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روشی برای محاسبه تراکم بازهای در تحلیل پوششی دادهها

چکیده
در تحلیل پوششی دادهها یک رویکرد برای اندازهگیری کارایی نسبی مجموعهای از واحد های تصمیمگیری متجانس
است .تراکم نیز یکی از مفاهیم مهم در تحلیل پوششی دادهها و اقتصاد میباشد .برای اندازهگیری تراکم در محیط
تراکم در تحلیل پوششی دادهها است به طوری که دادهها بازهای میباشند .در این مقاله از مدلهای تشخیص تراکم بر
اساس مقایسه ورودیها با وزنهای مشترک و برنامهریزی خطی بازهای استفاده شده و برای واحدهای دارای تراکم،
تراکم بازهای معرفی شده است .روش پیشنهادی برای دادههای بازهای با مثالهایی نشان داده شده است.
واژههای کلیدی :تحلیل پوششی دادهها ،تراکم ،برنامهریزی بازهای..
دریافت1398/08/07 :

اصالح1398/09/22 :

پذیرش1398/11/04 :

 -1مقدمه
تراکم در تحلیل پوششی دادهها زمانی رخ میدهد که افزایش یک یا چند ورودی میتواند با کاهش یک یا چند خروجی
همراه باشد ،بدون بهبود هر گونه ورودی یا خروجی دیگر (کوپر و همکاران .)2000 ،تحقیق در مورد تراکم توسط (فار و
اسونسون )1980 ،آغاز شده و در سالهای  1983و  1985توسط فار و گراسکف تکمیل شده است .آنها مدلی با توجه به
مفهوم تحلیل پوششی دادهها ارائه کردند .رویکرد دیگری نیز درسال  1996توسط کوپر و همکاران ارائه شد .براکت و
همکاران ( )1996و کوپر و همکاران ( )2000هم رویکردهایی جدید مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها برای اندازهگیری تراکم
ورودی را مطرح نمودهاند .در حالی که ادبیات قابل توجه در مورد این موضوع وجود دارد ،دو روش اخیر بیشتر مورد توجه
قرار گرفته است .یکی دیگر از روشهای قابل توجه برای اندازه گیری تراکم ،روش نورا و همکاران( )2010است .در این
مقاله ،از مدلهای تشخیص تراکم بر اساس مقایسه ورودیها با وزنهای مشترک(حاجیحسینی و همکاران )2015 ،و برنامه-
ریزی خطی بازهای(ونگ و همکاران )2005 ،استفاده شده و برای واحدهای دارای تراکم ،تراکم بازهای معرفی میشود.

*عهدهدار مکاتباتhajihosseiny54@yahoo.com: :

شناسه دیجیتال:

10.22105/dmor.2020.104011
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نادقیق ،مدلها و روشهای متعدد پیشنهاد شده است .هدف از این مقاله معرفی یک رویکرد جدید جهت اندازهگیری

 -2تراکم با استفاده از مجموعه مشترک وزنها
تراکم یکی از مفاهیم مهم علم اقتصاد و تحلیل پوششی داده هاست .این مفهوم هنگامی رخ میدهد که افزایش یک یا
چند ورودی باعث کاهش یک یا چند خروجی گردد و یا کاهش یک یا چند ورودی باعث افزایش یک یا چند خروجی
شود ،بدون آنکه در سایر ورودیها و خروجیها تغییری حاصل گردد .بنابراین تراکم نوعی ناکارایی است و الزم است
واحدهای دارای تراکم ،تعیین شده و میزان تراکم آنها نیز معین گردد .همچنین تراکم باعث زیانهایی در جامعه میشود
346

از جمله زیان در تولید ،زیان در مصرف و  ...که باید جلوی این زیانها گرفته شود .این موضوع در سالهای اخیر مورد
توجه زیاد ریاضیدانان و اقتصاددانان قرار گرفته است .مدلها و روشهای متعددی برای اندازهگیری و تعیین میزان
تراکم در واحدهای تصمیمگیرنده ارائه شده است .در اینجا ابتدا مجموعه وزن مشترک نورا و همکاران( )2012برای
مدل  BCCآورده میشود .سپس با استفاده از روش نورا و همکاران برای تراکم( )2010روش محاسبه تراکم با استفاده
از مجموعه مشترک وزنها(حاجیحسینی و همکاران )2015 ،مطرح میگردد.
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یکی از معروفترین مدلهای  ،DEAمدل مضربی  BCCدر ماهیت خروجی میباشد .کارایی 𝒐𝑈𝑀𝐷 با  mورودی و

s

خروجی به وسیله این مدل به صورت زیر (مدل  )1ارزیابی میشود.
𝑣 𝑡 𝑥𝑜 + 𝑣0
,
𝑜𝑦 𝑡𝑢

𝑣 𝑡 𝑥𝑗 + 𝑣0
≤1
𝑗𝑦 𝑡𝑢

𝑗 = 1, … , 𝑛,

()1

𝑛𝑖𝑚
𝑠. 𝑡.

𝑢𝑡 ≥ 1𝜀,
𝑣 𝑡 ≥ 1𝜀.

) 𝑠𝑢 ,𝑣 𝑡 = (𝑣1 , … , 𝑣𝑚 )𝑢𝑡 = (𝑢1 , … ,

بردارهای ورودی و خروجی

متغیرهای تصمیمگیرنده مسأله بوده و

)𝑛 𝐷𝑀𝑈𝑗 (𝑗 = 1, … ,

) 𝑗𝑚𝑥 , 𝑦𝑗𝑡 = (𝑦1𝑗 , … , 𝑦𝑠𝑗 )𝑥𝑗𝑡 = (𝑥1𝑗 , … ,

میباشد .اگر جواب بهینه مدل باال برابر یک باشد 𝑜𝑈𝑀𝐷 کاراست

در غیر اینصورت ناکاراست .مدل برنامهریزی خطی معادل مدل ( )1به صورت ( )2میباشد.

()2

𝑜𝑣 𝑣 𝑡 𝑥𝑜 +

𝑛𝑖𝑚

𝑢𝑡 𝑦𝑜 = 1,

𝑠. 𝑡.

𝑗 = 1, … , 𝑛,

𝑣 𝑡 𝑥𝑗 + 𝑣𝑜 − 𝑢𝑡 𝑦𝑗 ≥ 0

𝑢𝑡 ≥ 1𝑠 𝜀.

𝑣 𝑡 ≥ 1𝑚 𝜀,

همانطور که مشاهده میشود در ناحیه شدنی مدل ( ،)2هر اندازه سمت چپ قید دوم کوچکتر باشد واحد تصمیمگیرنده
بیشتر ترجیح داده میشود .پس هنگامی که )𝑛  𝑣 𝑡 𝑥𝑗 + 𝑣𝑜 − 𝑢𝑡 𝑦𝑗 (𝑗 = 1, … ,مینیمم شود ،بهترین وزن به دست خواهد
آمد .بنابراین به جای حل مدل ( )2میتوان )𝑛  𝑣 𝑡 𝑥𝑗 + 𝑣𝑜 − 𝑢𝑡 𝑦𝑗 (𝑗 = 1, … ,را با همان ناحیه شدنی قبل کمینه نمود به
طوری که برنامهریزی خطی چند هدفه ذیل جهت مشخص شدن مجموعه وزنهای مشترک به دست میآید.

𝑚𝑖𝑛 {𝑣 𝑡 𝑥𝑗 + 𝑣𝑜 − 𝑢𝑡 𝑦𝑗 ; 𝑗 = 1, … , 𝑛},
𝑣 𝑡 𝑥𝑗 + 𝑣𝑜 − 𝑢𝑡 𝑦𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1, … , 𝑛,

()3

𝑠. 𝑡.

𝑢𝑡 ≥ 1𝑠 𝜀,
𝑣 𝑡 ≥ 1𝑚 𝜀.

برای حل مدل ( )3از روش مجموع وزن دار شده با وزن های برابر با یک استفاده میشود .بنابراین برنامهریزی خطی
زیر به دست میآید.
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𝑛

∑(𝑣 𝑡 𝑥𝑗 + 𝑣𝑜 − 𝑢𝑡 𝑦𝑗 ).

𝑛𝑖𝑚

𝑗=1
𝑡

𝑣 𝑥𝑗 + 𝑣𝑜 − 𝑢𝑡 𝑦𝑗 ≥ 0,

𝑗 = 1, … , 𝑛,

𝜀 𝑠𝑢 𝑡 ≥ 1
𝑣 𝑡 ≥ 1𝑚 𝜀.

حال اگر  (u∗, v ∗ , v0∗ )tجواب بهینه مدل فوق باشد؛ مقدار کارایی  DMUjبه صورت

v∗ xj +v∗0
u∗ yj

=  φ∗jتعریف میشود و در

صورتی که  𝜑𝑗∗ = 1آنگاه 𝑗𝑈𝑀𝐷 کاراست.
پس همانند روش نورا و همکاران ( )2010برای تراکم مجموعه  Eبه صورت زیر تعریف میگردد.
}𝐸 = {𝑗: 𝜑𝑗∗ = 1

()5

بیشترین مقدار ورودی برای هر مؤلفه در مجموعه  Eرا با

∗𝑖𝑥

نشان داده میشود.

xi∗ = max xij

()6

j∈E

با توجه به مدل ( )4و مالحظات اخیر تعریف زیر برای تراکم ارائه شده است (حاجیحسینی و همکاران.)2015 ،
تعریف  -1تراکم در  DMUoاتفاق میافتد اگر برای هر جواب بهینه 𝑜𝑈𝑀𝐷 از مدل ( )4شرایط زیر صادق باشد:
 𝜑𝑜∗ > 1و حداقل یک ورودی از 𝑜𝑈𝑀𝐷 وجود داشته باشد که

∗𝑖𝑥 > 𝑜𝑖𝑥

.i=1, …, m ،

مقدار تراکم در -iامین ورودی 𝑜𝑈𝑀𝐷 با ´𝑐𝑖𝑠 نشان داده میشود و
() 7

∗sic´ = xio − xi

مجموع همه ´𝑐𝑖𝑠 ها مقدار تراکم  DMUoمیباشد.
تراکم در  DMUoوجود ندارد در صورتی که

∗𝑖𝑥 ≤ 𝑜𝑖𝑥

یا  𝑠𝑖𝑐´ = 0برای هر .i=1, …, m

قضیه  -1اگر  DMUoدر روش حاجیحسینی و همکاران تراکم داشته باشد آنگاه با مقدار تراکم  DMUoدر روش کوپر
برابر است.

روشی برای محاسبه تراکم بازهای در تحلیل پوششی دادهها

()4

𝑠. 𝑡.

برهان :مقدار تراکم به دست آمده از مدل تک مرحلهای کوپر و همکاران( )2002برای واحد تصمیمگیرنده -oام به
صورت زیر است
𝑛

()8

= 𝑥𝑖𝑜 − ∑ 𝜆𝑗∗ 𝑥𝑖𝑗 ,

𝑖 = 1, … , 𝑚,

∗𝑐𝑆𝑖−

𝑗=1

از مقایسه دو معادله اخیر

و 𝒊∗𝒙 𝒙𝒊𝒐 −

∗𝒄 𝒔𝒄´𝒊 = 𝒔−کافیست ثابت شود که رابطه ()9
= 𝒊´𝒄𝒔 نتیجه میگیریم که برای اثبات
𝒊

برقراراست.
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𝑛

()9

= ∑ 𝜆𝑗∗ 𝑥𝑖𝑗 ,

𝑖 = 1, … , 𝑚,

∗𝑖𝑥

𝑗=1

برای اثبات رابطه ( )9به خلف گیریم که
𝑛

()10

𝑥𝑖∗ ≠ ∑ 𝜆𝑗∗ 𝑥𝑖𝑗 ,

𝑖 = 1, … , 𝑚,

𝑗=1
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رابطه ( )10ایجاب میکند که یکی از حالتهای زیر را داشته باشیم:
𝑛

> ∑ 𝜆𝑗∗ 𝑥𝑖𝑗 ,

∗𝑖𝑥

)𝑖

𝑗=1
𝑛

𝑥𝑖∗ < ∑ 𝜆𝑗∗ 𝑥𝑖𝑗 ,

)𝑖𝑖

𝑗=1

اینک ثابت خواهیم نمود که هیچ یک از روابط ) iیا ) iiنمیتواند اتفاق بیفتد .با توجه به ) ،iچون 𝑣𝑇 ∈

∗𝑜𝑈𝑀𝐷

 ،یک

بردار ] λ̅ ∈ [0,1وجود دارد(نورا و همکاران )2010 ،به طوری که
 X∗ = ∑nj=1 λ̅j Xjو 𝑗𝑌 ̅𝑗𝜆  𝜑𝑜∗ 𝑌𝑜 + 𝑆 +∗ = ∑𝑛𝑗=1ورودی و خروجی بردار مجازی ∗𝑜𝑈𝑀𝐷 است و متناظراً داریم که
) ´𝑎(

𝜆𝑗̅ 𝑥𝑖𝑗 ,

𝑖 = 1, … , 𝑚,

𝑛

𝑗=1

) ´ 𝑏(

𝑟 = 1, … , 𝑠,

𝜆𝑗̅ 𝑦𝑟𝑗 ,

𝑛

𝑗=1

∑ = ∗𝑖𝑥

∑ = ∗𝜑𝑜∗ 𝑦𝑟𝑜 + 𝑠𝑟+

عالوه بر این با توجه به مجموعه امکان تولید 𝑣𝑇 قید زیر را نیز داریم
𝜆𝑗̅ = 1,

) ´ 𝑐(

سه قید

𝑛

∑

𝑗=1

) ´(𝑏 ´ ) ،(a

و

) ´ 𝑐(

تعدادی از قیود مدل تک مرحلهای کوپر و همکاران ( )2002میباشد که به صورت زیر

بازنویسی میشوند:
𝑖 = 1, … , 𝑚,
𝑟 = 1, … , 𝑠,

𝜆𝑗̅ 𝑥𝑖𝑗 ,

𝑛
𝑗=1

∑ = ∗𝑖𝑥 = ´𝑐𝑖𝑠 𝑥𝑖𝑜 −

𝜆𝑗̅ 𝑦𝑟𝑗 = 𝜑𝑜∗ 𝑦𝑟𝑜 + 𝑠𝑟+∗ ,
𝜆𝑗̅ = 1,

𝑛

𝑗=1

𝑛

∑
𝑗=1

𝑥𝑖𝑜 ≥ 𝑥𝑖∗ => 𝑠𝑖𝑐´ ≥ 0.

∑

در واقع ) ´𝑐𝑖𝑠  (𝜆̅,یک جواب شدنی از مدل تک مرحلهای کوپر و همکاران ( )2002است .بنابراین اگر شرط ) iبرقرار
باشد داریم:
𝑛

> ∑ 𝜆𝑗∗ 𝑥𝑖𝑗 ,

𝑖 = 1, … , 𝑚,

𝑗=1

𝑛

< − ∑ 𝜆𝑗∗ 𝑥𝑖𝑗 ,

𝑖 = 1, … , 𝑚,

𝑛

∗𝑖𝑥−

)∗(−1

⇒

𝑗=1

< 𝑥𝑖𝑜 − ∑ 𝜆𝑗∗ 𝑥𝑖𝑗,

𝑖 = 1, … , 𝑚,

∗𝑖𝑥

∗𝑖𝑥

𝑥𝑖𝑜 −

𝑜𝑖𝑥 +

⇒
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𝑗=1

=> 𝑠𝑖𝑐´ < 𝑠𝑖−𝑐∗ , 𝑖 = 1, … , 𝑚,
𝑚

𝑚

∗𝑐< ∑ 𝑠𝑖−

´𝑐𝑖𝑠 ∑

𝑖=1

>=

𝑖=1

چون )´ (λ̅, sicیک جواب شدنی از مدل تک مرحلهای کوپر و همکاران ( )2002در ارزیابی 𝑜𝑈𝑀𝐷 است پس رابطه
´c
m
∗−c
 ∑mدر تناقض است با فرض بهینگی
i=1 si < ∑i=1 si

) ∗𝑐𝑠𝑖−

 (𝜆∗,بنابراین قید ) iنمیتواند درست باشد.

)̂𝑌 ̂ = (𝑋̂,
𝑈𝑀𝐷
𝑚 𝑖 = 1, … ,

روی مرز کارایی قرار دارد لذا
𝑗𝑖𝑥 ∗𝑗𝜆 ∑𝑛𝑗=1

𝐸∈ ̂
𝑈𝑀𝐷

و با توجه به خواص مجموعه

E

داریم:

= 𝑜𝑖̂𝑥 ≥ ∗𝑖𝑥

که متناقض رابطه ) iiاست.

بنابراین هیچ یک از روابط ) iو ) iiبرقرار نبوده و اثبات کامل میگردد .به عبارت دیگر ما داریم که
n

i = 1, … , m,

xi∗ = ∑ λ∗j xij

i = 1, … , m => si−∗ = sic´ ,

j=1

روش حاجیحسینی و همکاران ( )2015شبیه روش نورا و همکاران ( )2010میباشد با این برتری که این روش برای
همه واحدها به جای  nبرنامهریزی خطی یک برنامهریزی خطی حل میکند .بنابراین محاسبات به طور قابل مالحظهای
کاهش یافته ،عالوه بر این دانش قابل فهم سادهتری از تراکم را فراهم مینماید.

 -3محاسبه تراکم بازهای
n

واحد تصمیمگیرنده با  mورودی و خروجی در نظر بگیرید که دادهها بازهای و به صورت زیر باشد.

()11
()12

𝑖 = 1,2, … , 𝑚,

𝑥𝑖𝑗 ∈ [𝑥𝑖𝑗𝐿 , 𝑥𝑖𝑗𝑈 ] ,

𝑟 = 1,2, … , 𝑆,

در اندازهگیری تراکم با دادههای بازهای ،ابتدا باید بازه کارایی در هر

𝑦𝑟𝑗 ∈ [𝑦𝑖𝑗𝐿 , 𝑦𝑖𝑗𝑈 ],
DMU

تعیین گردد .برای این کار جهت هر یک از

واحدهای تصمیمگیرنده با استفاده از دو مدل معرفی شده زیر توسط ونگ و همکاران ( ،)2005کارایی بدبینانه و
خوشبینانه مشخص میشود.

روشی برای محاسبه تراکم بازهای در تحلیل پوششی دادهها

اینک رابطه ) iiرا در نظر میگیریم ( 𝑗𝑖𝑥∗𝑗𝜆  ) 𝑥𝑖∗ < ∑𝑛𝑗=1تعریف میکنیم

𝑗𝑖𝑥 ∗𝑗𝜆 𝑥̂𝑖𝑜 = ∑𝑛𝑗=1

و 𝑗𝑟𝑦 ∗𝑗𝜆  𝑦̂𝑟𝑜 = ∑𝑛𝑗=1پس

در مدل زیر بدترین حالت ارزیابی  DMUها در نظر گرفته شده است که بیشترین ورودی و کمترین خروجی را دارد.
𝑖 = 1, … , 𝑚,

𝑛

𝜆𝑗̅ 𝑥𝑖𝑗 ,

𝑗=1

∑ = ∗𝑖𝑥

𝑣 𝑡 𝑥𝑗𝑈 + 𝑣𝑜 − 𝑢𝑡 𝑦𝑗𝐿 ≥ 0,

𝑗 = 1, … , 𝑛,

()13

𝑠. 𝑡.

𝑢𝑡 ≥ 1𝑠 𝜀,
𝜀 𝑚𝑣 𝑡 ≥ 1
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حال اگر

𝑡) ∗(𝑢∗ , 𝑣 ∗ , 𝑣0

جواب بهینه مدل فوق باشد؛ مقدار کارایی بدبینانه

DMUj

به صورت

∗
v∗ xU
j +v0

u∗ yL
j

φ∗U
= j

تعریف

میشود.

در مدل ( )14نیز که در زیر آمده است ،بهترین حالت ارزیابی  DMUها در نظر گرفته شده است که کمترین ورودی و
بیشترین خروجی را دارد.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)4زمستان  ،1398صفحه352-345 :

𝑛

) 𝑗𝑦 𝑈𝑗𝑦 𝑡𝑢 ∑(𝑣 𝑡 𝑥𝑗𝐿 + 𝑣𝑜 −

𝑛𝑖𝑚

𝑗=1

𝑣 𝑡 𝑥𝑗𝐿 + 𝑣𝑜 − 𝑢𝑡 𝑦𝑗𝑈 ≥ 0,

𝑗 = 1, … , 𝑛,

()14

𝑠. 𝑡.

𝑢𝑡 ≥ 1𝑠 𝜀,
𝑣 𝑡 ≥ 1𝑚 𝜀,

حال اگر 𝑡) ∗ (𝑢∗ , 𝑣 ∗, 𝑣0جواب بهینه مدل فوق باشد؛ مقدار کارایی خوشبینانه 𝑗𝑈𝑀𝐷 به صورت

∗𝑣 ∗ 𝑥𝑗𝐿 +𝑣0
𝑈𝑗𝑦 ∗𝑢

= 𝐿∗𝑗𝜑 تعریف

میشود.

بعد از تعیین بازه کارایی ،مشابه روش نورا و همکاران ( )2010برای محاسبه تراکم ،مجموعه ́𝐸 را به صورت زیر تعریف
می شود.
́𝐸 بزرگترین مجموعه تأثیرگذاری است که ممکن است دادههای باال را شامل شود .به عبارت دیگر  DMUهایی که شامل
𝐸́ = {𝐷𝑀𝑈𝑗 |𝜑𝑗∗𝐿 = 1},

()15

مجموعه ́ Eهستند بهترین شرایط را دارند .اینک هدف تعیین تراکم بازهای است به طوری که مقدار احتمالی مرتبط با
هر ترکیب آن از مقادیر ورودی و خروجی بازهای مربوط به  DMUهای هر بازه به دست آید .با توجه به این واقعیت که
شرط الزم برای وجود تراکم ناکارایی است ،پس در DMUهایی با جواب  𝜑 ∗𝐿 = 𝜑 ∗𝑢 = 1تراکم وجود ندارد .به عبارت
دیگر  DMUدر مجموعه مؤثر́ Eدر بهترین حالت خود قرار دارند اما تراکم را نشان نمیدهند .با این حال ممکن است
 DMUهایی که در بدترین حالت خود قرار دارند نیز ناکارا باشند .بنابراین تراکم برای  DMUهایی که در این حالت قرار
دارند ،وجود دارد .خوشبینانهترین حالت ممکن در محاسبه تراکم وجود کمترین مؤلفه ورودی یک  DMUدر مقایسه با
بیشترین مؤلفه ورودی از

DMU

هایی که در مجموعه

́E

قرار دارد .عالوه بر این

𝑈∗𝑖𝑥

را به صورت زیر تعریف می

گردد.
()16

∀ 𝑖 = 1, … , 𝑚 ∃𝑡𝑖 𝑠. 𝑡. 𝑥𝑡𝑈𝑖 = 𝑥𝑖∗𝑈 = 𝑚𝑎𝑥 {𝑥𝑖𝑗𝑈 |𝑗 ∈ 𝐸́ },

در خوشبینانهترین حالت ممکن ،بیشترین مؤلفه ورودی یک  DMUبا کمترین مؤلفه ورودی در هر یک از  DMUهای
موجود در مجموعه ́𝐸 مقایسه شده است (آنها در بهترین حالت کارایی هستند) 𝑥𝑖∗𝐿 .نیز به صورت زیر به دست میآید.
()17

∀𝑠. 𝑡. 𝑥𝑘𝐿𝑖 = 𝑥𝑖∗𝐿 = 𝑚𝑖𝑛 {𝑥𝑖𝑗𝑙 |𝑗 ∈ 𝐸́ },

𝑖𝑘∃ 𝑚 𝑖 = 1, … ,

حال پایینترین حد تراکم در ورودی  iاز  𝐷𝑀𝑈0را که توسط 𝐿𝐶𝑜𝑖𝑆 مشخص می شود به صورت زیر است:
()18

𝐿𝐶
𝐿
𝑜𝑖𝑆
𝑜𝑖𝑥 =
− 𝑥𝑖∗𝑈 ,

𝑚 𝑖 = 1, … ,

ااگر  𝑆𝑖𝑜𝐶𝐿 > 0باشد ،مقدار تراکم نشان داده شده است در غیر این صورت تراکم در پایینترین حالت صفر است.
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عالوه بر این باالترین حد تراکم  𝐷𝑀𝑈0در ورودی  iبا 𝑈𝐶𝑜𝑖𝑆 نشان داده میشود و در این صورت تعریف میشود.
()19

𝑈𝐶
𝑈
𝑜𝑖𝑆
𝑜𝑖𝑥 =
− 𝑥𝑖∗𝐿 ,

𝑖 = 1,2, … , 𝑚,

اگر  𝑆𝑖𝑜𝐶𝑈 > 0باشد ،مقدار تراکم نشان داده شده است در غیر این صورت تراکم در باالترین حد صفر است.

اثبات (برهان خلف) :فرض کنید 𝑐 𝑆𝑖−مقدار تراکم  𝐷𝑀𝑈0درورودی  iمی باشد به طوری که 𝑙𝐶𝑜𝑖𝑆 < 𝐶 ،𝑆𝑖𝑜−بنابراین وجود
دارد 𝑈̅𝑀𝐷 ی کارایی که ́𝐸 ∈ 𝑈̅𝑀𝐷 و 𝑖̅𝑥  𝑆𝑖𝑜−𝐶 = 𝑥𝑖𝑜𝐿 −با توجه به فرض ،روابط زیر را داریم:
𝐶−
𝐿𝐶
𝐿
𝐿
𝑜𝑖𝑆
𝑜𝑖𝑆 <
𝑜𝑖𝑥 ⇒
𝑜𝑖𝑥 < 𝑖̅𝑥 −
− 𝑥𝑖∗𝑈 ⇒ 𝑥̅𝑖 > 𝑥𝑖∗𝑈 ,

ااز آنجا که ́𝐸 ∈ 𝑈̅𝑀𝐷 و این با تعریف 𝑈∗𝑖𝑥 در تناقض است.
به طوری مشابه برای حد باال فرض میکنیم 𝑐 𝑆𝑖+که نشاندهنده مقدار تراکم
𝑈𝐶𝑜𝑖𝑆 > 𝐶 𝑆𝑖𝑜+پس وجود دارد 𝑈̃𝑀𝐷 کارایی

𝐶+
𝑈
𝑜𝑖𝑆 ́𝐸 ∈ 𝑈 ̃
𝑀𝐷
𝑜𝑖𝑠 =
که 𝑖̃𝑥 =

DMU0

در ورودی  iاست به طوری که

و از معادله زیر میتوان نتیجه گرفت که:

𝐶+
𝑈𝐶
𝑈
𝑈
𝑜𝑖𝑆
𝑜𝑖𝑆 <
𝑜𝑖𝑥 ⇒
𝑜𝑖𝑥 > 𝑖̃𝑥 −
− 𝑥𝑖∗𝐿 ⇒ 𝑥𝑖∗𝐿 > 𝑥̃𝑖 ,

از آنجایی که ́𝐸 ∈ 𝑈̅𝑀𝐷 و این با تعریف 𝐿∗𝑖𝑥 در تناقض است .بنابراین نشان داده شد که بازه

] 𝑈𝐶𝑜𝑆

 [𝑆𝑜𝐶𝐿 ,حد باال و

پایین برای تراکم  𝐷𝑀𝑈0است.

 -4مثال عددی
مثال  -1جدول زیر را با دادههای بازه ای در نظر بگیرید ( 6واحد تصمیم گیرنده با یک ورودی و یک خروجی).
جدول  -1دادههای بازهای.
خروجی y

ورودی 𝒙

][1,3

][2,3

A

][5,6

][4,6

B

][6,8

][8,9

C

][2,3

][7,10

D

][5,7

][12,13

E

][3,4

][14,15

F

DMU

روشی برای محاسبه تراکم بازهای در تحلیل پوششی دادهها

قضیه  -2بازه

] 𝑈𝐶𝑜𝑆

 [𝑆𝑜𝐶𝐿 ,نشان دهنده حد باال و پایین تراکم برای  𝐷𝑀𝑈0هستند.

. مجموعه ́𝐸 را به صورت زیر تعریف میشود،)14( با توجه به مدل
𝐸́ = {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐸},

. = 𝐿∗ 𝑥 به دست میآید2  = 𝑈∗ 𝑥 و13 ) دو مقدار17( ) و16( توسط روابط
(𝑆 𝐶𝑈 )

و باالترین مقدار تراکم ممکن

(𝑆 𝐶𝐿 )

) پایینترین مقدار تراکم ممکن19( ) و18( سرانجام با استفاده از رابطه
. آمده است2 محاسبه شده است که نتایج در جدول

DMU

A

B

C

D

E

F

Interval Congestion

[0,1]

[0,4]

[0,7]

[0,8]

[0,11]

[1,13]

 نتیجهگیری-5
 با استفاده از مدلهای تشخیص تراکم بر اساس،تراکم با دادههای بازهای کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله
 تراکم بازهای معرفی،مقایسه ورودیها با وزنهای مشترک و برنامهریزی خطی بازهای برای واحدهای دارای تراکم
 برنامهریزی خطیn  از برتریهای روش این است که برای همه واحدها جهت کارایی کران پایین و باال به جای.گردید
 عالوه بر این دانش قابل فهم، بنابراین محاسبات به طور قابل مالحظهای کاهش یافته.یک برنامهریزی خطی حل میکند
.سادهتری از تراکم بازهای را مطرح نموده است
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.1  تراکم بازهای مثال-2 جدول

