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Abstract
Objective: Data envelopment analysis is a well-known method based on mathematical
programming to measure the efficiency of decision-making units. This approach
identifies some units as efficient units set. According to these units, it constitutes an
efficient frontier. In this case, discernment between efficient decision-making units are is
impossible because several decision-makers have the same efficiency score.
Methods: This study presents a new method for ranking efficient units in fuzzy data
envelopment analysis. In this study, using a fuzzy inference system for ranking efficient
units is proposed as a new method. In the proposed method, the efficient and inefficient
units are first separated from each other using data envelopment analysis. Then, the
concepts of fuzzy inference system are used to rank efficient units.
Results: The information of inefficient units is in a way which the fuzzy data
envelopment analysis fails to assign an equivalent value of one to these unit’s efficiency.
According to this concept, in the proposed method, each of these inefficient units is
considered as a rule, and the amount of these rules are fired by the efficient units, has
used as an indicator for their ranking.
Conclusion: Finally, a numerical example is performed to check the accuracy of the
model's performance. In this example, the data used in one of the basic articles in this
field were used and it was found that the results obtained from the proposed method are
quite similar to the results of the mentioned research.
Keywords: Fuzzy Data Envelopment Analysis, Fuzzy Inference System, Efficiency Ranking
Method.
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چکیده
هدف :رحلیل پوتشی دادهها ی روش تناخته تده مبتنی بر برنامهریزی ریاضی برای اندازهگیری کارایی واحدهای رصمیمگیرنکده
است .این روش از مجموعه واحدهای رصمیمگیرنده ،رعدادی را به عنواا کارا معرفی مینماید و به کم آنها مرز کارائی را رشک یل
میدهد .در این حالت چندین واحد رصمیمگیرنده کارا ارزیابی تده و نمیرواا رمایز مناسبی میاا این واحدهای رصمیمگیرنده ایجکاد
نمود چرا که چندین واحد رصمیمگیرنده نمره کارایی ی سانی برابر ی دارند.
روش :این پژوهش به منظور ارائه ی مدل جدید برای رربهبندی واحدهای کارا در رحلیل پوتشی دادههای فازی ارائه تده اسکت.
در این پژوهش استفاده از سیستم استنتاج فازی به منظور رربهبندی واحدهای کارا به عنواا روتی جدید پیشنهاد تده است .در روش
پیشنهادی ابتدا واحدهای کارا و ناکارا با استفاده از رحلیل پوتشی دادهها از ی دیگر رمیز داده مکیتکوند .سکس از مفکاهیم سیسکتم
استنتاج فازی برای رربهبندی واحدهای کارا استفاده میتود.
یافتهها :اطالعات واحدهای ناکارا به گونهای است که سبب تده رحلیل پوتشی دادههای فازی نتواند مقدار کارایی برابر ی را بکه
این واحدها رخصیص دهد .با روجه به این مفهوم در روش پیشنهادی هر کدام از این واحدهای ناکارا به صورت یک قاعکده در نظکر
گفته تده و میزانی از این قواعد که روسط واحدهای کارا فعال میتوند به عنواا تاخصی برای رربهبندی آاها قرار داده میتود.
نتیجهگیری :در انتها ی مثال عددی برای بررسی صحت کارکرد مدل انجام تده است .در این مثکال از دادههکای موجکود در ی کی از
مقاالت پایهای این حوزه استفاده گردید و مشاهده تد نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی این پژوهش با نتایج پکژوهش مکککور ککامال
ی ساا میباتد.
کلیدواژهها :رحلیل پوتشی دادههای فازی ،سیستم استنتاج فازی ،رربهبندی واحدهای کارا.
استناد :کریمی گوارت ی  ،محمدحسین؛ روتکندل ،سکعید ( .)3199طراحکی یک روش جدیکد بکه منظکور رربکه بنکدی واحکدهای
رصمیمگیرنده کارا در رحلیل پوتشی دادهها با استفاده از سیستم استنتاج فازی .مدیریت صنعتی.413 -444 ،)1(32 ،
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مقدمه
3

رحلیل پوتشی دادهها (

)،ی

2

روش تناخته تده برای اندازهگیری کارایی واحدهای رصمیمگیرنده (

است که بیش از  44سال پیش روسط چارنز ،کوپر و رادز )3991( 1معرفی تد .این ر نیک

یک

)

روش غیکر پارامتریک

برای رجزیه و رحلیل کارایی جهت مقایسه گزینهها (واحدها) نسبت به بهترین واحد موجود (مرز کارآمد) اسکت .از لحکا
ریاضی DEA ،ی

روش مبتنی بر برنامهریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی مجموعهای از واحدهای رصمیمگیری

با چند ورودی و چند خروجی است .رابع هدف مدل پایهای رحلیل پوتشی دادهها ماکزیممسازی کارایی هکر واحکد بکا در
نظر گرفتن محدودیت عدم رجاوز مقدار کارایی رمامی واحدها از مقدار واحد میباتد .ایکن مکدل در لیکل قابکل مشکاهده
است.
∑
∑

رابطه )3

∑
∑

رابطه )2
رابطه )1

,

در روابط فوق مقدار کسر
متغیر نشاادهنده وزا معیار خروجی ام،
ورودی ام و

∑
∑

معادل کارایی واحد

میباتد .رعداد خروجیها،

مقدار معیار خروجی ام برای واحد ،

مقدار معیار ورودی ام برای واحد

رعداد ورودیها،

متغیر نشاادهنکده وزا معیکار

است .مدل فوق به منظور خطیسازی به صورت لیل بازنویسکی

میگردد:
رابطه )4

∑

رابطه )5

رابطه )1

∑

∑

∑

این روش به سادگی در محاسبه و ارزیابی و عدم محدودیت در انتخاب عوامل ام اا پرداختن به مسائل پیچیکدهرکر
موجود در حوزههای مدیریتی و سیاستگکاری را فراهم میسازد .به عالوه رئوری قوی برنامهریزی ریاضی ام اا رحلیکل

کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
1

Data Envelopment analysis
Decision making units
3
Charnes, Cooper & Rhodes
2
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و رفسیر بهتر را ایجاد میکند .قابل روجه است که قسمت عمدهی نیازهای محاسباری ایکن روش رکاکنوا در کاربردهکای
بسط و گسترش داده تده است (کوپر ،سیفورد و رن.)3192 ،

اولیه

رحلیل پوتشی دادهها از مجموعه واحدهای رصمیمگیرنده ،رعدادی را به عنواا کارا معرفی مینماید و به کم

آنها

مرز کارائی را رش یل می دهد .آنگاه این مرز را مالك ارزیابی واحدهای دیگر قرار می دهد .در این ارزیابی واحدهای ناکارا
به دلیل مقایسه با ی

سطح استاندارد از قبل رعیین تده ،با ت ل رابعی معلوم ارزیابی نمیتوند؛ بل ه مالك ارزیابی آنها

واحدهای رصمیم گیرنده دیگری بوده است که در ترایط ی سانی فعالیت میکنند .رربهبندی واحدهای رصمیمگیری ی کی
از مهمررین موضوعات در ارزیابی کارآیی است .نتایج محاسبه از رحلیل پوتشی دادهها با تکرایطی روبکرو مکیتکود ککه
چندین

کارا ارزیابی میتوند و در این صورت این روش نمیرواند رمایز مناسبی میاا این

(سی و ما .)2439 ،3در مواردی که چندین
رمیز دادا و رف ی

ها ایجاد نماید

نمره کارایی ی سانی برابر  3دارند ،روی رد استاندارد

میاا آاها نخواهد بود .در این مواقع

قکادر بکه

ها برای رربهبندی به روی ردهای دیگری نیاز خواهنکد

داتت (مصطفی و امروزینژاد .)2434 ،2این مش ل روسط پژوهشگراا مورد بررسی قکرار گرفتکه اسکت و بکدین منظکور
روشهای رربهبندی بر اساس ر نی های مختلف معرفی تدهاند .برای دستیابی به ی
داتت که بیشتر این روشها پ

از حل مدلهای استاندارد

رربه نهایی بهتر ،میرواا در نظر

 ،روتی بکرای رربکهبنکدی واحکدهای ککارا مشکخص

میکنند .با این حال ،زیر مجموعهای از مقاالت رحقیقاری بر روسعه روشهای رربهبنکدی بکه طکور خکار بکرای
متمرکز تده است (آلدماك و لوالفقاری .)2439 ،1این پژوهش در نظر دارد ی

روش جدید برای رربهبندی واحدهای کارا

در رحلیل پوتشی داده ها ارائه نماید .روش این پژوهش مبتنی بر منطق فازی بوده و با استفاده از مفکاهیم سیسکتمهکای
استنتاج فازی قادر خواهد بود واحدهای کارا را رربهبندی نماید .در بخش بعدی به مکرور پکژوهشهکای پیشکین پرداختکه
خواهدتد و به وسیله آا ت اف رحقیقاری موجود تناسایی تده و بر آا مبنا نوآوری موجود در این پکژوهش نیکز معرفکی
می گردد .بخش بعدی روش رحقیق را معرفی خواهد نمود و در بخش پ

از آا یک

مثکال عکددی بکه منظکور بررسکی

صحت عمل رد مدل ارائه میگردد .در بخش نهایی جمعبندی و ارائه پیشنهاد به منظور رحقیقات آری انجام گرفته است.
پیشینه پژوهش

پژوهشگراا پیشین راکنوا روشهای متفاوری به منظکور رربکهبنکدی واحکدهای ککارا در رحلیکل پوتشکی دادههکا ارائکه
کردهاندکه چند جنبه قابل طبقهبندی میباتند .برخی از ایکن روشهکا بکه دنبکال افکزایش قکدرت رف یک پککیری مکدل
میباتند .در سادهررین این روشها محدوده متغیرهای مدل را بزرگرر از ی

مقدار بسیار کوچک

(𝜀) قکرار مکیدهنکد.

همچنین در روشهایی مانند دوسانتوس ،دیملو و مزا ،)2439( 4با ربدیل مدل پایهای بکه صکورت چنکد هدفکه و اسکتفاده
ر نی

برنامهریزی آرمانی ،رف ی پکیری بیشتری میاا واحدهای رصمیمگیرنده در خروجی مدل به وجود آوردهاند .دسته

بعدی روشها که متدلوژی این پژوهش نیز مشمول آا میگردد ،روشهایی هستند که از نتایج حل مدل پایهای اسکتفاده
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

1

Si & Ma
Mustafa & Emrouznejad
3
Aldamak & Zolfaghari
4
Dos Santos, de Mello and Meza
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نموده و رربهبندی واحدهای کارا را با استفاده از آا نتایج انجام میدهند .در ادامه مروری بر این مقاالت در دو بخش ارائه
تده است .در بخش اول مقاالری مرور تدهاند که با استفاده از روشهای مختلف به رربهبندی واحدهای کارا پرداختهانکد.
پ

از آا در بخش بعدی پژوهشهایی مورد راکید قرار گرفتهاند که رربکهبنکدی واحکدهای ککارا را در رحلیکل پوتشکی

دادههای فازی انجام دادهاند.
در میاا روشهایی که برای رربهبند واحدهای کارا وجود دارند ،ی ی از ابتداییررین این روشهکا مکدل رربکهبنکدی
کارایی متقابل نام دارد .این روش در سال  3911روسط س ستوا ،سکیل من و هوگکاا  3ارائکه گردیکد .در ایکن روش بکا
استفاده از وزا های بهینه بدست آمده از حل مدل به ازای هر
وجود داتته باتد ،ی

مارری

مربعی

 ،با فرض آن ه

ایجاد میتود .درایههای این مارری

واحد رصمیمگیرنده برای ارزیابی
مقدار کسر کارایی هر

بکه

ازای وزاهای بهینه هماا مرربه از اجرای مدل هستند .برای رربهبندی واحدهای رصمیمگیرنده ،از میانگین امتیکازات بکه
دست آمده برای هر واحد در کلیه دفعات حل مدل استفاده تده است .دویل و گرین )3994( 2روسعهای بر این مدل ارائکه
نمودند .آا ها پیشنهاد نمودند که از تاخصی جدید برای مقایسه واحدهای رصمیم گیرنده استفاده تود .تاخص پیشنهادی
ایشاا ررکیبی از امتیاز حاصل از خودارزیابی و ارزیابی نسبت به سکایر واحکدها مکیباتکد .در سکال  2433جهکااتکاهلکو،
خدابخشی ،لطفی و گودرزی 1روش دیگری مبتنی بر روش کارایی متقابل ارائه نمودند که در آا روش برای محاسبه نمره
کارایی نهایی از میزاا تباهت به واحد ایدهآل (مشابه روش

) استفاده میتود ،ایشکاا یک

الگکوریتم تکش

معرفی نمودند .انگیز ،مصطفی و کمالی )2431( 4با مقایسه رربکهبنکدی هکر

مرحلهای برای رعیین رربهنهایی هر
در هر مرربه از اجرا بر اساس مارری

کارایی متقابل ،به طور مستقیم رربه نهایی واحکد رصکمیمگیرنکده را ارائکه

نمودند .روش ارائه تده روسط ایشاا ی ی از روشهای رربهبندی ررکیبی است .لیو )2431( 5نمونکهای دیگکر از اسکتفاده
روش کارایی متقابل برای رربهبندی واحدهای کارا می باتد .از جدیدررین رحقیقات انجام گرفته در این حکوزه ،اسکتفاده از
روش کارایی متقابل در پژوهش انجام تده روسط سی و ما )2439( 1است که با استفاده از درجه همبستگی خاکسکتری و
آنتروپی نسبی ،رربهبندی واحدهای رصمیمگیرنده را بر مبنای خروجی

انجام دادند.

روش محبوب دیگری برای رربه بندی واحدهای کارا وجود دارد که به روش ابرکارایی 9تناخته میتکود .ایکن روش
در سال  3991روسط اندرسوا و پیترسوا 1ارائه گردید .بر اساس ابتدای نام ارائهکنندگاا آا ،این روش با نام

نیز در

ادبیات موضوع مشهور است .در این روش مدل پایهای رحلیل پوتشی دادهها به گونهای نوتته میتود ککه در آا واحکد
رصمیمگیرندهای که مدل برای آا واحد اجرا میتود ،ام اا اخک کارایی بیشتر از مقدار عددی  3نیکز مهیکا باتکد .نحکوه
نگارش مدل با استفاده از روی رد

به صورت زیر است:

کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
1

Sexton, Silkman & Hogan
Doyle & Green
3
Jahanshahloo, Khodabakhshi, Lotfi & Goudarzi
4
Angiz, Mustafa & Kamali
5
Liu
6
Si & Ma
7
Super efficiency
8
Andersen & Petersen
2
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رابطه )4

∑

رابطه )5

∑

رابطه )1

∑

مدل کارایی فوقالعاده در هر مرربه از اجرا فاصله بین

∑

و مرز کارایی را بدوا در نظکر گکرفتن همکاا واحکد

اندازهگیری میکند ،به این معنی که کارآمدررین واحد واحدی است که می رواند خروجیهای خکود را بکدوا آن که ناککارا
ارزیابی تود ،کاهش دهد .وجود این قابلیت که مقدار کارایی بیشتر از عدد ی

باتد در مدل

کاسکتی مکدل پایکهای

 CCRدر عدم روانایی رربه بندی واحدهای کارا را کاهش میدهد.
روش دیگککری کککه بککه منظککور رربککهبنککدی واحککدهای کککارا روسککط پژوهشککگراا اسککتفاده مککیتککود ،روش
نام دارد .این روش برای اولین بار روسط روگرسن ،فورساند و کیتلسن )3991( 3ارائه تد .در ایکن
روش رربهبندی واحدهای کارا در مقایسه با واحدهای ناکارا انجام .میتود .به عبارت دیگر ،میزاا استفاده از هر واحد کارا
به عنواا نقطه مرجع واحدهای ناکارآمد ،رربه آا واحد را مشخص مینماید .جهااتاهلکو ،جکونیرو ،لطفکی و اکبریکاا 2در
سال  2449روتی جدید با روی رد

برای رربه بنکدی واحکدهای ککارا پیشکنهاد نمودنکد .در روش

ایشاا با حکف واحد کارا و محاسبه مجدد مرز کارایی ،رغییرات نمرات واحدهای ناکارا را به عنواا معیار در نظکر گرفتکه و
بر مبنای آا رربهبندی واحدهای کارا را بدست آوردهاند .در روش دیگری که در سال  2449با استفاده از همکین روی کرد
روسط لو و لو 1ارائه گردید ،با ثابت در نظر گرفتن هر واحد کارا و مقایسه زوجی واحدهای ناکارا با آا واحد ،میزاا فاصکله
از نقطه مرجع را برای سایر واحدها محاسبه نموده و بر این مبنا رربهبندی واحدهای کارا را بدست آوردهاند.
بدست آورد ی

بردار وزنی مشترك بکرای رربکه بنکدی واحکدهای ککارا از جملکه مکواردی اسکت ککه پژوهشکگراا

عالقه مندی زیادی به بررسی آا داتتهاند .این موضوع برای اولین بار روسط فریدمن و سیناونی )3999( 4مورد بحث قرار
گرفت .همین پژوهشگراا در سال  3991ی

روش چند مرحلهای به منظور رربهبندی واحدهای ککارا ارائکه نمودنکد ککه

برمبنای آا ابتدا واحدهای رصمیمگیرنده به دو دسته واحدهای کارا و ناکارا رقسیمبندی میتدند .سس

در مراحل بعکدی

با بررسی رف ی پکیری واحدهای ارزیابی ،وزا مشترکی برای معیارهای ورودی و خروجی رعیین مکیگردیکد .اسکتفاده از
وزاهای مشترك برای رربهبندی واحدهای کارا در پژوهشهای صورت گرفتکه روسکط هاتکیمورو و وو ،)2444( 5ککاو و
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

1

Torgersen, Førsund & Kittelsen
Jahanshahloo, Junior, Lotfi & Akbarian
3
Lu & Lo
4
Friedman & Sinuany
5
Hashimoto & Wu
2
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هوانگ ،)2445( 3لیو و پنگ ،)2441( 2ساعتی ،حارمی ،اگکرل و روانکا )2432( 1و حکارمی ،روانکا ،اگکرل ،لطفکی و بیگکی

4

( )2435نیز دیده میتود.
دسته دیگری از پژوهشهای موجود در حوزه رربه بنکدی واحکدهای ککارا ،رحقیقکاری مکیباتکند ککه از روشهکای
) بدین منظور استفاده کردهاند .سیناونی و مهراز و حداد )2444( 5با استفاده از ررکیب

رصمیمگیری چند معیاره (

)و

دو روش رحلیل سلسله مراربی (

رربهبندی واحدهای کارا را انجکام دادنکد .روش آاهکا در سکال 2449

روسط جابلونس ی 1مکورد بکازنگری قکرار گرفکت .همچنکین آا ،منکگ و ژانکگ )2431( 9بکا ارائکه یک

روش ررکیبکی

رربهبندی کاملی از واحدهای رصمیمگیرنده را ارائه نمودند .در ادامه مقاالری مرور تدهاند که رربکهبنکدی
واحدهای کارا را در رحلیل پوتشی دادههای فازی انجام دادهاند.
برای مواجه با رغییرات دادهها و روابط آا اسکتفاده تکده اسکت ،اجکرای آا در

با این که از مفهوم فازی در

رربهبندی واحدهای کارا به دلیل عدم روانایی در برخورد با دادههای دقیق با محدودیت مواجه بوده اسکت (ککواه ،وانکگ و
بهروزی .)2434 ،1در مواردی که مقادیر معیارهای ورودی و خروجی دارای عکدم قطعیکت بکوده و بکا اعکداد فکازی بیکاا
میتوند ،نیاز است را روشهای رربه بندی واحدهای کارا نیز از مفاهیم منطق فازی پیروی کنند .البته برخکی از رحقیقکات
انجام تده در این حوزه از مفهوم منطق فازی برای مدلهای رحلیل پوتشی دادههای قطعی نیز استفاده نمودهاند .مفهوم
در رحلیل پوتشی دادهها استفاده مکیتکود .در سکال  2449ی کی از رحقیقکات

فازی به ندرت خارج از دایره

تاخص این حوزه روسط وو 9ارائه گردید .در این پژوهش ی
منطق فازی پ

از حل مدل پایهای

روش رعیین ارجحیت واحدهای رصکمیمگیرنکده بکر مبنکای

ارائه گردید .انگیز ،مصطفی و کمالی ( )2431پیشنهاد نمودنکد رکا وزاهکای

خروجی مدل ربدیل به اعداد فازی توند را بهوسیله آا رربهبندی کلیه واحدهای رصمیمگیرنده قابل انجام باتکد .حکارمی،
ساعتی و روانا )2434( 34روتی چارچوبی پیشنهاد نمودند که بر اساس آا

ایدهآل و ضکدایدهآل در محکیط فکازی

رعریف تده و به عنواا نقاط مرجع در رربهبندی مورد استفاده قرار میگیرند .همچنین لیو )2434( 33یک
مرحله ای ارائه نمود که در آا ی

روش فکازی دو

مدل ریاضی غیرخطی قادر خواهکد بکود ککارایی و رربکه واحکدهای رصکمیمگیرنکده را

مشخص نماید .مدل دیگری که روسط وا ،یو و کانگ )2434( 32ارائه تده با ررکیکب روی کرد تکبیهسکازی و الگکوریتم
ژنتی

رربهبندی

های را در محیط فازی انجام میدهد .حارمی ،اگل ،روانا و خوتنوی  )2439( 31روتکی روسکعه

دادند که در آا از منطق فازی در روش کارایی متقابل استفاده تده است .استفاده از روش کارایی متقابل برای رربهبنکدی
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
1

Kao & Hung
Liu & Peng
3
Saati, Hatami, Agrell, & Tavana
4
Hatami, Tavana, Agrell, Lotfi & Beigi
5
Sinuany, Mehrez & Hadad
6
Jablonsky
7
An, Meng & Xiong
8
Kuah, Wong & Behrouzi
9
Wu
10
Hatami, Saati & Tavana
11
Liu
12
Wen, You & Kang
13
Hatami, Agrell, Tavana, & Khoshnevis
2
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واحدهای کارا در محیط فازی ،روسط لیو و لی )2439( 3نیز انجام گرفکت .در ایکن پکژوهش روتکی متشک ل از دو مکدل
ریاضی طراحی تد که بر اساس ی
کارایی فازی محاسبه نموده و پ

سطح مشخص از عدم قطعیت (

𝛼) کرااهای باال و پکایین را بکرای نمکره

از آا از این ناحیه برای رربهبندی واحدهای کارا استفاده میکند .پژوهش انجکام تکده

روسط دورولی ،اپی وکو و فاالگاریو )2435( 2نمونه دیگری برای استفاده از روش کارایی متقابل برای رربهبندی واحکدهای
کارا در رحلیل پوتشی دادههای فازی میباتد .در این پژوهش با پیادهسازی روش کارایی متقابل ،ی

عدد فازی مثلثکی

به هر واحد کارا اختصار داده میتود .در مرحله بعدی ،رربهبندی این اعداد فازی ،رربه نهایی واحد را مشخص میکند.
وا ،ژانگ ،کانگ و یانگ ) 2439( 1در پژوهش خود سه مدل ریاضی مختلف مبتنی بکر رحلیکل پوتشکی دادههکای
فازی انتخاب نمودند .سس

برای رربهبندی واحدهای کارا در رحلیل پوتشی دادههای فازی سه معیار معرفی کردند که با

مدلهای استفاده تده مطابق داتته است .این سه معیار رربهبنکدی انتظکاری ،4رربکهبنکدی خوتکبینانه 5و رربکهبنکدی بکا
بیشترین تان  1نامگکاری تده اند .الزم به روضیح است این معیارهای صرفا برای مکدلهکای رحلیکل پوتشکی متنکا ر
کاربرد داتته و قابلیت رعمیم به همه مدلهای رحلیل پوتشی دادههای فازی را ندارنکد .لیکو )2432( 9در پکژوهش خکود
برای روتی برای رربهبندی واحدهای کارا در رحلیل پوتشی دادههای فازی دو مرحلهای ارائه نمودند .این روش بر مبنای
رربهبندی اعداد فازی بوده است.
در میاا پژوهشهایی که به رربهبندی واحدهای کارا در رحلیکل پوتشکی دادههکای فکازی پرداختکهانکد ،بخشکی از
پژوهش ها از روش ابرکارایی استفاده نمودهاند .بزرگ ررین محدودیت این روش ،غیرموجه بودا آا برای حاالری است که
دادهها قطعی باتند .در همین راستا ژو )3991( 1در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که با فرض بازده به مقیاس ثابکت،
زمانی که ی ی از ورودی های واحدهای کارا صفر باتد ،غیرموجه خواهد بود .با روجه به ایکن ن تکه لکول و راس)2441( 9
روتی را پیشنهاد نمودند که در حالت بازده به مقیاس متغیر ،با استفاده از روی رد ابرکارایی ،جواب موجه ارائه نموده است.
لکا استفاده از روی رد ابرکارایی در رربهبندی واحدهای کارا برای رحلیل پوتشی دادهها ،با محدودیتهکای مواجکه اسکت.
برای مرور مقاالت و روشهای قدیمیرر نیز میرواا به مقاله مروری وا و لی )2449( 34مراجعه نمود.
پژوهش پیش رو در نظر دارد ی

روش جدید برای رربهبندی واحدهای کارا در رحلیل پوتشی دادهها ارائکه نمایکد.

این روش برای حاالری کاربرد دارد که با عدم قطعیت (دادههای فکازی) در معیارهکای ورودی و خروجکی مواجکه باتکیم.
روش این پژوهش استفاده از سیستم استنتاج فازی به منظور رربهبندی واحدهای کارا است که طبق مطالعات انجام تکده
بر روی مقاالت پیشین ،برای اولین بار پیشنهاد گردیده است و از این حیث دارای نوآوری میباتد.
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
1

Liu & Lee
Dotoli, Epicoco & Falagario
3
Wen, Zhang, Kang & Yang
4
The Expected Ranking
5
The Optimistic Ranking
6
The Maximal Chance Ranking
7
Liu
8
Zhu
9
Lovell & Rouse
10
Wen & Li
2
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روششناسی پژوهش

در این بخش از پژوهش به ارائه روش رحقیق پرداخته خواهد تد .بدین منظور ابتدا روش رحلیل پوتشی دادهها فازی که
در روش این پژوهش استفاده میگردد ترح داده خواهد تد .سس

نحوه ب کارگیری سیسکتم اسکتنتاج فکازی بکه منظکور

رربهبندی واحدهای کارا رشریح خواهد گردید.
تحلیل پوششی دادهها فازی

فرض میکنیم واحد رصمیمگیرنده برای ارزیابی وجود دارند .هر واحکد دارای
اسکت .مقککدار ایکن معیارهککای ورودی و خروجکی بککرای
و
عدد فازی مثلثی به ت ل

بوده و ̃ ی

ورودی بکه منظکور ایجکاد خروجکی

تکماره بککه ررریکب عباررسککت از ̃ و ̃ کککه در آا
و ̃ نیکز یک

عدد فازی مثلثی بکه صکورت

است .بر اساس این رعاریف مدل پایهای رحلیل پوتشی دادهها به صورری که

در ادامه آورده تده بازنویسی میتود.
رابطه )7

̃

∑

رابطه )8

̃

̃

∑

∑

̃

∑

رابطه )9

̃

رابطه )01

,
3

گیو و راناکا ( )2443برای اولین بار ی

روش حل برای مدل رحلیل پوتشی دادههای فازی ارائه نمودند .روش آاها

قادر بود عالوه بر داده های فازی ،روابط فازی میاا متغیرهای فازی را نیز در نظر بگیرد .ضعف روش ارائکه تکده روسکط
ایشاا در عدم روانایی مواجه با اعداد فازی غیر متقارا بود .ساعتی ،معماریکانی و جهانشکاهلو )2442( 2روش ارائکه تکده
روسط گیو و راناکا ( )2443را بهبود بخشیده و پیشنهادی به منظور انطباق مدل با دادههای غیر متقارا ارائه نمودند .روش
آا ها استفاده از مفهوم برش آلفا در اعداد و مجموعههای فازی بود .این روش مبنایی برای سایر پژوهشگراا بکه منظکور
طراحی مدلهای رحلیل پوتشی داده ها فازی قرار گرفت .مدل ارائه تده روسط ایشاا در ادامکه رشکریح تکده اسکت .در
اولین گام اعداد فازی در مدل بازنویسی میگردند.
رابطه )00

∑

رابطه )01

∑

رابطه )01
رابطه )01

∑

∑

,

کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
Guo & Tanaka
Saati, Memariani & Jahanshahloo

1
2
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در گام بعد با پیادهسازی مفهوم برش آلفا ،رابع هدف و محدودیتهای مدل به ت ل زیر ربدیل میتوند.
رابطه )01

𝛼

]

𝛼
𝛼

]

رابطه )01
]

𝛼

]

رابطه )08

𝛼

𝛼

𝛼[

𝛼

𝛼

𝛼[

𝛼

𝛼

∑

𝛼[

𝛼

]

رابطه )07

𝛼[

𝛼
𝛼

∑

∑

𝛼[

,

همانطور که مشاهده میتود در مدل بازههایی قرار گرفته که بر اساس برش آلفا مکیرکواا بکا درجکه عتکویت 𝛼 از
وجود پارامترهای مدل در آا بازهها اطمیناا حاصل نمود .با روجه به بازههای رش یل تکده ،متغیرهکای واسکطه جدیکدی
رعریف میتوند:
𝛼

𝛼

𝛼[

̂

],

𝛼

𝛼

𝛼

̂

𝛼[
𝛼

]
]

رابطه )39

𝛼

𝛼

𝛼[

𝛼

با روجه به رعریف این متغیرهای واسطه جدید مدل را بازنویسی میکنیم .اعمال رغییرات سبب تده را مکدل از حالکت
خطی خارج تود.
رابطه )11

̂

∑

رابطه )10
رابطه )11

̂

رابطه )11

𝛼
𝛼

رابطه )11
رابطه )11
رابطه )11

̂

∑

̂

𝛼

𝛼

̂

𝛼

𝛼

𝛼
𝛼

∑

̂

∑

𝛼

𝛼

𝛼

𝛼

,

به منظور خطیسازی مدل رعاریف زیر را برای متغیرهای رصمیم ارائه مینماییم.
̂

̅

,

̂

با روجه به این رعاریف مدل نهایی رحلیل پوتشی دادههای فازی به ت ل زیر ارائه تده است.
رابطه )17

̅∑

̅
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رابطه )18

̅ ∑

رابطه )19

̅ ∑

رابطه )11

𝛼

)

رابطه )10

𝛼

)

رابطه )11
رابطه )11

𝛼(

̅
̅

𝛼(
𝛼

)
)

̅∑

𝛼

𝛼(

𝛼

𝛼

𝛼(
𝛼

𝛼

,

الزم به روضیح است در روش این پژوهش میرواا از مدل پایهای ساعتی ،معماریانی و جهانشاهلو ( )2442و یکا هکر
ی

از مدلهای رحلیل پوتشی دادههای فازی که پ

از آا ارائه تده است ،استفاده نمود.

سیستم استنتاج فازی

ورودی به ی

خروجی با استفاده از منطق فازی و سیستم اسکتنتاج فکازی

استنتاج فازی ،فرآیند مدلسازی نگاتت از ی

مبتنی بر دانش یا قواعد است .قسمت اصلی این سیستم ی

پایگاه دانش است که از قواعد اگر-آنگاه فازی رش یل تده

است .در این سیستمها اطالعات ورودی اغلب مقادیر پیچیدهاند و این اعداد به مجموعههکای فکازی ربکدیل مکیگردنکد.
مدلها بر اساس منطق فازی تامل قوانین اگر-آنگاه رفسیر میگردند (رضایی ،حسینی و مزینانی.)3191 ،

شکل  :4معماری سیستم استنتاج فازی

در سیستم فازی میبایست ورودیهای سیستم ،خروجکی مطلکوب ،قواعکد ،عملگرهکا ،روابکع عتکویت و سکایر اجکزا
مشخص گردد .که در ادامه روش پیشنهادی رحقیق به آا پرداخته خواهد تد.
اولین مرحله معطوف به حل مدل رحلیلی پوتشی دادهها فازی میباتد .همانطور که در بخشهای قبکل نیکز مطکرح
گردید میرواا از مدل پایهای ساعتی ،معماریانی و جهانشاهلو ( )2442و یا هر ی
فازی که پ

از مدلهای رحلیل پوتشی دادههکای

از آا ارائه تده است ،استفاده نمود .در این مدل دادههای ورودی اعداد مثلثی فکازی مکیباتکند ککه لزومکا

متقارا نبوده و به دسته معیارهای ورودی و خروجی رقسیمبندی میتوند .نتایج حل مدل رحلیل پوتشی دادهها وزا هر
کدام از این معیارهای ورودی و خروجی را مشخص نموده و در نهایت مقدار کارایی هر واحد رصکمیمگیرنکده را محاسکبه
مینماید .خروجی مدل  DEAواحدهای رصمیمگیرنده را به دو دسته واحدهای کارا و واحدهای ناکارا رقسیم خواهکد نمکود
به طوری که اگر مقدار کارایی ی ی واحد رصمیمگیرنده برابر  3باتد ،آا واحد کارا ارزیابی تده و اگر همین مقدار کمتر از
ی

باتد ،آا واحد در دسته واحدهای ناکارا قرار میگیرد .ت ل زیر به صورت بصری این موضوع را نشاا میدهد.

طراحی یک روش جدید به منظور رتبه بندی واحدهای تصمیمگیرنده کارا در تحلیل...
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شکل  :1تعیین واحدهای کارا و ناکارا به وسیله  DEAفازی

به عنواا برچسکب

مقدار کارایی هر کدام از واحدهای رصمیمگیرنده که با استفاده از  DEAمحاسبه تده ،از این پ

3

آا واحد محسوب خواهد گردید و سیستم فازی در دست طراحی به عنواا متغیر خروجی مد نظر خواهد بکود .متغیرهکای
ورودی در این سیستم مجموعه معیارهای ورودی و خروجی مدل  DEAهستند .ت ل بعدی نشکاادهنکده ایکن موضکوع
میباتد.

شکل  :9تعیین متغیرهای ورودی و خروجی سیستم استنتاج فازی

همانگونه که مشاهده می تود متغیرهای ورودی و خروجی سیستم استنتاج فازی ،اعداد فازی میباتند .قابلیت بسکیار
مهمی که در سیستمهای استنتاجی فازی وجود دارد ،ام اا پاسخدهی سیستم به مقادیر متغیرهای ورودی مکیباتکد ککه
مم ن است مقادیر آا در در قواعد سیستم از قبل وجود نداتته باتند .به بیاا دیگر اگکر مجموعکه قواعکد یک
استنتاج فازی به صورت ̃

سیسکتم

̃ باتد ،این سیستم قادر است به ازای متغیر ورودی ̃ نیز پاسخدهی داتکته باتکد .اگکر

پاسخ سیستم به متغیر ورودی ̃ را ̃ بنامیم ،بر اساس قاعده قیاس رعمیم یافته خواهیم داتت (زیمرمن:)2433 ،2
̃

رابطه )14

̃
}
̃

̃

̃

̃
̃

̃ عباررست از رابطه موجود میاا ̃ و ̃ که به صورت زیر رعریف میتود:

در رابطه فوق

̃̅

رابطه )15

̃

̃

̃

̃ نشاادهنده ضرب دکارری دو مجموعه فازی ̃ و ̃  ̅̃ ،متمم مجموعه فازی ̃ و

در این رابطه ̃

مجموعه

مرجع میباتد .بر اساس عملگر بیشینه-کمینه زاده مقدار درجه عتویت این رابطه به صورت زیر محاسبه میگردد:
رابطه )11

عبارت

)

̃̅

)

̃

̃

(

(

̃ ̃ نیز ررکیب دو رابطه فازی ̃ و

)

̃̅

(

)

̃

̃

(

̃

̃ میباتد .با استفاده از عملگر بیشکینه-کمینکه ،درجکه

عتویت ررکیب این دو رابطه به ت ل زیر رعریف میتود.
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
label
Zimmermann

1
2
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}

رابطه )19

در نتیجه به ازای مقدار ورودی

̃

̃ به هر ی

{

̃

از قواعد سیستم استنتاج فازی ،مجموعه فازی

̃

̃

̃

̃

براساس روابط فوق حاصکل خواهکد تکد .در روش پیشکنهادی ایکن پکژوهش قکوانین سیسکتم بکا اسکتفاده از واحکدهای
رصمیم گیرنده ناکارا بدست خواهند آمد .واحدهای ناکارا اطالعاری را تامل میتوند که بر اساس آا مدل رحلیل پوتشی
دادهها ی

مقدار به عنواا کارایی برای هر کدام محاسبه کرده است .از این اطالعات به منظور رربهبندی واحدهای ککارا

استفاده خواهد تد .به بیاا دیگر اطالعات هر کدام واحدهای رصمیم گیرنده ناکارا به عنواا ی

قانوا در سیستم استنتاج

فازی رعریف می تود .متغیرهای ورودی عباررند از معیارهای ورودی و خروجی مدل و متغیکر خروجکی ککارایی هکر واحکد
است که با استفاده از رحلیل پوتشی داده ها محاسبه تده است .سس

میزانکی ککه هکر ککدام از واحکدهای ککارا از ایکن

مجموعه قوانین فعال می کنند ،رابع عتویت آا واحد در متغیر کارایی را نشاا خواهد داد .ت ل زیر نشکاادهنکده نحکوه
عمل رد روش پیشنهادی است.

شکل  :4نحوه کارکرد مدل پیشنهادی

پ

از آا که معیارهای ورودی و خروجی هر ی

از واحدهای کارا به عنکواا متغیرهکای ورودی بکه مورکور اسکتنتاج

فازی وارد توند و میزاا فعال سازی هر کدام از قواعد رعیین تده محاسبه تود ،میزاا فعالتده از رکابع عتکویت متغیکر
خروجی هر ی

از قواعد با اتتراكگیری از روابع عتویت متغیرهای ورودی محاسبه میگردد .سس

با اجتماع گکرفتن از

روابع عتویت متغیرهای خروجی فعال تده ،رابع عتویت کارایی واحد مربوطه محاسبه میگردد .در گام آخر با استفاده از
روشهای رربهبندی فازی مانند دیفازی کردا روابع عتویت میرواا استفاده نمود.
مثال عددی

به منظور نمایش نحوه کارکرد روش پیشنهادی و اطمیناا از عمل رد آا به ارائه ی

مثال عددی در این بخش پرداختکه

تده است .برای این کار از دادههای ارائه تده در مقاله ساعتی ،معماریانی و جهانشاهلو ( )2442اسکتفاده تکده اسکت .در
این مثال  34واحد رصمیم گیرنده برای رربهبندی وجود دارند که هر کدام دارای  2معیار ورودی و خروجی فازی میباتند.
این مقادیر به صورت اعداد فازی مثلثی غیرمتقارا بیاا تده اند .مقادیر پارامترهای مسأله در جدول بعدی قابکل مشکاهده
است.

طراحی یک روش جدید به منظور رتبه بندی واحدهای تصمیمگیرنده کارا در تحلیل...
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جدول  :4پارامترهای مدل تحلیل پوششی دادهها
شماره واحد
0
1
1
1
1
1
7
8
9
01

معیار ورودی 1
()1،7،8
()1/1، 1، 1/1
()7/1 ، 9، 01/1
()7 ،8 ،01
()9 ،00 ،01
()01 ،01 ،01
()01 ،01 ،01
()9 ،01 ،01
()01 ،01 ،01
()1 ،8 ،01

معیار ورودی 2
()19,11,11
()11,11,1131
()11,11,18
()1731,19,11
()11,11,11
()11 ،11 ،1/17
()017,001,001
()91,011,010
()011,011,010
()11,18,19

معیار خروجی 2
()119,100,101
()178,181,181
()197,199,110
()117,111,111
()111,100,101
()181,181,189
()191,111,111
()187,191,111
()111,111,111
()171,171,171

معیار خروجی 1
()11/1 ،18 ،10
()19,11,11
()11,11,18
()18,10,10
()11,11,18
()11,18,11
()11/1 ،11 ،18
()17,10,11
()11,17,18
()18,11,10

حل مدل با استفاده از روش رحلیل پوتش دادههای ارائه تده در بخشهای قبلی پژوهش منجر به محاسکبه مقکادیر
کارایی هر ی

از واحدهای رصمیمگیرنده به ازای مقادیر مختلف 𝛼 تده است .نتایج این محاسبات در جدول بعدی قابل

مشاهده است.
جدول  :1خروجی مدل تحلیل پوششی دادههای فازی
4

4 /1

4 /4

4 /4

4 /4

4

ارزیابی

3

3

3

3

3

3

3

کارا

2

3

3

3

3

3

3

کارا

1

4/14

4/99

4/19

4/93

4/11

4/13

ناکارا

4

4/91

4/94

4/93

4/9

4/11

4/11

ناکارا

5

4/91

4/95

4/91

4/93

4/19

4/11

ناکارا

1

4/19

4/19

4/15

4/11

4/1

4/51

ناکارا

9

4/11

4/59

4/55

4/53

4/41

4/45

ناکارا

1

4/15

4/95

4/11

4/59

4/51

4/49

ناکارا

9

4/41

4/44

4/42

4/4

4/11

4/11

ناکارا

34

3

3

3

3

3

3

کارا

همانگونه که در جدول مشخص است ،واحدهای رصمیمگیرنکده  1 ،9 ،1 ،5 ،4 ،1و  9بکه عنکواا واحکدهای ناککارا و
واحدهای  2 ،3و  34به عنواا واحدهای کارا تناسایی تدهاند .این مدل قادر نبوده است را رربهبندی میاا واحدهای 2 ،3
و  34را مشخص نماید.
با روجه به روش پیشنهادی این مقاله ،قواعد سیستم هماا واحدهای ناکارا میباتند .در جدول زیر این موضوع نشاا
داده تده است .برای این ه مقدار کارایی (متغیر خروجی) به ت ل ی
تده است .در این جدول برای هر واحد رصمیمگیرنده نقطهای که در
بیشترین درجه عتویت را در آا داتته و نقطهای که در
میباتد .با این فرض ی

مجموعه فازی باتکد ،از نتکایج جکدول  2اسکتفاده
𝛼 قرار دارد ،محلی اسکت ککه مقکدار ککارایی

𝛼 قرار میگیرد ،نقطهای است ککه دارای کمتکرین درجکه

عدد فازی مثلثی برای متغیر خروجی قابل رعریف است.
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جدول  :9پایگاه قواعد سیستم استنتاج فازی
شماره
Rule
3
2
1
4
5
1
9

شماره واحد
1
4
5
1
9
1
9

متغیر ورودی 1
معیار ورودی 2
()41،45،41
()19,5،19،42
()41،44،45
()51 ،55 ،5/59
()349،334،331
()95،344،343
()324،325،313

متغیر ورودی 4
معیار ورودی 3
()9/5 ، 9، 34/5
()9 ،1 ،34
()9 ،33 ،32
()34 ،34 ،34
()34 ،32 ،34
()9 ،31 ،31
()32 ،34 ،35

حال برای محاسبه رابع عتویت کارایی هر ی

متغیر ورودی 9
معیار خروجی 3
()12،15،11
()21،13،13
()11،15،11
()11،11،44
()14/5 ،11 ،11
()19،43،41
()24،29،21

متغیر خروجی
کارایی
()4/11، 4/13، 4/14
()4/51، 4/11، 4/91
()4/51، 4/11، 4/91
()4/49، 4/51، 4/19
()4/29 ،4/45، 4/11
()4/49، 4/49، 4/15
()4/21 ،4/11، 4/41

متغیر ورودی 4
معیار خروجی 2
()299،299،143
()149،152،114
()441،433،435
()212،211،219
()191،444،445
()119،191،442
()444،444،441

از واحدهای کارا میبایست متغیرهای ورودی آا واحد را به سیسکتم

استنتاج فازی وارد کرد .به طور مثال برای محاسبه میزانی از  Ruleتماره  3ککه روسکط واحکد ککارای تکماره  34فعکال
میتود به ت ل زیر عمل تده است.
̃

قانوا تماره  3به صورت زیر بیاا میتود:
̃

̃

̃

̃ ̃
̃ ̃

̃

رابطه )11

4

4

قصد داریم بدانیم اگر در رابطه فوق به جای ̃ عبارت ̃ معادل آنچه در پایین آمده قرار گیرد ̃ ،چگونه خواهد بود.
بر اساس روابطی که در بخشهای قبلی مقاله ارائه گردید به صورری که در ادامه آمده است عمل میکنیم.
̃

رابطه )19

در گام اول رابطه

̃ را برای هر ی

̃

̃ ̃

̃

از متغیرهای ورودی محاسبه میکنیم .به منظور کاهش پیچیدگی محاسکبات
رابطه میاا هر یک

به جای عملگر بیشینه-کمینه زاده از عملگر کمینه ممدانی استفاده میکنیم .خروجی این بخش ی
از متغیرهای ورودی با متغیر خروجی میباتد که با روجه به پیوسته بودا روابع عتویت ،به صورت ی

رویه نمایش داده

میتود.
)

رابطه )44

شکل  :4نمایش رابطه میان ̃ و

̃

̃

̃

(

̃

طراحی یک روش جدید به منظور رتبه بندی واحدهای تصمیمگیرنده کارا در تحلیل...
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رابطه فوق به صورت ریاضی به ت ل زیر است:
̃

̃
̃

رابطه )43

̃

̃
̃

{

̃

̃

̃
̃
̃

{

̃

̃

{
̃
̃

̃
̃
̃

̃

̃

̃
̃

̃
̃

̃
̃

̃

̃

̃

رابطه )41

{
̃

̃

̃
̃

̃

̃

̃

̃

رابطه )42

̃

̃
̃

̃
̃

̃ ̃ ̃

{

به طور مثال در رابطه باال عبارت

̃

عباررست از یک

̃
و ̃

خط حاصل از محل برخورد دو صفحه ̃

رویکه در دو طکرف

در فتکای سکه بعکدی ککه در

ت ل زیر نمایش داده تده است.

شکل  :4نمایش بخش از نحوه محاسبه رابطه

در گام بعد برای محاسبه رابع عتویت

̃ ̃ ̃

̃ ̃

رابطه )44

با در نظر گرفتن

̃ ̃ از عملگر بیشینه-کمینه استفاده میکنیم.

̃ ̃ مقدار

̃ ̃

̃

̃

̃

̃

̃

̃

̃

̃ ̃ ̃

̃

̃

به صورت ت ل زیر بدست میآید.

شکل  :4نمایش بصری نحوه محاسبه میزان فعالسازی رابطه
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با روجه به روصیف صورت گرفته نقطه ماکزیمم رابع عتویت مورد نظر محاسبه میتود .برای مثال در دست بررسی
̃ ارفاق میافتد و مقدار ماکزیمم برابر با  4,93است.

نقطه ماکزیمم در

4

رابطه )45

̃ ̃

̃

̃

̃

̃

به طور مشابه سایر این درجات عتویت محاسبه میگردد:
)) ̃ ̃

̃

̃

̃

(

(

)) ̃ ̃

̃

̃

̃ ̃

رابطه )41

در نتیجه متغیر خروجی این

با استفاده از عملگر

̃
̃

̃

(

̃

(

̃

̃
̃

رعیین میتود.

رابطه )49

̃ ̃ ̃

̃

̃

3

در گام بعد میبایست مقادیر فعال تده از قواعد سیستم با ی دیگر رجمیع توند .بدین منظور از عملگر جمع کرانکدار
استفاده تده است .استفاده از این عملگر موجب می تود را رفتار ادغامی کمتر در نتایج رجمیع مشاهده تده و از اطالعات
ر

در دسترس استفاده کاملرری صورت گیرد .رابطه تماره  44برای ر

واحدهای کارا به ازای رمامی قوانین محاسکبه

تده و نتایج آا در ادامه قابل مشاهده است .به بیاا دیگر با استفاده از رابطه تماره  44میرواا به این نتیجه دست یافت
که هر کدام از واحدهای کارا قوانین را به چه میزانی فعال میکنند.
جدول  :4مقداری که هر واحد کارا از هر
شماره
0
1
1
1
1
1
7

1
1/18
1
1
1
1
1
1

فعال میکند

شماره واحد کارا
2
0
1/11
1
1
1
1
1

نحوه استنتاج این جدول بدین صورت بوده است که برای هر ی

11
1/01
1
1
1
1
1
1/11

از سه واحدی که در مدل رحلیل پوتشی دادههای

فازی به عنواا واحد کارا معرفی تدهاند ،با استفاده از رابطه تماره  44مقداری از هر  Ruleکه فعال تده است ،محاسبه
تده است .به طور مثال همانگونه که در این جدول مشاهده میتود واحد کارا تماره  3از  Ruleتماره  3به میزاا 4/41
درصد را فعال نموده و از سایر قوانین هیچ مقداری را فعال ن رده است .به بیاا دیگر از مجموعه فازی ()4/11، 4/13، 4/14

به میزاا  4/41درصد فعال تده است .در نمودار سمت راست ت ل تماره  1این موضوع نشاا داده تده است .همچنین
واحد کارا تماره  Ruleاول را به طور کامل فعال نموده و از  Ruleدوم به میزاا  4/45فعال نموده است .به بیاا دیگر
مجموعه فازی ( )4/11، 4/13، 4/14را به طور کامل فعال نموده و از مجموعه فازی ( )4/51، 4/11، 4/91به میزاا  4/45را
فعال نموده است .رجمیع این دو مجموعه فازی جدید با استفاده از عملگر جمع کراندار منجر به رش یل مجموعهای
مطابق نمودار وسط ت ل تماره  1میگردد.

کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
Aggregate

1

طراحی یک روش جدید به منظور رتبه بندی واحدهای تصمیمگیرنده کارا در تحلیل...
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شکل  :4تجمیع تمامی قواعد برای واحد کارا شماره ( 4سمت راست) ،شماره ( 1وسط) و شماره ( 44سمت چپ)

در گام پایانی می بایست برای محاسبه میزاا کارایی نهایی هر ی

واحدهای کارا ،مجموعه فازی بدست آمکده بکرای

واحد را دیفازی سازی نموده و نمره نهایی هر واحد را بدست آوریم .دیفازیسازی با استفاده از روش مرکز ثقل انجام تده
است .جدول زیر نشاادهنده نتایج این گام میباتد .این نتایج مقدار دیفازیسازی تده مجموعههایی است که در تک ل
تماره  1نشاا داده تدهاند .در این ات ال نیز مرکز ثقل مجموعههای فازی با نقطه پررنگ نمایش داده تده است.
جدول  :4محاسبه مقادیر دیفازیسازی شده
مقدار کارایی حاصل از دیفازیسازی
1/10
1/11
1/19

شماره واحد کارا
0
1
01

همانگونه مشاهده میتود بر اساس نتایج جدول فوق ،واحد کارا  2دارای رربه اول ،واحکد ککارا تکماره  3دارای رربکه
دوم و واحد کارای تماره  34دارای رربه سکوم خواهکد بکود .بکرای بدسکت آوردا رربکهبنکدی نهکایی رمکامی واحکدهای
رصمیمگیرنده می رواا نمره نهایی هر واحد را با جمع مقادیر دیفازیسازی تده و کارایی محاسکبه تکده در روش

،

بدست آورد .جدول بعدی رربهبندی نهایی واحدهای رصمیمگیرنده را مشخص مینماید.
جدول  :4رتبهبندی نهایی واحدهای تصمیمگیری
شماره
واحد
0
1
1
1
1
1
7
8
9
01

کارایی
محاسبه شده
با
0
0
1/10
1/11
1/18
1/18
1/11
1/17
1/11
0

کارایی محاسبه
شده با
1/10
1/11
1/19

نمره
نهایی
واحد
0/10
0/11
1/10
1/11
1/18
1/18
1/11
1/17
1/11
0/19

رتبهبندی با
روش
پیشنهادی
1
1
1
1
1
7
9
8
01
0

متوسط نمره نهایی
ساعتی ،معماریانی و
جهانشاهلو ()2112
0/00
0/01
1/71
1/70
1/71
1/11
1/11
1/11
1/10
0/11

رتبهبندی در روش
ساعتی ،معماریانی و
جهانشاهلو ()2112
1
1
1
1
1
7
9
8
01
0
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همانطور که در جدول فوق مشاهده می تکود روش پیشکنهادی روانسکته اسکت رمکامی واحکدهای رصکمیمگیرنکده را
رربهبندی نماید .در پژوهش انجام تده روسط ساعتی ،معماریانی و جهانشاهلو ( ،)2442مدل رربکهبنکدی بکه ازای مقکادیر
مختلف 𝛼 اجرا تده بود .این مقادیر در جدول بعدی قابل مشاهده است .مزیت این روش در مقایسه بکا روش ارائکه تکده
روسط ساعتی ،معماریانی و جهانشاهلو ( )2442در حالتی است در خروجی مدل ارائه تده روسط این پژوهشگراا بکاز هکم
واحدهایی وجود داتته باتند که مقدار کارایی آا هکا برابکر تکود .در ایکن حالکت روش پیشکین عمل کرد خکوبی نخواهکد
داتت.این حالت زمانی که با واحدهای متعدد رو به رو باتیم ،محتمل است .روش این پژوهش دچار این محدودیت نبوده
و در چنین حالتی باز هم میرواند رربهبندی میاا واحدهای کارا را انجام دهد.
جدول  :4مقدار نمره نهایی محاسبه شده در روش ساعتی ،معماریانی و جهانشاهلو به ازای مقادیر مختلف

(ساعتی،

معماریانی و جهانشاهلو )1441 ،
34
3/9
3/41
3/1
3/2
3/3
3

9
4/41
4/44
4/42
4/4
4/11
4/11

1
4/15
4/95
4/11
4/59
4/51
4/49

9
4/11
4/59
4/55
4/53
4/41
4/45

شماره واحد
5
1
4/91
4/19
4/95
4/19
4/91
4/15
4/93
4/11
4/19
4/1
4/11
4/51

4
4/91
4/94
4/92
4/9
4/11
4/11

1
4/14
4/99
4/95
4/93
4/11
4/13

2
3/1
3/24
3/39
3/33
3/45
3

3
3/25
3/39
3/32
3/41
3/44
3

4
4/2
4/4
4/1
4/1
3

متوسط نمره نهایی واحدهای رصمیم گیرنده در نتایج مدل ساعتی ،معماریانی و جهانشاهلو ( )2442محاسبه گردید و
در جدول  1گزارش تده است .با مقایسه نتایج این پژوهش و نتایج ارائه تده روسط ایشاا مشاهده میتکود رربکهبنکدی
نهایی بدست آمده در روش این پژوهش مشابه نتایج حاصل در مقاله ساعتی ،معماریانی و جهانشاهلو ( )2442میباتد که
بیااگر صحت نتایج روش پیشنهادی این پژوهش است.
جمعبندی و نتیجهگیری

رحلیل پوتشی دادهها ،ی

روش تناخته تده برای اندازهگیری ککارایی واحکدهای رصکمیمگیرنکده اسکت .ایکن روش از

مجموعه واحدهای رصمیمگیرنده ،رعدادی را به عنواا کارا معرفی مینماید و به کم

آنها مرز کارائی را رش یل میدهد.

در این حالت چندین واحد رصمیمگیرنده کارا ارزیابی تده و نمیرواا رمایز مناسبی میاا ایکن واحکدهای رصکمیمگیرنکده
ایجاد نمود چرا که چندین واحد رصمیمگیرنده نمره کارایی ی سانی برابر ی

دارند .این پژوهش به منظور ارائه ی

جدید برای رربه بندی واحدهای کارا در رحلیل پوتشی داده های فازی ارائه تده است .در این پژوهش پ

مدل

از بیاا مقدمه

و بیاا مسأله پژوهش ،به مرور ادبیات و بررسی پژوهشهای پیشین پرداخته تد .در نتیجه این بررسیها مشخص تد که
استفاده از سیستم استنتاج فازی به منظور رربه بندی واحدهای کارا روتی است که راکنوا مورد روجه پژوهشگراا پیشین
قرار نگرفته است .روش این پژوهش استفاده از مفاهیم موجود در سیستم استنتاج فازی است .در این روش ابتدا واحدهای
کارا و ناکارا با استفاده از رحلیل پوتشی دادهها از ی دیگر جدا میتوند .اطالعات موجود در واحدهای ناکارا بکه گونکهای

طراحی یک روش جدید به منظور رتبه بندی واحدهای تصمیمگیرنده کارا در تحلیل...
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بودهاند که سبب تده رحلیل پوتشی داده ها نتواند مقدار کارایی برابر ی

را به این واحدها رخصیص دهد .با روجه به این

ن ته در روش پیشنهادی هر کدام از این واحدهای ناکارا را به صورت ی

قاعده در نظر گفته و میزانی از این قواعکد ککه

روسط واحدهای کارا فعال میتود را به عنواا تاخصی برای رربهبندی آاها قرار دادهایم .لکر این ن تکه الزم اسکت ککه
واحدهای ناکارا معیاری برای رعیین کارایی (عمل رد) واحدهای ارزیابی نیستند .در واقع مسأله این پژوهش رعیین ککارایی
نیست و این چالش روسط رحلیل پوتشی دادههای فازی مررفع تده است .بل ه مسأله ایجاد رف یک پککیری بکه منظکور
رربهبندی واحدهای کارا می باتد .به بیاا دیگر با اجرای رحلیل پوتشی دادههای فازی مشخص میتکود ککدام واحکدها
کارا و کدام واحدهای ناکارا ارزیابی تدهاند و رنها نیاز است را واحدهای کارا رربهبندی توند .برای دستیابی به این هکدف
به این ن ته روجه تده است که ویژگیهای واحدهای ناکارا (مقدار معیارهای خروجی و ورودی) به گونهای بوده است ککه
مدل رحلیل پوتشی داده های فازی روانسته است با روجه به این ویژگیهکا در میکاا واحکدهای مکککور رف یک پککیری
مناسبی به وجود آورد و آاها را رربهبندی کند .در نتیجه استفاده از این ویژگیها برای دستیابی به رف یک پککیری مکورد
روجه قرار گرفته است .به همین منظور کلیه معیارهای ورودی و خروجی استفاده تده در رحلیل پوتشی دادهها به عنواا
متغیرهای ورودی و مقدار کارایی به عنواا متغیر خروجی در نظر گرفته میتود و هر ی
استفاده قرار می گیرند .مقادیر کلیه این متغیرها اعداد فازی مثلثی است .سس

بکه عنکواا یک

با اسکتفاده از قاعکده قیکاس رعمکیم یافتکه

میزاا فعالسازی هر کدام از این قواعد روسط متغیر ورودی واحکدهای ککارا محاسکبه مکیگکردد .پک
فعالسازی تده برای هر واحد کارا ی

 Ruleمکورد

از رجمیکع مقکادیر

مجموعه فازی رش یل میتود .این مجموعه فازی نشکاادهنکده درجکه عتکویت

کارایی واحد رصمیمگیرنده کارا در سیستم استنتاج فازی میباتد .با دیفازیسازی این مجموعه فازی ی

مقدار به عنواا

کارایی برای هر واحد بدست آمده است که به عنواا معیار رربه بندی واحدهای کارا استفاده گردیکد .در انتهکا یک

مثکال

عددی برای بررسی صحت کارکرد مدل انجام تد .در این مثال از دادههای موجود در ی ی از مقاالت پایهای ایکن حکوزه
استفاده گردید و مشاهده تد نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی این پژوهش با نتایج آا پژوهش ککامال ی سکاا بکوده
است .به منظور روسعه روش پیشنهادی به پژوهشگراا آری پیشنهاد میتود با ارائه ی

عملگکر

جدیکد ام کاا

بهره برداری بیشتری از اطالعات موجود در داده های مسأله را در زمانی که همسوتانی میکاا دو مجموعکه وجکود نداتکته
باتد ،ایجاد نماید.
منابع
رضایی فهیمه ,حسینی راحیل ,مزینانی مهدی ،3191 ،ارایه مدل طبقه بندی بر اساس سیستم استنتاج فازی و الگوریتم ژنتی
جهت رشخیص اختالل خواندا در دانش آموزاا مقطع راهنمایی ،فناوری آموزش (فناوری و آموزش) ,دوره  ,31تماره
 ;44194f#1از صفحه  591را صفحه .142
کوپر ویلیام ,سیفورد لورن  ،رن کورا رحلیل پوتشی دادهها ،مدل ها و کاربردها ,3192 .رهراا :دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
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