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 تعامل عامل هاي هوشمند در زنجيره تامين و تغييرات تجارت الكترونيك و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده
 

اين در حالي است كه . دارد تجارت جهانيگسترده و پوياي در محيط و رقابتي مديريت زنجيره تامين نقشي بسيار مهم 
 اين محيط را در يكپارچه سازي فرآيندها و پويايي مبادله الكترونيك داده نتوانسته نياز هايتحت وب و زنجيره هاي تامين 

ارتباط بهتر و كاملتر بين خريدار و فروشنده و پويايي عامل هاي هوشمند مي توانند قابليت ها و امكاناتي براي . پاسخ دهد
فناوري مبتني بر ر يكپارچه سازي زنجيره تامين با د قابل توجه نتايجفراهم نمايند و كاربردهاي ساده  گذشته نشان دهنده 

   بررسي ساختار و خصوصيات زنجيره تامين، عامل هاي هوشمند و رفتار و تعامالت بينبادر اين مقاله  .عامل ها مي باشد
و انعطاف پذيري زنجيره تامين در تجارت الكترونيك پيشنهاد شده  پويايي ،آن ها، روشي براي تكميل فرآيند ها، هماهنگي

ي نرم افزاري و نتايج حاصل موفق زنجيره هاي تامين مبتني بر عامل هااوليه و تايج توسعه هاي همچنين با بررسي ن. است
 .ستم بررسي خواهد شدـطاف پذيري، پويايي و كارآمدي سيـرد زنجيره، انعـاز شبيه سازي روش پيشنهاد شده، عملك

 
  تبادالت انعطاف پذير– زنجيره تامين  تغييرات– زنجيره تامين –  مذاكره –عامل هاي هوشمند : واژه هاي كليدي 

 

 مقدمه. ۱
 

 پراآندگي و تنوع اطالعات و ،با رشد سريع شبكه هاي اطالعاتي
  در جتارت الكرتونيك،دسرتسي به بانك هاي اطالعاتي توزيع شده

قابليت انعطاف . نظر مي رسده تكامل عملياتي زجنريه تامني ضروري ب
 زجنريه تامني را در ،رابر تغيرياتپذيري باالي عامل هاي هومشند در ب

اين عامل ها  با  .تطبيق با تغيريات بازار و نيازهاي مشرتي آمك مي آند
 و ذخيره مي كنند و با توجه به دسته بنديآنها را ، كمك سنسورهاي محيطي از پيرامون خود اطالعات را دريافت مي كنند

 .ي پردازندخواص واكنشي به تشخيص فرصت و  انتخاب بهترين عمل م
 در تجارت الكترونيك ضمن صرفه جويي در زمان و كاهش ترافيك شبكه، منجر  به ،استفاده از  عامل هاي هوشمند

 .و هدايت خودكار تبادالت مي گردد كنترل

( 1 )                آسمان زنوزي        

 خيابان : شركت فرزانگان علم و صنعت  -۱

  -خيابان هويزه شرقي  -سهروردي شمالي 

 ۲۵ پالك  -خيابان سهند  
1- zonouzi@2rctco.com             
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 زنجيره تامين در تجارت الكترونيك .۱
 

 كه در توليد، تحويل، و خرده فروشانزنجيره تامين شبكه اي است متشكل از تامين كنندگان، توزيع كنندگان، ترابرگران 
 از طريق جريان پيشرو فرآيند توليد محصول و جريان بازخور اطالعات بهم پيوند فروش محصوالت و خدمات مشاركت دارند و

 [1]. داده مي شوند
خدمات و تحويل مديريت زنجيره تامين، مديريت مجتمع و يكپارچه كل فرآيندهاي زنجيره تامين از تهيه مواد خام تا ارائه 

در رويارويي با تغييرات، زنجيره تامين بايد با مديريت اطالعات و فرآيندها در فضاي تجارت  .[2] محصول به مشتري مي باشد
 :[3] موفقيت مديريت زنجيره تامين بر دو اصل استوار است. الكترونيك به رقابت بپردازد

يكسو سازي استراتژي هاي زنجيره تامين  ت به تغييرات،در تمامي سطوح با انعطاف پذيري نسب: پذيرش تغييرات •
 .مهيا گردد

هماهنگي از طريق  مشاركت در اطالعات و افزايش ارتباطات فراهم : هماهنگي ميان مشاركت كنندگان زنجيره تامين •
 .شود 

 
 نسبت به تغييراتانعطاف پذيري زنجيره تامين  .۱,۱

 
تحول فرآيندها و . ييراتي در فرآيندهاي ساخت، توليد و توزيع مي شودتغ پيشرفت تكنولوژي و افزايش تنوع تقاضا، موجب

 با تغييراتي چون تغييرات ساختاري بازار  وپاسخگويي به نيازها را در زنجيره تامين موجب مي شود و نحوه نيازها، تغيير سرعت
پيشرفت فناوري (رات سيستم اطالعات و يا تغيي)  محصوالت جديد و شركاي جديد،اضافه يا حذف شدن تامين كننده يا مشتري(

اما در .  مجدد سيستم هاي مرتبط وجود دارديدر زمينه تغييرات سيستم اطالعات نياز به اجرا. مواجه مي سازد) اطالعات
،  بدون تغيير در سيستم اطالعات ود مي توان با برنامه ريزي مجددـاري در درخواست و يا عمليات توليـرات ساختـخصوص تغيي

 [4]  .با آن تغييرات پرداختو تعديل عملكردها تطبيق به 
 

، توانايي پاسخگويي سريع به درخواست، مزيت رقابتي محسوب مي شود و دستيابي به اين  تجارت الكترونيكدر محيط
 .مزيت در گرو توانمند سازي و پويايي زنجيره تامين است

انعطاف روش .  است"روجـخ"  يا و"الحـاص"  پذيـريطافـانعروش رنده دو نوع ـره تامين در برگيـژي هاي زنجيـاسترات
انعطاف پذيري خروج  روش   وپذيري اصالح به تعديل و تطبيق عملكردها، رفتارها و يكپارچگي در پاسخ به تغييرات  بر مي گردد

 [5]. ترك صحنه رقابت و عدم مالقات نيازهاي زنجيره تامين است
 

بنابراين انعطاف پذيري اين زنجيره . ستگي فرآيندهاي سازمان يافته بوجود آمده استزنجيره تامين از يكپارچگي و پيو
 هم از انعطاف پذيري تشكيالت داخل زنجيره تامين و هم از انعطاف پذيري ارتباطات آن با محيط خارج ناشي ،نسبت به تغييرات

 :[5]مي شود زير  در دو بخش تعريف  كهمي شود
 در پاسخ به تغييرات، براي ءتوانايي برقراري پيوند زنجيره تامين با شركا: مات و محصوالتانعطاف پذيري در ارائه خد .۱

بطوريكه تغييرات سريع در ساختار اطالعات مشترك براي اصالح مشخصات محصوالت . ارائه خدمات و محصوالت است
 .و خدمات صورت مي گيرد
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 .اي زنجيره تامين، در پاسخ به تغييرات محيط استاين انعطاف پذيري تغييرات شرك :انعطاف پذيري در مشاركت .۲
     

منظور دستيابي به انعطاف پذيري مناسب نسبت به تغييرات بايد به شناخت روش ها و ابزارهاي تطبيق متناسب با اين ه ب
 .زنجيره پرداخت

 
 روش هاي ايجاد پويايي در زنجيره تامين و ابزارهاي تطبيق .۲

 
سرعت دقت و ارزشي است كه امكان پاسخگويي به تغييرات را با اي اق با تغييرات زنجيره شبكه زنجيره تامين قابل انطب

در شبكه هاي تطبيقي تامين براساس مراحل تطبيق به شناسايي فرصت ها، تسريع پاسخگويي به انتظارات و بهبود . باال دارد
 : [7 , 6]شوندمين بايد پياده سازي  براي تبديل زنجيره تامين به شبكه تطبيقي تا .خته مي شودفرآيندها پردا

  
   يكپارچه سازي بالدرنگ-

 انعطاف پذيري زنجيره تامين نسبت به تغييرات، بايد به يكپارچه سازيايجاد  در كارآمدارائه راهكارهاي  منظوره ب
 . اطالعات و رويدادها ميان افراد و سيستم ها در حوزه هاي مختلف عملياتي اين زنجيره توجه داشت

   زنجيره تامين و بروزرساني مديريت فرآيندها-
 است كه در ي فرآيند هاي حساس و بحراني زنجيره تامين يكي ديگر از عواملرسانيامكان دسترسي مداوم و بروز 

 .انطباق اين زنجيره با تغييرات موثر است
  مديريت رويدادها -

 .سر زنجيره  تامين قابل شناسايي شوندات كليه رويدادها در سر،با توسعه ابزارهاي مديريتي و كنترل
 اجزاء  همكاري و هماهنگي-

 كمك بزرگي به ايجاد زنجيره تامين ،مشاركت و همكاري ميان اعضاي زنجيره تامين و فرآيندها با اعضاي اصلي
 .خواهد كرد روزمنطبق با نيازهاي 

   استاندارد سازي محيط-
زيرا بدون .  اطالعات در فرآيندهاي تجاري بسيار مهم استايجاد يك محيط براساس استاندارد هاي فناوري

 .  يكپارچه سازي اطالعات  قابل تحقق نخواهد بود،دسترسي به اين محيط
 

 يكپارچه سازي اطالعات و رويدادها در زنجيره تامين .۲,۱
 

به يكپارچگي در اطالعات  دستيابي ،زنجيره تاميندر  با تغييراتمهمترين و موثرترين عامل در فراهم آوردن قابليت تطبيق 
 :[6,7] روش هاي يكپارچگي اطالعات عبارتند ازمهمترين  . فرآيندها استو

  كنترل دستي روش ها و فرآيندهاي •

 ١برنامه ريزي منابع سازماني •

 ٢برنامه ريزي و زمانبندي پيشرفته •

                                                               
1 Enterprise Resource Planning 
2 Advanced Planning and Scheduling  
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   روش هاي كنترل دستي-
ت پاييني در پردازش و يكپارچه سازي اطالعات و اين روش اصوال با خطاهاي انساني زيادي مواجه و داراي سرع

 .رويدادها خواهد بود
 

   برنامه ريزي منابع انساني-
امكان ثبت ، استجمع آوري اطالعات از نواحي عملياتي مبتني بر در برنامه ريزي منابع سازماني كه سيستم 

عالوه .  هاي هوشمند امكان پذير نمي باشدرويدادها و پردازش سفارش ها وجود دارد، اما قابليت تحليل و تصميم گيري
در حاليكه در محيط  .اين سيستم قابليت توسعه ميان چند سازمان را ندارد و فقط به يك سازمان محدود مي شود بر آن،

 .تجاري امروز همكاري و هماهنگي ميان تامين كنندگان و مشتريان در زنجيره تامين سازمان ها الزمه اين زنجيره است
 

 و زمانبندي پيشرفتهنامه ريزي  بر-
اين روش در . اين سيستم با مدلسازي و تحليل ظرفيت ها به پشتيباني تصميم گيري هاي هوشمند مي پردازد

 .مقايسه با روش قبل هوشمند تر و سريع تر عمل مي كند، اما امكان بكارگيري آن در يك سازمان مهيا نمي باشد
 

روش هاي بررسي شده را در ايجاد پويايي، انعطاف پذيري و قابليت تطبيق با جدول زير توانائي ها و كاستي هاي 
 :تغييرات و توسعه ها در زنجيره تامين، نشان مي دهد

 

محدوده جمع آوري  روش
 اطالعات، ثبت و پردازش

ميزان خطا و سرعت در 
 شپرداز

هوشمندي در پردازش 
 و تحليل

 پشتيباني تصميم گيري

خطاي زياد و سرعت  تيمحدود و دس كنترل دستي
 ندارد عدم امكان پردازش كم

برنامه ريزي منابع 
 انساني

 عدم امكان تحليل غير هوشمند سرعت مناسب محدود به يك سازمان

برنامه ريزي و 
 زمانبندي پيشرفته

تحليل و تصميم گيري  پردازش هوشمند كم خطا و سريع  فقط بين سازماني
 هوشمند

 تطبيق زنجيره تامين با تغييرات  مقايسه روش هاي -۱جدول 
 

 كه عالوه بر توانايي است در زنجيره تامين نياز به سيستمي فرآيندهاو هماهنگي اطالعات بنابراين براي يكپارچگي 
برقراري هماهنگي در يك سازمان و بين سازمان ها را داشته عملكرد و  قابليت ،تحليل و تصميم گيري هاي هوشمند

عامل هاي هوشمند نرم افزاري به عنوان يك  بررسي ويژگيها و ساختار يك ابزار و سيستم كارآمد، در ادامه ضمن. باشد
و العات ـاهنگي اطـارچه سازي و همــ يكپراهكار قدرتمند كه داراي خصوصيات مطرح شده مي باشند و قابليت

 . ئه و بررسي شده استفراهم مي كنند، ارااتي مختلف زنجيره تامين ـاي عمليـدر حوزه هلكردها را ـعم
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 ساختار و خصوصيات ابزارهاي تطبيق 
 

 كيفيت و وسعت اطالعات ،پويايي از عوامل موثر در ييك. مشاركت در اطالعات الزمه محيط پوياي زنجيره تامين است
 .يني مي شودكيفيت باال و وسعت اطالعات باعث بروز عكس العمل مناسب نسبت به تغييرات غير قابل پيش ب. مشاركتي است

 پويايي زنجيره تامين داشتن دانش براي برقراري هماهنگي ميان اجزاي حفظيكي ديگر از مشخصه هاي ابزار هاي تطبيق در 
، فرآيند ها و ساختار اطالعات اين زنجيره باشد و ابزار تطبيقي بايد امكان اجزاءاساس شناخت  اين دانش بايد بر. زنجيره است

ه ره تامين بـات و تاثير بر زنجيـهمچنين درك سببي از تغيير در فرآيند ها و يا جريان اطالع. داشته باشدبازيابي اين دانش را 
 موجب مي شود زنجيره تامين بهتر و سريعتر بتواند با ابزار هاي و ر استـايي موثـ پويحفظعنوان مشخصه ديگري است كه در 

  [5] .تطبيق بر محيط پويا و تغييرات منطبق شود
 

خود بوده و توانائي   خصوصيات زير در ساختار زنجيره تامين با تغييرات، بايد دارايتطبيقو موثر در پويايي و بزار كارآمد ا
 :انجام وظايف پيش بيني شده را داشته باشد

 . استاندارد سازي فرآيندها  و مفاهيم ارتباطي كه بين اعضاي زنجيره تامين رد و بدل مي شود •

در ساختار پيمانه . كه فرآيندها را با مشاركت در اطالعات انجام مي دهند  شامل واحد هاي مستقلساختار پيمانه اي •
 واحدها ضمن مجزا بودن از هم مي توانند با هم تركيب شوند و اين امتيازي است كه انعطاف پذيري بااليي براي ،اي

الت واحدها  را ندارد و باعث كاهش هزينه هاي زيرا ساختار پيمانه اي نياز به تكرار تباد. سيستم ها ايجاد مي كند
 .هماهنگي مي شود

 [5] برقراري ارتباطات ساختار يافته  •
 

عامل هاي هوشمند نرم افزاري با برخورداري از ساختار پيمانه اي و با تكيه بر مشاركت اطالعات ساختار يافته و براساس 
پيش بيني و استدالل   بطور مستقل ارتباط برقرار مي كنند و توانايياستانداردهاي مشخص با يكديگر و با اجزاي زنجيره تامين

 . زنجيره را دارندقسمت هاي مختلفنسبت به تغييرات و برقراري هماهنگي ميان 
 

 ٣عامل هاي هوشمند نرم افزاري .۳
 

ي تعامالت به  نرم افزاري هستند كه وظايف محول شده از سوي كاربر خود را با برقرارپويايعامل هاي هوشمند اجزاي 
 :[4]  برخي از مهمترين خصوصيات و مشخصه هاي اصلي اين عامل ها عبارتند از.انجام مي رسانند

 

 ٤استقالل •

 ٥قابليت پيش بيني •

 ٦قابليت همكاري •

 ٧قابليت استدالل •

                                                               
3 Intelligent Software Agents 
4 Autonomy         
5 Proactive 
6 Cooperation 
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 ٨رفتارهاي قابل تطبيق •

در اين راستا گاها . واهد بودخ ضمانت كيفيت و به حداقل رساندن هزينه ها ,كارايي زنجيره تامين با تحويل به موقع
مشاهده مي شود كه فرآيند توليد با هدف دسترسي به بيشترين توان عملياتي، با قيمت كمتر، بدون توجه به سطح موجودي و 

منظور يكپارچگي فرآيندهاي ه ب. ظرفيت توزيع صورت مي گيرد و قراردادها بدون توجه به الگوهاي خريد مذاكره مي شوند
   بسيار مفيد، اختصاص منابع به عامل هاي هوشمند و محاسباتي بعنوان ابزارهاي پشتيباني تصميم در معامالت،زنجيره تامين

 [8]. در اين صورت مكانيزم بازار براساس آناليز و تصميم گيري عامل ها بر مبناي قيمت و سود كاال تعريف مي شود . مي باشد
در )  درخواست و تامين،اطالعات(صر ساختاري با كمك عناصر كنترلي عنوان عناه عامل هاي هوشمندي زنجيره تامين ب

توسط پروتكل هاي  ، و خريد و تحويل محصولفروشنده محصول, نوع محصولي كه خريداري مي شود , شناسايي نياز:مراحل
 [9].ارتباطي از طريق ارسال و دريافت پيام با هم به گفتگو مي پردازند

 عامل هاي هوشمند با هدف كمك به خريداران در جستجو و انتخاب محصول توسعه مي يابند در اين تبادالت برخي از اين
و برخي ديگر ارتباط ميان خريداران و فروشندگان را برقرار مي سازند و بقيه به جستجوي محصوالت مورد عالقه مشتري مي 

 و Bargain Finder مشتري پيشنهاد محصول مي كند و يا با فيلتر كردن اطالعات، به Fireflyعنوان مثال عامل هوشمند ه ب. پردازند
Jan go[10].  با دريافت اطالعات محصول و جستجو،  امكان اعالم قيمت و مقايسه قيمت ها را براي كاربر فراهم مي سازنند  

 
 خصوصيات، رفتار و عملكرد عامل هاي هوشمند در تجارت الكترنيك   .۳,۱

 
 زنجيره تامين در تجارت الكترونيك و تطبيق، بهبود و هاي هاي هوشمند در رفع نياز عاملبكارگيري موثر و كارآمدبراي 

بررسي شده و براساس شرايط اصالح و توسعه آن با تغييرات و گسترش بازار و فرآيندها، نياز است تا خصوصيات و رفتار آن ها 
كلي و همچنين در فراهم ساختن قابليت تطبيق در اين بخش خصوصيات و عملكرد عامل هاي نرم افزاري به طور . تكميل شوند

 : زنجيره تامين با تغييرات تعريف، تحليل و ارائه شده اند
 

  ٩عامل هاي هوشمند چند كاره .۳,۱,۱
 

 غير متمركز بودن اطالعات و دانش محدود هر يك از عامل ها، راهكاري بر ،منظور مقابله با پيچيدگي عملياته ب
ار يك وظيفه از ابعاد وسيع فرآيندهاي تجارت الكترونيك  داز عامل ها كه هر يك عهدهمبناي توسعه سيستم هاي ماژوالر 

عامل هاي . گاهي براي انجام تنها يك فرآيند نياز است چندين عامل  بكار گرفته شودمثال  مورد نظر است؛، خواهند بود
 :[11] زنجيره تامين  به دو گروه تقسيم مي شوند در هوشمند 

اين عامل ها كه متعلق به شركت ها هستند عمليات مديريت زنجيره تامين را بعهده : د عملياتيعامل هاي هوشمن •
 . دارند

       به عامل هاي هوشمند عملياتي در پيدا كردن شركاي مستعد و بالقوه كمك: عامل هاي هوشمند اطالعاتي •
 .مي كنند

 
 

                                                                                                                                                                                                          
7 Reasoning 
8 Adaptive Behaviors 
9 Multi Agent Systems 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٧

 عامل هاي هوشمندهمكاري و تصميم گيري  ،١٠مذاكرات .۳,۱,۲
 

تصميم گيري و قابليت ن گردآوري اطالعات اجزاي مختلف، ـرا ضمـ زي، در زنجيره تامين بسيار اهميت داردارتباطات
 .فراهم خواهد شدانتخاب بهترين گزينه در زنجيره تامين نيز 

 ها ضروري مي آن نياز به ارتباط مداوم ميان ،عامل هاي هوشمندمستقل عملكرد با توجه به ساختار پيمانه اي و 
پيش بيني صحيح از عملكرد طرف ديگر و نهايتا يك برسر رسيدن به  ١١عامل ها  زبان ارتباطي مذاكرات دو طرفه با. باشد

اين  .كاربر درخواست خود را مطرح مي كند. تامين خواست هر دو طرف كه همان مناسب ترين پيشنهاد است، مي باشد
دانش (عامل هوشمندي كه به منابع مورد نياز شده و اده ــتدرخواست به عاملي كه بقيه عامل ها را خوب مي شناسد فرس

را دسترسي دارد يك ليست از ساير عامل هاي كمك كننده و پيشنهاد دهنده متناسب با درخواست كاربر ) و اطالعات
تري به نمونه اي از اين مذاكرات در پاسخگويي به درخواست  مش. پردازدمذاكره با عامل هاي ديگر مي كرده و به فراهم 

 : خواهد بودشرح ذيل 
 ،عامل هوشمند سفارش مشتري بعد از دريافت سفارش به جمع آوري اطالعات كه شامل كد شناسايي مشتري

كد شناسايي مشتري به عامل هوشمند .  تعداد و نحوه پرداخت آن توسط مشتري است، مي پردازد،ماهيت كاالي سفارشي
فتار مشتري از اطالعات ذخيره شده در بانك اطالعات كه اطالعات ورودي سوابق ر. پروفايل مشتري فرستاده مي شود

 عامل هوشمند شناسايي الگو از عامل تدر اين حال.  مي گردد، استخراجعامل هاي هوشمند در آن ذخيره مي شود
موارد ظر  و مطابق با درخواست مشتري عالوه بر محصول مورد ناطالعات الزم را دريافت كردههوشمند سفارش مشتري 

 عامل هوشمند پروفايل تامين كننده مانند عامل هوشمند پروفايل همچنين. كند را نيز پيشنهاد مي مشابه ديگري
در پايان . ط كاال را اعالم مي كندـئني از شرايـن مطمـردازد و تخميـات تامين كننده مي پـمشتري به شناسايي اطالع

      اطالعات را،پروفايل تامين كننده و شناسايي الگو، عامل هوشمند پروفايل مشتري عامل هوشمند پيشنهاد دهنده از
      ارائه)با توجه به موجودي كاال و اولويت مشتري ( تحويل نحوههمراه با زمان و را مي گيرد و پيشنهاد نهايي سفارش

 [12] .مي شود
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ين مذاكرات عامل هاي هوشمند در زنحيره تام-۱شكل   
 

                                                               
10 Negotiation 
11 Agent Communication Language 

 مذاكرات عامل هاي هوشمند

 عامل سفارش مشتري

  پروفايل مشتري عامل 

  تامين كنندهعامل   شناسايي الگو عامل 

هاد  ارائه  پيشنعامل   

 درخواست مشتري 

 تامين كننده 

 بانك اطالعات 
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عامل هاي هوشمند در همكاري با يكديگر اطالعات مفيدي را بدست مي آورند كه به آن ها در ارزيابي پيشنهادات و 
عامل ها در هر مرحله با دسته بندي، پردازش و تحليل هوشمندانه اين اطالعات و همچنين . تصميم گيري كمك مي كند

 . كرده و عمليات الزم را انجام مي دهندبر اساس آموخته هاي قبلي خود و شرايط، تصميم گيري
 

 عامل هاي هوشمند در تطبيق زنجيره تامين با تغييرات نقش و جايگاه  
 

ها   پارامترها و استراتژي هاي مذاكرات آن، منابعخواهند كرد وپوياي زنجيره تامين فعاليت  عامل هاي هوشمند در محيط      
 عامل هاي هوشمند بايد  ومين اتفاق مي افتد داراي نوسانات دراز مدت و يا موقت استآنچه در زنجيره تا .مي باشدتغيير پذير 

 مبتني بر استدالل آموزش اين  وعامل هاي هوشمند توانايي يادگيري و تطبيق را دارند. اين تغييرات را  شناسايي و درك كند
اي هوشمند تغييرات را با توجه به مهارت اجتماعي خود عامل ه. آنها و برقراري ارتباط بين يك سري از مشاهدات و پارامترهاست

 و متناسب با اين برداشت و روش هاي بررسي و تحليل مي كنند بر زنجيره تامين ات راتغييركرده و نحوه و ميزان تاثير درك 
 .  رفتار هاي خود را تغيير مي دهند،تطبيق
و فناوري هاي بررسي شده ظرفيت و قابليت هاي الزم را براي ايجاد كه قبال نيز بررسي شد هيچكدام از ابزارها ريهمانطو      

ارتباط و هماهنگي بين فرآيندها و يكپارچگي اطالعات را به طور كامل در سطوح درون و بين سيستم نداشته و نمي توانند در 
ه خصوصيت و قابليت ويژه مورد نياز  س.تطبيق زنجيره تامين با تغييرات و تحوالت، و تكميل آن در تجارت الكترونيك موثر باشند

 : زير خواهد بود شكلبراي يك ابزار كارآمد به صورت
 
 
 
 
 
 

 
      خصوصيات مورد نياز براي يك ابزار كارآمد-۲شكل 

طبق بررسي انجام شده، عامل هاي هوشمند نرم افزاري با دارا بودن اين قابليت ها مي توانند به عنوان يك ابزار قدرتمند براي 
 .نجام اين وظيفه مورد استفاده قرار گيرندا

 
 روش ها و مراحل بكارگيري عامل هاي هوشمند در زنجيره تامين  .۳,۲

 
رفتارهاي تطبيقي و انعطاف پذيري عامل هاي هوشمند به آنها كمك مي كند كه مراحل تطبيق زنجيره تامين با تغييرات 

شامل سه مرحله به طور خالصه ند در زنجيره تامين طي مي كنند مراحل تطبيقي كه عامل هاي هوشم .انجام دهندرا به خوبي 
 :خواهد بود زير

توسط ارتباط موثر اجزاي زنجيره تامين   اين تطبيق:مدلسازي زنجيره تامين و فرآيندهاي آن براساس شرايط جديد -
 .درمذاكره ميان عامل هاي هوشمند فراهم مي شود

 
 ،هوشمندي

 يادگيري و تطبيق

 

هماهنگي، مكالمات انعطاف پذير  
 و تعامل گسترده

جمع آوري اطالعات،   
 تحليل و تصميم گيري
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الگوهاي عامل هاي هوشمند بعنوان كه : اي اجزاي زنجيره تاميننياز بر گسترش مدل و تنظيم رفتارهاي مورد -
 .دراين حالت الگوها مي توانند مجددا تنظيم و براي كاربردهاي جديد آماده شوند. الگوهاي طراحي بكار مي روند

گيري ها و  گزارش ،آناليز چند بعدي سوابق داده به مانيتورينگ كاراييبا  :فرآيندهاي زنجيره تامينو كنترل مشاهده  -
 .رديابي زنجيره تامين مي پردازد

 
 روش هاي تطبيق عامل هاي هوشمند .۳,۲,۱

 

خط مشي  .مالت پشتيباني مي شودتبادالت عامل هاي هوشمند بوسيله خط مشي مذاكرات و يا پروتكل هاي معا
 .نداز پيام هاست كه تبادالت ميان عامل هاي هوشمند را تعريف و محدود مي كاي مذاكرات شامل مجموعه 

ق با خط مشي ـوشمند، يعني تطبيـل هاي هـك عامـامالت به كمـق با شكل جديد معـارت الكترونيك تطبيـدر تج
عامل هاي هوشمند . هاي جديد مذاكرات، كه يك سري مفاهيم جديد را براي تبادل اطالعات و پيا م ها تعريف مي كند

 خود، در جهت تطبيق با انواع تغييرات محيط تجارت امالتتع در ١٢روش مكالمات انعطاف پذيرمي توانند با بكارگيري 
 [13] .الكترونيك مورد استفاده قرار گيرند

 

 عامل هاي هوشمندمكالمات انعطاف پذير در  .۳,۲,۲
 

به عامل هاي هوشمند اجازه داده  در مدل مكالمات انعطاف پذير كه شامل گفتگو هاي قابل تغيير و تفسير مي باشد،
ساختار تبادالت انعطاف پذير، نياز به . ، سياست ها و خط مشي هاي جديد مذاكرات را بكار گيرندمي شود كه در تغييرات

 [14 ,13]. عامل هايي دارد كه از دانش هستي شناسي آگاهي داشته باشند
 

 ١٣ چند وجهيدانشمدل  -

بادالت و مدل دانش چند وجهي به عامل هاي هوشمند امكان مي دهد تا در رويارويي با قالب هاي جديد ت
اين مدل عالوه بر اينكه  داراي . مذاكرات انعطاف پذير بوده و بتوانند از مجموعه هاي مختلف اطالعاتي استفاده كنند

 است با كاهش پيچيدگي، به شناسايي وظايف عامل هاي و شناخت از فرآيند ها و سيستم هادامنه معتبري از دانش 
 .هوشمند در تبادالت مي پردازد

اين . ريف مي شودـ تعدانشوعه از دامنه ــعنوان يك زير مجمه امل ها بـدگي، هر يك از عـاهش پيچيمنظور كه ب
 خود به همكاري با ديگر خاص خاصي از زمان براي وظايف مقطعتقسيم بندي براساس اينكه عامل هاي هوشمند در 

 شناسي بايد در هر عمل در نظر  مشخص مي كند كه كدام بخش از دامنه هستي، فرض شده است واعضا مي پردازند
 .گرفته شود

در مكالمات انعطاف پذير كليه معامالت بعنوان فرآيندهاي همكار در نظر گرفته مي شود كه تغيير در معامالت، 
ات ــاطالعات مشترك عامل هاي هوشمند، مكالممجموعه  دامنه  اساسبر. تغيير در يك سري از تبادل اطالعات است

مكالمات چند (ذير و روشي براي تبيين خط مشي هاي تبادلي ـ تغيير پ١٤كالماتـدل خط مشي مـ مباانعطاف پذير 
 [14 ,13]. تعريف مي شود ) ١٥وجهي

                                                               
12 Flexible conversation Model 
13 Meta Ontology 
14 Conversation Policy Model 
15 Meta-Conversation 
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 ١٠

 

 مدل خط مشي مكالمات -

مدل خط مشي براساس خط مشي جديد،  انجام مكالمات انعطاف پذير در توانا ساختن عامل هاي هوشمند جهت
با اين مي تواند عامل .  تفسير كنند خط مشي هاي جديد را،وسيله آنه  بتوانند بعامل ها كه مكالمات تعريف مي شود

 آماده - مرتبطمجموعهو با استفاده از دانش خود و -مفهوم پيام ورودي را درك كند و پيام خروجي را به سادگي مدل 
حصول جديد از تامين كننده مدل خط مشي بر مبناي خريد م، ۳ در شكل .كند و به مذاكره با ساير عامل ها بپردازد

 [13].اي خاص و درخواست سفارش براي عامل مشخص مي شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نمونه اي از بكارگيري مدل خط مشي در تفسير خط مشي هاي جديد-۳شكل 
 

 مكالمات چند وجهي -

 ديد ديگر عامل ها  مي شودـد به خط مشي هاي جـباعث دسترسي عامل هاي هوشمنچنـد وجهي ات ـمكالم
 و خدمات عامل ها را ، مشخصاتاز طريق عامل راهنما كه آدرس شبكه عامل هاي هوشمند عامل هوشمند بطوريكه هر

ارتباطات عامل هاي با استفاده از نتايج، . نظر را دارد مي پردازد ارائه مي دهد به جستجوي عاملي كه خدمات مورد
 [14] .هوشمند براي شناسايي خط مشي هاي يكديگر شروع مي شود

 
  

جديدي را روش عملكرد بنابراين در مكالمات انعطاف پذير، هر عامل هوشمند با كمك مدل خط مشي مكالمات،  
 جديد عامل هاي هوشمند نحوه عملكرد و روشبراساس تغيير رخ داده بدست مي آورد و سپس با مكالمات چند وجهي به 

ت خود را از طريق ارتباط ميان خط مشي جديد مكالمات انجام در پايان عامل هاي هوشمند تبادال. خواهد بردپي ديگر 
 امكان پاسخگويي اين عامل ها ،كالمات انعطاف پذير در عامل هاي هوشمندـبدين ترتيب با بكارگيري روش م. مي دهند 

انعطاف ره،  زنجي و اجزاءعنوان نمايندگان هر يك از اعضاه در تغييرات زنجيره تامين فراهم مي شود و اين عامل ها ب
 [13] .سازندبا اين تغييرات فراهم مي را تطبيق زنجيره تامين پذيري و 

  ها شركت تامين در تجارت الكترونيك،   و پويايي، بروزرساني و توسعه زنجيرهبا تجارت قابل تطبيق با تغييرات
 :دنند در جهت تامين اهداف ذيل گام بردارنمي توا

 

 جيره تامين پاسخ سريع و موثر به تغييرات زن •

 هماهنگ كردن  بازار با  ورود محصول جديد •

 افزايش بهره وري  •

 افزايش رضايت مشتري  •

 شناسايي و توسعه فرصت هاي درآمدي جديد •

عامل تامين 
 مدل خط مشي

درخواست 
 سفارش

 درخواست
  سفارش

   محصول جديدعامل
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 بررسي و ارزيابي كارايي عامل هاي هوشمند در پويايي زنجيره تامين .۴
 

. ري تحقق مي يابدــ زمان پاسخ به مشتزايش سود و كم كردنــ افمتـكارايي زنجيره تامين با به حداقل رساندن قي
بدون شك , عالوه بر كاهش زمان باعث ساده سازي و كاهش هزينه مبادالت مي شود, از آنجاييكه بكارگيري عامل هاي هوشمند

  [15] .اين عامل ها در افزايش كارايي اين زنجيره نقش بسزايي خواهند داشت
سه روش متفاوت . يد به ارزيابي و تحليل قابليت ها و مشخصه هاي آن پرداختدر بررسي استحكام زنجيره تامين در بازار با

 :ها عبارتند از اين روش. براي تحليل زنجيره تامين مورد  استفاده قرار مي گيرد 
 

 [16] تئوري كنترل •
 [16] عملكرد كالسيك •

 [ 16,17] شبيه سازي •

 

عيين مي كنند در بررسي و تحليل زنجيره تامين بكار مي شبيه سازي بعنوان ابزاري كه پيچيدگي و پويايي سيستم را ت
اين روش نشان مي  . بر تمام اجزاي آن قابل رويت مي باشدآن هادر اين روش با بزرگ نمايي، تغييرات زنجيره تامين و اثر . رود

ضاي عملياتي شركت ها و بين منابع و سرمايه در ف  و يك فرآيند پويا مشتمل بر جريانات پيچيده اطالعات، زنجيره تاميندهد كه
 [18] .آنهاست

با استفاده از شبيه سازي مي توان نتايج بكارگيري عامل هاي هوشمند در فراهم ساختن قابليت هاي انعطاف پذيري، 
  .پويايي و تطبيق زنجيره تامين با تغييرات بازار و شرايط را در تجارت الكترونيك بررسي نمود

پياده سازي و شبيه سازي نمونه را بر روي يك زنجيره تامين فرضي با چند عامل هوشمند، در ادامه نتايج حاصل از يك 
 .بررسي شده اند
نتايج حاكي از آن است كه قابليت هاي عامل هاي هوشمند در زنجيره تامين باعث موفقيت آنها در ارائه پيشنهاد بررسي و 

  )٤شكل .( ت اعظمي از پيشنهادات خود را به مرحله اجرا درآوردندبطوريكه برخي از اين عامل ها توانسته اند قسم. شده است
[19]  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها  درصد موفقيت پيشنهادات عامل هاي هوشمند از كل پيشنهادات ارائه شده آن-۴شكل 
 بر اساس نتايج حاصل از شبيه سازي نرم افزاري

 

همان موضوع تطبيق اين زنجيره با تغييرات , ثير گذار مي باشداز عواملي كه در افزايش كارايي زنجيره تامين  تاديگر يكي 
با توجه به قابليت اين عامل ها در اين . بازار است كه در بررسي روش هاي اين تطبيق به كمك عامل هاي هوشمند مطرح گرديد

  [20] )٥شكل  (.بسيار موثر است در تعامالت زنجيره تامين , ها بديهي است كه ميزان مشاركت آن, تطبيق
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  تطبيق زنجيره تامين با تغييرات بر اساس نتايج شبيه سازي ميزان مشاركت عامل هاي هوشمند در– ۵شكل 
 

 

 نتيجه گيري .۵
 

بكارگيري عامل هاي هوشمند در مديريت زنجيره تامين بررسي انجام شده و نتايج حاصل از شبيه سازي نرم افزاري، بنا بر 
اين تطبيق . تطبيق زنجيره تامين با تغييرات احتمالي مي باشد, مهمترين كاربرد عامل هاي هوشمند .خواهد داشتنقش بسزايي 

 .مستلزم تغيير خط مشي و الگو هاي زنجيره تامين است كه در سايه تغيير و تفسير خط مشي عامل هاي هوشمند مهيا مي شود
غييرات زنجيره تامين در مذاكره اجرا مي كنند بر مبناي الگوريتمي كه اين عامل ها براي تطبيق استراتژي هاي خود با ت

 قادر ان آن، و مهارت اجتماعي عامل هادانشبطوريكه با توجه به دامنه وسيع  .ست اار هاي خود عامل هاــبرداري از رفت الگو
 و با قابليت نموده تحليل د بود كه تغييرات جديد در زنجيره تامين را درك كنند و با مراجعه به آموخته هاي خود آن رانخواه

 . تغيير دهندبر اساس آن خود را ، عملكرد  خود و روشهاي تطبيقييانعطاف پذيري باال
 ها نسبت آنرات، آگاهي  ــروشي كه در اينجا براي اين تطبيق مطرح شد، شامل تغيير خط مشي عامل ها متناسب با تغيي

         مذاكره عامل هاي همكار در زنجيره تامين براي تكميل اطالعات،ان و در پايديگر عامل هابه خط مشي هاي تغيير يافته 
بدين ترتيب مي توان گفت . اين رفتار تطبيقي عامل ها سبب تطبيق زنجيره تامين با تغييرات و شرايط جديد مي شود. مي باشد

 .د را حفظ نمايدعامل هاي هوشمند مي تواند در برابر تغييرات دوام خو زنجيره تامين با استفاده از
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