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مروری روایتی بر تاثیر اینترنت اشیاء در مدیریت زنجیره تامین
2

آرین طالع  ، 1امیررضا استخریان حقیقی

 1دانشجوی کارشناسی گروه کامپیوتر و فناوری اطالعات ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول)
 2استادیار گروه کامپیوتر و فناوری اطالعات ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران

چکیده
رقابتهای شدید و جهانی شده در بازارهای تجاری ،سازمانها ،شرکت ها و کسب و کارها را به سمت هوشمندسازی مدیریت
زنجیره انتقال سوق میدهد .سازمانها باید به طور مداوم مدیریت زنجیره انتقال و سیستمهای لجستیک خود را به منظور ارائه
محصول درست به مشتری درست در زمان مناسب ارتقاء دهند .برای مدیریت موثر زنجیره تامین ،فناوری اطالعات ( )ITنقش
بسیار مهمی ایفا میکند IT .با پیشرفتهایی که حاصل کرده است ،توانایی یکپارچهسازی فرآیندهای مختلف ،تامینکنندگان و
مشتریان داخلی و خارجی را از طریق افزایش ارتباطات ،جمعآوری و انتقال دادهها و اطالعات و سپس بهبود عملکرد زنجیره
تامین و افزایش رضایت مشتری را دارد .اینترنت اشیاء در زمینههای شخصی و خانگی ،سازمانی ،ابزاری و همراه کاربرد دارند.
البته اختالالتی نیز در پیاده سازی اینترنت اشیاء وجود دارد که از جمله آن میتوان عدم توانایی یکپارچه سازی ،هزینه زیاد
زیرساختها و برخی مشکالت امنیتی را نام برد .اما مسئله اصلی عدم وجود قوانین و چهارچوب در کشور ما برای پیاده سازی و
اجرای موفق این طرح است.
واژههای كلیدی :اینترنت اشیاء ،مدیریت زنجیره تامین ،فناوری اطالعات ،هوشمندسازی ،لجستیک.
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مقدمه
امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که بازارها جهانی شده است و به همین دلیل رقابت شدیدی بین شرکتها و سازمانهای
مختلف برای خدماترسانی بهتر و سریعتر به مشتریان بهوجود آمدهاست[ .] 5در مدیریت کسب و کارهای نوین ،مشاغل منغرد
به عنوان اعضای فعال زنجیره تامین گستردهتری که شامل شبکه ای از مشاغل و روابط متعدد است به رقابت میپردازند و به
عنوان نهاد مستقل در این رقابت فعال نیستند[ .]2برای داشتن خدمات مناسب ،شرکتها و سازمانها باید تمام مراحل و روند
انجام خدمات و تامین کاالی موردنیاز مشتری را به خوبی مدیریت کنند .این روند یعنی داشتن گزینه درست ،در حجم کافی،
در زمان مناسب ،در مکان صحیح ،برای قیمت مطلوب ،در شرایط خوب برای مشتری واقعی است .مدیریت کردن تمام این
موارد به معنای مدیریت زنجیره تامین ( )SCMاست[ .]5محیط رقابتی و جهانی شرکتها را وادار میکند تا تجارتشان را از
طریق مدیریت زنجیره تامین کنترل کنند ،زیر شرکت ها باید فرآیندهای خود را هماهنگ کنند تا در این محیط رقابتی دوام
آورند و به اهداف مطلوب دست یابند[ .]5افزایش عالقهمندی به مدیریت زنجیره تامین ،تحت فشار رقابتی است و منجر به
ارتقاء نهایی آن برای تبدیل شدن به یک قسمت مهم از عملیات و استراتژی مدیریتی شرکتها شدهاست[ .]2سازمانها باید به
طور مداوم مدیریت زنجیره انتقال و سیستم های لجستیک خود را به منظور ارائه محصول درست به مشتری درست در زمان
مناسب ارتقاء دهند[ .]3در سیستم های مدیریت زنجیره تامین سنتی مشکالت متعددی از جمله ذخیرهسازی بیشازحد،
تاخیر در تحویل ،خروج سهام ،خطر از بین رفتن برخی موادغذایی و غیره وجود دارد[.]5
 -1مدیریت زنجیره تامین
زنجیره تامین شامل همه تسهیالت ،وظایف ،کارها و فعالیتهایی میشود که در تولید و تحویل یک کاال یا خدمت ،از تامین
کنندگان تا مشتریان درگیر آن هستند و شامل برنامه ریزی و مدیریت عرضه و تقاضا ،تهیه مواد ،تولید و برنامهریزی محصول یا
انبارداری ،کنترل موجودی و توزیع ،تحویل و خدمات پس از فروش به مشتری میشود[ .]1مدیریت زنجیره تامین شامل
برنامهریزی و مدیریت تمام فعالیتهای درگیر به دستیابی منابع ،تبدیل و تامین آن و همه فعالیتهای مدیریت لجستیک
میشود .مدیریت زنجیره تامین ،مدیریت عرضه و تقاضا را در کل سازمانها یکپارچه میسازد[.]1
 -1-2مدیریت اطالعات در زنجیره تامین
اهم یت،نقش و جایگاه ویژه اطالعات این روزها برای همگان بدیهی است .برای موثرتر شدن فرآیندها و کاراتر شدن و مدیریت
بهتر و آسان تر کارها باید اطالعات در گردش مناسب باشند و انتقال اطالعات صحیح صورت گیرد[ .]1در بحث زنجیره تامین،
مدیریت اطالعات در زنجیره تامین ،مدیریت سیستم های اطالعاتی و انتقال اطالعات روند هماهنگ کردن فعالیتها بسیار مهم
است و میتواند تاثیرات فزایندهای در سرعت ،دقت ،کیفیت و جنبه های دیگر ایجاد کند و مدیریت صحیح اطالعات موجب
هماهنگی بیشتر در زنجیره میشود[ .]1به طور کلی در زنجیره تامین ،مدیریت اطالعات در بخشهای گوناگونی تاثیرگذار است
که برخی از آنها عبارتند از :



مدیریت لجستیک
تبادل و پردازش دادهها میان شرکاء
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جمعآوری و پردازش اطالعات برای تحلیل فرآیند منبعیابی و ارزیابی ،انتخاب و توسعه تامین کنندگان[.]1

 -1-3مشکالت مدیریت زنجیره تامین
به منظور به کارگیری فناوریهای مختلف در مدیریت زنجیره تامین نیاز به شناخت کافی از مشکالت این زنجیره میباشد که در
زیر تعدادی از این مشکالت به اختصار بیان میگردد:


تنظیم شبکه توزیع :مکان و ماموریت شبکه عرضه کنندگان ،تعداد مراکز توزیع ،امکانات تولید ،مشتریان و انبارها



استراتژی توزیع :شامل مسائلی پیرامون کنترل عامل متمرکز ،غیرمتمرکز و عامل مشترک ،طرح تحویل که شامل
حمل و نقل مستقیم ،حمل و نقل نقطه ای ،تحویل مستقیم به انبار ،حلقه بسته حملونقل و شکل حملونقل
میباشد.



گردش اطالعات :ترکیب همه فرآیندها از طریق زنجیره تامین به منظور تسهیم اطالعات با ارزش که شامل
پیشبینیها ،موجودی ،حملونقل وهمکاری بالقوه است.



مدیریت موجودی :مکان و اندازه موجودی شامل مواد خام ،کاالی در جریان ساخت و کاالی ساخته شده است.



جریان نقدینگی :تشریح شیوه هایی برای تبادل وجوه در سرتاسر موجودیت زنجیره تامین و همچنین تهیه و تنظیم
شرایط پرداخت[.]1

 -2تولد اینترنت اشیاء
اینترنت اشیاء مفهومی است که به حضور گسترده اشیاء در پیرامون ما اشاره دارد به طوری که این اشیاء با هم د رتعاملند و با
یکدیگر همکاری دارند[.] 1مباحث آغازین پیرامون اینترنت اشیاء به عنوان دستگاههای متصل بههم برای اولین بار در مرکز
شناسایی خودکار ام آی تی مطرح شده است و کوین اشتاین ،مدیر این مرکز اصطالح اینترنت اشیاء را در سال  1999ابداع
نموده است .عبارت اینترنت اشیاء با اولین گزارشی که اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور در سال  2005منتشر ساخت
عمومیت یافت .تاکنون تعاریف متعددی برای اینترنت اشیاء ارائه شده است .با این وجود ،تعریف بن-دایا و همکاران ()2019
عبارتست از " :اینترنت اشیاء شبکه ای از اشیاء فیزیکی است که به صورت دیجیتالی برای حس ،نظارت و تعامل درون یک
شرکت و یا بین یک شرکت و زنجیره تامین آن متصل می شود و امکان چابکی ،دید ،ردیابی و اشتراکگذاری اطالعات را فراهم
میکند تا برنامه ریزی به موقع ،کنترل وهماهنگی سازمان را تسهیل نماید"[ .]2طبق آنچه بیان شد ،فناوری اینترنت اشیاء
نقشی حیاتی را برای تعالی عملیات در مدیریت زنجیره تامین برعهده گرفته است .کمک اینترنت اشیاء به خودکارسازی صنعت
شایان توجه بوده است و اجازه داده است که شبکه های حسکر صنعتی ،شبکه شناسایی مبتنی بر فرکانس رادیویی و شبکههای
کنترل کارخانه و سیستم مدیریت اطالعات با یکدیگر ادعام شوند .اینترنت اشیاء به عنوان یک فناوری برهم زننده از زمان ظهور
فناوری بی سیم محبوبیت بیشتری پیدا کرده است و توجه فعاالن حوزه مدیریت زنجیره تامین را به خود جلب کرده است.
عالوه براین اینترنت اشیاء این قابلیت را به شرکت ها داده است تا جریان اطالعات را ساده کنند ،در تمام مراحل زنجیره تامین
سود قابل توجهی از طریق بهبود بهره وری به دست آورند و روند ارتباطات درون سازمانی و بین سازمانی را تسهیل کنند[.]2
فناوری اینترنت اشیاء این امکان را فراهم می آورد تا اشیاء پیرامون به طور مجازی با یکدیگر به تبادل اطالعات بپردازند و با
ایجاد همافزایی موجب رشد قابل توجهی در کیفیت زندگی بشر شوند[.]1
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 -2-1كاربرد اینترنت اشیاء[]1
اینترنت اشیاء کاربردهای فراوانی دارد که این کاربردها براساس نوع دسترسپذیری شبکه ،پوششدهی ،مقیاس ،عدم تجانس
،تکرارپذیری ،مشارکت کاربران و تاثیرات آنها دستهبندی میشود .یک راه دیگر دسته بندی کاربردها در چهارحوزه عملکردی
است از جمله:
.1
.2
.3
.4

شخصی و خانگی
بنگاههای اقتصادی (سازمانی)
ابزاری
همراه

 -2-1-1اینترنت اشیاء «شخصی و خانگی»
با گسترش شبکه های شخصی ،سیستم کنترل خانه به منظور مراقبت از سالمندان و بیماران ایجاد گردیده که امکان نظارت بر
بیمار وسالمند را در داخل خانه برای پزشکان و پرستاران فراهم میکند .نتیجه این امر ،کاهش هزینههای بیمارستان با مداخله
زودهنگام و درمان سریع خواهد بود .عالوه بر آن با استفاده از اینترنت اشیاء میتوان تجهیزات خانه را نیز به خوبی کنترل و
انرژی را مدیریت کرد .نقش مصرف کنندگان در ظهور اینترنت اشیاء مهم است[.]1
 -2-1-2اینترنت اشیاء «سازمانی»
شبکه ای از اشیاء در یک محیط کاری کاربردی سازمانی دارد .اطالعات جمعآوری شده از چنین شبکههایی تنها توسط صاحبان
آنها مورد استفاده قرار میگیرند و ممکن است داده ها به صورت گزینشی منتشر شوند .از اولین کاربردهای شایع این فناوری
میتوان نظارت محیطی را نام برد مانند سیستم تهویه مطبوع ،سیستم روشنایی و غیره که جهت پیگیری تعدادی از کارکنان و
مدیریت تاسیسات درون ساختمان اجرا شده است[.]1
-2-1-3اینترنت اشیاء «ابزاری»
اطالعات جمعآوری شده توسط شبکهها در حوزه های کاربردی مختلف ،برای بهینهسازی خدمات و نه برای مصرف کاربران
نهایی به کار میروند .این اطالعات توسط شرکتهای تاسیساتی مورد استفاده قرار میگیرد و از آنها برای مدیریت منابع جهت
بهینه سازی هزینه در مقابل سود به کارگرفته میشود .این کاربردها شبکه های بسیاری برای نظارت بر تاسیسات حیاتی و
مدیریت کارآمد شهری مانند حمل و نقل هوشمند ،کنترل ترافیک و غیره ایجاد کردهاند[.]1
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 -2-1-4اینترنت اشیاء «همراه»
یکی از حوزه های مهم کاربردی اینترنت اشیاء همراه ،مدیریت تدارکات کارآمد است که شامل نظارت بر کاالها هنگام جابجایی
و همچنین طرحهای بزرگ حملونقل میباشد .طرحهای نظارتی حملونقل با استفاده از اینترنت اشیاء در مقیاس بزرگ (ملی و
منطقهای) پیادهسازی میشوند.
 -2-2ضرورت استفاده از اینترنت اشیاء در زنجیره تامین
ارتباطات جهانی شده ما متکی بر تداوم جریانهای تجاری فعال شده توسط محیطهای تجاری پیچیده است ،که با فشار زیاد،
تغییر سریع و نوسان باال مشخص میشوند .بنابراین ،ارزیابیهای نادرست ،قضاوتهای اشتباه و تصمیمات ضعیف میتواند
پیامدهای قابلتوجهی برای شرکت های فردی و کل زنجیره تامین داشته باشد و اهمیت مدیریت موثر ریسکهای زنجیره تامین
را افزایش دهد[ .]6از سویی دیگر ،سازمان ها با توجه به سرعت باالی تغییراتی که در حوزه بازار و مشتریان رخ میدهد ،برای
ارائه محصول مناسب به مشتری مناسب در زمان مناسب نیازمند بهبود مداوم سیستمهای مدیریت زنجیره تامین خود
هستند[ .]2زنجیرههای تامین سنتی درحال پرهزینهتر ،پیچیدهتر و آسیبپذیرشدن هستند .اما برای مدیران زنجیرههایتامین
گزینههای ارزانتر ،سریعتر ،مطمئن تر و بهتر مطلوب است .برای غلبه بر این چالشها ،زنجیرههایتامین باید هوشمندتر
باشند[ .]5ما می توانیم زنجیره تامین هوشمند را به عنوان یک سیستم مدرن و بههمپیوسته تعریف کنیم که از کاربردهای
مجزا ،منطقه ای و واحد شرکت به اجرای گسترده و سیستماتیک زنجیره تامین گسترش مییابد[ .]3یکپارچهسازی و ادغام
فناوری های جدید پتانسیل بهبود تبادل اطالعات و تسهیل نظارت بر کاالهای فیزیکی در سراسر زنجیره تامین را دارد(.)5،3
تحوالت فناوری اطالعات نقشی اساسی در افزایش برنامهریزی ،پیادهسازی و کنترل جریان و ذخیرهسازی کاالها ،خدمات و
اطالعات از نقطه مبدا تا نقطه مصرف به منظور افزایش رضایت مشتری دارد[ .]2برای مدیریت موثر زنجیره تامین ،فناوری
اطالعات ( )ITنقش بسیار مهمی ایفا میکند IT .با پیشرفتهایی که حاصل کرده است ،توانایی یکپارچهسازی فرآیندهای
مختلف ،تامین کنندگان و مشتریان داخلی و خارجی را از طریق افزایش ارتباطات ،جمعآوری و انتقال دادهها و اطالعات و
سپس بهبود عملکرد زنجیره تامین و افزایش رضایت مشتری را دارد] .[1،3تکن ولوژی یک توانمندساز ضروری برای مدیریت
زنجیره انتقال موثر بوده و همچنان نیز هست[ .]3اینترنت اشیاء قابلیتهای زیادی از جمله شفافیت ،چابکی و تطبیقپذیری
برای زنجیره تامین فراهم میکندفرصتهای فوقالعادهای را برای حل و فصل اثربخش چالشهای مدیریت زنجیره تامین ارائه
میکند[ .] 2این امر نقش مهمی در هماهنگی عوامل از طریق بهبود ارتباطات ،دریافت و انتقال دادهها ،در نتیجه قادر ساختن
به تصمیم گیری موثر و افزایش عملکرد زنجیره تامین ایفا میکند[ .]3اینترنت اشیاء ( )IOTیکی از آخرین پیشرفتهای  ITدر
مدیریت زنجیره انتقال است که میتواند اطالعات دقیقتری را برای تصمیمگیری موثر فراهم کند[.]3
عبدالباسط و همکاران ،اینترنت اشیاء مربوط به مدیریت زنجیره تامین را اینگونه تعریف میکنند «:اینترنت اشیاء مربوط به
مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعهای از اشیاء فیزیکی تعریف میشوند که به صورت دیجیتالی برای سنجش ،نظارت و
تعامل در یک شرکت و در میان شرکت و محتوای استراتژی آن ویژگیهای چابکی ،قابلیت دید ،به اشتراکگذاری اطالعات و
ردیابی برای تسهیل طرح ،کنترل و هماهنگی فرآیندها برای زنجیره تامین به یکدیگر متصل هستند»[.]5
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همانطور که زنجیرههای تامین هوشمندتر ،مبتنی بر فنآوری بیشتر و درهمتنیده میشوند ،تحقیقات در مورد  IoTبه سرعت با
موجی از مطالعات که به کاربردهای نوآورانه در مدیریت زنجیره انتقال و تدارکات میپردازند ،رشد میکند].[3،5
 -2-3خالءها و خطرات استفاده از اینترنت اشیاء در زنجیره انتقال
در زمینه دیجیتال سازی و صنعت  ،4.0فناوری های مخرب جدید بر توسعه مدیریت زنجیره تامین تاثیر میگذارند[ .]6از آنجا
که مدیریت زنجیره انتقال تحت تاثیر اختالالت است ،یک رابطه متقابل بین فنآوری های دیجیتال و مدیریت ارتباط با مشتری
اجتماعی ساده برقرار است .عالوه بر این ،اهمیت این حوزه در عالقه عملی و علمی به مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی ارتقا
یافته با فنآوری با توجه به افزایش تعداد اختالالت و اثرات گسترده منعکس میشود .عالوه بر تکنولوژیهایی مانند سیستمهای
سایبری فیزیکی ،سیستمهای تولیدی پیشرفته ،چاپ سهبعدی یا رباتیک ،اتصال هوشمند محصوالت فیزیکی در زمینه اینترنت
اشیاء نیز وجود دارد[ .] 6بنابراین برای تاثیر مثبت بر تبادل اطالعات و شفافیت برای ایجاد زنجیرهای تامین استفاده از IOT
خوب است ،اما با این حال ،پیچیدگی و تنوع باالی عوامل موثر بر  IoTمنجر به یک فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی
مبتنی بر اطالعات می شود ،که منجر به موانع متعددی در خصوص خود سازمان و زنجیره تامین میشود .با این وجود ،اگر چه
اهمیت تبادل بین شرکای زنجیره تامین و ارتباط اطالعات ریسک شناسایی شدهاست ،مطالعات بسیار کمی بر انسجام نیازهای
اطالعاتی و قابلیت های پردازش اطالعات در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی تمرکز کردهاند[.]6
مطالعات انجام شده پتانسیل  IoTبرای اصالح و بهبود مدیریت ریسک در زنجیره تامین در الیههای مختلف را نشان میدهد .در
ابتدا ،اینترنت اشیاء دسترسی سریع به اطالعات در مقیاس بزرگ را از افزایش تعداد منابع فراهم میکند ،بنابراین شفافیت
ریسک باالتر را تضمین میکند .عالوه بر این ،سیستم های ادغام امکان اتوماسیون بیشتر را فراهم میکند ،که سرعت فرآیندها
را افزایش میدهد و به تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقدار باالی دادهها کمک میکند .عالوه بر این ،اینترنت اشیاء نه تنها فرآیندها
را بهبود میبخشد ،بلکه بر دانش ریسک ،استراتژی های ریسک ،پروفایل های شغلی و فرهنگ سازمانی تاثیر میگذارد ،که اجازه
عملکرد ارتقا یافته مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی و مزیت رقابتی را میدهد .عالوه بر دیدگاه داخلی ،این برنامه
استراتژیهای منبع یابی و انتخاب تامینکننده را اصالح میکند ،که نشاندهنده یک منبع بالقوه قابلتوجه از خطرات برای
خود زنجیره تامین است .پیادهسازی اینترنت اشیاء یک ارزیابی سریع ،قابلاعتماد و مقرونبهصرفه را تسهیل میکند[.]6
 -2-4اینترنت اشیاء در مدیریت زنجیره تامین موادغذایی
بخش غذا یک حوزه چالش برانگیز از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین است .این سیستم به سیستمهای کنترلی پیشرفتهای نیاز
دارد که بتوانند با محصوالت فاسد شدنی ،تغییرات تامین غیرقابلپیشبینی و الزامات سخت گیرانه ایمنی مواد غذایی و پایداری
مقابله کنند  .مجازی سازی یک رویکرد امیدوار کننده برای مقابله با این چالشها است .این روش امکان شبیهسازی و
بهینهسازی فرآیندهای غذایی را با استفاده از سیستمهای نرمافزاری به جای انجام آزمایشها فیزیکی فراهم میکند[ .]4با
تکنولوژیهای اینترنت فعلی مجازی سازی همچنین می تواند به صورت پویا در مدیریت عملیاتی زنجیره تامین غذا مورد
استفاده قرار گیرد[.]4
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در نتیجه ،زنجیره های تامین مواد غذایی را می توان نظارت ،کنترل ،برنامهریزی و بهینهسازی از راه دور و در زمان واقعی از
طریق اینترنت مبتنی بر اشیا مجازی به جای مشاهده در سایت انجام داد  .زنجیرههای تامین مجازی براساس سیستمهای
قابلیت ردیابی مواد غذایی ساخته می شوند که اطالعات را برای ردیابی محل اقالم خاص و ردیابی تاریخچه آن فراهم میکنند ،
فنآوریهای سنسور برای ثبت وضعیت آنها به کار میروند  .این اطالعات ممکن است شامل نظارت بر دما ،اطالعات
میکروبیولوژیکی و دیگر پارامترهای کیفیت غذا باشد .نمایش این دادهها در اشیا مجازی اجازه میدهد که اقدامات فراتر از
ردیابی و ردگیری  ،مانند مدیریت انحراف کیفیت غذا ،برنامهریزی مجدد و عملکردهای بهینهسازی بروند.به این ترتیب ،مجازی
سازی هوش (کامپیوتری)  ،از جمله؛ هشدار اولیه در مورد حوادث غذایی ،زمانبندی مجدد در مورد انحرافات غیر منتظره
کیفیت غذا و شبیهسازی کیفیت محصول براساس شرایط محیط ( که به عنوان مثال منجر به بهترین زمان پویایی قبل از تاریخ
میشود) را به زنجیره میافزاید[ .]4این نوع مجازی سازی در مراحل اولیه زنجیره تامین مواد غذایی است .نمونههای اولیهای از
شرکتهای غذایی وجود دارد که از  ICTاستفاده پیشرفته می کنند و کاربردهای مجازی سازی را آزمایش میکنند .به عنوان
مثال :ماهی تازه را می توان در یک مزایده مجازی از کشت ی ماهیگیری در دریای آزاد به فروش رساند و به طور مستقیم پس از
ورود به بندر به مشتریان نهایی ارسال کربا این حال ،چنین مثالهایی تنها شروع انقالب در صنعت غذا است .انتظار میرود که
کاربرد گستردهای از برنامه های کاربردی اینترنت در آینده ،شیوه عملکرد زنجیرههای تامین مواد غذایی را به شیوهای بیسابقه
تغییر دهد .تا کنون تمرکز زیادی بر روی توانمندسازی تکنولوژی ها ،مانند شناسایی فرکانس رادیویی ) (RFIDو سنسورها
شده است ،اما بر روی چگونگی استفاده از اطالعات تولید شده برای کنترل در سطح زنجیره تامین اقدامات زیادی صورت نگرفته
است .برای به دست آوردن حداکثر سود ،تکنولوژی ها باید به درستی در زنجیره غذایی جای گیرند و با فرآیندهای کسبوکار
هم سو شوند که در حال حاضر در تحقیقات به خوبی به آنها پرداخته نشده است .به خصوص مفاهیم مجازی سازی در
مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی باید بیشتر روشن شود[. ]4

نتیجهگیری
بررسی ها نشان می دهد انتشار مطالعات در حوزه اینترنت اشیاء در زنجیره تامین در پایگاه داده اسکوپوس از سال  2010آغاز
شده است[ .]2طبق مطالعات انجام شده ،تجزیه و تحلیل تحقیقات اینترنت اشیاء در مدیریت زنجیره انتقال و تدارکات ،بسیاری
از بینشهای جدید را آشکار میکند[ .]3طی مطالعات صورت گرفته ،استدالل شده که مجازی سازی میتواند نقش مهمی در
برآورده کردن چالشهای خاص زنجیره تامین تمامی شرکت ها ،سازمان ها و مراکز ،خصوصا در قسمت تجارت مواد غذایی ایفا
کند ،از جمله قابلیت هضم باال ،تغییرات تامین غیرقابلپیشبینی و ایمنی غذایی دقیق و الزامات پایداری .مفهوم زنجیره تامین
غذای مجازی از دیدگاه اشیا مجازی تعریف می شود که در آن چهار بعد پیچیدگی مجازی سازی زنجیره تامین مورد بررسی
قرار میگیرند .1 :شبکه .2 ،شی .3 ،فرآیند و  .4کنترل [ .]4مجازی سازی می تواند یک رویکرد قدرتمند برای مدیریت این
پیچیدگی باشد زیرا تصمیم گیرندگان را در سراسر زنجیره تامین قادر به نظارت ،کنترل ،برنامهریزی و بهینهسازی فرآیندهای
کسب وکار از راه دور و زمان واقعی از طریق اینترنت مبتنی بر اشیا مجازی میسازد[ . ]4اجرای مجازی سازی در زنجیرههای
تامین نیازمند زیرساختی است که از شرکتهاSME ،ها و غیره پشتیبانی کند تا به راحتی به اشیا مجازی به روشی مطمئن و
امن متصل شود[ .]4در نتیجه تکثیر تجهیزات با قابلیتهای عملگر ارتباطی ،ما را به چشمانداز اینترنت اشیاء ،که عملکردهای
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سنجش فراگیر به صورت بدون مرز با پسزمینه همه امور ترکیب شده و قابلیت های نوین به واسطه دسترسی به منابع غنی
اطالعات ایجاد میکند ،نزدیک میکند[ .]1با این حال ،موانع متعددی وجود دارند ،مانند مدیریت دادههای پیچیده ،کمی سازی
دشوار سودآوری یا مقاومت کارکنان ،که باید حل شوند .این مسائل منجر به زمینههای تحقیقاتی متعددی در آینده میشوند و
فرصتی عالی برای کمک به دانش هستند[ .] 6نکته مهم دیگری که وجود دارد هزینه سنگین پیاده سازی اینترنت اشیاء در
مدیریت زنجیره تامین است که حتی در مقیاس کوچک نیز هزینه باالیی دارد و پیاده سازی آن در مقیاس بزرگ نیاز به برنامه
ریزی و مشارکت های گسترده دارد[ .]4با به کارگیری قابلیت های سنجش فراگیر فناوری اینترنت اشیاء ،مشکالت مدیریت
زنجیره تامین و لجستیک سازمان ها از قبیل تنظیم شبکه توزیع ،استراتژی توزیع ،گردش اطالعات ،مدیریت موجودی و جریان
نقدینگی برطرف میگردد[ .] 1بررسی ها نشان میدهد که برخی از عوامل حاکمیتی از قبیل فقدان قوانین و مقررات دولتی و
ضعف زیرساختهای فناوری اطالعات را میتوان از مهمترین موانع پذیرش اینترنت اشیاء در مدیریت زنجیره تامین
درنظرگرفت[.]2
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