پیشبینی تقاضای زنجیرهتأمین درشرایط عدم اشتراک اطالعات
(مطالعه موردی فروشگاه فیوره)
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چکیده
صنعت مواد غذایی ازجمله صنایعی است که به اشتراکگذاری اطالعات با شرکای زنجیرهتأمین در آن مورد توجه بوده است .با اینوجود به
دلیل مسائلی از قبیل هزینههای باالی سرمایهگذاری در فناوریهای اطالعات ،عدم اعتماد مدیران و ترس از نشت اطالعات به بیرون ،این
اطالعات به اشتراک گذاشته نمیشود .هدف این پژوهش ارائه راهکار برای مواردی است که تمایل به اشتراک گذاشتن اطالعات در زنجیره
تأمین در آن وجود ندارد .در این پژوهش با در نظر گرفتن راهبرد استنتاج تقاضای پاییندست و با بهرهگیری از روشهای پیشبینی ،SMA
 SES ،WMAو DESبه ارزیابی رفتار تقاضا در فروشگاه بزرگ فیوره آمل میپردازیم .دقت و صحت روشها عالوه بر روش  ،MSEبا
استفاده از روشهای  MAPE ،Bias ،STD ،MADتعیین میشود .میشود .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها گویای آن است که
برمبنای چهار روش محاسبه خطای Bias ،STD ،MSE ،MADروش پیشبینی  WMAنسبت به روش SMAبهتر است ،درواقع این
پژوهش این فرصت را فراهم میکند از روش  WMAکه بهبودیافته روش  SMAاست در مطالعات آینده استفاده شود .همچنین بر مبنای
روش محاسبه خطای  MAPEبرای بیشترگروهها روش پیشبینی  SESروش بهتری محسوب میشود.

واژههای کلیدی :مدیریت زنجیرهتأمین ،استنتاج تقاضای پاییندست ،میانگین متحرک موزون ،هموارسازی نمایی فصلی،
هموارسازی نمایی دوبل.
 -1مقدمه

فناوری اطالعات 3یک برنامه کارآمد برای چنین اطالعاتی
فراهم میکند تا به شیوهای سریع منتقل شود .شکلگیری
زنجیرهتأمین نهتنها فرصتی را برای مدیران برای برنامهریزی
مؤثر فراهم میآورد ،بلکه شرایط مناسبی را برای واکنش
صحیح به اطالعات معتبر ایجاد میکند .در سالهای اخیر،
گرایش بیشتری به استفاده از سیستمهای فناوری اطالعات
برای تصمیمگیری در زمینههای موجودی ،حملونقل و
قیمتگذاری بر پایه دسترسی به اطالعات شکل گرفته است.
ازاینرو ،به اشتراکگذاری اطالعات ،مشارکت در برنامهریزی،
پیشبینی و تکمیل ،پاسخ کارآمد به مصرفکننده را فراهم
میکند.
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بهطور فزایندهای شرایط اقتصادی در حال تغییر است.
داشتن اطالعات بیشتر در مورد مصرفکنندگان نهایی
محصوالت و خدمات ،ابزار مهمی است که کاهش عدم
اطمینان در تقاضای آینده را فراهم میکند .کسبوکارها به
طور پیوسته روشهای جدیدی را برای به دست آوردن و
استفاده از این اطالعات در برنامهریزی خود اتخاذ میکنند.
این روشها به اشتراک اطالعات در زنجیرهتأمین نیاز دارند
بهطوریکه دادههای مربوط به مصرفکنندگاننهاییبه اعضای
باالدست زنجیرهتأمین منتقل میشود .پیشرفت در زمینة
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