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 شبيه سازي زنجيره تامين با استفاده از عامل هاي هوشمند
 ٣خوش الحانفريد ، ٢عابدزادهمصطفي ، ١فرهاد اعتباري

 دانشگاه خواجه نيرالدين طوسي
f_etebari@sina.kntu.ac.ir 

 
 چکيده

ده است از تکنولوژي در اين تحقيق سعي ش. بهبود عملکرد زنجيره تامين يکي از مباحث عمده در دنياي رقابتي امروز مي باشد
در اين بررسي شاخص هاي موجود براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين به دو . عامل هاي هوشمند در زنجيره تامين استفاده گردد

شاخص هاي مالي شامل هزينه سطوح زنجيره تامين و . دسته شاخص هاي مالي و شاخص هاي عملکردي تقسيم بندي شده است
يکي از پديده هاي اصلي هزينه زا در زنجيره .  اثر ضربه شالقي و نرخ بازپرسازي موجودي مي باشدشاخص هاي عملکردي شامل

. رديگتامين، پديده ضربه شالقي مي باشد که در اين تحقيق تاثير عامل هاي هوشمند در تعديل اين پديده مورد بررسي قرار مي 
 ابتدا عملکرد يک زنجيره تامين سه سطحي بدون .ته مي باشدروش مورد استفاده در اين تحقيق شبيه سازي سيستم هاي گسس

 و شاخص هاي شده و سپس عامل ها وارد مدل گردد و شاخص هاي موجود اندازه گيري مي شدهوجود عامل هاي هوشمند بررسي 
 .رديگ و با وضعيت قبلي مقايسه و کارايي آن مورد بررسي قرار مي گشتهمدل جديد بررسي 

 شبيه سازي -ضربه شالقي- شاخص- عامل هاي هوشمند-نجيره تامينز:واژه هاي کليدي
 
  مقدمه-۱

بکارگيري عامل هاي هوشمند در .زنجيره تامين مي باشندعملکرد عامل هاي هوشمند داراي پتانسيل بااليي براي بهبود 
ک از اجزاي اين زنجيره زنجيره تامين باعث افزايش انعطاف پذيري اين زنجيره شده و قدرت پاسخگويي به تغييرات هر ي

، زمان فرايندهاي انساني و سطوح موجودي و دفعات  اين امر تاثيرات مثبتي در زمان سفارش دهي. را افزايش مي دهد
 ها مي توانند از جانب اعضاي زنجيره تامين با استفاده از ويژگي هاي استقالل و قدرت عامل. کمبود موجودي دارد

 .تصميم گيري نقش ايفا نمايند

 يک سيستم کامپيوتري مي باشد که در محيط خاصي قرار گرفته و قابليت انجام اقدامات مستقلي را در اين عامل "
 در حالت عادي، شامل مجموعه اي از اقدامات مي عامل يک ]۱۰[."محيط، به منظور تامين نيازهاي طراحي دارا مي باشد

مسئله اصلي که مطرح مي .  بر روي محيط خارجي مي باشداملعاين مجموعه اقدامات نشاندهنده قابليت تاثير . باشد
باشد تصميم گيري در اين خصوص مي باشد که کداميک از اکشن ها به منظور برآورده نمودن اهداف طراحي به بهترين 

سئوال  را يک موجوديت هوشمند در نظر بگيريم؟ اين سئوال، مانند عامل چه زماني ما بايستي . وجه، بايستي اجرا شوند
يکي از راه هاي پاسخ دادن به اين سئوال طرح شده، فهرست نمودن مجموعه اي از . مي باشد" هوشمندي چيست"

 پيشنهاد شده عاملاين مجموعه از توانمنديها براي يک .  هوشمند انتظار داريمعاملتوانمنديها مي باشد که ما از يک 
 :است

مند، قادر به درک محيط خارجي و نشان دادن عکس العمل نسبت  هاي هوشعامل : (Reactivity)قدرت عکس العمل 
 .به تغييرات رخ داده در محيط خارجي به منظور پاسخ دادن به اهداف طراحي مي باشند

 هاي هوشمند قادر مي باشند رفتاري را در جهت ارضاي اهداف طراحي، عامل : (Proactiveness)قدرت پويشگري 
 .دبصورت آغازگرايانه انجام دهن

                                                 
دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي   1  

  2 گروه مهندسي صنايع- عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
  3  گروه مهندسي صنايع-عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 
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 هاي هوشمند قادر مي باشند با يکديگر ارتباط برقرار کنند تا اينکه نيازهاي عامل : (Social ability)توانايي اجتماعي 
 ]۱۰[.طراحي را تامين نمايند

زنجيره تامين شبکه اي از سازمان ها مي باشد که با ارتباطي باالدستي به پايين دستي، در فرايندها و فعاليت هايي 
 ]۱۳[. مشتري نهايي، توليد ارزش مي کنند به صورت محصوالت و خدمات ارائه شده بهدرگيرند و

 طول در يموجود يپراکندگ اطالعات، يگذار اشتراک به حالت در که است شده اثبات انجام گرفته يک بررسي در

 شيافزا يينما بصورت يپراکندگ نيا ،يگذار اشتراک عدم حالت در و افتهي شيافزا يخط صورت به بايتقر نيتام رهيزنج
 سطح نيتر نييپا در يمشتر يتقاضا اطالعات که باشد يم نيا اطالعات يگذار اشتراک به از منظور .کند يم دايپ

ت اطالعات يمرکز آنرا Chen et al.(2000,p.439) که کند يم دايپ انتقال رهيزنج سطوح يتمام به عايسر ره،يزنج
 ]۴[.نامد ي م ٤تقاضا

مقاالت مشابهي .  باز مي گرددForrester(1958,1961)يي که در زمينه اثر ضربه شالقي انجام شد به اولين فعاليتها
 در زمينه ناپايداري موجودي ارائه Kahn(1987),Blinder(1982,1986),Blanchard(1983)قبل از آن توسط 

 Sterman(1989)ارائه گرديد و  در انتهاي دهه پنجاه MIT بازي نوشيدني معروف براي اولين بار از ]۵[.شده است
-Kaminsky and Simchi. يافته هاي عمده حاصل از مطالعه خود در اين زمينه را ارائه داد

Levi(1998),Kaminsky et al.(2000)۳[. نتيجه کامپيوتري بازي نوشيدني را ارائه نمودند[ 

Lee et al.(1997a,b)ل موجودي غير صفر، سفارش محموله ، زمان تحوي  پنج علت عمده پردازش تقاضاي در دست
 ]۶[ .اي ، نوسان قيمت و سهميه بندي و کمبود را براي ايجاد پديده ضربه شالقي در زنجيره تامين ارائه نمودند

Lee et al. يک سفارش رگرسيوني درجه يک سطح زنجيره و  در مدلي ساده از زنجيره تامين با دوAR(1) را بررسي 
 عامل پيش بيني تقاضا را به عنوان يک عامل عمده در ايجاد پديده ضربه شالقي در Chen et al.(2000)  ]۳[.نمودند

 باشد آنها يک حد پاييني AR(1)درحاليکه تقاضا داراي حالت خودرگرسيوني درجه يک . زنجيره تامين بررسي نمودند
ها از روش پيش بيني ميانگين را براي ميزان ضربه شالقي در زنجيره تامين دو سطحي، با فرض اينکه خرده فروش 

وي اين مقدار را براي زماني که از روش پيش بيني . متحرک براي پيش بيني زمان تحويل استفاده نمايند ارائه نمود
 ]۵[.هموارسازي نمايي استفاده مي شود نيز گسترش داد

در اين . تامين کمي گردد است سعي شده است که تاثير ضربه شالقي در زنجيره گرفتهانجام  که يگري ددر تحقيق
در اين تحقيق نتيجه گيري شده است که اثر ضربه شالقي .  استفاده شده است(R,S)بررسي از خط مشي سفارش دهي 

وجود زمان تحويل، قطعي . در نتيجه دخالت انسان و اختالالت موجود در جريان اطالعات در زنجيره تامين بوجود مي آيد
در اين بررسي ثابت شده است که در حالت به .  شالقي در طول زنجيره تامين مي گردديا احتمالي، باعث تشديد ضربه

اشتراک گذاري اطالعات، اثر ضربه شالقي بصورت خطي و در حالت عدم اشتراک گذاري بصورت نمايي افزايش پيدا مي 
 ]۴[.کند

.  مديريت مي شود، بحث شده است بر روي مفاهيم زنجيره تامين هوشمند که توسط عاملهاي هوشمنديگريددر بررسي 
 :نتايج اصلي اين بررسي عبارتنداز

در موارد مطالعه شده که سياست هاي سفارشدهي بهينه بصورت تحليلي و محاسباتي مشخص مي شوند،  •
 .عاملهاي هوشمند سريعتر حالت بهينه را کشف مي نمايند

ه است، به اين نتيجه مي رسيم که در حالتيکه سياست هاي سفارشدهي بهينه بصورت تحليلي شناخته شد •
 .جواب هاي بهينه تقريبا معادل مي باشند

                                                 
4 Centralized demand information 
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در حالتهاي مشابهي که سياست هاي سفارشدهي بهينه، بصورت تحليلي شناخته نشده، عاملهاي هوشمند مي توانند 
 ]۷[.سياستهاي مناسبي را اتخاذ نمايند

س سه روش پيش بيني براي سيستم موجودي ساده با درتحقيق ديگري که توسط انجام شده اثر ضربه شالقي بر اسا
نتايج نشان مي دهد که روشهاي پيش بيني نقش مهمي را در تعيين تاثير زمان .  بررسي شده استAR(1)تقاضاي 

در حالت کلي، افزايش زمان تحويل بدون توجه به روش پيش بيني . تحويل و همبستگي تقاضا بر روي ضربه شالقي دارد
 ]۵[.ضربه شالقي مي گردد ولي اندازه تاثير به روشهاي پيش بيني وابسته مي باشدباعث افزايش 

 نشان داده شده است که در صورت عدم به اشتراک گذاري ن انجام شده است،يره تامي زنجي که بر رويبررسدر 
ت زير افزايش پيدا بصور)  امkسطح (اطالعات، واريانس در هر مرحله بصورت مضربي از مراحل قبلي در زنجيره تامين 

 ]۸[ :مي کند
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 kسطح (و در صورت به اشتراک گذاري اطالعات، واريانس در هر مرحله بصورت مجموع مراحل قبلي در زنجيره تامين 
 ]۸[:، بصورت زير افزايش پيدا مي کند) ام

 

 ) ۲(              

که در اثر الگوريتم هاي پيش بيني در روش مرور پريوديک ايجاد شده و روش هاي تاثير ضربه شالقي  يگريددر تحقيق 
در روش بازپرسازي مرور . بازپرسازي جديدي که مي تواند تغييرات را به مقدار زيادي کاهش دهد پيشنهاد شده است

است که در تمامي متدهاي در اين مقاله ثابت شده . پريوديک، انواع متدهاي پيش بيني مورد استفاده قرار گرفته است
در روش مرور . پيش بيني که در روش مرور پريوديک مورد استفاده قرار گرفته است، اثر ضربه شالقي بوجود مي آيد
 . پريوديک، پديده ضربه شالقي، زماني که از روش پيش بيني استفاده مي شود غير قابل اجتناب مي باشد

در اين مقاله تابع انتقال و منحني  پاسخ براي روش هاي . رل مي باشدروش مذکور در اين تحقيق بر اساس روش کنت
 ]۳[.بازپرسازي موجودي ترسيم شده است

در اين مدل، تقاضا با استفاده از .  زنجيره تامين بر اساس عاملهاي هوشمند مدلسازي شده است،يگري ددر تحقيق
در اين بررسي نشان داده شده است که به کمک . ستالگوريتم ژنتيک پيش بيني شده و مقدار سفارشدهي تعيين شده ا

 ]۹[.عاملها هزينه زنجيره تامين کاهش يافته و تغييرات سفارش در طول زنجيره کاهش مي يابد
در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از ابزار شبيه . روش مورد استفاده در اين تحقيق ، ابزار شبيه سازي مي باشد

 کارايي عامل هاي هوشمند و تاثير آن بر روي عملکرد زنجيره تامين با استفاده از شاخص ،سازي سيستم هاي گسسته
 .هاي تعريف شده نشان داده شود

 
 شاخص هاي موجود براي ارزيابي زنجيره تامين. ۲

  شاخص هاي هزينه اي و شاخص هايرفته شاملبيشتر براي پايش عملکرد زنجيره تامين بکار که  ييشاخص ها
برخي از شاخص هاي هزينه اي شامل هزينه هاي موجودي و هزينه هاي عملياتي و برخي شاخص .  مي باشنديعملکرد

 ]۲[. شامل زمان تحويل، احتمال ديرکرد و نرخ پرسازي موجودي مي باشنديعملکردهاي 

 :ما در اين تحقيق دو دسته شاخص را بکار برده ايم
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 شاخص مالي .۱
 شاخص هاي عملکردي .۲

 :ي در نظر گرفته شده شامل آيتم هاي زير مي باشدشاخص هاي عملکرد
 (BE)مقدار ضربه شالقي  .۱

 (fr)نرخ بازپرسازي موجودي  .۲

نرخ بازپرسازي موجودي به معناي درصدي از تقاضاي مشتري نهايي مي باشد که توانسته ايم مستقيما به وسيله 
 .موجودي موجود در انبار پاسخ دهيم

 
 مدل اوليه. ۳

ره تامين در نظر گرفته شده است يک مدل سه سطحي مي باشد که از تامين کننده، توليد کننده و مدلي که براي زنجي
 .توزيع کننده تشکيل شده است

به منظور پيش بيني مقدار .در اين مدل از سياست مرور پريوديک موجودي براي بازپرسازي موجودي استفاده شده است
 .فاده مي شودتقاضا از روش پيش بيني هموارسازي نمايي است

 .Zhao et al).در مدل بررسي شده از فرمول زير براي توليد مقادير تقاضا در پريودهاي مورد نظر استفاده شده است

2002)  

())
2

sin( Snormalnoiset
eSeasoncycl

tslopebaseDemandt ×+×+×+= π

 

tDemand مقدار تقاضا در دوره t ، Snormal()رمال استاندارد و  يک توليد کننده عدد تصادفي نSeasoncycle 
 از baseمقدار . بقيه پارامترهاي موجود در فرمول باال تشکيل الگوهاي مختلف تقاضا را مي دهند.  مي باشد۷برابر 

ن ميانگين تقاضا براي همه دوره هاي شبيه  واحد بود۱۰۰۰ است که اطمينان از پارامترهاي فوق به گونه اي انتخاب شده
 که ترکيبهاي مختلفي از خواص روند و فصلي CON ، SEA ، SIT ، SDTچهار الگوي تقاضاي . دسازي بدست مي آي

 :با توجه به مقادير مختلف پارامترها، بصورت زير مي باشد. بودن تقاضا را نشان مي دهند
 

noise season slope base الگوي تقاضا 

١٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠ CON 

١٠٠٠ ٠ ٢٠٠ ١٠٠ SEA 

٥٥١ ٢ ٢٠٠ ١٠٠ SIT 

١٤٤٩ -٢ ٢٠٠ ١٠٠ SDT 

 
CONتقاضايي توليد مي کند که نه روند و نه خاصيت فصلي دارد  .SEA تقاضايي توليد مي کند که داراي خاصيت 

 SDT تقاضايي توليد مي کند که داراي خاصيت فصلي و روندي صعودي است و SIT. فصلي است ولي روند ندارد
 .فصلي و روند نزولي استتقاضايي را توليد مي کند که داراي خاصيت 

 . که داراي خاصيت فصلي ولي روند ندارد براي توليد تقاضا استفاده شده استSEAدر اين بررسي از مدل 
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در مدل شبيه سازي مذکور پارامترهايي که به عنوان متغيرهاي تصادفي در نظر گرفته شده اند، ميزان تقاضا و مدت 
يزان تقاضا از توزيع ذکر شده در قسمت قبل و مدت تحويل کاال، بصورت م. تحويل محصول سفارش داده شده مي باشد

براي اجراي مدل در نظر گرفته شده بايستي مقادير اوليه پارامترهاي موجودي . توزيع يکنواخت در نظر گرفته شده است
مقدار موجودي . مدر دست، سفارش عقب افتاده و موجودي در راه براي هر يک از سطوح زنجيره تامين را مشخص نمايي

 واحد و مقدار سفارش عقب افتاده و موجودي در راه براي هر سه ۵۰۰در دست اوليه براي هر يک از سطوح زنجيره 
 .سطح زنجيره صفر در نظر گرفته شده است

 ي، ورود تقاضا و ورود موجودي دوره مرور موجوديشامد هايشامد که شامل پي پ۷ مدل مذکور، يه سازيبه منظور شب
 . باشند، استفاده شده استين ميره تاميارش داده شده به سطوح زنجسف
 
 تعيين اعتبار مدل شبيه سازي شده. ۴

يکي از مهمترين و در عين حال دشوارترين مراحل شبيه سازي سيستم ها، تعيين اعتبار مدل مي باشد منظور از تعيين 
 هست يا نه؟ تعيين اعتبار مدل معموال با انجام اعتبار مدل، مشخص کردن اين نکته است که آيا مدل معرف سيستم

فرايند تکرارپذير ضايطه مند ساختن مدل تحقق مي يابد که ناظر به مقايسه رفتار مدل با رفتار سيستم واقعي و استفاده 
ه مدل اين فرايند را آنقدر تکرار مي کنند ک. از تفاوت ميان آن دو و بينش حاصل از اين مقايسه براي بهسازي مدل است

 ]۱[.از دقت قابل قبولي برخوردار شود

 بهره يه کنترل در محاسبه ضربه شالقي که از نظريج ارائه شده در مقاله ايه، از نتايج مدل اوليسه نتايبه منظور مقا
ي در تحقيق مذکور با استفاده از تابع انتقال که نشان دهنده روابط موجود مابين متغيرها ]۳[.گرفته، استفاده شده است

 .حاضر در يک مدل ديناميکي هست، مقدار ضربه شالقي محاسبه شده است
 براي سياست بازپرسازي موجودي و از روش پيش بيني هموارسازي نمايي با پارامتر OUTدر اين تحقيق نيز از روش 

مايش محاسبه شده  آز۳۰در اين تحقيق مقادير ضربه شالقي در .  براي پيش بيني استفاده شده است۰,۱۱۱۱آلفا برابر با 
 و آزمون فرض برابري اين مقادير شدهبنابراين مقادير ضربه شالقي در مدل طراحي شده با اين مقادير مقايسه . است

 مي باشد و بنابراين فرض ۰,۳۴ برابر P-valueپس از انجام آزمون فرض براي برابري ميانگين ها، مقدار . رديگانجام مي 
 . جامعه پذيرفته شده و مدل ارائه شده صحه گذاري مي گرددصفر، يعني برابري ميانگين دو

 
 مدل بهبود يافته. ۵
 نشان مي دهد که يکي از عوامل اصلي افزايش هزينه و ايجاد اثراتي از جمله اثر ضربه شالقي در زنجيره هيج مدل اولينتا

همانطور که در بخشهاي قبلي . باشدتامين تصميم گيري موضعي و عدم به اشتراک گذاري اطالعات در زنجيره تامين مي 
ذکر شد يکي از جديد ترين تکنولوژيهايي که مي تواند تاثير قابل توجهي را در از بين بردن اين مشکل در زنجيره تامين 
 .داشته باشد، تکنولوژي عاملهاي هوشمند و کمک گرفتن از آن براي طراحي يک زنجيره تامين هوشمند مي باشد

ر ي هوشمند وارد مدل شده است شامل موارد زي عامل هاي هايژگيافته، با استفاده از وي مدل بهبود  که درييزم هايمکان
 : باشديم

 يريم گيت در تصميمرکز •

 نيره تاميارتباط سطوح زنج •

 راتييره نسبت به تغيعکس العمل خودکار سطوح زنج •
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 مرکزيت در تصميم گيري. ۵,۱
ات زنجيره تامين را در کل زنجيره به اشتراک گذاشته و با استفاده از يک ما به کمک عاملهاي هوشمند مي توانيم اطالع

کنترل مرکزي تصميماتي را اتخاذ نماييم که سوددهي کل زنجيره را بهينه نموده و از تصميمات جزيره اي و موضعي 
 .خودداري مي نمايد

ارد شده است، ايجاد مرکزيت تصميم يکي از ويژگي هاي اصلي که با استفاده از عامل هاي هوشمند در مدل جديد و
يکي از ويژگي هاي اصلي عاملها، قابليت . گيري با استفاده از عامل مرکزي براي تمامي سطوح زنجيره تامين مي باشد

 :مدل زير را در نظر بگبريد. انتقال اطالعات و ارتباط خودکار مابين عاملهاي مختلف مي باشد
 

 
 
 
 
 
 
 

 : از دو نوع عامل استفاده شده استافتهيبهبود در مدل 

توليد 
 کننده

(Manufactur

توزيع 
 کننده عمده
(Distributor) 

توزيع 
 کننده جزء
(Retailer) 

Manufacturer 
Agent 

See Actio
n 

Distributor 
Agent 

See Actio
n 

Retailer Agent 

See Actio
n 

Central Agent 
See Actio

n 

Next State 

 ساختار هببود يافته مدل اوليه
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 ٥عامل عکس العملي صرف. ۱

 ٦عامل وابسته به وضعيت. ۲
سه عامل توليد کننده، توزيع کننده عمده و توزيع کننده جزء عامل هاي عکس العملي صرف مي باشند که اطالغات 

 عامل مرکزي که يک عامل وابسته به وضعيت مي باشد قرار مربوط به آن سطح زنجيره را جمع آوري کرده و در اختيار
عامل وابسته به وضعيت با توجه به اطالعات دريافتي از سه عامل و شرايط محيط، تحليل هاي مورد نياز را . مي دهند

 .انجام داده و تصميم گيري مي نمايد

استفاده از تکنولوژي . تصميم گيري مي باشدنقش اصلي که عامل مرکزي در اين مدل ايفا مي نمايد، ايجاد مرکزيت در 
مذکور باعث مي شود که هر يک از سطوح زنجيره تامين به اطالعات تقاضاي مشتري نهايي دسترسي داشته باشند و با 
توجه به اطالعات تقاضاي مشتري نهايي، عامل مرکزي در خصوص ميزان سفارش هر يک از سطوح زنجيره تامين تصميم 

 .گيري مي نمايد
 

 ارتباط سطوح زنجيره تامين.  ۵,۲
 توزيع کننده نياز دارد که به اطالعات تقاضا و در هر زنجيره تاميني که شامل يک خرده فروش و تامين کننده باشد،

اگر تقاضاي خرده فروش زماني وارد شود که تامين کننده داراي موجودي کافي باشد، زمان . عرضه دسترسي داشته باشد
بنابراين اگر تامين کننده مقدار موجودي اطمينان خود را افزايش دهد، خرده فروش . اهد بود و برعکستحويل کوتاه خو

اين بدان معني مي باشد که ميزان موجودي اطمينان در . خواهد توانست ميزان موجودي اطمينان خود را کاهش دهد
 ]۱۱[.تمامي سطوح زنجيره مي تواند به هم مربوط باشد

بايستي به . ي اصلي عامل ها در زنجيره تامين ايجاد ارتباط بين سطوح مختلف زنجيره تامين مي باشديکي از کاربردها
اين اصل مهم توجه داشته باشيم که مقدار وضعيت موجودي در سطوح مختلف زنجيره، وابسته به يکديگر مي باشد و هر 

به . مشي سفارشدهي خود را تبيين نمايدسطح زنجيره نمي تواند بدون توجه به موقعيت موجودي ساير سطوح، خط 
نان ياطممنظور ارتباط دادن سطوح مختلف زنجيره در مدل جديد، مقدار موجودي اطمينان هر سطح، بصورت موجودي 

. اين موجودي را موجودي اطمينان سطوح زنجيره تامين مي ناميم. مابين سطح مذکور و سطح پايين تر تعريف مي گردد
. طمينان خرده فروش، فقط شامل موجودي اطمينان موجود در خود خرده فروش مي باشدبراي مثال موجودي ا

 .موجودي اطمينان توزيع کننده شامل موجودي اطمينان توزيع کننده بعالوه خرده فروش مي باشد
 
 عکس العمل خودکار سطوح زنجيره نسبت به تغييرات.  ۵,۳ 

از قابليت هاي اصلي عامل ها، عکس العمل نشان دادن نسبت به همانطور که در قسمت هاي قبلي ذکر شد يکي ديگر 
گفتيم که عامل ها اطالعات را از محيط بيرون جمع آوري کرده و نسبت به آن تصميم گيري . تغييرات محيط مي باشد

ده و با توجه به عامل ها با توجه به تغييراتي که از محيط بيرون دريافت مي نمايند، اين تغييرات را تحليل نمو. مي نمايند
 خاصي را ٧ اقدامات،محدوده اي که براي آنها تعيين شده و اقداماتي که تعريف شده در مقابل هر يک از تغييرات خاص

 .انجام مي دهند
همانطور که گفتيم يکي از شاخص هاي . ما مي توانيم از اين قابليت عامل هاي هوشمند در زنجيره تامين استفاده نماييم

در مدل شبيه .  مي باشد(fraction rate)رد زنجيره تامين را پايش مي نمايند نرخ بازپرسازي موجودي اصلي که عملک

                                                 
5 Purely reactive agent 
6 State based agent 
7 Action 
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مل ها جمع آوري شده و نسبت بازپرسازي موجودي اسازي که طراحي شده، اطالعات عملکرد دوره هاي قبلي توسط ع
ا توجه به خط مشي مديريت معين مي در هر دوره محاسبه مي گردد و در صورتيکه اين نرخ از مقدار مشخصي که ب

 .مل بصورت خودکار سطح خدمت رساني به مشتري را افزايش مي دهداگردد کمتر باشد، ع
 باشد، عامل ۰,۷اين مقدار در مدل به اين صورت تعريف شده است که اگر نرخ بازپرسازي موجودي در سطح اول کمتر از 

 باشد عامل سطح خدمت رساني را به ميزان ۰,۸زپرسازي کمتر از ، اگر نرخ با۰,۰۵سطح خدمت رساني را به ميزان 
 افزايش ۰,۰۱ باشد، عامل سطح خدمت رساني را به ميزان ۰,۸۵و در صورتيکه نرخ بازپرسازي موجودي کمتر از ۰,۰۳

 .داده و بدين صورت بصورت مداوم نسبت به تغييرات واکنش نشان مي دهد
 
 ايسه شاخص هانتايج اجراي مدل شبيه سازي و مق. ۶

 و زنجيره تامين با وجود عامل هاي هيلولدر ادامه به بررسي نتايج اجراي مدل شبيه سازي شده در دو حالت مدل 
 .هوشمند و تحليل نتايج حاصله مي پردازيم

 
 مقادير ضربه شالقي. ۱,۶

اکندگي تقاضاي ارائه شده به مقدار کمي ضربه شالقي به صورت مقدار پراکندگي تقاضاي دريافتي از مشتري نهايي به پر
 :يعني داريم. تامين کنندگان در سطح باالي زنجيره تامين تعريف مي گردد

)var(

)var(

D

O
Bullwhip = 

اين تغييرات در قالب افزايش تغييرات سفارش ارائه شده به تامين کنندگان سطوح باالي زنجيره تامين نمود پيدا مي 
 هزينه هايي از جمله هزينه هاي باالي راه اندازي ماشين آالت توليدي، هزينه هاي اين نوسانات تقاضا باعث ايجاد. کند

 در جدول هياولمقادير ضربه شالقي در ده بار اجراي مدل  :باالي توليد و باال رفتن زمان پر کردن موجودي مي گردد
 .ک آمده استيشماره 

 
 هياولدر مدل مقادير ضربه شالقي 

 رارتک ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

 ضربه شالقي ۲,۷۷۹۳ ۲,۹۵۳۳ ۳,۱۴۰۸ ۲,۶۹۹۴۳,۲۴۹۴ ۲,۹۳۷۴ ۳,۱۴۷۸ ۲,۹۶۲۹ ۳,۰۶۱۸ ۳,۱۲۱۷

 کيجدول شماره 

مل هاي هوشمند دو حالت وجود دارد،حالت اول زماني مي باشد که ارتباط بين ادر مورد زنجيره تامين با وجود ع
. و حالت دوم بدون در نظر گرفتن اين ارتباط مي باشدموقعيت موجودي سطوح مختلف زنجيره تامين در نظر گرفته شود 

علت جدا نمودن اين دو حالت اين مي باشد که ايجاد ارتباط بين سطوح زنجيره باعث ايجاد نوسان در موجودي سطوح 
مختلف و تشديد پديده ضربه شالقي مي گردد، زيرا همان طور که مشخص مي باشد ايجاد اين ارتباط باعث مي گردد که 

يير در سطح موجودي يکي از سطوح زنجيره، سريعا بر روي موجودي ساير سطوح اثر گذاشته و تغييرات سطح تغ
موجودي را در طول زنجيره تشديد مي نمايد ولي در عوض باعث کاهش هزينه نگهداري موجودي در سطوح بااليي 

 .زنجيره تامين مي گردد که در قسمت بعدي به بررسي آن مي پردازيم
ضربه شالقي در زنجيره تامين، با وجود عامل هاي هوشمند و بدون در نظر گرفتن ارتباط سطوح زنجيره در ده بار مقدار 

 .در جدول شماره دو ذکر شده استاجراي مدل شبيه سازي 
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  بدون در نظر گرفتن ارتباط سطوح زنجيره تامينافتهيبهبود در مدل مقادير ضربه شالقي 

 کرارت ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

 ضربه شالقي ۱,۸۸۰۵ ۲,۱۶۴۴ ۱,۸۰۱۴ ۲,۰۹۵۹۲,۱۹۵۲ ۱,۷۲۸۹ ۱,۷۲۲۸ ۲,۳۵۱۷ ۱,۹۱۴۲ ۱,۸۲۵۷

 جدول شماره دو
 ۱,۹۶۸۱ و در مدل جديد، بدون ارتباط سطوح زنجيره تامين براير ۳,۰۰۵متوسط مقدار ضربه شالقي در مدل پايه برابر 

 .مي باشد
 :مي باشدمقايسه مقادير فوق در دو مدل به صورت زير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کينمودار شماره 
 ديده مي شود مقادير ضربه شالقي در مدل جديد به مقدار قابل توجهي کاهش پيدا کيشماره همانطور که در نمودار 

علت اين مسئله، همانطور که قبال هم گفته شد ايجاد مرکزيت در تصميم گيري توسط عمل ها و تصميم . کرده است
دهي تمامي سطوح زنجيره بر اساس ميزان درخواست و پيش بيني درخواست مشتري نهايي مي گيري در مورد سفارش 

اين مسئله باعث مي شود خطاهايي که در پيش بيني مقادير تقاضا در طول زنجيره تامين ايجاد شده و با باال رفتن . باشد
ح موجودي در طول زنجيره تامين به در طول زنجيره بر روي هم انباشته مي شود کاهش يافته و در نتيجه نوسان سط

مقدار ضربه شالقي در زنجيره تامين، با وجود عامل هاي هوشمند و با ايجاد ارتباط  .مقدار قابل توجهي کاهش پيدا کند
 .در جدول شماره سه آمده استسطوح زنجيره در ده بار اجراي مدل شبيه سازي 

 
 ارتباط سطوح زنجيره تامين با ايجاد افتهيبهبود در مدل مقادير ضربه شالقي 

 تکرار ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

 ضربه شالقي ۵,۶۳۲۵ ۵,۵۹۷۶ ۷,۴۷۰۰ ۶,۳۵۳۲۶,۸۶۲۵ ۵,۵۴۳۴ ۷,۱۱۶۲ ۵,۲۶۵۳ ۵,۴۲۳۶ ۶,۹۴۹۶

 جدول شماره سه

 مقادير ضربه شالقي 
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علت اين افزايش ارتباط بين سطوح زنجيره مي باشد، .  مي باشد۶,۲۲۱۳ميانگين ضربه شالقي در اين مدل برابر با 
چه موجودي هر يک از سطوح زنجيره تغيير نمايد، اين تغيير روي موجودي بقيه سطوح اثر مستقيم گذاشته و اين چنان

 .ارتباط باعث افزايش تغييرات در طول زنجيره تامين مي گردد
 
 

 هزينه زنجيره تامين. ۲,۶
، هزينه کلي زنجيره تامين در اصلي ترين شاخصي که مي توان با کمک آن در مورد عملکرد زنجيره تامين قضاوت نمود

متغيرهاي مورد نياز براي محاسبه هزينه زنجيره تامين، مقدار موجودي در دست و مقدار . دوره مورد بررسي مي باشد
 هزينه سطح اول، شامل هزينه هاي کمبود و .سفارش عقب افتاده هر سطح زنجيره در هر دوره تحت بررسي مي باشد

ته شده ولي براي سطوح دوم و سوم تنها هزينه نگهداري موجودي در نظر گرفته شده نگهداري موجودي در نظر گرف
 .درجدول شماره چهار خالصه شده استهزينه سطوح زنجيره تامين در مدل پايه  .است

 
 هياولهزينه سطوح موجودي در مدل 

 تکرار ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

 ١سطح  ۲۹۱۱,۱۷۵ ۳۰۳۸,۱۶۵ ۲۵۲۰,۰۸۱ ۲۱۹۲,۵۵۸ ۲۷۳۷,۵۷۲ ۲۳۰۳,۶۹۶ ۳۷۳۵,۶۶۷ ۳۸۰۱,۳۱ ۲۸۲۶,۷۲۷ ۳۷۲۰,۳۲۶

 ٢سطح  ۵۴۷۳,۲۶۴ ۵۸۳۴,۹۵ ۵۵۳۵,۱۹ ۸۴۲۰,۹۹۷ ۵۳۸۶,۲۱۴ ۶۰۰۷,۸۷۹ ۹۱۹۹,۳۰۱ ۷۹۰۵,۲۲۶ ۵۶۲۰,۹۷۸ ۶۹۰۵,۳۴

 ٣سطح  ۹۰۶۸,۵۵۳ ۹۵۳۵,۱۸۵ ۹۰۴۶,۹ ۱۸۶۰۹,۹۷ ۸۶۲۲,۰۵۸ ۱۲۶۳۲,۲۳ ۲۰۱۳۸,۲۹ ۱۳۹۸۴,۹۷ ۹۵۸۱,۷۴۲ ۱۲۸۹۰,۷

 ميانگين ۵۸۱۷,۶۶۴ ۶۱۳۶,۱ ۵۷۰۰,۷۲۴ ۹۷۴۱,۱۷۷ ۵۵۸۱,۹۴۸ ۶۹۸۱,۲۶۸ ۱۱۰۲۴,۴۲ ۸۵۶۳,۸۳۴ ۶۰۰۹,۸۱۶ ۷۸۳۸,۷۹

 جدول شماره چهار
همانطور که ديده مي شود هر چقدر به طرف سطوح بااليي زنجيره حرکت مي کنيم مقدار هزينه سطوح افزايش پيدا مي 

ي در سطوح بااليي زنجيره و افزايش سطح  با انباشته شدن خطاي پيش بين باشد کهين مين مسئله ايعلت ا. کند
 بر اساس عامل هاي هزينه سطوح زنجيره تامين در مدل جديد .موجودي در دست، هزينه موجودي افزايش پيدا مي کند

 .هوشمند در جدول شماره پنج خالصه شده است
 

  بر اساس عامل هاي هوشمندافتهيبهبود هزينه سطوح موجودي در مدل 

 تکرار ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

 ١سطح  ۴۹۱۰,۲۴۷ ۴۴۷۷,۹۴۹ ۵۱۳۷,۵۲۷ ۵۴۰۴,۳۰۶ ۵۱۱۷,۶۹۷ ۵۷۱۸,۴۳۷ ۶۱۸۰,۸۷۷ ۵۴۹۸,۲۲۶ ۶۱۷۹,۴۴۳ ۴۹۷۸,۳۴۷

 ٢سطح  ۱۴۱۱,۶۴ ۷۲۹,۲۶۸۵ ۱۵۸۳,۳۴۳ ۹۸۱,۱۶۱۳ ۱۰۱۱,۲۷۷ ۹۷۸,۸۷۱۱ ۲۰۰,۹۶۴۴ ۱۱۰۳,۲۵۶ ۹۱۱,۰۴۰۱ ۹۸۰,۱۹۵۵

 ٣سطح  ۱۴۱۴,۱۱۸ ۱۴۲۹,۳۱۵ ۱۲۸۰,۶۶۱ ۱۵۲۹,۶۳۳ ۱۵۸۱,۱۷۱ ۱۵۲۰ ۱۳۹۱,۱۴۴ ۱۵۷۲,۷۳۱ ۱۴۰۲,۲۸ ۱۳۱۴,۲۰۸

 ميانگين ۲۵۷۸,۶۶۸ ۲۲۱۲,۱۷۸ ۲۶۶۷,۱۷۷ ۲۶۳۸,۳۶۷ ۲۵۷۰,۰۴۸ ۲۷۳۹,۱۰۳ ۲۵۹۰,۹۹۵ ۲۷۲۴,۷۳۷ ۲۸۳۰,۹۲۱ ۲۴۲۴,۲۵

 جدول شماره پنج
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 علت همانطور که در باال ديده مي شود در مدل جديد با باال رفتن در طول زنجيره هزينه زنجيره کاهش پيدا مي کند و
مقايسه مجموع هزينه  .آن وجود مرکزيت تصميم گيري و تعديل و ارتباط موجودي سطوح زنجيره تامين مي باشد

 . در نمودار شماره دو آورده شده استزنجيره تامين در دو مدل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار شماره دو
 

 .تر و يکنواختي بيشتري مي باشدهمانطور که ديده مي شود مدل جديد بر اساس عاملهاي هوشمند داراي هزينه کم
 

 نرخ بازپرسازي موجودي. ۳,۶
 .در جداول شماره شش و هفت خالصه شده است افتهيبهبود  و هياولمقادير نرخ بازپرسازي موجودي در مدل 

 
 هياولر نرخ بازپرسازي موجودي در مدل مقادي

 تکرار ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

 ضربه شالقي ۰,۹۳۲۸ ۰,۹۳۲۵ ۰,۹۲۷۷ ۰,۹۲۷۴۰,۹۳۷۳ ۰,۹۳۷۸ ۰,۹۳۷۴ ۰,۹۳۲۳ ۰,۹۳۸۸ ۰,۹۳۵۸

 جدول شماره شش
 

  بر اساس عامل هاي هوشمندافتهيبهبود نرخ بازپرسازي موجودي در مدل مقادير 

 تکرار ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

 ضربه شالقي ۰,۹۳۴۷ ۰,۹۳۳۲ ۰,۹۲۱۷ ۰,۹۲۶۹۰,۹۳۲ ۰,۹۴۰۳ ۰,۹۲۸ ۰,۹۳۷۲ ۰,۹۳۲۷ ۰,۹۳۵۸

 تجدول شماره هف
 بوده و در نتيجه فرض ۰,۵۴ برابر P-valueدرصورتيکه آزمون فرض برابري ميانگينهاي دو مدل را انجام دهيم، مقدار 

بنابراين مي بينيم که با وجود کاهش سطح موجودي، هزينه موجودي و اثر شالقي در . برابري ميانگينها پذيرفته مي شود
 .ش پيدا نمي کندمدل جديد مقدار شاخص مرتبط با مشتري نيز کاه
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 نتيجه گيري. ۷
شاخص هايي به منظور . گردد زنجيره تامين بر اساس عامل هاي هوشمند شبيه سازي شده استدر اين بررسي سعي 

 :شده است عامل ها در سه جنبه زير در مدل استفاده تيقابل از ه شده وپايش نمودن عملکرد زنجيره تامين قرار داد
ري،به اشتراک گذاري اطالعات در طول زنجيره تامين و در نظر گرفتن کل زنجيره ايجاد مرکزيت در تصميم گي •

 تامين در تصميم گيريها

مرتبط نمودن موجودي سطوح مختلف زنجيره تامين به يکديگر و ايجاد عکس العمل در هر يک از سطوح  •
 نسبت به تغييرات موقعيت موجودي در ساير سطوح

 زنجيره تامين به صورا مداوم و عکس العمل هاي مستقل و خودکار سطوح بازخور مستقيم عامل ها از عملکرد •
 با توجه به اين بازخورها

 که عامل هاي هوشمند مي توانند بدون لطمه زدن به سطح خدمت رساني زنجيره به ن مقاله نشان داده شده استيدر ا
 .ا کاهش دهندشاخص هاي کارايي زنجيره را بهبود داده و هزينه زنجيره تامين ر مشتري،

بايستي توجه داشته باشيم که در راه پياده نمودن سيستمهاي چند عاملي مشکالتي از جمله عدم اعتماد مديران به اين 
 .سيستمها و عدم اعتماد کامل سطوح مختلف زنجيره براي به اشتراک گذاري اطالعات در سازمانها وجود دارد

 
 ۱۳۷۶پيشامد، انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف،-ههاشم محلوجي، شبيه سازي سيستمهاي گسست[1] 

[2] Fredrik Perssion, Jan Olhager, Performance simulation of supply chain designs, International journal of 
production economics, 2002, pp. 231-245  
[3] J. Dejonckheere, S.M. Disney, M.R. Lambrecht, D.R. Towill, Measuring and avoiding the bullwhip 
effect: A control theoretic approach, European journal of operational research,2002,pp.567-590 
[4] Jeon G. Kim, Dean Chatfield, Terry P.Harrison, Jack C. Hayya, Quantifying the bullwhip effect in a 
supply chain with stochastic lead time, European journal of operational research,2005,pp.1-20 
[5] Xiaolong Zhang, The impact of forecasting methods on the bullwhip wffect, International journal of 
production economics, 2003, pp.15-27 
[6] S.M. Disney, D.R. Towill, On the bullwhip and inventory variance produced by an ordering policy, 
2001, Omega, pp.157-167 
[7] Steven O. Kimbrough, D.J. Wu, Fang Zhong, Computers play the beer game: can artificial agents 
manage supply chains?, Decision Support Systems,2002,pp.323-333 
[8] P. Fiala, Information sharing in supply chains, Omega,2004,pp.419-423 
[9] Wen-Yau Liang, Chun-Che Huang, Agent-based demand forecast in multi-echelon supply chain, 
Decision Support Systems, 2005,pp.1-18 
[10] Michael Wooldridge, An introduction to multi-agent systems,August 2002  
[11] Sunil Chopra, Peter Meindl, Supply Chain Management, Strategy, Planning and Operation, Prentice-
Hall of India,2005 
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