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სამუშაო შესრულებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

მართვის ავტომატიზებული სისტემების დეპარტამენტი 

ხელმძღვანელი: პროფ. ლილი პეტრიაშვილი  

რეცენზენტები: პროფ. ეკატერინე თურქია (სტუ) 

                                პროფ. რეზო თედორაძე (სტუ, სატრანსპორტო და           

                             მანქანათმშენებლობის ფაკ., ლოგისტიკის დეპ.)

დაცვა შედგება 2019  წლის ” 13 ”  ივლისს, 16.00  საათზე 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის და მართვის 

სისტემების ფაკულტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს 

სხდომაზე,  

კორპუსი VI, აუდიტორია 311-ა (ბიბლიოთეკა) 

მისამართი: 0175, თბილისი, კოსტავას 77. 

დისერტაციის გაცნობა შეიძლება სტუ-ის ბიბლიოთეკაში, 

ხოლო ავტორეფერატისა - ფაკულტეტის ვებგვერდზე 

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი პროფ. თინათინ კაიშაური 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა: სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდგენიალია, მიწოდების 

ჯაჭვში ბიზნესპროცესების ავტომატიზებულად მართვის და ოპტიმიზაციის 

საკითხები.  

ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია ლოგისტიკური პროცესების, 

სასაწყობე მარაგების ოპტიმალურად მართვის და მიწოდების ინოვაციური 

მეთოდებით გადაჭრის კონცეფციებზე.  ასევე მნიშვნელოვანი ყურადღება 

აქვს დათმობილი მიწოდების ჯაჭვში თანამედროვე ტექნოლოგიების 

ინტეგრირებული გამოყენების საკითხებს რომელიც მომხმარებელს  არა 

მხოლოდ გარე ფაქტორებისადმი ადაპტირების საშუალებას აძლევს, არამედ  

სთავაზობს ინოვაციურ და ინტელექტუალურ სისტემებზე დაფუძნებულ 

მაღალ ეფექტურ სერვისებს. 

ნაშრომში, მიწოდების ჯაჭვში მარაგების ლოკაციის განსაზღვრისა და 

იდენტიფიკაციისთვის გამოვიყენეთ ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი 

ინოვაციური RFID (Radio Frequency Identification) მონაცემთა უკონტაქტო 

გაცვლის ტექნოლოგია, რომელიც ელექტრო სიხშირული ტალღების 

გამოყენებით მომხმარებელს აძლევს საშუალებას დისტანციურად მიიღოს 

ნებისმიერი ობიექტის შესახებ არსებული საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია და 

ანგარიში ამ ობიექტის შესახებ.  აღნიშნული ტექნოლოგიის დანერგვა და  

გამოყენება მიწოდების ჯაჭვის მენეჯერებისთვის  სელმისაწვდომს ხდის  

მინიმალურ დროში მიიღონ საჭირო ინფორმაცია, ტვირთების 

რაოდენობაზე, გაზიდვაზე, პროდუქციაზე,  ტრანსპორტის ლოკაციაზე და 

ა.შ.  ნაშრომში ასევე წარმოდგენილია RFID ტექნოლოგიის გამოყენებით 

შემუშავებული ალგორითმი, რომელიც მუდმივ მეთვალყურეობას უქწევს 

საწყობში მარაგების მართვის პროცესს და მყისიერად გადასცემს  მარაგის 

სიჭარბის ან სიმცირის შესახებ ინფორმაციას, შესაბამის სამსახურს.  

ნაშრომში წარმოდგენილია ბიზნესპროცესების ეფექტურობის 

შეფასების და ამ პროცესების გაუმჯობესებისთვის საჭირო რეკომენდაციების 

SCOR და DCOR მოდელები, რომელიც ერთის მხრივ ბაზირებულია 
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სხვადასხვა სტანდარტეზე გათვლილი იერარქიული მეტრიკების 

სისტემისგან, ხოლო მეორეს მხრივ, მომხმარებელს სთავაზობს მსოფლიოში 

აპრობირებული საუკეთესო რეკომენდაციების გათვალისწინებით 

მიიწოდების ჯაჭვში მიმდინარე პროცესების ოპრიმიზაციას და ხარჯების 

შემცირებას. 

ლოგისტიკური პროცესების ეფექტიანობის მაჩვენებლის ერთ-ერთი 

განმსაზღვრელი ფაქტორია მარაგების მართვაზე და დასაწყობებაზე 

გაწეული დრო და ფინანსური მაჩვენებელი, რომელიც მუდმივად 

ტრანსფორმირდება გარემო ფაქტორების შესაბამისად. ჩვენს მიერ 

შემუშავებულია მათემატიკური მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს 

დასაწყობების საოპერაციო ხარჯების შემცირებას და მატერიალური 

მარაგების  ოპტიმალურ მართვას. ჩვენს მიერ შემუშავებული მათემატიკური 

მოდელით განვსაზღვრავთ მოგების მაჩვენებელს და ეკონომიკური 

დანახარჯებს,რაც უშუალო კავშირშია საწყობში მისაღები მარაგების საჭირო 

მნიშვნელობასა  და მიწოდების პერიოდის ოპტიმალური დროსთან.  

აგებულია მიწოდების ჯაჭვში არსებული ბიზნესპროცესების BPMN 

(Adonis) და UML დიაგრამები  პროცეს და ობიექტორიენტირებული 

მიდგომებით. 

ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დამობილი მიწოდების 

ჯაჭვის მართვის ავტომატიზებული სისტმის მონაცემთა ბაზის 

დაპროექტებას, მისი პროგრამული რეალიზაციის და მომხმარებელთა 

ინტერფეისების აგების საკითხებს დაპროგრამების ჰიბრიდული 

ტექნოლოგიების გამოყენებით.     

შემოთავაზებულია მიწოდების ჯაჭვის (მიმწოდებელი, მომხმარებელი, 

პროდუქტი, შეკვეთები, ტრანსპორტი) საპრობლემო სფეროს მდგომარეობა-

თა დიაგრამები. აგებულია შესაბამისი მოვლენების და ტრიგერების 

ფუნქციები საჭირო მეთოდების გამოძახებით. ასევე მონაცემთა  ბაზის 

ასაგებად განსაზღვრულია კონცეპტუალური სქემები შეკვეთების, 
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მომხმარებლის, მიმწოდებლის და ტრანსპორტირების შესაბამისი ცხრი-

ლებით, არსთა დამოკიდებულების მოდელირების (ERM) ინსტრუმენტებით 

Visual Studio .NET Framework 5.0 გარემოში და Ms SQL Server 2016 პაკეტით.  

დისერტაციაში წარმოდგენილია მიწოდების ჯაჭვის მარაგების 

მართვის და დასაწყობების პროცესების მხარდამჭერი  პროგრამული 

სისტემა, რომელიც რეალიზებულია Visual Studio 2015-ის გარემოში 

დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნიოლოგიების (WPF, WF, WCF) 

გამოყენებით. აგებულია მოქნილი სამომხმარებლო ინტერფეისები 

მონაცემთა დამუშავებისა და გადაცემისთვის.   

დამუშავებულია ინტრაქტიული საინფორმაციო მხარდამჭერი სისტემა, 

რომელიც მიწოდების ჯაჭვის მენეჯერებს საშუალებას აძლევს რეალურ 

დროში იმუშაონ ერთ საინფორმაციო გარემოში ერთიან ინფორმაციულ 

პორტალზე და მოახდინონ როგორც არსებული მგდომარეობის შეფასება 

ასევე საჭირო რეკომენდაციების ურთიერთგაზიარება  და გადაწყვეტი-

ლებების მიღება.     

ნაშრომის მიზანი: სადისერტაციო ნაშრომის მიზანს წაარმოადგენს 

თანამედროვე ტექნოლოგიების და პროგრამული პაკეტების დახმარებით 

შეიქმნას გადაწყვეტილების მიღების მხარდამჭერი მძლავრი საინფორმაციო  

სისტემა, რომელიც მიმწოდების ჯაჭვში მიმდინარე საქმიან პროცესებს 

გაუწევს მონიტორინგს და ანალიზს  შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით.   

კლევის ობიექტი: სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის ობიექტს წარმოადგენს 

მარაგების მართვის და დასაწყობების  პროცესები,  მათი ავტომატიზებულად 

იდენტიფიკაციისა და ოპტიმალურად განთავსებისთვის. კვლევის საგანს კი 

წარმოადგენს  – მიმდინარე ბიზნესპროცესების ავტომატიზებულად მართვა 

და  ოპტიმიზაცია. 

კვლების მეთოდები: სადისერტაციო ნაშრომში გამოყენებულია ბიზნესპრო-

ცესების მოდელირების, დაპროექტების, მართვისა და ოპტიმიზაციის 
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პროცესორიენტირებული ობიექტორიენტირებული და სერვის ორიენტი-

რებული მეთოდები და ინსტრუმეტული საშუალებები.  ასევე მიმდინარე 

პროცესების ოპტიმზაციის  მათემატიკური მეთოდები. 

სამეცნიერო სიახლე: სადისერტაციო ნაშრომში შემოთავაზებულია 

მიწოდების ჯაჭვში მიმდინარე პროცესების ავტომატიზებულად მართვის 

საკითხები, რომელიც შეეხება, როგორც მარაგების მართვის და 

ტრანსპორტირების საკითხებს ასევე მარაგების დასაწყობების საკითხებს.  

ნაშრომზე მუშაობის და კვლევის პროცესში პირველად იქნა 

გამოყენებული ინოვაციური RFID ტექნოლოგია, რომლის გამოყენების 

საფუძველზე შესაძლებელი ხდება, როგორც მარაგის რეალურ დროში 

იდენტიფიკაცია და ადგილმდებარეობის განსაზღვრა, ასევე მის კომპაქტური 

განთავსება საწყობში.  

მატერიალური ნაკადების მართვის ოპტიმიზაციისთვის შემუშავდა 

სპეციალური ალგორითმები, რომელიც უზრუნველყოფს, დასაწყობებისას 

პროდუქციაზე კოდის მინიჭებას, მის ოპტიმალურ ადგილზე განთავსების 

მიზნით და ასევე RFID სისტემა ახდენს მუდმივ მეთვალყურეობას  მარაგების 

მიმოქცევაშე მათი  შევსების მიზნით.  

შემუშავდა მათემატიკური მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს 

დასაწყობების საოპერაციო ხარჯების შემცირების და მატერიალური 

მარაგების  ოპტიმალურ მართვის. საკითხებს. აღნიშნული მოდელით 

შესაძლებელი ხდება მოგების მაჩვენებელის და ეკონომიკური დანახარჯების 

განსაზღვრა, რაც უშუალო კავშირშია საწყობში მისაღები მარაგების საჭირო 

მნიშვნელობასა  და მიწოდების პერიოდის ოპტიმალური დროსთან. 

სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში შესწავლილ იქნა მიწოდების 

ჯაჭვში მიმდინარე ბიზნესპროცესების მენეჯმენტის საერთაშორისო 

გამოცდილება, ჩატარდა ამ სფეროში მარაგების მართვის და დასაწყობების  

სახეების კლასიფიკაცია მათი დადებითი და ნაკლოვანი მხარეების 

გამოვლენით, გაანალიზებულ იქნა საქართველოში მარაგების მოძრაობის 

აღრიცხვის და საწყობში განთავსების არსებული სისტემის მდგომარეობა. 
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დისერტაციაში პირველად კომპლექსურად იქნა განხილული და გამოკვლე-

ული მარაგების მართვისა და დასაწყობების ბიზნესპროცესების 

ობიექტორიენტირებული და პროცესორიენტირებული მოდელები, უნიფი-

ცირებული მოდელირების UML ტექნოლოგიით. შეიქმნა პრეცედენტების და 

აქტიურობათა დიაგრამების ერთობლიობა საკვლევი სისტემის, ასევე 

ავტომატიზებული სისტემის მომხმარებელთა ინტერაქტიული პროცედუ-

რების სცენარები მიმდევრობითობის დიაგრამების სახით.  

მიწოდების ჯაჭვში ბიზნესპროცესების მენეჯმენტისა და მონიტო-

რინგის სისტემისათვის დაპროექტდა მონაცემთა განაწილებული MsSQL 

Server 2015 ბაზები CASE ტექნოლოგიის საფუძველზე, პროგრამული რეალი-

ზაცია კი განხორციელდა დაპროგრამების ახალი ჰიბრიდული (WPF,WCF) 

ტექნოლოგიის გამოყენებით  Ms Visual Studio .NET Framework 5.0 -ის ბაზაზე. 

შედეგების გამოყენების სფერო. დისერტაციის შედეგებს აქვს განსაკუთრე-

ბული პრაქტიკული ღირებულება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური და 

ფინანსური სტაბილურობისთვის, რადგან მიწოდების ჯაჭვი და ლოგის-

ტიკური პროცესები უშუალოდ კავშირშია პროდუქციის და ინფორმაციის 

ნაკადის ეფექტურ მართვასთან, სადაც ძირითადი „დრაივერი“ მომხმა-

რებელია, რომლის მომსახურების სერვისები ეფექტურად უნდა იყოს 

მორგებული მის მოთხოვნებზე. ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოება, 

რომ საქართველოს ლოგისტიკის განვითარების კუთხით აქვს საკმაოდ 

მაღალი პოტენციალი მისი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან 

გამომდინარე. ჩვენი შედეგები, რომელიც შეეხება როგორც ობიექტების 

(ტრანსპორტი, კონტეინერები, პროდუქცია) იდენტიფიკაციის, ლოკაციისა 

და უსაფრთხოების საკითხებს ასევე ბიზნესპროცესების მართვის მხარდამ-

ჭერ საინფორმაციო სისტემას, შეიძლება გამოიყენოს, როგორც ტვირთების 

გადაზიდვის საერთაშორისო და ადგილობრივმა ფირმებმა, რომლებიც 

საკმარისადაა საქართველოშიც, ასევე რკინიგზამ და პორტებმაც. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები. დისერტაციის ძირითადი შინაარსი 

მოხსენებული იყო ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 
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მართვის ავტომატიზებული სისტემების კოლეგიის სამეცნიერო სემინარების 

სხდომებზე. ნაშრომის გარკვეული შედეგები წარდგენილი იყო საერთაშორი-

სო სამეცნიერო–ტექნიკურ კონფერენციებზე:  

1. ლ. პეტრიაშვილი, დ. მასხარაშვილი, ი. ყაჯრიშვილი, RFID ტექნოლოგიის 

გამოყენება ლოგისტიკური პროცესების ეფექტურ მართვაში, „სეუ და 

მეცნიერება“, №5(5) 2016, 304-309გვ 

2. ლ. პეტრიაშვილი, დ. მასხარაშვილი,  მ. კიკნაძე, მ. ნოზაძე, ბიზნეს 

პროცესების მოდელირება მიწოდების ჯაჭვში,  „სეუ და მეცნიერება“, 

№6(6) 2017, 370-376გვ 

3. ლ. პეტრიაშვილი, დ. მასხარაშვილი, ი. ყაჯრიშვილი, თანამედროვე 

საინფორმაციო RFID ტექნოლოგიის გამოყენება სასაწყობე ლოგისტიკაში, 

სტუ, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები 2(22), 2016 წ. URL  

http://gtu.ge/Journals/mas/Referat/ASU-2016(1_22)/155_160.pdf 

4. ლ. პეტრიაშვილი, გ. სურგულაძე , დ. მასხარაშვილი, მიწოდების ჯაჭვის 

მართვა ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით, სტუ, მართვის 

ავტომატიზირებული სისტემები 2(26), 2018 წ, URL  

http://gtu.ge/Journals/mas/Referat/N26_conf_unesco_2018_2_26.pdf 

5. ლ. პეტრიაშვილი, დ. მასხარაშვილი, ე. გოგილიძე, ნ. ნოზაძე, 

ორგანიზაციული პროცესების მართვა მიწოდების ჯაჭვში,  სეუ და 

მეცნიერება, №7(7) 2018 

პუბლიკაციები: დისერტაციის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია 5 

სამეცნიერო ნაშრომში, ნაშრომების ჩამონათვალი მოყვანილია 

ავტორეფერატის ბოლოს 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა 

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 163 ნაბეჭდ გვერდს. იგი შედგება შესავლის, 

ოთხი თავის, დასკვნების და 65 გამოყენებული ლიტერატურის სიისგან. 

ნაშრომში წარმოდგენილია 9 ცხრილი და 57 ნახაზი.  

დისერტაციის მოკლე შინაარსი   შესავალში გადმოცემულია დისერტაციის 

ზოგადი დახასიათება, თემის აქტუალურობა, მიზანი და გადასაწყვეტი 
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ამოცანები, სამეცნიერო სიახლე და პრაქტიკული ღირებულება. აგრეთვე 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი. 

ნაშრომის პირველ თავში გადმოცემულია ქართულ და უცხოური 

ლიტერატურული წყაროების ანალიზი ლოგისტიკური პროცესების და 

მიწოდების ჯაჭვის მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ჩატარებულია 

და წარმოდგენილია მარაგების მართვის და დასაწყობების პროცესებთან 

დაკავშირებული ბიზნესპროცესების ანალიზი და მართვის კონცეფცია. 

კლასიფიცირებულია დასაწყობების და მარაგების განთავსების მეთოდები 

და ანალიზის სახეები [12]. 

მიწოდების ჯაჭვის ეფექტურ მართვას უკავშირდება მრავალი საკითხი, 

რომლებიც ეხმარება მენეჯერს მიიღოს ოპტიმალური გადაწყვეტილება, ასეთ 

საკითხებს შორისაა: 

1. მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვა. 

2. მომხმარებელთა მომსახურება (სერვისები) 

3. მოთხოვნის მართვა 

4. საწარმოო პროცესების მხარდაჭერა 

5. მომარაგების მართვა 

6. დასაწყობების პროცესის მართვა 

7. ტრანსპორტირების მართვა 

8. პროდუქციის შექმნის და მისი კომერციულ სახემდე მიყვანის 

მართვა 

9. დაბრუნებული მატერიალური ნაკადების მართვა  

10. და სხვ. 

შიძლება ითქვას, რომ მიწოდების ჯაჭვი არის დაგეგმარების, კონტროლისა 

და სასაქონლო ნაკადების რეგულირების ორგანიზება, რომელიც იწყება 

შეკვეთის მიღებიდან და წარმოებისათვის საჭირო ნედლეულისა და სხვა 

მატერიალური ფასეულობების შესყიდვიდან, გადის ბაზრის 

მოთხოვნილებიდან გამომდინარე საწარმოო და გამანაწილებელ ფაზებს და 

მთავრდება  საბოლოო მომხმარებელთან [8]. 
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ნახ. 1-ზე წარმოდგენილია მიწოდების ჯაჭვის მართვის სტრუქტურა:

 

ნახ. 1 მიწოდების ჯაჭვის მართვის სტრუქტურა 

ნაშრომში შემოთავაზებულია შეკვეთების და დასაწყობების პროცესის 

ფუნქციების ობიექტორიენტირებული, პროცესორიენტირებული და 

სერვისორიენტირებული   მოდელების აგება  მოდელირების ნოიტაციისა 

(BPMN) და უნიფიცირებული მოდელირების ენის (UML) საფუძველზე [17].   

მიწოდების ჯაჭვის  მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების ავტომატიზაციის 

ამოცანის გადასაწყვეტად, ინფორმაციული და ფუნქციონალური 

მოთხოვნილებების დასაგენად, ნაშრომში შემოთავაზებულია შეკვეთების და  

სასაწყობე პროცესების მართვის ობიექტორიენტირებული და 

პროცესორიენტირებული მოდელების აგება ბიზნეს-პროცესების 

მოდელირების ნოიტაციით (BPMN). ნა.2-ზე  მოცემულია შეკვეთების  

მართვის ბიზნესპროცესის BPMN მოდელი. გამოყენებულ იქნა Adonis modeler 

ინსტრუმენტი [15] .  
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ნახ. 2 შეკვეთების  მართვის ბიზნესპროცესის BPMN მოდელი 

 

მეორე თავში წარმოდგენილია მიწოდების ჯაჭვის მართვისთვის 

საჭირო  საინფორმაციო, სისტემის ინფრასტრუქტურა და ფუნქიონალურ 

მოთხოვნილებათა ერთობლიობა (ნახ.3). ამ მიზნით ჩატარდა საპრობლემო სფეროს 

ინფორმაციულსტრუქტურული და ობიექტორიენტირებული ანალიზი. შემუშავე-

ბულ იქნა მართვის საინფორმაციო სისტემის აგების სქემა: 
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ნა. 3 სისტემის ინფრასტრუქტურა და ფუნქიონალურ მოთხოვნილებათა 

ერთობლიობა 

ასევე განხილულია საკომუნიკაციო და საიდენტიფიკაციო RFID 

სისტემა რომელიც ელექტრო სიხშირული ტალღების გამოყენებით,  

დისტანციურად ღებულობს  ნებისმიერი ობიექტის შესახებ არსებული  

ინფორმაციას და ანგარიშს ამ ობიექტის შესახებ.  ასევე წარმოდგენილია RFID 

ტექნოლოგიის გამოყენებით შემუშავებული ალგორითმი, რომელიც მუდმივ 

მეთვალყურეობას უქწევს საწყობში მარაგების მართვის პროცესს [1].  

დღემდე მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში საწარმოთა უმეტესობა სასაწყობე 

მეურნეობაში პროდუქციის აღრიცხვისთვის, კონტეინერული ტრანსპორ-

ტირებისას, სუპერ-მარკეტებში და ა.შ. ძირითადად იყენებს შტრის-კოდებს, 

რომლებთან შედარებით RFID ტექნოლოგიას აქვს შემდეგი უპირატესობები: 

▪ მიღებული ინფორმაციის მაღალი საიმედოობა; 

▪ დამატებითი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დატანა 

ტრანსპონდერზე; 

▪ ინფორმაციის მიღება დისტანციაზე (მაგ. ობიექტიდან 20 მეტრის 

დაცილებით); 

▪ ობიექტში  ტრანსპონდერის განთავსება არახილულ ადგილას; 

▪ შესაძლებლობა იმისა, რომ ერთდროულად მოხდეს რამდენიმე (150 

ცალი წამში) ტრანსპონდერის სკანირება. ასეთ შემთხვევაში 
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მნიშვნელოვნად მცირდება ტრანსპორტირებისას პროდუქციის 

ჩატვირთვის დრო. 

დღეს RFID ტექნოლოგიის გამოყენების არეალი საკმაოდ ფართოა, ნახ. 4-ზე 

მოცემულია  RFID ტექნოლოგიის გამოყენების სფეროები 

 
ნახ. 4 RFID ტექნოლოგიის გამოყენების სფეროები 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ტექნოლოგია RFID (Radio Frequency 

Identification - რადიოსიხშირული იდენტიფიკაცია) გამოიყენება ობიექტების 

ავტომატური იდენტიფიკაციისთვის, სადაც რადიოსიხშირული 

გამოსხივების საშუალებით ხდება ობიექტის იდენტიფიცირება და მასში 

ინფორმაციის წაკითხვა ან ჩაწერა. 

საქონლის მიღების და თაროებზე განთავსების პროცესი რომ 

გაიოლდეს, ყველაზე ოპტიმალური საშუალებაა მათზე RFID კოდის 

მინიჭება, რაც უზრუნველყოფს როგორც მარაგის იდენტიფიკაციას, ასევე მის 

კომპაქტურ განთავსებას საწყობში [2].  

ჩვენ შევიმუშავეთ კოდის მინიჭების ალგორითმი, (ნახ.5), სადაც 

პირველ ეტაპზე აუცილებლად უნდა განისაზღვროს სასაქონლე ჯგუფი, 

შემდეგ დადგინდეს ჯგუფის შესაბამისი ზონა, ვირჩევთ შესანახ უბანს 

მარაგის სასაწონლო მოთხოვნის და ნომენკლატურის გათვალისწინებით, 
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შემდეგ ეტაპზე ხდება თაროზე შესანახი უჯრის განსაზღვრა და ბოლოს 

ენიჭებაკოდი. 

ნახ.5  საქონლისთვის კოდის მინიჭების ალგორითმი 

 მიღებული ალგორითმის საფუძველზე ჩვენ ვკითხულობთ საწყობში 

შემოსული საქონლის  ტრანსფონდერს RFID წამკითხველით, აღვრიცხავთ 

მონაცემთა ბაზაში და ვაფორმებთ დოკუმენტურად [6]. 

მას შემდეგ, რაც მარაგს მიენიჭება ტრანსფონდერი, ხდება შიგთავსის 

წავიკითხვა და გაანალიზება გვაქვს თუ არა ასეთი საქონელი აღწერილი 
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(საქონელი თუ შემოდის საწყობში შემოდის პირველად ის აღწერილი არ 

იქნება).  

1. თუ საქონელი აღწერილია მაშინ მის მონაცემებს ვინახავთ 

მონაცემთა ბაზაში და ვაფორმებთ დოკუმენტურად, რის შემდეგაც 

ის გადაგვაქვს შესანახად გარკვეულ თაროზე. 

2. თუ საქონელი არ არის აღწერილი,  ანდა არ გააჩნია ტრანსფონდერი 

მაშინ მისი მონაცემები უნდა მოიძებნოს მონაცემთა ბაზაში და მისი 

ნომენკლატურული მონაცემებით დამზადდეს ტრანსფონდერი, რის 

შემდეგაც ის გადაგვაქვს შესანახად გარკვეულ თაროზე.  

3. თუ საქონლის ნომენკლატურული მონაცემები არ მოიძებნა 

მონაცემთა ბაზაში, მაშინ მონაცემთა ბაზაში იქმნება შესაბამისი 

საქონლის ნომეკლატურული მონაცემი, მზადდება შესაბამისი 

ნომენკლატურის ტრანსფონდერი და მიეწებება საქონელს, რის 

შემდეგაც ის გადაგვაქვს შესანახად გარკვეულ თაროზე. 

მინიჭებული RFID კოდის საშუალებით შესაძლებელია მინიმალურ დროში 

მარაგის იდენტიფიკაცია და მისი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა. 

ასევე შევიმუშავეთ მატერიალური მარაგების დასაწყობების ოპტიმიზაციის 

მათემატიკური მოდელი, რომელიც სასწყობე პროცესების მართვისას 

ამცირებს  ხარჯებს, ამაღლებს საქონლის მიწოდების ეფექტურობას და 

ამცირებს მიწოდების საოპერაციო დროს [26].  

საწარმოო პროცესების რიტმულობის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა  

მისი თანამედროვე და სრული უზრუნველყოფა აუცილებელი 

ტექნოლოგიური, სამუშაო, მატერიალური და ფინანსური რესურსებით [5]. 

მრეწველობაში  მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფა უპირველესად 

ნიშნავს ნედლეულით, ნახევარფაბრიკატებით, საკომპლექტო  მასალებით და 

ნაკეთობებით მომარაგებას, რომლებიც იმყოფება ან წარმოების ცენტრალურ 

საწყობებში, ან ძირითადი საწარმოს  საწყობებში. ამდენად, შემდგომში 

საწარმოო მარაგებად იგულისხმება მატერიალური რესურსების მარაგი.  
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არსებობს რამდენიმე ობიექტური ფაქტორი, რომელიც აიძულებს 

წარმოებაში მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების სამსახურებს შექმნან 

საწარმოო მარაგი. ასეთ ფაქტორებს, პირველ რიგში, განეკუთვნება 

შეუსაბამობა წარმოების მატერიალური რესურსების მიწოდების რიტმებსა 

და მათი მოხმარების რიტმებს შორის. მაგალითად, იდეალური 

შემთხვევისთვის, როდესაც საქონლის მოხმარება უწყვეტია, ხოლო 

მოწოდება კი რეგულარული ფიქსირებული მოცულობით, მარაგის სიდიდე 

თავდაპირველად (მოწოდების მიღების მომენტში) შედარებით დიდია, 

შემდეგ კი  მოთხოვნის ზომის მიხედვით მცირდება ნულამდე. მეორე ეს არის 

მოთხოვნის შემთხვევითი მერყეობა მოწოდებათა შორის პერიოდში, ასევე 

სხვა შემთხვევითი ფაქტორები.  ამ შემთხვევაში საწარმოო პროცესების 

რიტმულობის უზრუნველყოფის პრობლემა ღებულობს სტოქასტურ 

ხასიათს და შედეგად წარმოების საიმედოობა უშუალოდაა დამოკიდებული 

საწარმოო მარაგის სიდიდეზე. 

მესამე – საწარმოო მარაგის შერჩევისას ძალზე მნიშვნელოვანია 

ფაქტორები, რომლებიც ითვალისწინებენ მოთხოვნის სეზონურობასა და 

მოხმარების საგნების წარმოების სეზონურობას. 

ამასთან არსებობს რიგი არანაკლებ სერიოზული გარემოებებისა, 

რომლებიც განაპირობებენ მატერიალური რესურსების მარაგის 

შემცირებისკენ მისწრაფებას.  მათ განეკუთვნება: გადასახადი მარაგების 

შექმნასა და შენახვაზე; დაკარგული ეკონომიური მოგება მარაგის საბრუნავი 

საშუალებების შეზღუდვის გამო; მატერიალური რესურსების 

რაოდენობრივი და თვისობრივი დანაკარგი მორალური ცვეთის ჩათვლით 

და სხვ [14].  

ამრიგად, საწარმოო რესურსების აუცილებელი მარაგის შერჩევის 

ამოცანა ალტერნატიული ხასიათისაა და ის უნდა წყდებოდეს 

ოპტიმიზაციის მეთოდებით, სახელდობრ, სისტემური ანალიზისა და 

მენეჯმენტის მეთოდებით. ამიტომაც, მარაგთა მართვა წარმოადგენს 

ოპერაციათა გამოკვლევის თეორიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს. 
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ჩვენი კვლევა ტარდება მინის ტარის საწარმოო ქარხანაში, სადაც 

საწარმოოს სჭირდება m სხვადასხვა ტიპის სამარაგო მასალა (სხვადასხვა 

შემადგენლობის მინამასალა), თანაც დაუშვებელია რომელიმე მათგანის 

უკმარობა დადგენილი დროის განმავლობაში. მასალები შემოდის საწარმოში 

პარტიებად. ერთი პარტიის შემოსვლის (შექმნის) ხარჯები არ არის 

დამოკიდებული პარტიაში მასალების რაოდენობაზე და i - ური ტიპის 

პარტიისთვის ტოლია i ხოლო დანახარჯები i - ური ტიპის ერთი მასალის 

შენახვაზე დროის ერთეულში შეადგენს i. 

 მთლიანი მოთხოვნა დადგენილი T დროის განმავლობაში i-ური ტიპის 

მასალებზე შეადგენს mi- ს. 

მარაგთა შევსება ხდება მუდმივი  ინტერვალებით და თითოეულ 

ინტერვალში შემოდის i-ური ტიპის ni მასალა  (პარტიაში არის ni მასალა). 

მარაგები დროის მიხედვით თანაბრად იხარჯება, ამიტომ  პერიოდის 

განმავალობაში i-ური ტიპის მასალათა საშუალო რაოდენობა იქნება .
2

1
in  

ამავე პერიოდში i-ური ტიპის მასალათა შენახვის საშუალო ხარჯები 

შეადგენს .
2

1
iin  

ამრიგად i-ური ტიპის ერთი პარტიის მასალებზე სრული დანახარჯი 

შეადგენს  

 iii n
2

1
+         (1) 

რადგან T დროის განმავლობაში სულ შემოდის i-ური ტიპის mi მასალა, 

ხოლო ერთ პარტიაში არის ამ ტიპის ni მასალა, ამიტომ შემოსულ პარტიათა 

რაოდენობა იქნება 
i

i

n

m
 და ამავე დროს ეს სიდიდე ტოლია .



T
 ამიტომ T 

დროში i-ტიპის მარაგებზე საშუალო დანახარჯი შეადგენს  

ii

i

ii
ii

i

ii

i

i
iiiii nT

n

m
m

n

m

n

m
nnc 







2

1

2

1

2

1
)( +=+=








+=   (2) 

ყველა ტიპის მარაგებზე ამავე დროში გაწეული დანახარჯი იქნება  
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2
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    (3) 

იგი წარმოადგენს m ცვლადის (n1, n2, …, nm) ფუნქციის და მისი გამოკლევა 

მარაგთა მართვის თეორიაში ერთ-ერთი მნივშნელოვანი მათემატიკური 

პრობლემაა. 

სახელდობრ, ფუნქცია (3) განვიხილოთ მიზნის ფუნქციად, როგორც ეს 

მიღებულია მართვის თეორიაში და დავსვათ მთელრიცხოვანი 

მათემატიკური დაპროგრამების ამოცანა ასეთი ფორმით: შევარჩიოთ ni 

ცვლადების ისეთი მნივშნელობები, რომ მიზნის ფუნქციამ (3) მიიღოს 

უმცირესი მნიშვნელობა 

min),..,,( 21 →=mnnnC     (4) 

ამავე დროს (3) ფუნქციის სპეციფიკური ფორმიდან გამომდინარე, 

დასმული ამოცანა შეიძლება განვიხილოთ როგორც მრავალი უწყვეტი 

ცვლადის ფუნქციის მინიმიზაციის ამოცანად და შემდეგ შედარებით 

მარტივად შესაძლოა თავდაპირველი მთელრიცხოვანი დაპროგრამების 

ამოცანის ამოხსნის პოვნა. მართლაც, (3) წარმოადგენს m რაოდენობის 

ფუნქციათა ჯამს, რომელთაგან თითოეული ერთი ცვლადის (ni) ფუნქციას 

წარმოადგენს, ამიტომ როცა (3)-ის სტაციონარული წერტილების მოსაძებნად 

მას გავაწარმოებთ თითოეული ცვლადის მიმართ და მათ ნულს 

გავუტოლებთ მივიღებთ m რაოდენობის განტოლებას, ისინი 

ერთმანეთისგან დამოუკიდებელია. 

მეორე მხრივ, ეს ნიშნავს, რომ (3) ფუნქციის მინიმალური მნივშნელობა 

მიიღება მაშინ, როცა თითოეული Ci(ni) ფუნქცია მიიღებს მინიმალურ 

მნიშვნელობას. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩავატაროთ დასმული ამოცანის შემდეგი 

გამოკვლევა m=1 შემთხვევისათვის. ამ შემთხვევაში სრული დანახარჯების 

ფუნქცია იქნება ასეთი სახის 

11

1

11
21211111

2

1
)()()( nT

n

m
nCnCnC 


+=+=     (5) 
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ხოლო შესაბამისად ოპტიმიზაციის ამოცანა ასე ჩამოყალიბდება: 

შევარჩიოთ n1 (თითოეული პარტიაში მასალების რაოდენობა) ისე, რომ (5) 

ფუნქციამ მიიღოს უმცირესი მნიშვნელობა. 

ფუნქცია (5)-ის გამოსაკვლევად დავამტკიცოთ შემდეგი მარტივი 

თეორემა: თუ ორი x1 და x2 დადებითი ცვლადი სიდიდის ნამრავლი 

მუდმივია (a), მაშინ მათი ჯამი მინიმალურია, თუ ეს სიდიდეები 

ერთმანეთის ტოლია. 

დამტკიცება: 

ვთქვათ x1+x2=a და განვიხილოთ ნამრავლი 

2

2

1

2

111121
4

1

2

1
)( aaxxaxxaxxx +








−−=−=−=    (6) 

ადვილი მისახვედრია, რომ (6)-ის უმცირესი მნიშვნელობა მიიღწევა როცა 

ax
2

1
1 = , რაც იმას ნიშნავს, რომ x2-იც ტოლია a

2

1
 და თეორემა 

დამტკიცებულია. 

მაშასადამე, (5) ფუნქციის მინიმუმი მაშინ მიიღწევა, თუ  

,
2

1
11

1

11 nT
n

m



=  

ანუ 
1

11*

1

2





T

m
n =        (6) 

თუ გამოსახავთ C11(n1), C12(n1) და C1(n1) ფუნქციებს გრაფიკულად, მივიღებთ: 

 

ნახ. 6 C11(n1), C12(n1) და C1(n1) ფუნქციები 
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მარაგთა მართვის თეორიის ტერმინებში პირველი დასკვნა ასეთია: 

მარაგთა მართვის ზემოგანხილული ამოცანაში ეკონომიკური დანახარჯები 

მინიმალურია მაშინ, როცა მარაგის შექმნისა და მარაგის შენახვის ხარჯები 

ერთმანეთის ტოლია. 

ადვილად მიიღება (6)-დან მარაგთა შევსების პერიოდის ოპტიმალური 

სიდიდე 

*

1

* n
m

T
=        (7) 

და ოპტიმალური დანახარჯების სიდიდე 

11

*

11

*

1 2)( mTnCC ==      (8) 

C1(n1) ფუნქციის ცვლილების ხასიათი ნაჩვენებია ნახ. 1-ზე. ეს წირი 

გვიჩვენებს C1(n1) ფუნქციის მგრძნობიარობას *

1n წერტილის მცირე მიდამოში. 

ცხადია, რომ თუ 1 დიდია, მაშინ n1-ის მცირე გადახრა *

1n -დან გამოიწვევს 

სრული დანახარჯების მნივშნელოვან ცვლილებას. ეს დასკვნა 

ანგარიშგასაწევი ფაქტორია მომარაგების ორგანიზაციის საქმეში. 

ვიპოვოთ მაგალითად C1(n1)-ის საშუალო ფარდობითი ცვლილება თუ n1 

იცვლება *

1

*

1( nn − -ის 10%)-დან *

1

*

1( nn + -ის 10%). 

( ) ( ) 

 )(2)1.1()9,0(
2

1

)()1.1()()9,0(
2

1

*

11

*

11

*

11

*

11

*

11

*

11

*

111

nCnCnC

nCnCnCnCC

−+=

=−+−=

 

საიდანაც 

1
)1.1()9,0(

2

1
*

1

*

11

*

11

*

1

1 −
+

=




C

nCnC

C

C
    (9) 

მარაგთა მართვის პრაქტიკულ ამოცანებში გადაწყვეტილებათა მიღების 

პროცესში (9) გამოსახულება ფართოდ გამოიყენება 

 

ნაშრომის მესამე თავში განხილულია მიწოდების ჯაჭვის  ბიზნესპროცესების  

რეინჟინრების საკითხები, შემოთავაზებულია სადისერტაციო ნაშრომზე 
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ჩატარებული კვლევისას მიღებული რეინჟინრების პროცესის ხელშემწყობი 

რეკომენდაციები.   

ასევე, წარმოდგენილია პრაქტიკულ კვლევაზე დამყარებული და შედეგზე 

ორიენტირებული საწყობში საქონლის განთავსების მეთოდი და 

ალგორითმი, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს მარაგების დასაწყობებაზე 

გაწეულ დანახარჯებს და საოპერაციო დროს [12].  

დისერტაციის მეოთხე თავში  წარმოდგენილია მიწოდების ჯაჭვში 

ბიზნესპროცესების მართვის ავტომატიზაციის საკითხები. კერძოდ,  

წარმოდგენილია  დისერტაციაზე მუშაობის და კვლევის პროცესში  

მიღებული მოდელებისა და ალგორითმული სქემების პროგრამული 

რეალიზაცია Ms Visual Studio .NET Framework 5.0,  Ms SQL Server 2016 და 

CASE ტექნოლოგიების გამოყენებით.  

ნახ.7 ზე შემოთავაზებულია საწყობში პროცესების მართვის UseCase - 

დიაგრამა 

 

ნახ.7  საწყობში პროცესების მართვის UseCase - დიაგრამა 

ასევე ნახ.8-შე შემოთავაზებულია სისტემის აქტიურობათა დიაგრამის 

ფრაგმენტები 
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ნახ.8 სისტემის აქტიურობათა დიაგრამის ფრაგმენტები 

მოცემულ თავში განხილულია მიწოდების ჯაჭვის  მართვის 

ავტომატიზებული სისტემის ობიექტორიენტირებული დაპროექტების 

ეტაპის ამოცანების გადაწყვეტა [13]. კერძოდ, შემუშავებულია სისტემის 

კლასთა-ასოციაციის დიაგრამები (ნახ.9) 

 

ნახ.9. კლასების დიაგრამა SCM სისტემისათვის 
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მიწოდების ჯაჭვში მატერიალური მარაგებისა და დასაწყობების 

პროცესებისთვის შემოთავაზებულია პროგრამული პლატფორმა, რომელზეც 

მომხმარებელს შესაძლებელია ქონდეს წვდომა, როგორც ვინდოუსის ასევე 

ვებ-ის    გარემოში [18].    

არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების და პროგრამული პაკეტების 

დახმარებით შესაძლებელია შეიქმნას გადაწყვეტილების მიღების 

მხარდამჭერი მძლავრი საინფორმაციო  სისტემა, რომელიც მიმწოდების 

ჯაჭვში მიმდინარე საქმიან პროცესებს გაუწევს მონიტორინგს და ანალიზს  

შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით.   

 

დასკვნა 

სადისერტაციო თემის ფარგლებში ჩატარებული საპროექტო– კვლევითი 

სამუშაოების შედეგების საფუძველზე შესაძლებელია შემდეგი დასკვნის 

გაკეთება:  

1. საქართველოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით,  საინ-

ფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ, ასევე საკომუნიკაციო 

მოწყობილობებისა და ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობამ, მიწო-

დების ჯაჭვის მონაწილეებს შორის გააიოლა კოორდინაცია, რაც 

ეფექტურად აისახება კომპანიის შემოსავლებსა და შემდგომ 

განვითარებაზე. მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს კომპანიაში არსებული საქმნიანი პროცესების მართვას, 

რაც უკავშირდება პროდუქტის საწყისი მდგომარეობიდან მის საბოლოო 

მომხმარებლამდის განვლილ გზას. ამდენად, მიწოდების ჯაჭვის 

მენეჯმენტთან დაკავშირებულია ის ეტაპები, რომლებიც ჭირდება 

კომპანიას პროდუქციის საწარმოებლად, სანამ მომხმარებელი შეიძენს 

მას, ანუ პროდუქცია მიეწოდება დასრულებული სახით. მიწოდების 

ჯაჭვი მოიცავს მომწოდებლების, მწარმოებლების, სადისტრიბუციო 

ცენტრების, საცალო ქსელისა და კომპანიის მომხმარებლების მთელ 

სპექტრს. 
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2. BPMN-ის ნოტაციები საშუალებას იძლევა, გრაფოანალიზური მეთოდის 

საშუალებით მოხდეს, როგორც მარტივი ისე რთული ბიზნესპრო-

ცესების მოდელირება. ამისთვის  BPMN-ის ელემენტების  ჩამონათვალი 

აკმაყოფილებენ მარტივი გრაფიკული ნოტაციების მოთხოვნებს (simple 

notation). რაც უზრუნველყოფს კომპლექსური ნოტაციის (powerful 

notation) მოთხოვნების დაყენებას და ამარტივებს რთული საქმიანი 

პროცესების მოდელირება. 

3. საწარმოო მარაგების და საქმიანი პროცესების მოდელირება BPMN 

სტანდარტების საფუძველზე საშუალებას იძლევა აგებული იქნას სა-

საწყობე პროცესების  მართვის იმიტაციური მოდელები და ჩატარდეს 

გადაწყვეტილების მიღების ექსპერიმენტული კვლევები ოპტიმალური 

შედეგის მიღების სრულყოფის მიზნით. მიწოდების ჯაჭვში მიმდინარე 

საქმიანი პროცესების, მარაგების მართვისა და პროდუქციის თვითღირე-

ბულების ოპტიმალური განსაზღვრისთვის, ნაშრომში განხილულია სხვა-

დასხვა IT პლატფორმა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება პროდუქციის 

ღირებულების ფორმირებასა და მარაგების რაციონალურ მართვას. 

4. მიწოდების ჯაჭვში ბიზნესპროცესების და მარაგების მართვის ფუნ-

ქციების განსაზღვრის პროცესორიენტირებული მოდელების ასაგებად 

გამოყენებულია ბიზნესპროცესების მოდელირების ნოტაცია BPMN, 

რომლის სიმულაცია და ვიზუალიზაცია შესრულდა   Adonis სისტემაში. 

5. ლოგისტიკური პროცესების მართვაში,  როგორც საიდენტიფიკაციო და 

საკომუნიკაციო სისტემა გამოყენებულია მონაცემთა უკონტაქტო 

გაცვლის RFID (Radio Frequency Identification) ტექნოლოგია, რომელიც 

რადიო სიხშირული ტალღების გამოყენებით მომხმარებელს აძლევს 

საშუალებას დისტანციურად მიიღოს ნებისმიერი ობიექტის შესახებ 

არსებული საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია და ანგარიში ამ ობიექტის 

შესახებ. აღნიშნული ტექნოლოგიის გამოყენებით მნიშვნელოვნად 

მცირდება დანახარჯები, მოკლე დროში ხდება მარაგების შესახებ 

ზუსტი ინფორმაციის განსაზღვრა და დაცულია  უსაფრთხოების 
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მაღალი ნორმები. შემუშავებულია მატერიალური ნაკადების მართვის 

ალგორითმი, რომელიც განსაზღვრავს დასაწყობებისას მარაგების 

თაროებზე განთავსების ოპტიმალური განთავსების კონცეფციას RFID 

კოდის მინიჭების საფუძვეზე, რის შედეგადაც მინიჭებული RFID კოდის 

საშუალებით შესაძლებელია მინიმალურ დროში მარაგის იდენტიფიკა-

ცია და მისი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა. 

6. შემუშავებულია მათემატიკური მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს 

დასაწყობების საოპერაციო ხარჯების შემცირებას და მიმდინარე პრო-

ცესების  ოპტიმალურ მართვას. არსებული ეკონომიკური დანახარჯების  

მნიშვნელობის გათვალისწინებით  შესაძლებელია გნისაზღვროს საწ-

ყობში მისაღები მარაგების ოპრიმალური მნიშვნელობა  და მიწოდების 

პერიოდის ოპტიმალური სიდიდე.  

7. მიწოდების ჯაჭვის ორგანიზაციული პროცესების მართვის საკითხებში,  

გადამწყვეტ როლს თამაშობს ინტეგრირებული მეთოდები დიდი და 

საშუალო კომპანიების ოპერაციული საქმიანობაში, რომელიც ძირი-

თადად ხორციელდება, მრავალფუნქციური სისტემების გამოყენებით; 

აღნიშნული სისტემა, უზრუნველყოფილია ბიზნეს-ანალიზის ჩაშენე-

ბული ინსტრუმენტებით; ფაქტობრივად, სისტემის ერთიანი საინფორ-

მაციო სივრცე, იძლევა მიწოდების ჯაჭვში ორგანიზაციული პროცესე-

ბის მართვის სრული უზრუნველყოფის საშუალებას.  

8. შემოთავაზებულია ბიზნესპროცესების მართვის მეთოდოლოგიის 

მოდელები, რომელიც მომხმარებელს ეხმარება საჭირო მართვის მეთო-

დის არჩევაში რეკომენდაციების შეთავაზების გზით.  წარმოდგენილია 

პრაქტიკულ კვლევაზე დამყარებული და შედეგზე ორიენტირებული 

საწყობში საქონლის განთავსების მეთოდი და ალგორითმი, რომელიც 

მნიშვნელოვნად ამცირებს მარაგების დასაწყობებაზე გაწეულ დანახარ-

ჯებს და დროს 
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9. მატერიალური მარაგების მართვის ტექნოლოგიის ძირითადი არსი 

მდგომარეობს  პროცესების გამარტივებაში, რასაც ხელს უწყობს საინ-

ფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. თანამედროვე ტექნოლოგიები 

არა მარტო ხარჯების შემცირებას უწყობს ხელს, არამედ მინიმუმამდე 

მიყავს მიწოდების ჯაჭვში არსებული რისკები. ეს არის ინოვაციური 

გზა, რომ შენარჩუნებული იქნას კონკურენცია, მომხმარებელთა 

კმაყოფილების გაზრდისა და მიმდინარე პროცესების ეფექტურობის 

გაუმჯობესების გზით.  

10. განსაზღვრულია მიწოდების ჯაჭვის სამომხმარებლო ინტერფეისის 

მართვისთვის  საჭირო შესაბამისი მოვლენების და ტრიგერების ფუნ-

ქციები საჭირო მეთოდების გამოძახებით. ასევე მონაცემთა  ბაზის 

ასაგებად განსაზღვრულია კონცეპტუალური სქემები შეკვეთების, 

მომხმარებლის,  მიმწოდებლის და ტრანსპორტირების შესაბამისი  

ცხრილებით, არსთა დამოკიდებულების მოდელირების (ERM) ინსტრუ-

მენტებით Visual Studio .NET Framework 5.0 გარემოში და Ms SQL Server 

2016 პაკეტით.   

11. შემუშავებულია მიწოდების ჯაჭვში მარაგების მართვის და დასაწ-

ყობების პროცესების მხარდამჭერი  პროგრამული სისტემა, რომელიც    

რეალიზებულია  Visual Studio  2015-ის გარემოში დაპროგრამების 

ჰიბრიდული ტექნიოლოგიების (WPF, WF, WCF) გამოყენებით.  

აგებულია მოქნილი სამომხმარებლო ინტერფეისები მონაცემთა 

დამუშავებისა და გადაცემისთვის.   

12. დამუშავებულია ინტრაქტიული საინფორმაციო მხარდამჭერი სისტემა, 

რომელიც მიწოდების ჯაჭვის მენეჯერებს საშუალებას აძლევს რეალურ 

დროში იმუშაონ ერთ საინფორმაციო გარემოში ერთიან ინფორმაციულ 

პორტალზე და მოახდინონ როგორც არსებული მგდომარეობის შეფასება 

ასევე საჭირო რეკომენდაციების ურთიერთგაზიარება  და 

გადაწყვეტილებების მიღება.     
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SUMMARY 

Automated management of business processes in supply chain management 

The paper presents the issues related to automated management of business processes 

in the supply chain. The main focus is on the concept of logistics processes, the optimal 

management of storage facilities and the concepts of dealing with supply by the 

innovative methods of delivery. Also, significant attention is paid to the issues of 

integrated utilization of modern technologies in the supply chain, which allows the user 

not only to adapt to external factors, but also offers highly efficient services based on 

innovative and intellectual systems. 

In the literature review, analysis of issues connected to supply chain management, using 

example of developed countries and leading companies as well as Georgia, is provided. 

The issues of cost savings on logistical processes, storage management and 

warehousing structures are presented. 

In the paper, we utilized one of the modern innovative RFID (Radio Frequency 

Identification) contactless data exchange technology for determining and identifying 

the location of the supplies in the supply chain, which allows the user remotely access 

the existing identification information about any object and report this object. The 

implantation and use of this technology makes it available for delivery chain managers 

to get the necessary information, quantity of cargo, transportation, production, location 

of transport, etc. in minimal time.  The paper also provides an algorithm developed 

using RFID technology, which continuously supervises the management of the storage 

in the warehouse and instantly transmits information about the information about the 

abundance and scarcity of the stock to the relevant service. 

The paper presents the evaluation of the effectiveness of business processes and SCOR 

and DCOR models of necessary recommendations for process improvement, which on 

the one hand are based on a variety of standards being calculated from a hierarchical 

metrics system, while on the other hand, customers are offered to optimize the processes 

in the supply chain and reduce costs, while considering the best approved 

recommendations of the world. 

One of the factors determining the effectiveness of logistical processes is the time and 

financial indicator used for managing supplies and stockpiling, which is constantly 

transformed in accordance with environmental factors. We have developed a 

mathematical model, which determines the reduction of operating cost savings and 
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optimal management of material supplies. By utilizing mathematical model developed 

by us, we will determine the profit indicator and economic expenditures that are in direct 

contact with the necessary value of stock in the warehouse and with the optimal time of 

supply period. 

The BPMN (Adonis) and UML diagrams of the business processes in the supply chain 

are built based on process and object-oriented approaches. 

In the paper, the special attention is paid to designing the database of automated system 

of supply chain management, its software implementation and issues of building 

customer interfaces using hybrid technologies of programming. Diagrams of 

problematic sphere conditions for the supply chain (Supplier, User(customer), Product, 

Orders, Transport) are offered. Functions of relevant events and triggers are constructed 

using the necessary methods. It also should be highlighted that in order to build 

database, conceptual schemes of orders, User’s, Feeder ‘s and Transport Tables’, entity 

relationship model (ERM), in Visual Studio .NET Framework 5.0 environment and with 

package of MS SQL Server 2016, have been defined. 

In the dissertation a software system of supporting supply chain management and 

storage processes, which are implemented in Visual Studio 2015 environment using the 

hybrid technologies of programming (WPF, WF, WCF), is presented. Flexible 

consumer interfaces are designed for data processing and transmission. 

An intracellular information support system is developed to allow supply chain 

managers to work in a single information environment on a single informative portal 

and to evaluate as existing situation so to share the recommendations in real time. And 

make decisions. 




