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چکیده
طي دهه گذشته ،مدیریت زنجيرهتأمين به هدفي راهبردي براي سازمانهاي پيشرو در توليد تبدیل شدهاست .علت این مسئله تغييرات
سریع در محيط عملياتي این شركتها ،سطح باالي جهاني شدن بازار آنها و افزایش رو به رشد تقاضاي مشتریان براي دریافت خدمات بيشتر
و باكيفيت بهتر است .از ميان فعاليتهاي این حوزه ،مدیریت تأمين و منبعیابي توانسته تغييرات قابلتوجهي را در بسياري از شركتها ایجاد
كند .بهطوركلي یکي از متداولترین روشهاي منبعیابي و تأمين كاال حراج معکوس است .در این مقاله با استفاده از برنامهریزي دوسطحي و
تحليل پوششي دادهها فرآیند حراج معکوس براي انتخاب تأمينكنندگان طراحيشدهاست .معيار كيفيت محصول ارائه شده توسط
تأمينكننده در حراج معکوس بهعنوان عاملي مهم در انتخاب تأمينكنندگان در نظر گرفته شدهاست .سپس مدل ارائه شده با استفاده از یک
روش ابتکاري بر مبناي شمارش تمامي حاالت ،حلشده و با استفاده از یک مطالعه عددي صحت و درستي مدل و روش حل ارائهشده
موردبررسي قرار گرفتهاست.

واژههای کلیدی :مدیریت زنجيرهتأمين ،تحليل پوششي دادهها ،برنامهریزي دوسطحي ،حراج معکوس.

 -1مقدمه
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متداول در صنایع امروز جامعه است و از طرف دیگر حراج
معکوس الکترونيک به عنوان جایگزیني مناسب براي شبکه
تأمين جهاني مطرح ميشود.
عالقهمندي به تحقيق در حوزه مدیریت زنجيره تأمين با
سرعت بيشتري در حال افزایش است و منجر به اختصاص
حجم بيشتري از مقاالت به مسائل مرتبط با زنجيره تأمين
ميشود.
واقعيت این است كه امروزه دیگر ،سازمانهاي خصوصي
بهعنوان مجموعههایي مستقل با نام تجاري منحصربهفرد ،به
رقابت در بازار نميپردازند .همچنين روش نوین در برخورد با
محيط رقابتي در نظر گرفتن سازمان بهعنوان عضوي از
زنجيره مربوطه در نظر گرفته ميشود كه در نتيجه سازمانها
با توجه به فضاي بهشدت رقابتي بازار جهاني و فشار پيوسته
مشتري براي كاهش زمان تحویل ،مدیریت زنجيرهتأمين را
بهعنوان حوزه اصلي براي پيشرفت خویش بهحساب ميآورند.
به همين دليل ،موفقيت قطعي یک شركت به توانایي مدیریتي
آن در یکپارچهسازي و ایجاد هماهنگي بين شبکه پيچيده
ارتباطات كسبوكار با اعضاي زنجيره تأمين وابسته است؛

مدیریت زنجيرهتأمين به هدفي راهبردي براي سازمانهاي
پيشرو در توليد تبدیل شدهاست .علت این مسئله تغييرات
سریع در محيط عملياتي این شركتها ،سطح باالي جهاني
شدن بازار آنها و افزایش روبه رشد تقاضاي مشتري براي
دریافت خدمات بيشتر و با كيفيت بهتر است[ .]1از ميان
فعاليتهاي این حوزه ،مدیریت تأمين و منبعیابي توانسته
باعث تغييرات قابل توجهي در بسياري از شركتها شود.
بهطوركلي از متداولترین روشهاي منبعیابي و تأمين كاال
ميتوان به مذاكره چهره به چهره ،مناقصه و حراج معکوس
الکترونيک اشاره كرد .از طرفي روش مناقصه سنتي روشي
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ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تأمینکنندگان در فرآیند حراج معکوس ...

حراج معکوس بهصورت نزولي انجام ميشود .یعني
مسئول حراج ،كار را با یک قيمت باال آغاز ميكند .این
قيمت ،باالتر از قيمتي است كه مسئول حراج براي فروش
در نظر ميگيرد .سپس مسئول حراج قيمت را بهتدریج
كاهش داده تا زمانيكه دیگر هيچ فروشندهاي قيمت
پایينتري را ارائه ندهد .بعد كاال از تأمينكنندهاي كه
پایينترین قيمت را ارائه ميدهد خریداري ميكند .حراج
معکوس نقش اساسي در تجارت الکترونيک و تأمين الکترونيکي
ایفا مي كند .اساس موضوع حراج و حراج معکوس از مفهوم
قيمتگذاري پویا و فرآیند پيشنهاد قيمت براي تأمين ميزان
مشخصي كاال بنا شدهاست .حراج معکوس در سالهاي اخير
توسط سازمانها و شركتهاي فراواني استفاده شدهاست كه
معموالً این سازمانها دادوستدهایي در سطوح سازماني با
یکدیگر داشتهاند .استفاده از حراج معکوس در مقایسه با
حراج معمولي موجب كاهش قابلمالحظه هزینهها در فرآیند
تأمين تداركات شده است[ .]6-3از كاربردهاي واقعي استفاده
از حراج معکوس ميتوان به خرید انبوه گل در بازارهاي گل،
خرید مواد شيميایي و نفتي از كشورهاي دیگر ،واگذاري
خدمات سرویسدهي به شركتهاي خدماتي و ...اشاره كرد[.]7
مکانيسم حراج معکوس در ادبيات به سه دسته كلي
تقسيم ميشود:
 -1حراج چند كاالیي
 -2حراج چند واحدي
 -3حراج چند مشخصهاي
در دودسته اول حراج چند كاالیي براي حالتي كه
محصوالت موردنياز براي خریدار متفاوت است ،استفاده
ميشود و حراج چند واحدي براي حالتيكه كاالهاي یکسان
در فرآیند حراج تأمين ميشوند ،قابل استفاده هستند .در
هر دو نوع این حراجها هدف كاهش هزینهها و همچنين
یافتن تأمينكننده مناسب است .در این دو نوع حراج فرض
ميشود كه براي خریدار اهميتي ندارد كه كدامیک از
تأمينكنندگان برنده فرآیند حراج هستند.
در حراج چند مشخصهاي ،كه معموالً بهصورت اینترنتي
انجام ميشود فرض كنيد كه هر یک از كاالهاي تأمينشده
ویژگيهاي متفاوتي دارند كه هریک از تأمينكنندگان قادر
به ارضاي سطح مشخصي از آن ویژگي است .براي مثال یک
محصول ميتواند ویژگيهایي از قبيل كيفيت ،مشخصات
فني ،زمان تحویل و ...داشته باشد كه هریک از این ویژگيها
سطوح مشخصي از برآوردهسازي دارند .براي نمونه زمان

بنابراین سازمانها عالوهبر بهرهمندي از مدیریت داخلي قوي
نيازمند تالش براي ایجاد ارتباط قوي با محيط خارجي خود
هستند[.]2
در طي سالهاي گذشته ،مدیریت تأمين و خرید توانسته
تغييرات قابلتوجهي را در بسياري از شركتها موجب شود.
با در نظر گرفتن مقدار پولي كه معموالً در تداركات و اجراي
تصميمات خرید و تأمين درگير ميشود ،این امر چندان
عجيب نيست .هنگاميكه امور خرید و تأمين بهصورت مؤثر و
كارآمد فعاليت ميكنند ،ميتوانند سهم زیادي در درآمد
شركت داشته باشند؛ اما این مطلب فراتر از احساس نياز
شركتها به ایجاد ارتباط بهتر با تأمينكنندگان است .این
احساس كه ناشي از پيادهشدن برنامههاي بهبود در
مهندسي ،توليد و مدیریت پشتيباني است ،ميتواند منجر به
كاهش زمان پيشبرد در توسعه مدل جدید ،تحویل به هنگام
و بدون عيب محصوالت شود[.]3
فرآیند خرید در زنجيره تأمين را ميتوان ،به دست
آوردن تمام كاالها ،خدمات ،امکانات و آگاهي الزم براي
اجرا ،نگهداري و اداره فعاليتهاي اصلي و پشتيباني شركت
در مطلوبترین شرایط ،از منابع خارجي دانست .در این
تعریف ،امور خرید به مجموعه فعاليتهاي ویژهاي اطالق
ميشود كه هدف آنها عبارت است از:
 تعيين مشخصه كاال و خدماتي كه باید خریداري شود(به لحاظ كيفيت و كميت)
 انتخاب مناسبترین تأمينكننده آماده شدن براي مذاكره و انجام مذاكره با تأمينكنندهدر جهت ایجاد توافق
 سفارش دادن به تأمينكننده منتخب نظارت و كنترل سفارش پيگيري و ارزیابي سفارشدر گام اول ،پس از تعيين ویژگيها تيم یا بخش خرید،
تأمينكنندگان را ارزیابي اوليه كرده و استعالم را تدوین
ميكنند .سپس با ارزیابي پيشنهادهاي ارائهشده ،تأمينكنندهاي
را براساس شاخصهاي ارزیابي انتخاب ميكنند (كيفيت
محصول ،شهرت تأمينكننده ،خوشنامي و.)...
در گام دوم ،فعاليتهاي زیادي براي بهبود بهينهسازي
انجام ميشود .روشهاي متعددي براي تعيين قيمت و نحوه
انتخاب تأمينكننده وجود دارد كه یکي از این روشها حراج
معکوس است.
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هریس و رویو ]47[7و وبر ]48[8مفروضات متفاوتي را
براي تبدیل یک فرآیند حراج یک واحدي به فرآیند حراج
چند واحدي پيشنهاد دادهاند .یان 9از روش تحليل سلسله
مراتبي براي تعيين وزن هركدام از مشخصات در یک فرآیند
حراج معکوس استفاده كردهاست ،سپس با استفاده از یک
برنامهریزي خطي برنده حراج معکوس تعيين ميشود[.]19
هسيه و هوا ]21[11یک مسئله حراج معکوس تركيبي با
در نظر گرفتن چند تأمينكننده و چند خریدار را بررسي
كردند كه در آن هركدام از خریداران به تعداد مشخصي از
كاالها با ویژگيهاي مشخص نيازمندند .درواقع نوآوري
اصلي آنها طراحي مسئلهاي براي تعيين برنده در حراج
معکوس و همچنين ارائه روش حل آزادسازي الگرانژ براي
حل مسئله ميباشد.
چنگ ]14[44یک فرآیند حراج معکوس مخفي براي یک
مسئله چند منبعي ارائه كردهاست كه در آن توابع هدف
هزینه و زمان تحویل ميباشند .بوئر و كوپفر [ ]11یک مدل
دو هدفه براي تعيين برنده در فرآیند حراج معکوس تركيبي
ارائه دادهاند كه شركتكننده در حراج به دنبال موفقيت در
فرآیند حراج ميباشند درحاليكه دو معيار هزینه و كيفيت
را همزمان در نظر ميگيرند .همچنين براي حل مدل نيز از
یک روش فرا ابتکاري الگوریتم حریصانه و تركيب آن با
الگوریتم جستجوي همسایگي استفاده كردهاند.
تساي و چو ]12[41یک مکانيسم حراج معکوس مخفي

چند مشخصهاي كه در آن بيش از یک تأمينكننده بهعنوان
برنده حراج معرفي ميشود ،ارائه كردند[.]44

براي تعيين برنده در شرایط فازي ارائه دادهاند .همچنين
آنها بين جوابهاي بهدستآمده در شرایط حراج معکوس
مخفي و حراج معکوس آشکار مقایسهاي انجام دادهاند.
در یک مقاله مروري ارائهشده در سال  ،2115مروري
كامل بر روي موضوع حراج معکوس چندمشخصهاي انجام
شدهاست ،در این مقاله تحقيقات انجامشده در موضوعات
تصميمگيري و رویکرد بازي در فرآیند حراج معکوس ،تحقيقات
تجربي ،سياستهاي تصميمگيري و همچنين تحقيقات انجام
شده در زمينههاي حراج و مذاكره و چانهزني مورد بررسي
قرارگرفتهاست ،همچنين موضوعاتي براي انجام تحقيقات بيشتر
در این زمينه در انتهاي همين مقاله مروري ارائه شده
است[.]22

ميشرا و ورماني 5یک فرآیند حراج معکوس چندمشخصه
را براي انتخاب یک تأمينكننده با مطالعه ویژگيهاي
راهبردي خریدار و تأمينكننده طراحي كردند .این مکانيسم
باعث دستيابي به تخصيصهاي مناسب تأمينكنندگان به
مشتري و تعيين قيمت رقابتي براي تأمين كاال ميشود[.]41
رونن و لهمن 6روشي كلي براي طراحي یک فرآیند حراج
معکوس بهينه ارائه دادهاند[.]16

1- Che
2- Chen-Ritzo
3- Parkes
4- Bichler
5- Mishra & Veeramani
6- Ronen & Lehmann
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7- Harris & Raviv
8- Weber
9- Yuan
10- Hsieh & Hua
11- Cheng
12- Buer & Kopfer
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تحویل ميتواند یک هفته ،یک ماه و  ...باشد یا كيفيت
محصول پيشنهاد شده توسط تأمينكنندگان ميتواند از
درجههاي مختلفي از قبيل با كيفيت باال ،متوسط یا پایين
برخوردار باشد[.]8
در ادامه تحقيقات سالهاي اخير در زمينه انتخاب
تأمينكننده با استفاده از حراج معکوس مورد بررسي قرار
گرفته است.
چي ]9[1یک فرآیند حراج براي تأمين یک سري از
كاالها از ميان گروهي از تأمينكنندگان را با در نظر گرفتن
دو معيار هزینه و كيفيت پيشنهاد داده است .در فرآیند
حراج معکوس پيشنهادي فرض شده است كه قيمتهاي
پيشنهادي توسط تأمينكنندگان بهصورت مستقل از یکدیگر
ارائه ميشود .چنریتسو 2و همکاران مدلهاي چند مشخصه
حراج معکوس را با مدل تک مشخصهاي (معيار هزینه)
مقایسه كردند .آنها فرض كردند اگر تابع مطلوبيت خریدار
در مورد كيفيت و زمان تحویل براي تأمينكنندگان
شركتكننده در حراج مشخص باشد ،فقط معيار هزینه در
انتخاب تأمينكننده توسط خریدار تأثيرگذار است[.]11
پارک 3و همکاران یک مدل چند واحدي و چند
مشخصهاي حراج معکوس را در یک فرآیند تأمين چند
واحدي گسترش دادند[ .]11همچنين براي كاالهاي
متفاوت نيز در مراجع[ 12و  ]13فرآیندهایي را براي حراج
معکوس طراحي كردند .بيچلر 4و همکاران یک فرآیند حراج

تصميمگيرنده ميپردازد ،بهطوريكه این واحدها عمومي و
انعطافپذیر ميباشند[ .]28این تکنيک ،مبتني بر رویکرد
برنامهریزي خطي است كه هدف اصلي آن ،مقایسه و سنجش
كارایي تعدادي از واحدهاي تصميمگيرنده مشابه است كه
تعداد وروديهاي مصرفي و خروجيهاي توليدي متفاوتي
دارند .این واحدها ميتوانند شعب یک بانک ،مدارس،
بيمارستانها ،پاالیشگاهها ،نيروگاههاي برق ،ادارات تحت
پوشش یک وزارتخانه و یا كارخانههاي متشابه باشند .منظور
از مقایسه و سنجش كارایي نيز این است كه یک واحد
تصميمگيرنده در مقایسه با سایر واحدهاي تصميمگيرنده،
چقدر خوب از منابع خود در راستاي توليد استفاده كرده

در جدیدترین تحقيقات ارائهشده در سالهاي اخير
توماس و همکاران[ ]7در تحقيقي اثر ميزان شفافيت اطالعات
و دادهها را در ميزان سود بهدستآمده از فرآیند حراج
معکوس بررسي كردهاند .همچنين آنها دریافتند ميزان
شفافيت دادهها بر قيمتهایي كه توسط شركتكنندگان
حراج ارائهشده نيز تأثيرگذار است.
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منصوري وهسيني ]11[4مدلي را براي انتخاب برنده در
فرآیند حراج معکوس ارائه دادهاند .آنها یک فرآیند حراج
معکوس چند مشخصه چند كاالیي را در نظر گرفتهاند و
سپس براي حل مدل ارائهشده از روش آزادسازي الگرانژ2
استفاده نمودهاند .سپس جوابهاي بهدستآمده را با جوابهاي
حاصل از حل مدل با نرمافزار بهينهسازي استفادهشده مقایسه
كردهاند.
2
جين و یو [ ]12با در نظر گرفتن فرآیند حراج معکوس

است[ .]29اولين مدل تحليل پوششي دادهها  CCR2نام
دارد .مبناي شکلگيري این مدل ،تعریف كارایي بهصورت
نسبت یک خروجي به یک ورودي است.
بهعبارتدیگر ،در مدل  CCRبراي محاسبه كارایي فني،
بهجاي استفاده از نسبت یک خروجي به یک ورودي ،از
نسبت مجموع موزون خروجيها (خروجي مجازي) به مجموع
موزون وروديها (ورودي مجازي) استفاده ميشود.
مدل  CCRبراي تعيين باالترین نسبت كارایي و دخالت
دادن ميزان ورودي و خروجيهاي سایر واحدهاي تصميمگيرنده
در تعيين اوزان بهينه براي واحد تحت بررسي ،پيشنهاد شده
است .از این مدل ميتوان براي رتبهبندي سازمانها استفاده
كرد[.]28
با بررسي ادبيات موضوع حراج معکوس نتيجه گرفته ميشود
كه تحقيقات اندكي از برنامهریزي ریاضي براي مدلسازي
بحث حراج معکوس در زنجيره تأمين استفاده شده است كه
این مدلها فقط به بررسي چگونگي فرآیند تخصيص
تأمينكنندگانبرايبرآوردهكردن تقاضاي خریدار پرداختهاند.
همچنين مفروضات در نظر گرفتهشده در مدلهاي ارائهشده
سازگاري نزدیکي با واقعيتهاي موجود در فرآیند حراج
معکوس ندارند .به این دليل كه در واقعيت ،مفروضاتي از
قبيل ارائه تخفيفهاي متنوع ،انتخاب چندین تأمينكننده
براي ارضاء تقاضاي خریدار ،محدود بودن ظرفيت هر یک از
تأمينكنندگان و ...وجود داشته كه در مدلهاي ارائهشده
لحاظ نگردیدهاند .همچنين در مقاالت بررسيشده به این
موضوع كه در فرآیند حراج معکوس باید همسود تأمينكننده
و هم خریدار بيشينه شود ،توجه زیادي نشده است.

بهعنوان مکانيسمي براي تعيين قيمت یک فرآیند حراج بين
دو تأمينكننده و یک خریدار را در نظر گرفتهاند .آنها فرض
كردهاند قيمت پيشنهادي توسط تأمينكنندگان بهصورت
مخفي بوده و دیگر شركتكنندگان بهصورت احتمالي از
قيمت پيشنهادي اطالع دارند .همچنين آنها با استفاده از
تئوري بازي قرارداد بستهشده ميان خریدار و تأمينكنندگان
را در این مسئله مورد بررسي قرار دادهاند.
كوزو 2و همکاران[ ]27فرآیند حراج معکوس را در عمليات
حملونقل در نظر گرفتهاند .درواقع شركتهاي مختلف براي
بر عهده گرفتن حملونقل كاالهاي یک زنجيره تأمين به
رقابت ميپردازند .بيشينه كردن سود شركتهایي كه در
فرآیند حراج معکوس شركت كردهاند بهعنوان تابع هدف
مدل ارائهشده در نظر گرفتهشدهاست .راهبردهاي پيشنهاد
قيمت در فرآیند حراج معکوس نيز توسط آنها براي مسئله
مورد بررسي توسط ایشان بيان شده است.
 -1-1تحلیل پوششی دادهها

1

تحليل پوششي دادهها یک چارچوب تئوریک را براي
تحليل عملکرد و اندازهگيري كارایي ،فراهم ميآورد .مدل
مذكور شامل مجموعهاي از روشهاي برنامهریزي خطي است
كه مرز ناحيه كارا را با استفاده از دادههاي مشاهده شده
بنا ميكند و آنگاه به ارزیابي و اندازهگيري كارایي واحد
1- Mansouri & Hassini
2- Lagrangian Relaxation
3- Jin & Yu
4- Kuyzu
5- Data Envelopment Analysis

6- Charnes, A., W.W. Cooper, and E. Rhodes
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درصورتيكه اگر فقط خریدار سود خود را در فرآیند
حراج معکوس بيشينه كند ،اشتياق تأمينكنندگان براي
شركت در فرآیند حراج معکوس كاهش ميیابد .این درحالي
است كه با توجه به ماهيت بازارهاي جهاني ،تأمينكنندگان
براي شركت در فرآیند حراج معکوس نيز به دنبال دستيابي
به سود و كسب سهم بيشتري از تقاضاي خریدار ميباشند.
الزم به ذكر است در مقاالت بررسيشده معياري براي
سنجش قابليت شركت تأمينكننده در حراج معکوس در
نظر گرفته نشدهاست حالآنکه از دیدگاه خریدار تمام
تأمينكنندگان صالحيت كافي براي پاسخگویي تقاضاي
خریدار را ندارند كه در این مقاله براي حضور تأمينكنندگان
در فرآیند حراج معکوس ابتدا با استفاده از روش تحليل
پوششي دادهها صالحيت حضور هریک از تأمينكنندگان
بررسيشده و سپس تأمينكنندگاني كه قادر به شركت در
فرآیند حراج معکوس هستند ،براي تأمين تقاضاي خریدار
به رقابت ميپردازند .در ادامه با استفاده از رویکردي
دوسطحي ،سود تأمينكننده و خریدار بهصورت همزمان
بيشينه ميشود.
بهطور خالصه ميتوان بيان كرد كه براي مدلسازي
مسئله خریدار ،بهعنوان پيشرو و تأمينكنندگان بهعنوان
پيرو در نظر گرفته شدهاند .همچنين در بحث تدارک و تأمين
وجود مفهوم تخفيف بسيار مهم بوده كه تأمينكنندگان
براي جذب بيشتري از سهم بازار از آن استفاده ميكنند كه
در مقاالت بررسيشده این مفهوم كمتر مورد استفاده
پژوهشگران قرارگرفته است .با توجه به اهميت این موضوع
در این مقاله از مفهوم تخفيف در طراحي فرآیند حراج
معکوس استفاده شدهاست .در نهایت ميتوان نوآوريهاي
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اصلي این تحقيق و وجه تمایز آن را با تحقيقهاي قبلي
همانطوركه در جدول ( )1ذكر شدهاست ،در موارد زیر
بهصورت خالصه بيان كرد:
 -1براي نزدیکي به دنياي واقعي ،از مدلهاي پيشرو-
پسرو در فرآیند حراج معکوس استفاده شده است.
 -2ارائه مدل جدید با در نظر گرفتن تخفيف در فرآیند
انتخاب تأمينكننده با استفاده از حراج معکوس
 -3با توجه به معيارهاي متفاوت در هنگام پيشنهاد
هزینه (به عنوان مثال ویژگيهاي كيفيت محصول و زمان
تحویل آن) ،از مفهوم گروه براي كاال ( )Bundleاستفاده
گردیدهاست كه این مفهوم براي مدلي كه از حراج معکوس
و تخفيف براي انتخاب تأمينكننده بهطور همزمان در نظر
گرفته شدهباشد ،در مدلهاي موجود در ادبيات كمتر مورد
بررسي قرار گرفته است.
 -2در نظر گرفتن سود براي تأمينكنندگان كاالي
موردنياز خریداران كه در مدلهاي موجود در ادبيات كمتر
به آن پرداخته شدهاست.
 -5با توجه به وجود معيارهاي مختلف براي انتخاب
تأمينكننده ،از روش تحليل پوششي دادهها براي انتخاب
اوليه تأمينكنندگان براي شركت در فرآیند حراج معکوس
و در واقع فيلتر كردن تأمينكنندگان قبل از شركت در
فرآیند استفاده شده است كه در ادبيات مورد توجه قرار
نگرفته است.
 -6پيشنهاد یک روش حل ابتکاري كارا براي دستيابي به
جواب مدل جدید دوسطحي
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جدول ( :)1مطالعات اخیر مرتبط با این حوزه
مقاله

حراج معکوس

تخفيف در
فرآیند انتخاب
تأمينكننده

گروهبندي
محصوالت

سود
تأمينكنندگان

روش تحليل
پوششي
دادهها

مدل
پسرو

مدل
پيشرو

روش حل
ابتکاري

دقيق

پارک و
همکاران
[]11



-

-

-

-

-



-



توماس و
همکاران []7



-

-

-

-

-



-



چي []9



-

-



-

-



-



منصوري
وهسيني
[]25





-



-

-



جين و
جونفاگ []26



-

-

-

-







-



كوزو و
همکاران
[]27



-

-

-

-

-



-



هسيه و هوا
[]21



-



-

-





-



تساي و چو
[]23



-

-

-

-

-



-



هریس و رویو
[]17



-

-

-

-

-



-



وبر []18



-

-

-

-

-



-



این تحقيق

















-

گروه گفته ميشود .در مسئله بررسيشده خریدار بهعنوان
پيشرو ،ابتدا گروه موردنظر خود را مشخص كرده سپس
باید تأمينكنندگان با توجه به گروه مشخصشده و در نظر
گرفتن سود خود ،اقدام به اعالم ميزان و قيمت قابل برآورد
در فرآیند حراج كنند .عالوهبر این در ارائه قيمت پيشنهادي
توسط تأمينكنندگان ،از مفهوم تخفيف كلي استفاده شده
است .در این مفهوم ،با توجه به ویژگي اقتصادي تنظيم
قيمت در هنگام افزایش ميزان تقاضاي برآوردشده توسط
تأمينكننده ،قيمتهاي پيشنهادي كاهش ميیابد.
روند تعيين متغيرها به اینگونه است كه در سطح اول
خریدار به عنوان پيشرو گروه مورد نظر خود را تعيين كرده
و در مرحله بعد تأمينكنندگان قيمتها و ميزان كاالي
برآورده شده را مشخص ميكنند.

 -2تعریف مسئله
فرآیند حراج معکوس در این مقاله با استفاده از یک
برنامهریزي خطي دوسطحي مدلسازي شده است .براي
توضيح روند اتفاق افتاده در حراج و شفافتر شدن موضوع
فرض ميشود كه یک خریدار ،به مقدار مشخصي از یک نوع
كاال ،اعالم نياز ميكند كه براي نياز خود نيز ویژگيهاي
مشخصي را در نظر گرفته است و هر یک از این ویژگيها
خود سطوح برآورده شدن متفاوتي داشته باشند ،براي مثال
فرض كنيد كه كاالي مدنظر شامل ویژگيهاي كيفيت،
زمان تحویل و گارانتي باشد و هر یک از این ویژگيهاي به
ترتيب  3 ،2و  2سطح دارند در این صورت ،كل تعداد
تركيبات مختلف انتخاب كاال در هر یک از این سطوح برابر
 2×3×2=22ميشود كه به هر یک از این تركيبات یک
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در مدل ارائهشده ،ابتدا با استفاده از مدل  CCRتحليل
پوششي دادهها ،تأمينكنندگاني كه مجاز به ورود در فرآیند
حراج بودهاند را تعيين كرده و سپس با یک عمليات
فيلترسازي وارد فرآیند حراج ميشوند و بعد از آن با
مشخص شدن تأمينكنندگاني كه قادر به شركت در حراج
هستند مدل دوسطحي براي تعيين برنده و همچنين ميزان
كاالي تخصيصیافته به هر یک از تأمينكنندگان مشخص
ميشود.
دليل استفاده از مدل  CCRدر این مقاله رتبهبندي
تأمينكنندگان بودهاست .در واقع در بين مدلهاي تحليل
پوششي دادهها مدل  CCRقادر به رتبهبندي واحدهاي
تصميمگيري است[ .]23در ادامه عالئم استفادهشده در
مدل معرفي ميگردند و پس از آن مدل ریاضي مورد
بررسي قرار ميگيرد.
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: Wi
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محدودیتهاي مسئله اضافه كرده و مسئله تک سطحي
ميشود .الگوریتمهاي شمارشي برمبناي روشهاي جستجوي
نقاط گوشهاي بنا شدهاند .هر مسئله دوسطحي كه داراي
جواب بهينه محدود باشد به این معناست كه نقطه بهينه
در یکي از نقاط گوشهاي كه توسط محدودیتهاي مسئله
رهبر و مسئله پيرو به وجود آمده است ،قرار دارد[.]31
همين ایده در تحقيقات دیگري با در نظر گرفتن اینکه
فضاي جواب مسئله محدود ميباشد ،استفاده شدهاست
[ .]32-32تحقيقات دیگري نيز براساس جستجوي شمارشي
نقطه بهينه عمل كردهاند[ .]39-35روشهاي تغيير ساختاري
بيشتر از شرایط بهينگي كان تاكر براي تبدیل مسئله چند
سطحي به تک سطحي استفاده كردهاند.
2
شي 3و همکاران[ ،]21بياالس و كاروان [ ]32و هانسن
و همکاران [ ]21از شرایط بهينگي كانتاكر براي تبدیل
مسئله چند سطحي به تک سطحي استفاده كردهاند .باید
در نظر داشت كه روش كان تاكر درزمانيكه سطح باالیي
داراي محدودیتهاي اختصاصي مربوط به خود باشد ،نواقصي
دارند كه شي و همکاران با ارائه توسعه روش كان تاكر براي
حل این مشکل راهحلي پيشنهاد دادهاند[.]22
در تحقيقات بررسيشده ،متغيرهاي تصميم مسائل
بررسيشده همگي پيوسته بودهاند ،حال آنکه در بسياري از
سيستمها رهبر تصميماتي را دارد كه بهصورت عدد صحيح
یا باینري هستند .در ادبيات موجود ،توجه بسيار كمي به
این نوع مسائل شدهاست و از تحقيقات موجود ميتوان به
تحقيقي[ ]37كه در آن بهصورت ضمني از الگوریتمهاي
شمارشي براي دستيابي به منطقه شدني استفاده شده،
اشاره كرد .آنها در این تحقيق از روش شاخه و كران براي
حل مسئله استفاده كردهاند.
5
در تحقيقي دیگر ون و یانگ [ ]23مسئلهاي را بررسي
كردهاند كه فقط مسئله سطح باالیي متغيرهاي گسسته
داشته و مسئله سطح پایيني متغيرهاي پيوسته داشته است.
در تحقيق دیگري فاسيکا 6و همکاران[ ]22الگوریتمي را
ارائه دادهاند كه براساس برنامهریزي پارامتریک و تحليل
حساسيت فضاي جواب مسئله پيرو را براساس عکسالعملهاي
منطقي قابلانتظار به چندین زیرمجموعه تقسيم ميكند و

مدل ارائهشده براي انتخاب تأمينكنندگان برنده در
فرآیند حراج معکوس پيشنهاد شدهاست .در این مدل،
عالوه بر تعيين برنده فرآیند حراج ،ميزان كاالي تأمينشده
توسط هر یک از تأمينكنندگان نيز تعيين ميشود .روابط
( )1تا ( )2محدودیتهاي مربوط به تعيين ميزان كارایي
است و در واقع مدل  CCRبراي بهدستآوردن كارایي
واحدها استفاده شدهاست .محدودیت ( )5و ( )6براي تعيين
تأمينكنندگاني كه قادر به شركت در مناقصه هستند،
ميباشد .در رابطه ( ،)7سود بهدستآمده براي خریدار
بيشينه ميشود ،درحاليكه در رابطه ( )8ميزان سود
بهدستآمده براي تأمينكنندگان بيشينه ميشود .محدودیت
( )9بيان ميكند كه فقط یک گروه توسط خریدار انتخاب
شود .محدودیت ( )11بيان ميكند كه تقاضاي خریدار باید
توسط مجموعه تأمينكنندگان پاسخ داده شود .محدودیت
( )11و ( )12بيان ميكند كه در صورت انتخاب گروه
توسط خریدار ،تأمينكنندگان ميتوانند از آن گروه ویژگي،
كاالي خود را تأمينكنند ،همچنين در محدودیت بعدي
امکان شركت براي تأمينكنندگاني كه بعد از فيلترسازي
در مرحله اول تعيينشدهاند ،در نظر گرفته شدهاست.
محدودیتهاي ( )13و ( )12نيز مربوط به سطوح تخفيف
فعالشده براي هر یک از تأمينكنندگان است .آخرین
محدودیت ( )15نيز مربوط به بازه متغيرها است.
 -9روش حل
در ادبيات ،روشهاي دقيقي كه براي حل مسائل
دوسطحي كه بهصورت عدد صحيح مختلط خطي هستند
بسيار كم و محدود است .البته براي حل مسائل دوسطحي
كه متغير عدد صحيحي در مسئله سطح پایين (پيرو) وجود
ندارد روشهاي زیادي پيشنهادشده است كه بهصورتكلي
ميتوان این روشها را به دودسته كلي روشهاي شمارشي1
و روشهاي تغيير ساختاري 2تقسيم كرد[ .]31روشهاي
شمارشي به نوع مسئله دوسطحي مورد بستگي دارد كه در
آن باید جواب بهينه مسئله در یک نقطه گوشهاي كه
متعلق به یک منطقه شدني توسط محدودیتهاي سطح
باالیي یا سطح پایيني به وجود آمده است ،قرار داشته باشد.
روشهاي تغيير ساختاري ،مسئله دوسطحي را به مسئله
تک سطحي تبدیل ميكنند ،براي مثال با استفاده از
شرایط كان تاكر سطح پایيني را بهصورت محدودیت به

3- Shi
4- Bialas & Karwan
5- Wen & Yang
6- Faísca

1- Enumeration
2- Reformulation
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حالت كه هم سود خریداران و هم تأمينكنندگان را بيشينه
ميكند مشخص ميشود .در روش حل ارائهشده زمان حل
وابستگي زیادي به تعداد گروههاي ویژگي انتخابي توسط
خریدار دارد و در قسمت بعد این وابستگي بررسي ميشود.

در هریک از این زیرمجموعهها جواب بهينه مشخص
ميشود[.]22
گوموس و فالدس ]25[1دو روش قطعي براي بهينهسازي
یک مسائل غيرخطي دوسطحي ارائه دادهاند .اولين روش
براي حالتي است كه مسئله سطح باالیي متغيرهاي عدد
صحيح و غيرخطي و مسئله داخلي متغيرهاي پيوسته و
غيرخطي ارائه كرده باشد .دومين روش براي حالتي است
كه تابع هدف سطح باال داراي متغيرهاي عدد صحيح و
غيرخطي و سطح پایيني نيز داراي متغيرهاي عدد صحيح
ارائه كرده باشد .ازاینرو ،براي حل مدل از یک روش
ابتکاري استفاده شدهاست .در این روش با توجه به مفهوم
پيشرو بودن خریدار ،فرض شدهاست خریدار گروه انتخابي
خود را براي تأمينكنندگان مشخص كرده ( xbتعيين
ميشود) در واقع نوع گروه ویژگي انتخابي توسط خریدار
انتخاب ميشود و سپس تأمينكنندگان براساس گروه
ویژگي انتخاب شده توسط خریدار به پيشنهاد قيمت و
همچنين مقدار كاالي قابل تأمين ميپردازند كه این مقادیر
ب راساس سطوح تخفيف و نوع گروه انتخاب شده و همچنين
ظرفيت هر یک از تأمينكنندگان است .در واقع بعد از
تعيين گروه ویژگي انتخاب شده ،خریداران به رقابت براي
بهدستآوردن سود بيشتر در فرآیند حراج ميپردازند و
متغيرهاي تخصيص بر این اساس مشخص ميشوند.
با حل مدل با تابع پيرو و محدودیتهاي موجود ،قيمت
و تعداد كاالي تأمينشده توسط تأمينكننده مشخص
ميشود .حال بعد از مشخص شدن قيمت و تعداد كاالي
تأمينشده توسط هر تأمينكننده ،مقدار تابع هدف پيشرو
به دست ميآید .حال به تعداد گروههاي ویژگي موجود ،این
فرآیند براي تمام گروههاي قابل انتخاب توسط خریدار،
بررسيشده و بهترین جواب بهعنوان جواب بهينه مسئله
انتخاب ميشود .درواقع روش حل پيشنهادي در حوزه
روشهاي دقيق قرار ميگيرد .در شکل ( )1فلوچارت
الگویتم حل مسئله نشان داده شده است .در واقع تعداد
تکرار روش حل ذكر شده به تعداد گروههاي ویژگي در نظر
گرفتهشده توسط خریدار بستگي دارد .براي مثال اگر یک
خریدار  111حالت ویژگي براي كاالهاي مورد نيازش در
نظر گرفتهباشد مدل باید 111بار اجرا شده تا تمام حاالت
ممکن در نظر گرفتهشود و بعد از این تعداد تکرار بهترین

تعيين تعداد گروه مشخصه ها
)(N
)(n=0

حل مدل پيرو
(حل تابع هدف پيرو با محدودیت هاي
() )10(-)15

بدست آوردن تابع هدف پيشرو
(حل رابطه ( )7با توجه به جواب هاي بدست
آمده از مرحله قبل)
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بلي

اگر
)(n<= N
خير

اعالم جواب هاي بدست آمده

تعيين جواب بهينه

شکل( :)1فلوچارت الگوریتم حل ابتکاری

 -1نتایج عددی
در این قسمت نتایج حاصل از حل مدل ارائهشده در
ابعاد كوچک ،متوسط و بزرگ نشان داده شدهاست .با بررسي
نتایج بهدستآمده صحت و درستي مدل و روش حل
پيشنهادي آزمایش شدهاست .نکته قابل توجه در ارزیابي
روش حل این است كه زمان حل مدل براي تمام ابعاد
مخصوصاً در ابعاد خيلي بزرگ بسيار معقول ميباشد كه
نشاندهنده قابليت روش حل ارائهشده از نظر زمان حل
مسئله است .در ادامه پس از معرفي چگونگي در نظر

1- Gümüş & Floudas
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تعيين گروه انتخاب شده توسط خریدار()Xb=1
)(n=n+1
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تأمينشده توسط هر یک از تأمينكنندگان نيز تعيين
ميشود.

گرفتن عوامل ،نتایج و زمان حاصل از حل مدل در ابعاد
مختلف ،ارائه شدهاست.
در مرحله اول ،براي حل مدل تحليل پوششي دادهها،
مسئله ابعاد كوچک با  2معيار ورودي و  3معيار خروجي و
 11تأمينكننده ،متوسط با  5معيار ورودي و  5معيار
خروجي و  51تأمينكننده و بزرگ براي  11معيار ورودي،
 11معيار خروجي و  111تأمينكننده حلشده و كارایي
تأمينكنندههاي براي استفاده در مرحله بعد محاسبه شده
است .در مرحله دوم با توجه به نتایج مرحله قبل ،مسئله با
در نظر گرفتن  2سطح تخفيف و براي ابعاد كوچک با 11
تأمينكننده و  21گروه مشخصه (عامل اصلي كيفيت در
نظر گرفته شدهاست) ،متوسط با  51تأمينكننده و 111
گروه مشخصه و بزرگ با  111تأمينكننده و  211گروه
مشخصه حلشده و نتایج آن در جدول ( )2مشاهده
ميشود .در مسائل حلشده ،ارزش هر گروه ( )Vabداراي
توزیع یکنواخت در بازه [ ]51-155و قيمت ارائهشده
توسط هر تأمينكننده ( )pibkدر سطح تخفيف  1داراي

جدول ( :)2زمان حل مدل با استفاده از روش ابتکاری
پیشنهادی
ابعاد مسئله

ابعاد كوچک

ابعاد متوسط

ابعاد بزرگ

زمان حل
(ثانيه)

79

219

373

جدول ( :)9اعتبارسنجی روش حل با استفاده از گمز در ابعاد
کوچک
روش
حل

تابع پيشرو

تابع پسرو

سود كل

دقيق

2725232

5959812

2188523

ابتکاري

2726392

595913

2187225

ميزان
خطا
1.1116

همانطوركه در جدول ( )2مشاهده ميشود با افزایش
ابعاد مسئله زمان حل افزایش یافته است ولي زمان حل
مسئله بسيار معقول ميباشد كه نشان از كارایي روش حل
پيشنهادي براي مسئله دارد.
نتایج حاصل از حل مدل با روش ابتکاري براي ابعاد
كوچک در این مقاله بهصورت كامل گزارش شدهاست و در
جدول ( )2قابلمشاهده است .همچنين اعتبارسنجي مدل و
حل آن با استفاده از نرمافزار  GAMSصورت گرفتهاست
كه در جدول ( )3ذكر شدهاست .همانطوركه در جدول
( )2قابل مشاهده است ،پارامتر ضریب قدرت تابع هدف
پيشرو بيشتر از مقدار  1/5در نظر گرفته شدهاست .با تغيير
این مقدار مشاهده ميشود كه سود بهدستآمده با بيشتر
شدن ضریب قدرت تابع هدف پيشرو افزایش ميیابد .ازاینرو،
ميتوان دریافت در این مسئله با اطالعات فرض شده اهميت
تابع هدف پيشرو نسبت به تابع هدف پيرو بيشتر است كه
این نتيجهگيري در جدول ( )5قابل مشاهده ميباشد.

توزیع یکنواخت در بازه ] 21و  [15و سطوح تخفيف بعدي
هركدام با توزیع یکنواخت در بازه ] 5و  [1كه از سطح
تخفيف قبل از خود كم ميشوند ،است .عالوهبر این هزینه
صرف شده تأمين كاال براي هر تأمينكننده ( )cibبا توزیع
یکنواخت ] 12و  [11تعيين ميشود .ظرفيت هر
تأمينكننده براي هر گروه مشخصه ( )capikاز توزیع
یکنواخت ] 6111و  [5111پيروي ميكند .سطوح تخفيف
( )rikنيز در  2سطح تخفيف به ترتيب از توزیع یکنواخت
در بازههاي ] 611و  911] ،[311و  1211] ،[611و [911
و ] 1511و  [1211پيروي ميكند .همچنين حداقل كارایي
موردنظر براي خریدار در مثالهاي ارائهشده  1.6و تقاضاي
خریدار از توزیع نرمال با ميانگين  7511و واریانس 211
تبعيت ميكند.
در جدول ( )2نتایج زمان حل مدل ارائهشده با استفاده
از نرمافزار  GAMSدر ابعاد مختلف كوچک ،متوسط و بزرگ
اعالم شده است .مدل ارائهشده ،براي انتخاب تأمينكنندگان
برنده در فرآیند حراج معکوس پيشنهاد شده است ،در این
مدل ،عالوه بر تعيين برنده فرآیند حراج ،ميزان كاالي
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جدول ( :)1جوابهای مسئله در ابعاد کوچک
ضریب قدرت تابع
هدف پيشرو

1

151

2726392

595913

2187225

2

99

1361188

622163

1138681

3

73

686262

611122

2.663721

2

121

1911712

616879

1522557

5

92

1228361

619289

1125639

6

65

259119

582357

2.296621

7

82

926252

618352

825122

8

121

1928239

621253

1536283

9

91

1121365

613958

9.983122

11

56

231618

638853

11

151

2715732

638236

12

91

1131971

616258

1.977317

13

121

1911359

627721

1525567

12

122

1982662

611839

1572515

15

111

1662731

621725

1351135

16

51

82188

615322

2.222185

17

93

1229231

631517

1129913

18

51

112119

632296

1.162632

19

51

112331

627319

2.261227

21

67

518181

611158

1.539122

5.353781
2185285

جدول ( :)5مقایسه سود بهدستآمده با توجه به ضریب قدرت تابع هدف پیشرو
ضریب قدرت تابع هدف پيشرو

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

مجموع سود بهدستآمده حاصل از
فرآیند حراج معکوس

18212915

19371752

21238616

21716225

22872262

شکل ( )2نشان ميدهد كه افزایش تعداد تأمينكنندگان
منجر به افزایش سود خریدار ميشود .این امر به این سبب
است كه طبق فرآیند حراج معکوس مدل شده ،هرچه بر
تعداد تأمينكنندگان افزوده شود ،با توجه به رقابت داخلي
تأمينكنندگان براي برنده شدن در فرآیند حراج معکوس و
در نتيجه آن ،كاهش قيمت پيشنهادي تأمينكنندگان،
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ميزان سود خریدار بيشتر خواهد شد .بنابراین ،ميتوان
نتيجهگيري كرد كه در دنياي واقعي اگر بتوان تعداد
تأمينكنندگان را در فرآیند حراج معکوس افزایش داد
ميتوان سود خریدار و در نتيجه آن سود كل زنجيره را نيز
افزایش داد.
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شکل ( :)2مقایسه سود بهدستآمده خریدار با توجه تعداد تأمینکنندگان

شکل ( :)9مقایسه سود بهدستآمده خریدار و تأمینکنندگان با توجه به تعداد سطوح تخفیف

در شکل ( )3سود بهدست آمده از فرآیند حراج معکوس،
با توجه به تعداد سطوح تخفيف در نظر گرفته شده توسط
تأمينكنندگان شركتكننده در حراج مورد بررسي قرار گرفته
است .همانطوركه مشاهده ميشود با افزایش تعداد سطوح
تخفيف سود هر دو طرف افزایش یافته است ولي سود
خریدار با شيب بيشتري افزایش یافته ،زیرا خریدار قدرت
انتخاب بيشتري در انتخاب تأمينكنندگان با قيمتهاي
پایينتر را داشته است هر چند كه با افزایش تعداد سطوح
تخفيف سود تأمينكنندگان نيز افزایش یافته است زیرا با
این امر تعداد تأمينكنندگان برندهشده در فرآیند حراج
افزایش ميیابد و در نتيجه مجموع سود تأمينكنندگان نيز
افزایش خواهد یافت.

 -5نتیجهگیری و جمعبندی
انتخاب تأمينكننده یکي از فعاليتهاي مهم و حياتي
هر یک از زنجيرههاي تأمين است كه در سالهاي اخير به
دليل گسترش زنجيرههاي تأمين و همچنين جهانيشدن
آنها این امر دچار پيچيدگيهاي فراواني شدهاست .یکي از
راهكارهایي كه موجب كاهش پيچيدگي فرآیند انتخاب
تأمينكننده ميشود استفاده از مفهوم حراج معکوس است.
در این مقاله با استفاده از مدلسازي ریاضي دوسطحي
فرآیند حراج معکوس براي انتخاب تأمينكنندگان طراحي
شدهاست به نحويكه در پایان فرآیند حراج هم خریدار
(پيشرو) و هم تأمينكنندگان (پيرو) راضي باشند و به اهداف
موردنظرشان دست یابند .استفاده از مدلسازي دوسطحي
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موجب شده است كه بيشتر اهداف خریدار مورد توجه قرار
بگيرد درحاليكه تأمينكننده نيز از شركت در فرآیند حراج
سود ميبرد .در این مقاله استفاده از مفهوم تحليل پوششي
دادهها نيز موجب شده تا تأمينكنندگاني قادر به شركت در
فرآیند حراج باشند كه حداقل صالحيت از نظر خریدار را
داشته باشند .استفاده از مدل ارائهشده در این مقاله ميتواند
پيچيدگي فرآیند انتخاب تأمينكنندگان را در بسياري از
سازمانها و شركتها كاهش دهد به عنوان مثال از جمله
كاربرد این مدل در دنياي واقعي ميتوان صنایع غذایي را
در نظر گرفت و تحویل كاالهاي غذایي را نام برد.
به بياني دیگر این محصوالت تاریخ انقضایي دارند و
زماني كه مدت كمي تا رسيدن به این تاریخ فاصله داشته
باشد ،تأمينكنندگان حراج را براي این محصوالت با در نظر
گرفتن گروهبندي 1مي توانند لحاظ كنند و همچنين اگر
براي یک محصول چند تأمينكننده وجود داشته باشد با
استفاده از روش تحليل پوششي دادهها ميتوان آن را فيلتر
كرده و تأمينكنندگاني را كه داراي صالحيت هستند در
نظر گرفت .با توجه به تعداد تأمينكنندگان موجود باید
سود خریدار را بيشينه كرده و با سود بهدست آمده براي
تأمينكنندگان مقایسه كرد تا بتوان یک اختالف منطقي
بين سود تأمينكننده و خریدار را برقرار كرد .همچنين در
این مقاله براي محصوالت پيشنهادي توسط تأمينكنندگان
ویژگيهاي متفاوتي از قبيل كيفيت زمان تحویل و ...در
نظر گرفته شدهاست و بيشتر عامل كيفيت بهعنوان عامل
اصلي در نظر گرفته شدهاست .در نهایت ميتوان به یک سري
نتایج مدیریتي با توجه به مدل ارائه شده و نوآوري حاضر
در این مقاله اشاره كرد .با توجه به در نظر گرفتن حراج
معکوس در مدل ارائه شده ،هرچه تعداد تأمينكنندگان
افزایش یابد سود خریدار نيز بيشتر خواهد شد ،با این وجود
یکي از عوامل مهم براي كسب سود بيشتر خریدار ،تعداد
تأمينكنندگان هر شركت یا كارخانه و ..است و از طرفي
روش تحليل پوششي دادهها تأمينكنندگاني كه صالحيت
بررسي را با توجه به معيارهاي الزم ندارند را فيلتر خواهد
كرد.
براي تحقيقات آتي ميتوان عدم قطعيت در عوامل
مختلف مدل از قبيل ظرفيت هر دسته براي تأمينكنندگان
را در نظر گرفت و ارزش آن دسته را براي خریدار بهصورت
1- Boundling
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فازي در نظر گرفته و سپس از برنامهریزي فازي براي
مدلسازي مسئله بهره برد .همچنين توسعه روشهاي
مناسب براي حل برنامهریزي دو سطحي ارائهشده ميتواند
مورد توجه محققان قرار بگيرد .در نظر گرفتن هزینههاي
عملياتي بهصورت جزئي براي تأمينكنندگان و همچنين
استفاده از الگوها و الگوریتمهاي پيشنهاد قيمت در فرآیند
حراج معکوس از دیگر كارهایي است كه در این زمينه
نيازمند توجه بيشتري است ،همچنين در این مقاله قيمت
پيشنهادي توسط تأمينكنندگان براساس سطح تخفيف
تغيير ميكند ،درحاليكه ميتوان با در نظر گرفتن این
عامل به عنوان یک متغير پيوسته مدل را به گونهاي
طراحي كرد كه قيمت پيشنهادي تأمينكنندگان براي هر
یک از ویژگيهاي گروه كاال توسط مدل بهينهسازي و با
استفاده از تئوري بازيها تعيين شود.
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