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ترکیب تحلیل پوششی دادهها با شرایط لنگی مکمل قوی در حالت فازی
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چکیده
در این مقاله ،به بررسی ترکیب تحلیل پوششی دادهها با شرایط لنگیی مکمیل قیور در حالیت فیازر
پرداخته می شود .در مطالعات پیشین ،از تحلیل پوششی دادهها برار ارزیابی واحد ها استفاده شده اسیت،
ولی روش تحلیل پوششی دادهها روش کاملی نیست ،چون از تمام اطالعات ورودر و خروجی بیه نحیو
کامل بهره نمیبرد .به همین علت ،ترکیب این روش با سایر روش ها باعث بهتر شدن دقت و کیفیت ایین
روش خواهد شد .ترکیب تحلیل پوششی دادهها با شرایط لنگی مکمل قور روشی ایجاد خواهد نمود کیه
در تصمیمگیرر و ارزیابی واحد هار تصمیمگیرنده بسیار مفید خواهید بیود .در ایین تحقیی  ،ایین میدل
ترکیبی در حالت فازر به کار گرفته خواهد شد و مدلی جدید پیشنهاد خواهد شد که کیاربردر تیر و بیه
شرایط واقعی نزدیک تر باشد.
واژه های کلیدی :روش تحلیل پوششی دادهها  ،شرایط فازر ،شرایط لنگی مکمل قور
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 -1مقدمه

قبلی ندارد و این خود عامل بسیار مهمی است که در

تحلیل پوششی داده هیا 1ابیزار بسییار مناسیبی بیرار

کاربردرتر شدن مدل بسیار مفید خواهد بود .علیرغم
8

ارزیابی عملکرد شرکت ها و سیازمان هیار ملتلی

این حسن مفید  ،کاربرد شرایط لنگیی مکمیل قیور

است که با توجه به دریافت ورودرها و خروجیهار

تضمینی نلواهد داد که تعداد واحد هار کیارا کمتیر

مورد نظر میتواند به ارزیابی و بررسی دقیی بریردازد

گردد (سویوشی و گوتو .)1333 ،با توجه به ایین کیه

(سویوشی .)1331،9ایین روش بیا توجیه بیه توانیایی

این مدل در شرایط قطعی اسیتفاده مییگیردد ایجیاد

بییاییی کییه دارد میییتوانیید بییه بررسییی واحییدهییار

مدلی که در شرایط عدم قطعیت نیز مفید واقیع گیردد

تصمیمگیرندهار کیه خروجیی را بیه ورودر تبیدیل

ناگزیر است ،تا این که مدلی پدید آید که بیه شیرایط

مینمایند ،برردازد .بیرار اسیتفاده از ایین روش بایید

واقعییی نزدیییکتییر باشیید و از آن بتییوان در سییط

وزن مناسبی برار هریک از ورودرها و خروجییهیا

گسییتردهتییرر اسییتفاده نمییود .در اییین قسییمت بییه

یافت تا این دادهها به بهترین صورت اسیتفاده شیوند

پژوه ها پیشین اشاره میگردد.

(چارنز و همکیاران  .)1383،ایین روش مناسیب ،در
مواردر با مشکالتی مواجه میی گیردد کیه از جملیه
میتوان به اعالم درصد بایر کارایی در شیرکتهیار
تحت بررسی اشاره نمود ،بطیورر کیه تعیداد زییادر
شرکت را کیارا اعیالم نمایید و تنهیا تعیداد کمیی از
شرکتها ناکارا اعالم گردد .ایین مشیکل در میواردر
رخ می دهد که تقویت کننیده هیار تحلییل پوششیی
دادهها صفر گردد و این مساله باعیث تیاریر منفیی در
بررسییی هییار تحلیییل پوششییی دادههییا میییگییردد
(سویوشی و گوتیو.)1333 ،1در گذشیته گونیه هیایی
برار محیدودیتهیار تقوییت کننیده ( متغیییر هیار
رانویه ) ارائه شد (تامرسون و همکاران .)1386،6ولیی
این روش ها به علت نیاز داشتن به اطالعات قبلیی و
تجربیات گذشته چندان مفید واقع نشدند .تا ایین کیه
در مقایت سویوشی و سکیتانی )1337(7و سویوشی
و گوتو( )1333با استفاده از ترکیب تحلییل پوششیی
دادهها و شرایط لنگی مکمیل قیور موفی بیه ایجیاد
روشی شدند که در بررسیهیای

نییاز بیه اطالعیات

تحلیل پوششی داده ها :این دسته پیژوه هیا ابتیدا
تنها از دادههار قطعی استفاده می نمود کیه ایین کیار
محدودیتهایی را برار این روش پدید می آورد کیه
از جمله این محدودیتها :دورر از شرایط واقعیی و
طبیعی مسائل و همچنین ،کاربرد کمتر اینگونه مدلها
بییود کییه از جملییه آن پییژوه هییا مییی تییوان بییه
چن )133 (3که بررسی رتبهبندر واحدها با اسیتفاده
از تحلییل پوششییی دادههییا پرداختیه اسییت کییه البتییه
همانطور کیه ککیر شید ایین تحقیی در حیالتی کیه
دادههار مساله قطعی باشند انجام گرفته است.
تحلیلی پوششی دادهها در حالت عدم قطعیت :دسته
بعدر را می توان پژوه هار مهمی نامید که تحلییل
پوششی دادهها را در حالتی که دادههیار غییر قطعیی
موجود است ،همچیون دادههیار احتمیالی و فیازر،
استفاده کردند که از آن جمله میتوان به پژوه هار
نلسیییتین در ایییین مومیییو  ،همچیییون تحقیییی
سنگوپتا )1331(13که شرو کننده پژوه هار تحلیل
پوششییی دادههییا در حالییت فییازر بییود و همچنییین،
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پژوه هار کوپر و همکاران )1331(11که نظریههایی

به کار برده شود تا مدلی کاربردرتر و در عیین حیال

را مبنی بر در نظرگیرر محدودیتهیار احتمیالی در

به شرایط واقعی نزدیکتر ایجاد گردد.

مدل ،هنگامی کیه ورودرهیا و خروجییهیار میورد
استفاده در تحلیل پوششی دادهها در حالیت احتمیالی
قرار دارند ،مطیر نمودنید .همچنیین ،میی تیوان بیه
پیییژوه هیییار نیییوینتیییر همچیییون چانییی

و

همکاران )1311(11و وو و همکیاران )1313(19اشیاره
نمود که در این پیژوه هیا دادههیار غییر قطعیی و
فازر در حل میدلهیار تحلییل پوششیی دادههیا بیا
شرایط خاص به کار گرفته شده است.

در اییین تحقییی و در قسییمت دوم مبییانی اولیییه
مومو (ترکیب تحلییل پوششیی دادههیا بیا شیرایط
لنگی مکمل قور) و دیگر مبانی اولیه میورد اسیتفاده
در این مقاله بررسی خواهد شد .در قسمت سیوم بیه
مدل پیشینهادر ترکییب تحلییل پوششیی دادههیا بیا
شرایط لنگی مکمل قیور در حالیت فیازر پرداختیه
میشود .همچنین ،در قسمت چهارم مثالی عیددر در
رابطه با مدل پیشنهادر آورده شده است و به مقایسیه

ترکیب تحلیل پوششی دادهها با دیگر مدلها :دسیته

عددر مدل جدید با دیگر مدلهار موجیود پرداختیه

دیگرر از پژوه ها به ترکیب تحلیل پوششی دادهها

خواهد شد .همچنین ،در قسمت پنجم به نتیجهگییرر

با دیگر مدلهار تصمیمگیرر پرداخته است کیه ایین

پرداخته می شود.

روش باعث کارآمدتر شدن مدلهار تحلیل پوششیی
دادهها و نیز باعث قدرتمندتر شدن این روش گردیده

 -2مبانی اولیه موضوع

است .از جمله این پژوه ها میتوان بیه (اسیترن ،1

در این بل

)1338و (اسییییییییترن )1333،و (سویوشییییییییی و

آن پرداخته می شود.

همکییاران1333،و1331و1336و1333و )1311اشییاره

 -1-2شرایط لنگی مکمل قوی

نمود.

به مبانی اولیه مومو و الگوهار نظرر

شرایط لنگی مکمل قور ارتباطی بین مدل اولییه و

ترکیب تحلیل پوششی دادها با شرایط لنگی مکملل

رانویه است .در ارتباع با این مومیو اسیت را بایید

قوی :ترکیب تحلیل پوششی دادهها بیا شیرایط لنگیی

ارتباطاتی که بین میدل اولییه و رانوییه برقیرار اسیترا

مکمل قور نلستین بار توسط سویوشیی و سیکیتانی

تومی داد.

) )1337انجییام شیید و در پییژوه هییار سویوشییی و
گوتو (1333و  1313و  )1311در شکلهار دیگیرر
پیگرفته شید .ایین روش مفیید دارار نقیاع میعفی
است که از آن جمله میتوان به در نظیر گیرفتن ایین
روش در حالت قطعی اشاره نمود .در تحقی پی

رو

سعی شده است تا این مدل در حالت غیر قطعیی نییز

تعییداد متغیییرهییا در مییدل رانویییه برابییر بییا تعییداد
محدودیتها در مدل اولیه است و همین طور تعیداد
محدودیتها در مدل رانویه برابر با تعداد متغیرهیا در
مدل اولیه است .شرایط لنگیی مکمیل قیور ارتبیاطی
خیاص بیین محیدودیتهیار میدل اولییه بیا کمبیود
( مقیدار مثبیت ) متغییرهیار کمبیود در میدل رانویییه
است(سویوشی و سکیتانی .)1337 ،
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شرایط لنگی مکمل قور این طور بیان می دارد کیه

اشییعه از مجموعییه اصییول تحلیییل پوششییی دادههییا

جیواب بهینیه

بهدست میآید .مدل بیانگر میدل  BCCدر ماهییت

اگر

جواب بهینه میدل اولییه و

مدل رانویه باشد و همچنین
کمبود مساله اولیه و

مقادیر بهینه متغیرهار

مقادیر بهینه متغیرهار میازاد

ورودر است.
()4

=min
s.t:

مساله رانویه باشد در این صورت روابیط  1و  1بیین
جوابهار بهینه و متغیرهار هر مدل برقرار است:
()1
()1

 -2-2تحلیل پوششی داده ها
تحلیل پوششی دادهها روشی ناپارامتریک است کیه
میتواند به ارزیابی واحید تصیمیمگیرنیده کیه دارار
چندین ورودر و خروجی است ،برردازد .ایین روش
دارار مدلهار متفاوتی است که در اینجا دو مورد از
مدلهار اولیه این روش ککر میگردد.

مکمل قوی
در مدل ترکیبی تحلیل پوششیی دادههیا بیا شیرایط
لنگی مکمل قور  y , xبه ترتیب دادههیار ورودر و
خروجییی هسییتند کییه بییرار ) j=(1,...,nواحیید
تصمیمگیرنده در نظر گرفته شده است .همچنین،
وزن داده شیده بیه خروجیی rام و همچنیین

 -1 -2 -2مدل  CCRدر ورودی محور:

هدف این مدل پییدا کیردن واحید تصیمیمگیرنیده
مجازر است که با حداقل ورودر بتواند خروجی
را تولید کنید .میدل  9بییانگر میدل  CCRدر ورودر
محوراست (چارنز و همکاران.)1378،
()3

 -3-2ترکیب تحلیل پوششی دادها با شرایط لنگی

=min
s.t:

داده شده به ورودر  iام است.

این مدل بیا توجیه بیه میدل  CCRارائیه گردیید.
مجموعه امکان تولید این مدل با حذف اصل بیکرانی

نیز برار بهینه نگیه

داشتن ومعیت کمبود مکمل قیور بیه کیار مییرود.
همچنین e=(1,1,...,1) ،بردارر یکه است و عالمت w

نو بازده به مقیاس را مشلص می نماید .مدلی کیه
سویوشی و گوتو()1337ارائه کیرد بیه صیورت میدل
( )1است:
()5

 -2-2 -2مدل  BCCدر ماهیت وردی:

وزن

max
s.t:

ترکیب تحلیل پوششی داده ها با شرایط لنگی مکمل قور در حالت فازر189 /

از تابع عضویت خطی می توان به قابلییت اسیتفاده از
مزایار برنامیه رییزر خطیی در حیل مسیائل تحلییل
پوششی دادهها در حالت غیر قطعی ،اشیاره نمیود .در
این مقاله نیز از رویکردر بر اساس برنامهریزر خطی
در مدل ترکیبی مورد بحث (ترکیب تحلییل پوششیی
دادهها و آنالیز تشلیصیی در حالیت فیازر) اسیتفاده
شده است.
 -2 -5روش غیر فازی سازی
از روشهار غیر فازر سیازر میدلهیار فیازر



روشی اسیت کیه در پیژوه هیا خمینیز )1336(16و
خمینز و همکاران( )1337ارائه کیردهانید .ایین روش
براساس تعری

ارزش انتظارر و فاصله انتظیارر در

اعداد فازر که توسیط ییاگر )1381( 17و دوبیوی
i=1,...,m
r=1,...,s
j=1,..,n
w, free

,
,
,
,

 - 2-4تحلیل پوششی دادههای فازی
پژوه ها در مورد تحلیل پوششی دادههار فیازر
از تحقی سنگوپتا ( )1331آغاز گردیید .ایین تحقیی

و

پراد  )1387(18گسترش یافت و توسط خمینز()1336
و هیلررن )1331(13پیگیرر شد .بر اسیاس ایین روش
می توان طرفین معادلیه یعنیی
محدودیت و

بیه عنیوان میرایب

به عنوان عدد سیمت راسیت کیه بیه

صورت فازر هستند را بیه اعیداد غییر فیازر تبیدیل
نمود این روش از روابط ( )6برار ایین کیار اسیتفاده
می نماید.

دو رویکرد را برار حل مسائل تحلیل پوششی دادهها
که دادههار غییر قطعیی در آنهیا بیه کیار رفتیه بیود،
پیشنهاد میداد .نلست ،رویکردر احتمالی برار حیل
مسائل و دومین راه ،رویکردر بر اساس سیستم هیار

()6

فیازر اسیت .رویکیرد دوم بییر مبنیار پیژوه هییار
زاده )1378(11قرار دارد .در تحقیی سینگوپتا()1331
دو تابع عضویت برار اعداد فیازر مطیر مییشیود.
تابع عضویت خطی و غیر خطی که از مزایار استفاده

زمانی که
کرد که

می توان این طور بیان
و بیا در نظیر گیرفتن درجیه

بیه
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نوشته می شود .بر اسیاس تعریی

صورت

معادله فازر در تحقی پارا و همکاران )1331(13برار
هر جفت از اعداد فازر
برابر با

می توان گفت کیه

()11

در درجه  ، αکه اگر روابط فوق همزمیان

با هم به صیورت

وجیود داشیته

()11

باشند .ایین معیادیت بیه صیورت رابطیه ( )7نوشیته
میشود.
()7

()19

حال اگر مدل فازر نمونه بصورت مدل ( )8وجود
داشته باشد :

با استفاده از رتبهبندر خمینز( )1336و اسیتفاده از
روش خمینز و همکاران ( )1337حیل موجیه

()8

بیه

=min z

صورت حل بهینه قابیل پیذیرش اسیت .میی تیوان

s.t:

راهحل موجه را برار این مدل اربات نمود .اگر و فقط
اگر برار تمام بردار تصمیمهار موجه بیان گیردد کیه
می تواند  xبیه صیورت:

x

بر اساس پیشنهاد خمینز و همکیاران( )1337بیردار
تصییمیم

و  x 0باشییید،

و
رابطه (  )1به دست میآید:

در درجییه  αموجییه خواهیید بییود در

صورتی که شرع
برقرار باشد .بر اساس( )6و( )8روابط

و

برابر با روابط ()3و( )13می شوند.
()3

( )1
بنابراین،

بهترین گزینیه اسیت کیه در حیداقل

درجه ملال

دیگر بردار هار موجه باشید .رابطیه

(  )1میتواند به صورت رابطه ( )11دوباره بازنویسی
شود.

()13

()11
برآیند مومو به این صورت می شود که ،اسیتفاده

ایییین روابیییط بیییه صیییورت ( )11و ( )11و ()19
میتواند نوشته شود:

از تعیاری

فاصیله انتظییارر و ارزش انتظیارر بییرار

اعداد فیازر ،معیادل میدل  -parametricدر حالیت
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قطعی است که در این صورت مدل ( )8را میتوان به
صورت مدل ( )16نوشت:
()16

min EV( ) x
s.t:



x≥0

 -3مدل پیشنهادی
ترکیب تحلیل پوششی دادهها با شرایط لنگی مکمل
قوی در حالت فازی:

i=1,...,m
r=1,...,s
j=1,..,n
w, free

مدلی که از ترکیب تحلیل پوششی دادهها با شرایط
لنگی مکمل قیور در حالیت غییر قطعیی بیه دسیت

≥0 ,
,
,
,

میآید اصولی مانند مدل قطعی دارد با این تفاوت کیه

برار تبیدیل میدل فیازر ( )17بیه میدل قطعیی از

در این مدل جدیید ورودرهیا و خروجییهیا یعنیی

روش غیرفییازرسییازر کییه در قسییمت مبییانی اولیییه

بردارهار  xو  yبیه صیورت فیازر در نظیر گرفتیه

تومی داده شد استفاده میگردد که بعد از استفاده از

شدهاند .با توجه به فازر بودن و عیدم قطعییت میدل

این روش مدل ( )17به صورت ( )18نوشته میشود:

جدید و با توجه به تغییرات ایجاد شیده در آن ،میدل
جدید پیشنهادر به صیورت میدل ( )17نوشیته شیده
است.
()17

max
s.t:

()18

max
s.t:
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r=1,...,s
≥0 ,

i=1,...,m
r=1,...,s
j=1,..,n
w, free

,
,
,

 -4مثال عددی
در این قسمت مثال عیددر بیرار تومیی بیشیتر
مومو آورده می شود .این مثیال شیامل پینا واحید
تصیییمیمگییییرر اسیییت کیییه دارار دو ورودر و دو
خروجی هستند .همچنین ،تمامی اعیداد بیه صیورت
فازر مثلثی هستند .جدول اعداد فازر برار این مثیال



از تحقیی گییو و تاناکییا )1331(11آورده شییده اسییت.
جدول( )1نشانگر اعداد میورد اسیتفاده در ایین مثیال
است .با استفاده از اعداد ورودر و خروجی پنا مدل
ترکیبی تحلیل پوششی دادهها با شرایط لنگیی مکمیل
در نیییرم افیییزار لینگیییو حیییل گردییییده اسیییت

که نتایا آن در جدول( )1آورده شده است.
جدول  -1ورودرها و خروجی هار فازر مثلثی
واحد

واحد

واحد

واحد

واحد

تصمیمگیرنده 1

تصمیمگیرنده

تصمیمگیرنده 9

تصمیمگیرنده 1

تصمیمگیرنده 1

(7/1و6/1و)1/3

( .8و /1و )9/

( 1/و /3و ) /

(1/3و1و)1/3

( /1و و)9/1

ورودر اول

( /6و /1و)9/6

( 1/و1/1و)1/9

(9و1/6و)1/1

(1/6و1/1و )1/

(1/9و1/1و)1/3

ورودر دوم

(1/8و1/1و ) /

(9/9و1/3و)1/1

(9/7و9/1و)1/7

(1/1و1/1و)1/1

(1/8و1/6و )1/

خروجی اول

(8/9و 7/و)6/1

(1/3و1/7و)1/1

(1/3و1/1و) /9

(9/7و9/1و)9/9

(  /و /1و)9/8

خروجی دوم
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جدول -1نتایا به دست آمده از حل مدل با کمک نرم افزار لینگو
واحد
تصمیمگیرنده
1
1
3/331
3
3
3
3
1
3/331
3/331
3

واحد
تصمیمگیرنده
1
3/1 8
3
3
3
1
3
3/1 8
3/1 8
3

واحد
تصمیمگیرنده
9
3/898
3/931
3
3/363
3
3/39
3
3/136
3
3/11

همییانطور کییه مشییاهده میییگییردد واحیید هییار

واحد
تصمیمگیرنده
1
1
3/111
3
1
3
3
3
3/111
3/111
3

واحد
تصمیمگیرنده
1
3/8 1
3/837
3
3/617
3
3/971
3
3
3/ 18
3/18

شده است .همینطور جدول

بیانگر مقایسهار بیین

تصمیمگیرر 1و و 1دارار کارایی یک هستند و بقییه

کاراییهار بدست آمده از هر سه روش اسیت .قابیل

واحدهار تصمیمگیرر ناکیارا اعیالم شیدهانید .حیال

ککر است مدلهار فیازر فیوق بیا اسیتفاده از روش

برار مقایسه ،این مثال با استفاده روش  CCRفازر و

شر داده شده در این مقاله غیر فازر شدهاند.

همین طور  BCCفازر با استفاده از نیرم افیزار لینگیو
حل گردیده است ،کیه نتیایا آن در جیدول  9آورده
جدول  -9نتایا بهدست آمده از حل مدلهار  CCRفازر و  BCCفازر
واحد
تصمیمگیرنده 1
3/33
3
3
3
1/1 1
3
1
3
3
3
3
1

واحد
تصمیمگیرنده
1
3
3
3
1
3
1
3
3
3
1
3

واحد
تصمیمگیرنده 9
3/896
3
3
3
3/37
3
3/898
3
3/363
3
3/39
3

واحد
تصمیمگیرنده
1
3/317
3
3
3
3/69
3
1
3
1
3
3
3

واحد
تصمیمگیرنده 1
3/81
3
3
3
3/767
3
3/8 1
3
3/617
3
3/971
3

CCR

فازر

BCC

فازر
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جدول  -مقایسه کارایی هار سه مدل ( ترکیبی  CCR ،فازر و  BCCفازر)
واحد

واحد

واحد

واحد

واحد

تصمیمگیرنده

تصمیمگیرنده

تصمیمگیرنده

تصمیمگیرنده

تصمیمگیرنده

9

1

1

1

1

3/898

1

3/8 1

مدل ترکیبی

3/33

1

3/896

3/317

3/81

 CCRفازر

1

1

3/898

1

3/8 1

 BCCفازر

1

با توجه به نتایا به دست آمده این طور میی شیود
برداشت نمود که در این مثیال میدل ترکیبیی تحلییل

 -5نتیجه گیری

پوششی دادهها با شرایط لنگی مکمیل قیور بیا میدل

در این تحقی ترکییب تحلییل پوششیی دادههیا بیا

 BCCفیازر شیرایط هماننیدر در بیه دسیت آوردن

شرایط لنگی مکمل قور در حالت فازر بررسی شید.

کاراییها دارند و همین طور مدل  CCRفیازر میدلی

مدل ترکیبی تحلیل پوششی دادههیا بیا شیرایط لنگیی

سلتگیرانه تر نسبت به دو مدل دیگر است .همچنین،

مکمل قور مدلی قدرتمند است که مییتیوان از ایین

شایان ککر است ،مدل ترکیبی اراییه شیده در میواقعی

مدل در ارزیابی کیارایی واحیدهیار تصیمیمگیرنیده

کیییه واحیییدهار تصیییمیم گیرنیییده ،ورودرهیییا و

استفاد نمود .در این تحقیی  ،نلسیت تومییحاتی در

خروجیهار بیشترر نیاز بیه بررسیی داشیته باشیند

مورد تحلیل پوششیی دادههیا و ارزش ایین روش در

عملکرد بهترر نسبت به میدلهیار موجیود خواهید

محاسبه کارایی سازمان ها داده شد ،سر

به بررسیی

داشت ،به بیان دیگر ،این مدل در ارزییابی واحیدهار

ترکیب این روش بیا ومیعیت کمبیود مکمیل قیور

تصمیمگیرنیده پیچییده و بیا حجیم زییاد بیه مراتیب

پرداخته شد.

عملکرد بهترر در مقایسه با دیگر میدلهیار موجیود

به این علت که این روش تا کنون در شیرایط عیدم

دارد ،زیرا در مدلهیایی ماننید  BCCو  CCRتمیامی

قطعیت به کار گرفته نشده است مدلی فازر ،پیشینهاد

اطالعات موجود در مساله استفاده نمیشوند و بعضی

گردید که بتوان از این مدل در حل مسائلی کیه دارار

از مرایب ممکن اسیت صیفر گردنید .در حیالی کیه

دادههار قطعی نیستند بهیره بیرد .بیه همیین منظیور،

مرایب این میدل در حالیت ترکیبیی همگیی مثبیت

روش غیر فازر سازر در ترکیب با این مدل بیه کیار

هستند و به این علت از تمامی اطالعیات موجیود در

گرفته شد و مدلی جدید ایجاد گردید تا کیاربرد ایین

مساله بهره می برد ،که این مورد به عملکرد بهترر در

مدل بیشتر و همچنین ،ایین میدل بیه شیرایط واقعیی

به دست آوردن کاراییها نسبت به مدلهایی همچون

نزدیکتر گردد .همچنین ،بعد از میدل پیشینهادر بیه

 BCCو CCRخصوصا در مدلهایی با حجیم زییاد،

حل مثالی عددر پرداخته شد تا این که حل این مثیال

منجر میگردد.

به تشری و روشن شدن بیشتر مومو کمک نمایید.
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