و

از: عبارتند که باشد مدل خاص کاربردهای به توجه مدل نوع به توجه با می تواند حاضر مقاله ی توسیع های جمله
بانکداری. صنعت تأمین، زنجیره آن، مدیریت و پرتفوی بهینه ی انتخاب سرمایه گذاری، و ریسک مدیریت

می تواند نیز مرحله ای چند مدل یک به مدل توسعه ی یا NDEA ساختارهای انواع در میانی مقادیر با مواجهه نوع همچنین
گیرد. قرار مدنظر دیگر توسیع های به عنوان
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