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 چكیده 
 نیمتا رهیزنج تیریو مد ینریو نقل کانت شدن در صنعت حمل یتالیجید یهاها و فرصتچالش یمقاله بررس نیاف هد

 شهیمه یردانویصنعت در ن،یشده است. عالوه بر ا ییایدر صنعت در دیباعث رقابت شد یتکنولوژ شرفتیاست. عصر پ

 یشتریب یهاشبا چال صنعت نیا ندهیه است و احتماالً آودب یو ساختار یابوده و در معرض تحوالت چرخه ثباتینسبتاً ب

 عالقه به مفهوم شناخته شده است، و یاها اکنون به طور گستردهر دادهب ینبتم یریگمیتصم تیلهد شد. قابمواجه خوا

 یادیز ریه در آن مقادک کالن حمل و نقل یهاداده ت،یاست. در نها افتهی شیافزا "یساز تالیجید"و  "کالن یهاداده"

 یهارهو گ یتعملکرد کش ،یدارنگهو  ریتعم ،یاگلخانه یر گازهاتشاان ک،یلجست یساز نهیو به ییشناسا یداده برا

 یقالب بعدر راه انکه حمل و نقل در حال حاضر د ییاست. از آنجا افتیدر حال رواج  شود،یم یجمع آور نیتام رهیزنج

با ه مقاله ب نیا ن،ینابرارد. بوجود دا نیآفال لیو تحل هیو تجز نیدر کنترل آنال یمتعدد یهاتها و فرصخود است، چالش

-. یافتهپردازدیم یسازیتالیجید یمسائل مربوط به اجرا یهایو بررس هاییاناسش ی بهمروربررسی  روشه گیری از بهر

جلب  را به خود یشتریتوجه ب اشدهیچیپ تیماه لیکالن به دل یهاداده لیو تحل هیتجز های پژوهش حاکی از آن است

 هدگایما از دگرفته است. ا بهتر مورد استفاده قرار یریگمیتصم یها براشرکت یتوانمندساز یکرده است و در صنعت برا

 با توجه به داخت.به آنها پر دیکه با ردوجود دا یکپارچگیو  یمانند سازگار یادیمشخص شد که مسائل ز ن،یتام رهیزنج

را با  ید، همبستگکن جادیا نیتام رهیزنج یهادر گره ییکارا تواندیکالن م یهاموثر اطالعات از داده یابیبازیج پژوهش نتا

 دهد و پاسخگو باشد. شیافزا نیتام رهیزنج گرانیباز

  

 ن.کال یهاداده -نیتام رهیزنج تیریمد -ینریصنعت حمل و نقل کانت -یساز تالیجیدهای کلیدی: واژه
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شور کآن  یو ضامن رشد و توسعه اقتصاد یحمل و نقل کارآمد و موثر شرط اصل ستمیس کیوجود  یدر هر کشور

 تهشرفیامعه پج کی در یاتیح یعنصر ،یتجار یبار و مسافر و گردش آزادانه و روان اقالم و کاالها ییشود. جابجا یمحسوب م

در عرصه  مهم اریصنعت بس کیبه  لیدرآمد، حمل و نقل تبد الترو سطوح با یتصادرشد اق ،یجهان ی. با ادغام بازارهاستا

 .[1]است فیر قابل توصآن کشو یفیو ک یکم یشده است که تنها با رشد و شکوفائ یاقتصاد

و  یائیقل درنل در عرصه حمل و عاف یاز شرکت ها یاریبر بس یبطور جد یجهان یدر کنار موارد فوق بحران اقتصاد

 یرکت هااز ش یحمل و نقل شده است. برخ یبرا یکاف یکه منجر به فقدان محموله ها یگذاشته است بطور ریتاث یرانیکشت

قاط کردن اس ای خود یها یهم اقدام به فروش کشت نیریاند و سا شده یدچار ورشکستگ انیم نیدر ا یرانیحمل و نقل و کشت

استمرار  ایت کردن و مقاوم به زیاز شرکت ها ن گرید یم بخشند. تعدادخود تداو به رقابت یهااند تا بتوانند در بازارآنها نموده 

رت مباد یائیدر یهابحران در بازار اسازگار ب تیریخود با کمک گرفتن از مد یدر ساختارها یگذار هیبه چرخه سرما دنیبخش

االها، کمالکان  تنافیهت ج یو ارتباط یابیبازار ،یتیریمد یروش ها و راهکارها نیتر هشرفتیآنها از پ لیدل نینموده اند. به هم

ا ب ابطفظ روح یر پد وستهیاز مالکان بطور پ کیخصوص هر نیکنند. در ا یو ارسال کنندگان استفاده م یالملل نیب دارانیخر

نها آستند. هحفظ مالکان  یوص و در راستاخصب یطیقرارداد منحصربفرد حمل و نقل در شرا کیپس از انعقاد  یشرکاء حت

 .[2]کنند یم لیبه شرح ذ یکشت یاقدام به سفرها

 اندک اریبا سود بس -1

 یبدون هرگونه سودآور  -2

 ساالنه. انیبا ز ایسفر  کی یمشخص برا یانیبا ز   -3

وجود در م راتییغدر واکنش به ت یرانیکشت یحوزه معتقدند که شرکت ها نیاز کارشناسان و خبرگان فن در ا یتعداد

 ازین و نقل حمل یشرکت ها یها یاست که کشت تیواقع نیا لیموضوع بدل نیکنند که ا یکند عمل م اریتقاضا همچنان بس

. دهند ین مود نشارا در واکنش به تقاضا از خ ریبا تاخ ییها ورههستند و معموال د یبخصوص یزمان یبه گذراندن دوره ها

 یشرکت ها نیبنابرا سال هستند 20-15 نیب دیمف مرع یریبه تعب ای یاتیدوره عمل کی یاراساخته شده غالبأ د یها یکشت

خصوص برار دهند دنظر قمموضوع را  نیا دیبازار مواجه هستند با یتقاضا یکاهش ای یکه معموال با توجه به روند نزول یرانیکشت

ه ک ردیگ یم قرارر چهار عنص ریتحت عنوان مالک تحت تاث یرانیوجود داشته باشد. با گذشت زمان کشت یادیاگر مازاد عرضه ز

 .[3]ستندهگذار آن اثر یسودآور جهیکسب و کار و در نت یکنند و بر فضا یرا در رابطه با کسب و کار اتخاذ م یماتیتصم

رایی جکردهای ادر مدیریت بنادر و روی های نوینجر به خلق خط مشیتحوالت جهانی در صنعت حمل و نقل دریایی، من

 عیت حساسثر از وضبنادر در این راستا، چه در حوزه راهبرد و چه در عرصه اجرا متا اتاقدامدر این صنعت شده و مجموعه 

از  بهای آزادسی به آو دسترگسترده آبی  کنونی کشور و شرایط رقابتی با سایر بنادر منطقه بوده است. کشور ما با وجود مرز

 ینردار درای کانتستفاده از کانتینرها و کشتی هو نقل دریایی برخوردار است. ا که حملموقعیت مناسبی در دسترسی به شب

یری شد چشم گرقابلیت اطمینان  و نقل دریایی نیز به دلیل مزایای مختلفی از جمله دسته بندی، انعطاف پذیری و حمل

بنادر  اتیی عملیا کارایبسائل و موضوعات مرتبط را مجبور کرده است تا م ن میان، فشار رقابت، مدیران بنادرداشته است. در ای

وسعه صنعت دریایی و بهبود ت .و عمیق تر مورد بررسی قرار داده و به دنبال تحقق انتقال سریع کاالها در بنادر باشند دقیقتررا 

 عاتی است.و اطال یاز فناوری های نوین خصوصاً فناوری های ارتباط یری مناسبگفرآیند حمل و نقل کانتینری مستلزم بهره

 ادر را درریان بنشد و مشت وریها باعث بهبود فرآیندهای عملیاتی، مدیریتی و کنترلی خواهداین فنا مناسب از بهره گیری

 .[4]دسترسی به خدمات مناسبتر یاری خواهد نمود

 یسود شرکت ها هیحمل و نقل مواجه است که بر حاش نییسوخت و نرخ پا متیبا نوسان ق ییایصنعت حمل و نقل در

کنند که  یعمل م یرقابت اریو بس ایپو طیمح کیحمل و نقل در  یحال، شرکت ها نیکند. در ع یفشار وارد م یرانیکشت
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در  یبه همکار ازیشبکه محور است و ن ییایدر صنعت حمل و نقل ن،ی[. عالوه بر ا5است ] رتریانعطاف پذ یهاسازمان ازمندین

 نیتام یهارهیحال زنج نیو در ع ابندیدست  هانهیش هزبه کاه دیونقل باحمل یهاشرکت نیبراارزش دارد. بنا رهیسراسر زنج

[. 4پراکنده هستند ] ییایحمل و نقل از نظر جغراف رزشا رهی. افراد در زنجرندیماندن در رقابت بکار گ ی( را براSCs) 1پاسخگو

را ممکن سازند، متعدد  یاهسازمان نیب یهمکار توانندیم یسازیتالیجی( همراه با دICT) 2اطالعات و ارتباطات یهایفناور

[ . 2] کنندیم جادیا یرقابت تیمز زش،ار رهیدر زنج گرانیو با اتصال و ادغام باز بخشندیرا بهبود م اتیعمل ییکارا جهیدر نت

و  تیفیک شیدر افزا یدیکل یها حمل و نقل، محرک ندیفرآ افتهیبهبود  یاطالعات و ارتباطات و هماهنگ یفناور ن،یبنابرا

 یداده ها را برا یدر صنعت حمل و نقل، به اشتراک گذار یتالیجیحال، تکامل د نی[. با ا5هستند ] ییایحمل و نقل در ییکارا

به ندرت در دسترس است و اطالعات از  یابیاطالعات رد ن،یفعال نکرده است. بنابرا SC گرانیباز نیاتصال کارآمدتر ب لیتسه

 [.6شود ] کپارچهی گرید یها ستمیبا س یتواند به راحتیها نم یکشت یرو زاتیهتج

 یازهاین نیتأم نیکارآمدتر و سودآورتر در ح تیفعال یبرا یادیبا فشار ز ینریو صنعت حمل و نقل کانت نیتام رهیزنج

 نیتام رهیشدن زنج یتالیجیاست، د رییبه سرعت در حال تغ طیخود، مواجه بوده است. شرا انیمشتر دهیچیپ اریبس یتالیجید

وکار خود هستند و در کسب یرقابت تیحفظ مز یبرا ییهاراه افتنیها در حال . شرکتدهدیم رییرا تغ یجهان و نقلحمل 

از محققان بر  یمقابله کنند. شمار یتجار یهالشو چا لیخود هستند تا بتوانند با پتانس یندهایو فرآ اتیعمل یحال بازنگر

. ]7[اندکالن تمرکز کرده یهاق دادهیعم حیبا توض نیتام رهیو صنعت زنج ینریکانت یرانیشدن در خط کشت یتالیجیرد دکارب

 تواندیم و بدون ساختار که افتهی: ساختار کندیم فیکالن را از نظر حجم، سرعت، تنوع و باال تعر یهاداده ]8[ 3سساندر

از کالن  املشود. استفاده ک یقعزمان وا یهادر حالت یتجار یهابهتر و حرکت یریگمیشود و منجر به تصم لیو تحل هیتجز

که  یشود. در حال لیحمل و نقل تبد اتیدر عمل یدیمحرک کل کیبه  نیباشد و همچن یدیکل یرقابت تیمز کی تواندیم داده

کالن )خواه  یهاداده لیو تحل هیاغلب در تجز ییهاها و چالشو تحول است، فرصت رییو نقل هنوز در حال تغصنعت حمل 

را به شدت  هانهیهز تواندیم نیو بالک چ تالیجی( وجود دارد. استفاده از رکورد دنیآفال لیه و تحلیتجز ایباشد  نیآنال کنترل

عت حمل و نقل در صنشدن  یتالیجید یهاها و فرصتچالشدر این مقاله به به مطالب ذکر شده  با توجه .]9[کاهش دهد

 ود.شیخته مپردا نیتام رهیزنج هدگایاز د ینریکانت

 یدر حوزه کشتیرانی و حمل و نقل دریائ SCMراهبردهای  -2

و کارای  ل موثرلجستیک بخشی از فرایند مدیریت زنجیره تامین را شامل می شود که برنامه ریزی، بکارگیری و کنتر

ائی تا دگان ابتدین کننیع و ارسال از تامد، توزل تولیعات مرتبط با آن را در طی مراحو ذخیره کاالها، خدمات و اطال جریان

 .ق می شودی اطالمشتریان نهائی محصوالت برعهده دارد. چنانچه این لجستیک از طریق آب انجام شود به آن لجستیک دریائ

 ر اندازهلیدی دکبه عنوان دو فاکتور  وم انجام عملیات و خدمات بندری بصورت چابک و ناب کهلجستیک را با دو مفه

توجه به  یکی باک بندر محسوب می شوند تعریف کرده اند. کارایی بندر به حجم گسترده ای از خدمات لجستگیری کارایی ی

 وای شناخت تیک برن دیدگاه از یک رویکرد سیستماهزینه ها و پاسخگویی به نیازهای مشتریان اندازه گیری می شود. در ای

 .[1]ی شودد یک زنجیره تامین یکپارچه استفاده مایجا

پس از ارائه تعریفی از لجستیک دریائی و مطالعه وضعیت بازارهای دریایی، به آنچه که در حوزه شرکت های کشتیرانی 

هستند که  SCMموضوع نشان می دهد که حداقل بخشی از راهبردهای دریائی در حال روی دادن است نظری می افکنیم. این 

                                                         
1 supply chains 
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3 Sanders 
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 کنیشناخته شده است ل یخبرگان امور اقتصادوناسان ل بکارگیری آنها برای کارشاده هستند. الزامات و دالئر حال استفد

 .باشند ینم یابیو بازار یو مطالعات اقتصاد تیریبر مد یچندان متک یرانیکشت یو دست اندر کاران شرکت ها انیمجر

 یشتهندس کافسر سرم ایو  یکشت تانیکاپ رینظ یر مشاغل مهمهستند که قبال د یائیبطور معمول افسران در آنها

بلور ت یتخصص یشته هاردارد که در قالب  یدیجد یها دهیدر کشان از ا وهیبر ش یاثرات منف طیشرا نیمشغول بکار بوده اند. ا

 .[3]دهد یم یرو رید اریدر موردشان بس یریادگیا ی ستندیاند تا آنجا که غالبا در دسترس ن فتهای

 یاراددهد و  یصنعت نشان م نیکه همچنان خود را در ا ندیگو یم "یرانیکشت یشرکت ها یمحافظه کار"نکته  نیا به

خشن  وگرا  مقتدر، گنش اریبس یرانیکشت یرهبران در شرکت ها لیقب نیصنعت بوده است. ا نیا یبرا یتبعات بشدت منف

ست. اسخت  اریا بسآنه یبرا دوستانه و متقابل است یو همکار انبهجبر اعتماد دو یکه مبتن SCM هستند و غالبا درک مفهوم

و  ارهایمع یخبر یکنند و حت یدهد توجه م یم یبزرگتر رو یبه آنچه در شرکت ها زیکوچک ن یرانیکشت یشرکت ها رانیمد

 آنها وفق را با خود مقاومت یکنند بجا یم یکنند و سع یم یبردار یکپ ناینوع شرکت ها را ع نیاجرا شده در ا یشاخص ها

و  رییتغ . به تبعستیچندان شناخته شده و قابل فهم ن یناوگان جهان تیریبا مد یهم چنان در ابعاد جهان SCM کنیل .دهند

مد نظر قرار  دیابشرکت  یاز راهبرد کل یجدا نشدن یبمنزله جزئ SCMمفهوم عدم ثبات  ت،یرینوع مد نیداده در ا یتحول رو

 .[10]اندشده یساز ادهیو پ نیشرکت ها تدو نیا یتجار یاکه با کمک شرک یانفراد یدهابخصوص راهبر ردیگ

 

 

 ییایعملكرد در صنعت درهای محرک -3

است.  انیه مشتربشدن و خدمات  دهید ،یبهره ور شیافزا یبرا یانقالب فناور کی ندیدر فرآ ییایحمل و نقل در صنعت

 ییاجاز آن د.دهن شیرا افزا نیتام رهیزنج یهادر گرهدارند که شانس بهبود عملکرد ا ر لیپتانس نیکننده ادگرگون یهایفناور

تر عاقالنه یریگمیلدتر و تصممو اتیعمل یها براداده قیتلف کند،یم یفعل یهابا فرصت قشروع به انطبا یرانیکه صنعت کشت

 یهاراه وکند  جادیا خط لوله یدرا در فهرست موجو یکامل دیرا دارد که د ییتوانا نیها اکالن داده یابیمهم است. ادغام و ارز

 ن،یتام رهینجدر بخش ز گرانیاز باز یاری. بس]7[کند راهمخدمات مختلف ف ارائه دهندگان یدرآمد برا سبک یبرا یدیجد

 نشیو ب یعدم هماهنگ از یناش یدرآمد یژگیاز دست دادن و نیها و همچندر مورد محموله یفیضع ینیبشیو پ تیشفاف

 اتیدر عمل یکیروش تاکت کیود به توسعه داده ش ور مناسبکه به ط یشدن زمان یتالیجی. دکنندیها را تجربه مداده یناکاف

ش ه کاهب ازین نکهیاصرف نظر از باشد.  یضرور زین یرقابت تیمز یبرا تواندیم ن،یعالوه بر ا شود،یم لیحمل و نقل تبد

دارد تا  ازیستنده نفر کیحامل و هم به  کیهم به حمل و نقل وجود داشته باشد،  یهانماز یسازنهیبه ای هانهیهز

است  شد و ممکنداشته با یمتفاوت دگاهیشدن ممکن است د یتالیجی. دبردیها بهره مداده نیرا اجرا کنند که از ا یایاستراتژ

شک سهم  حال، بدون نیود. با امتفاوت درک ش یاگونهه ب رهیها و غ، کانالرکت هاها، ش یاوردر هنگام صحبت در مورد فن

 .]11[بازار دارد یو ارزش گذار یمشتر تیرضا ،یدر عملکرد مال یاعمده

مجموعه اطالعات،  یساز کپارچهیاست که به  تالیجیبا حجم باال به فرمت د یهاداده لیتبد ندیشدن فرآ یتالیجید

 ،یمشتر یهادر حال ادغام داده نیتام رهیت زنج. صنعکندیم ککم یکالن در زمان واقع یهاپردازش و در دسترس بودن داده

 یریگمیدهد تا به آنها در تصم صیمت سهام و اخبار است تا ارتباط و علت را تشخیبه عنوان مثال ق یخارج یهاداده ،یابیبازار

 کندیم کمک یرانیتت کشصنع یبرا ژهیوبه  دیجد یهافرصت جادیشدن به ا یتالیجید ن،ی. عالوه بر ا]12[کمک کند ترقیدق

کردن وجود دارد. جدول  یتالیجید یبرا یمتعدد یایمزا ن،یبازار است. بنابرا یمداوم روند فعل یو بررس عیکه مستلزم تجم

شرکت  گر،ید عیصنار د یساز یتالیجیبرنامه د کیاز  ینمونه عال کی. دهدیم شدن را نشان یتالیجید تیاهم (1شماره )
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به عنوان مثال، زمان  شود،یم استفاده یرفتار مشتر یبررس یکالن برا یهااست. داده United Parcel Service (UPS) ل،یتحو

 لیو تحل هیتجز ن،ی. بنابراکشدیم طول نیریاز سا شتریب هالیاز تحو یشود و چرا برخ نییتع دیبا لیتحو یمناسب برا یبند

 .]7[آن مهم است یریو بهبود انعطاف پذ لیتحو یاندن بهره ورکالن در به حداکثر رس یهاداده

 
 .]7[کردن یتالیجید یای. مزا1جدول 

 (یی)به عنوان مثال به حداکثر رساندن استقرار دارا افتهیبهبود  یاتیعمل یوربهره  مزایا

 در هر نقطه  نترنتیا قیاز طر یقابل دسترس

 یدیت کلفاده از کلماعات با استآسان اطال یابیباز

 ت شبکهاناامک

 مناسب نیتام رهیزنج اتیارائه عمل

 عملکرد و نظارت بر داده ها یابیارز

  سکیر لیو تحل هیتجز

 

 ،یا گلخانه یشار گازهاتا از مصرف سوخت، انت کندیم کمک یرانیکشت یهاکالن به شرکت یهاداده لیو تحل هیتجز

 کند،یم یسپر انوسیقادرصد از زمان خود را در  90هر روز  یکشت کی آگاه شوند. ودخ آالت نیار و ماشساخت سفر، یهاداده

 ا بسنجند.است ر یضرور یو نگهدار ریکه تعم یتا زمان دهدیاجازه م یرانیکشت یهاکالن به شرکت یهاداده لیو تحل هیتجز

 ر،ید مسمانن یعاتاطال ن،یبر ا. عالوه شده باشدپاره قبل  زا یزیاست که چ ازیمورد ن یفقط زمان یو نگهدار ریاوقات، تعم شتریب

ادر به قحمل و نقل  یها. شرکتشودیتر مخود شفاف یهاحرکت محموله یابیرد یمصرف کنندگان برا یمحموله برا یابیرد

 یتالیجید ،یطرفز ا. دخود هستن نیتام هریزنج اتیو عمل یکشت لیو تحل هیتجز یبرا قیاطالعات عملکرد مهم و دق یجمع آور

شده و  یآورتر جمعجامع یهاتوجه کند. داده یمشتر یتا به تقاضا ددهیم به شرکت حمل و نقل اجازه نیتام رهیکردن زنج

 یهاداده شود. با میکننده تنظمصرف ازیبر اساس ن تواندیکه م شودیم یمنجر به خدمات و شوندیم رهیذخ تالیجیدر قالب د

ارزشمند را  یهانشیب ودهد، خطرات را کاهش دهد  شیرا به شدت افزا یریگمیتصم ندتوایم و نقلشرکت حمل  ش،تراکن

 .]7[کشف کند 

دن در ش یتالیجید یهمگرا یهاتیو محدود میمفاه یکردن کالن داده ها، هنوز برخ یتالیجید یایتمام مزا رغمیعل

 اتیجزئ اس مانندو سوء رفتار با اطالعات حس یسترساست منجر به دممکن  تیفقدان امن ،یمنیاز نظر اتجارت وجود دارد. 

سوء  یرا برا یخطرات تواندیم یریپذ بیآس نیا .]12[کند  لیرا تسه هاستمیس ریدر سا وعیش جهیشود و در نت یحساب بانک

 یراه حل ندمزایه نوجود دارد ک یمتعدد یکیکنولوژت اتاختالفکند.  جادیا رمجازیاستفاده از اطالعات حساس توسط افراد غ

نها ت یحجم یهاداده یبرا تیامن و یخصوص میحر تیکردن کالن داده است. حساس یتالیجیبه حداکثر رساندن سود د یبرا

 .ندنکا درک شدن ر یتالیجید یاقتصاد یهاتیبر آن غلبه کنند تا مز دینقل باحمل و  یهااست که شرکت یاز موانع یکی

تند. در روبرو هس یها با خطرات قابل توجهشرکت شود،یم اتخاذروزانه  اتیدر عمل تالیجید نیتام رهیکه زنج یهنگام

به  یرارشات مشتدازش سفارتباط، معامله، پر یها، برقرارشرکت یبرا یبه عنوان نقطه کانون تالیجید نیتام رهینظر گرفتن زنج

تخاذ مطلوب ا جینتا ایآ نکهیدر مورد ا نانیدم اطماوقات، ممکن است ع یآنها است. گاه ناگکنند نیبا تام یکیصورت الکترون

ها را در مورد شرکت یشدن، نگران یتالیجید رشیاز آن، پذ شیپ .]13[ ریخ ای دهدیم رخ تالیجید نیتام رهیزنج ستمیس کی

 کرده بود.  جادیا یو معامالت یکیتکنولوژ یهاسکیر

شده است. به  جیرا ینریو صنعت حمل و نقل کانت نیتام رهیدر زنج یاندهیبه طور فزا یبریحمالت سا ر،یاخ یهادر سال

 یکشت یناوبر یرا هدف قرار دهد که برا یکشت ستمیس ماًیممکن است رخ دهد و مستق یبریحمله سا کیعنوان مثال، 
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 کار افتادن موتوردارند و باعث از  یترل موتور دسترسکنه رها بن، هکیزم جادیا یبرا یکشت ریمس رییاست، مانند تغ یضرور

دالر در صنعت  اردهایلیباعث اختالل در تجارت به ارزش م تواندیم یحمالت نیچن ن،یبنابرا ردیگیم آتش یحت ای شوندیم

 یرا رو یادیز یرگذا هیزمان و سرما دیبا ینریحمل و نقل کانت یهاشرکت .]14[و شهرت شرکت شود  ینریحمل و نقل کانت

ها احساس از شرکت یکه فقط برخ یکنند. در حال یریاز هرگونه هک جلوگ یاطالع یب ای هحمل د تا ازبگذارن یبریسا تیامن

وکارشان در برابر ضرر کامل که محافظت از کسب دانستندیمهم است، اما نم یگذارهیسرما یبرا یبریسا تیکه امن کنندیم

 نیبه کاربران ا رایمهم است ز زیاطالعات ن یرفناو تیامن یخط مش ن،یمهم است. عالوه بر ا اریبس یبریااز حمالت س یناش

راه حل  ن،یاطالعات شفاف باشند. بنابرا یفناور زاتیها و اطالعات شرکت در تجهتا از نحوه استفاده از داده دهدیم امکان را

که  یستمیسنقص  ایتبط به مسائل مر ییو پاسخگو تیامن حیصح یاجرا یرا برا یبریسا تیامن سیرئ کیاست که  نیا گرید

 .]8 [کرد نییشود، تع دایدر شرکت پ یبریسا تیحفظ اقدامات امن نیممکن است در ح

 

 و دیجیتالی شدن ینریحمل و نقل کانت -4
 ،یباز ندنما یخدمات اصل ایاست که در آنها محصول را شکل داده  یرفناوریغ عیاز صنا یاریشدن بس یتالیجید

و  حمل ،یورزند کشامان یرفناوریغ عیصنا ر،یاخ ی. در سال هاستین یتالیجید یکیالکترون یه هاکتابخان ای یمحصوالت فناور

مع ه توسط مجک عیناص تالیجیکرده اند. همانطور که ابتکار تحول د لیبدت تالیجیو خدمات خود را به د اتیعمل ،ینقل و انرژ

 یتالیجید یایز مزااتوانند  یجامعه م تیو در نها یفناور ریغ عیشد نشان داد، صنا یراه انداز 2015اقتصاد در سال  یجهان

کرد عمل شیفزاو ا، ارزش جادیا، ی. چابکشوندبه شرکت بهره مند  یابیدست، ییکارا شیشدن به طرق مختلف از جمله افزا

طور کامل  به یررفناویغ عیدر صنا یمشتر یکل یادارشدن بر وف یتالیجیاثبات شده، نقش د یایمزا نی. با وجود ایسازمان

متر، ک نهیا هزباست که به لطف حمل و نقل مطمئن و کارآمد  یرفناوریصنعت غ کی ینریکانتنشده است. حمل و نقل  یبررس

 کیبه  یرنیقل کانتنبازار حمل و  راً،یاخ. [14]کند یم فایا نیتام یها رهیشدن اقتصاد و تحقق زنج یدر جهان یاتیح ینقش

 .شود لیتسه یو هوش مصنوع ایاش نترنتیا ن،یبا استفاده از بالک چ ودش یم ینیب شیکه پاست  شده لیتبد تالیجیعصر د

 یرانیدر کشت تالیجیتحول د. شتاب گرفته است 19کوویداز  یبه دنبال اختالالت ناش ژهیدر حمل و نقل به و تالیجیتحول د

 رهیملکرد زنجهبود عب، سهامداران نیر بالعات بهتتبادل اط ،یوجه نیبهتر حمل و نقل ب یساز کپارچهیمانند  ینفراوا یایمزا

 یتالیجید لی تبدقبالً ینریخطوط کانت ا،یمزا نیبا توجه به ادهد.  یرا ارائه م یضرور ریهش کاغذ و موارد غکا قیاز طر نیتام

، نریانته رزرو کاند، از جملمنتقل کرده تالیجید یهافرمخود را به پلت یدست یاتیعمل یندهایاند و فرآرا آغاز کرده

 غمریعل ینریشدن در حمل و نقل کانت یتالیجیه. دصدور بارنام یونقل، محاسبات جبران خسارت و حتحمل یگذارمتیق

و  مستمربود زم بهاست که مستل زیچالش برانگ یسفر ،اتیو روان بودن در عمل ییکارا شیقابل توجه آن، مانند افزا یایمزا

 . [15]است انیمشتر یتوجه به صدا

ن ربک دیاکس یسوخت و کاهش انتشار د یامکان بهبود بهره ور ینریشرکت حمل و نقل کانت کیکالن داده در  اتیعمل

مربوط به  نیبر مصرف سوخت، سفر و همچن توانندیم ینریونقل کانتحمل یهاشرکت. کندیم را به طور همزمان فراهم

در  .]10 [موتور و فشار مهار است یگاز خروج یانند دمادها عنصر مدر مورد ص یاطالعاتنند. که شامل رت کنظا یکیمکان

 توانیم را یاصل یشده از موتورها یجمع آور یها. دادهشودیم هشدار داده عالمت هشدار ،ینظم یصورت مشاهده هر گونه ب

از هر گونه اشتباه  یریو جلوگ یلاشکاالت احتما ییشناسا یه سپس براد ککر لیو تحل هیکالن تجز یهاداده لیو تحل هیبا تجز

و  هیکسب و کار، تجز لیو تحل هیعلم داده، تجز ،ینیب شیپ لیو تحل هی. کاربرد کالن داده به عنوان تجزشودیم از قبل استفاده

 یاصل یکاربرد یهانهیزم (2شماره ) ولجد .]11 [مشخص شده است  کالن یهاداده لیو تحل هیو تجز ن،یتام رهیزنج لیتحل

 تواندیکاربرد کالن داده وجود دارد. م یدو روش قابل توجه برا ،ی. به طور کلدهدیم صنعت حمل و نقل را نشان یبرا
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هور خدمات کارآمد با ظ جادیا یبرا هاادهاز د ایکند  نهیبه امدهایموجود و پ یتجار یهارا با تمرکز بر فرصت یفعل یهاهیرو

 یکشف ارزش، نوآور شرفت،یو پ یاتیاهداف عمل یبرا نیتام رهیدر زنج توانیم ها راهاستفاده شود. کالن داد دیارزش جد

 .]9 [ر بردارزش و جذب ارزش به کا

 
 .]9[ی کالنهاهای کاربرد دادهزمینه. 2ول جد

 یزیه ربرناماز  تفادهسقادر به ا یکشت یاپراتورها ،یشناسهواو  یعملکرد کشت ر،یمانند مس یاطالعات یابیپس از ارز سفر یزیبرنامه ر

 ییشناسا و دنیرس زمان قیدق نیسفر، تخم یمناسب برا ریمس صیتشخدر ها داده لیو تحل هیسفر هستند. تجز

 کند.می در صورت بروز اختالل کمک نیگزیجا یرهایمس

 هایداده لیتحل و هیکنند. تجز تیا رعاد رخو CO2تا انتشار سوخت و  کندیمجبور را م یکشت یقانون، اپراتورها ستیز طینظارت بر قانون مح

 میتنظ یهر کشت یراخود را به طور همزمان بای انهگلخ یدهد تا انتشار گازهامی اجازه یاپراتور کشتبه کالن 

 کند.

های یریندازه گاز ا یعیوس فیط دهد.می را گسترش یکشت یساز نهیبه آالت و نیکنترل ماش تیقابل ونیاتوماس یساز نهینظارت بر عملکرد و به

 و یساز نهیبه یبرا یخیتارهای به داده یاست و دسترس ازیمورد ن یعملکرد کشت یساز نهینظارت و به یداده برا

 است. یضرور ینیب شیپ

و  تینظارت بر وضع

 شده ینیب شیپ ینگهدار

 شوندیر ثبت مکا نیکه در ح ییرادا یهاداده لیو تحل هیقطعات با تجز و عملکرد موتورها، قطعات و تیوضع

و  ریمبه تع ازید ندر مور هیلاو یو هشدارها کنندیکمک م آالتنی. حسگرها به نظارت بر ماشابدییبهبود م

 را کاهش هاییادار یخراب نهیامر هز نی. ادهندیموتور را م یاجزا یاحتمال یاز خراب یریجلوگ یبرا ینگهدار

 رساند.می نشده را به حداقل یزیه ربرنامهای یدهد و خرابمی

ظارت کرد. ن یدر زمان واقع یعملکرد کشتهای داده لیو تحل هیتوان با تجزمی را یکشت یاتیعملکرد عمل یاتیعمل ینیب شیپ تیقابل

ه مک بک یبرا یخاص یارهایمع را بر اساس ندهیدر آ یعملکرد کشت ینیب شیپ ییتوانا یکشت یاپراتورها

 به دست خواهند آورد. یو نگهدار ریتعم یازهایدر مورد نگیری میتصم

 
 یهاشرکت ن،یآنها را حل کرد. بنابرا ایکرد  یاز آنها چشم پوش توانیکه مهستند  یمعموالً مسائل یسنت ریغ یهاداده

در صورت بروز  گرید یرهایمس یهانهیهز لیو تحل هیتجز یبرا کالن داده یهامعموالً از راه حل ینریحمل و نقل کانت

به همان  نیتأم رهیزنج گرانیباز یبرا ها. متعاقباً، اطالعات مربوط به محمولهکنندیم استفاده ینیب شیپ رقابلیاختالالت غ

توسعه استفاده  یروحمل و نقل و کار بر  یهانهیبرشمردن هز یبرا توانندیم شدهیآورجمع یهاداده رایاندازه مهم است ز

و  ندهیآ یتقاضا ینیبشیپ یاطالعات را از منابع مختلف برا ن،یتام رهیزنج ندیکالن در فرآ یهاداده ن،یعالوه بر ا شوند.

 تیکم نییتع یبرنامه برا نی. اآوردیمگرد هم  کیمستمر و کارآمد خط لوله لجست انیاز جر نانیاطم یبالدرنگ برا ماتیتصم

 .]12 [شودیم تجارت مهم است استفاده یداده اند برا صیتشخ نیتام رهیزنج گرانیازب ریآنچه که فرستنده، مصرف کننده و سا

  

 زنجیره تأمین -5
 نیا یقرارداد دیتول و نیتام رهیزنج تیریمد ،یارتباط با مشتر تیریشامل مد یاصل تیفعال یندهایفرآ ن،یتام هریدر زنج

 نکال یهاه از دادهبا استفاد نیتام رهیزنج یاستراتژ ن،یبنابرا. شوندیم شنهادیعملکرد سازمان پ یبرا یاتیبه عنوان ح هاتیفعال

 یهات. دادهاس دگانکنننیو تام انیشرکت، مشتر کی نیبه انتها ب انیپا یندهایفرآ یرو نوآو شیتمرکز بر پاال ات،یدر عمل

 نیتأم رهیاهداف زنج. شوندیم لیتحل تالیجید نیتام رهیدر زنج یمطالعه مورد کی یسازروش خالصه قیاز طر هیثانو

 یوجو خر ییرابهبود کا یبرا یو ارتباطات اطالعات مربوطه به عنوان روش یبهره ور شیافزا یبرا ییهاراه حل افتنی تالیجید

 .]13 [است
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 .]14 [یرانیتأمین کشنجیره ت. ز1شكل

 

 کسب و کار بهبود یهاییایپاسخ به پو یرا برا یچابککالن  یهاداده"که  کنندیم اشاره ]11[ 1جوسسورامون و کونادهارا

نشان  (3شماره ) ل. همانطور که در جدو"دهدیم نانیآنها اطم دیقبل از تشد یو از پاسخ فعاالنه به مسائل مهم تجار دبخشیم

 یابیزارکنند. با کیرا تحر یابیو بازار اتیعمل ک،یلجست توانندیم مال شونداع یبه درست هاکه کالن داده یداده شده است، زمان

 کردیو رو دیبهبود بخش توانیم را هامتیاست، ق افتهیتوسعه  لیو تحل هیحداکثر تجز یادار یبا تمرکز بر تقاضا و رفتار مشتر

و منابع را بهبود  یموجود عیتوز کیلجست لیحلو ت هیکه تجز یلکرد. در حا میاساس تنظ نیبر ا توانیم مصرف کننده را

 تیفیو ک ییکارا ات،یعمل لیو تحل هیکاهش داد. تجز حمل و نقل را یهانهیکرد و هز ییرا شناسا نهیبه عیتوز تیموقع د،یخشب

ها به و شرکت شودیم در دسترس شتریب طالعاتهمانطور که ا. کندیم یریگاندازه یو نگهدار یرا به منظور بهبود موجود

 ها به وجودتشرک یبرا کیو استراتژ یدفاع یهااز فرصت یدیمجموعه جد کنند،یم کتشدن حر یتالیجیبه سمت د جیتدر

 .]11 [است لیو تحل هیتجز یفعال کردن و جذب برا یبرا ندیفرآ ت،یامن تیریشامل مد یدفاع یها. روشدیآیم

 

 [11]نیتام رهیزنج اتیکالن در عمل یهاهداد لیو تحل هیتجز یکاربردها -3جدول 

و  حجم یابر نیگزیجا ریمس کیآب و هوا و  ینیب شیپ ،یکیتراف یرهایتاخ ل،یتحو یرهایقادر به مشاهده مس لیتحو

 است. ییاشتراک دارا

 یزیبرنامه ر

 یموجود

که  یمشتر یروند تقاضا ینیبشیپ ن،یخودکار. عالوه بر ا لیتکم ندی( و فرآSKU) 2انبار یکامل واحد نگهدار ینما

 .رساندیاز حد را به حداقل م شیب یموجود ایکمبود 

 انیجرهای ساس دادهو انبارها بر اها کارخانه ع،یمراکز توز یچند وجههای شبکه یبه حداکثر رساندن در زمان واقع عیدر حال توز

 مواد.

 .یانو جه یمحل یش، روند بازار، مسائل اقتصاداطالعات مربوط به فرو یابیتقاضا با ارز قیدق بیتقر تقاضا

نادرست  لیتحو ،یسطوح موجود یی( و شناساERP) 3یمنابع سازمان یزیبرنامه ر ستمیکالن داده س لیو تحل هیتجز یانباردار

 .یافتیدرهای لیو تحو

 شار.و انت یخروجتر قیقد یزیبرنامه ر جهیدر نت دیو حجم تول ،یموجود ریتقاضا، مقاد تیبهبود شفاف یزیبرنامه ر

و  حجم یابر نیگزیجا ریمس کیآب و هوا و  ینیب شیپ ،یکیتراف یرهایتاخ ل،یتحو یرهایه مشاهده مسقادر ب ینیب شیپ

 است. ییاشتراک دارا
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 تیرانیأمین کشفناوری اطالعات در زنجیره ت -6
اطالعات و  ی. فناوراست یاتیح یمشتر یازهایبرآوردن ن یدر صنعت حمل و نقل برا اتیعمل ییکارا شدن یتالیجید

 ییتواند از شرکت ها در همسو ی( در نظر گرفت و مSCM) 1نیتام رهیزنج تیریتوان به عنوان ستون فقرات مد یتباطات را مار

حمل  یتوانند خدمات ارائه شده توسط شرکت ها یها م ICT ن،ی[. بنابرا14کند ] تیحما یمشتر یازهایکسب و کار خود با ن

و  ییکارا شیاز جمله افزا یقابل توجه یایتواند مزا یاطالعات و ارتباطات م یورفنا ن،ی. عالوه بر ادهند شیو نقل را افزا

باال، مسائل مربوط به  یها نهیحال، هز نیها را به همراه داشته باشد. با ا نهیو کاهش هز یداخل یبهبود کنترل ها ت،یامن

 یونانیمطالعه  کی[. 15شود ] یم نقل در صنعت حمل و یفناور رشیمانع پذ ند،یفرآ یارهمک تیو مشکالت قابل یسازگار

شود.  یمربوط م یو کمتر در معامالت تجار یکشت یمنیاطالعات و ارتباطات عمدتاً به ا یفناور یدهد که کاربردها ینشان م

 شیافزا یاطالعات برا یدر استفاده از فناور [.16محدود است ] اتیبهبود عمل یها برا یاستفاده از فناور ن،یعالوه بر ا

اجرا و  ،یریگمیمراحل تصم یعنیاطالعات،  یفناور رشیاطالعات مختلف در هر مرحله از پذ یفناور یهاتیقابل ،یورهرهب

 یگذار هیسرما یبهره ور یی( امکان شناسا1است که  یضرور ییها تیقابل ،یریگ میاست. در مرحله تصم یضرور اتیعمل

و  راتیی( به تغ3کند و  یاطالعات و کسب و کار را همسو م یفناور یژ( استرات2کند،  یاطالعات را فراهم م یفناور یها

 یفناور یپروژه ها تیریمد ییا( توان1الزم مربوط به  یها تیدهد. در مرحله اجرا، قابل یپاسخ م یخارج طیروندها در مح

 یخارج یک، که اتصال به شرکامشتر ی( سازگار3اطالعات، و  یفناور راتییتغ یبرا یسازمان یاز آمادگ نانی( اطم2اطالعات، 

( 1مهم مربوط به  یها تیقابل ،یاتیکند. در مرحله عمل یکند و امکان اشتراک اطالعات و دانش را فراهم م یم نیرا تضم

خدمات  یاز ارتقا نانیاطم ییتوانا (3، و ITنظارت منظم و بهبود مستمر  ،یساز نی( روتIT ،2 یریپذ قیتطب تیقوت ییتوانا

 . [15]است شتریب یبه شرکا یدسترس شیبا افزا ژهیاطالعات، به و یفناور قیاز طر ایپو

 راتییتغ رشیآماده پذ دیسازمان با ن،یدارد. عالوه بر ا یشرکت به مهارت کارکنان بستگ کی یها ییواضح است که توانا

اطالعات مشهود است.  یفناور یزسا یتالیجیو د یساز ادهیپ یجنبه سازمان نیبراباشد. بنا دیاطالعات جد یاز فناور یناش

 نیحال، ا نی[. با ا15]کنند  یگر مستقل است که به طور مستقل کار میباز یادیصنعت حمل و نقل متشکل از تعداد ز

ونقل حمل یهاشرکت ن،یبنابرا. ندداشته باشند تا هدف خود را محقق کن کیاز زمان تعامل نزد یدر مقاطع خاص دیبا گرانیباز

تواند سرعت را بهبود بخشد و  یم یمجاز یمکارکنند. ه کپارچهیارزش خود را  رهیزنج کپارچه،ی اتیبه عمل یابیستد یبرا دیبا

اطالعات  ی[. به اشتراک گذار16حال ارزش افزوده را به همراه داشته باشد ] نیرا کاهش دهد و در ع سیسرو کیارائه  نهیهز

تراکنش  یها سکیها و ر نهی، هزکند یم نیرا تضم ایمقرون به صرفه در در کند، عبور یم لیرا تسه کپارچهیبالدرنگ خدمات 

است که شرکتها بتوانند دانش کارگران را با  یضرور نیبهبود بخشد. بنابرا SCرا در کل  اتیتواند عمل ی، و مدهد یرا کاهش م

آشکارا نقش  IT ن،ی[. عالوه بر ا17ند ]ده شیرا افزا اتیعمل ییکنند تا کارا بیترک ل،یو تحل هیتجز یعنیاطالعات موجود، 

خانه  SCاز  یا کپارچهیبه بخش  ییایکه حمل و نقل در ییآنجا حال، از نیبا ا. دارد SC یندهایفرآ یساز کپارچهیدر  یمهم

 [. عالوه بر16را اتخاذ کنند ] کسانی ICT ساختریحمل و نقل ز یها وهیمهم است که همه ش اریشود، بس یم لیبه خانه تبد

 یبرنامه ها قیل. از طرکند، به عنوان مثا یرا ممکن م ییپاسخگو ،یزمان واقع دراطالعات  یاشتراک گذار ،یبهره ور شیافزا

 لیکارآمد تبد یبندر اتیاز عمل نانیاطم یبرا یاتیورود و خروج به اطالعات ح ینیزمان تخم نی[. بنابرا15سفر به روز شده ]

هنگام ورود و خروج از بنادر و  ا،یدرز در در نبدو اتیاست تا عمل ازیهنگ در بنادر مورد نحمل و نقل هما ستمیس کیشود.  یم

 یابیرد تیبا ظرف ژهیوبه شرفته،یاطالعات پ یفناور یهاستمی[. س18شود ] نیتضم ایدر ارتباط با حمل و نقل فراتر از در

شده در  ییاز خطرات عمده شناسا یکی. در مقابل، شوندیدر نظر گرفته م یاصل یریپذانعطاف اریمع کیبالدرنگ، به عنوان 
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را  یاطالعات هم خطر بزرگ ی. به طور متناقض، فناورشود یاطالعات مربوط م یفناور یها ستمیبه س زیصنعت حمل و نقل ن

 .[19]کند یم ریرا امکان پذ SC یریکند و هم انعطاف پذ یم جادیا SCدر 

 

 ها تیو محدود هاریسک -7
 یهاسکیبا ر کنند،یاستفاده م یسازیتالیجید یهاستمیخود از س یبا شرکا یهماهنگ یها براشرکتکه  یزمان

است  یادرجه ن،یتام رهیزنج شدن یتالیجی. با در نظر گرفتن دشوندیمواجه م یو فناور یمعامالت یهاسکیمانند ر یتوجهقابل

که  یعیناص ریبا سا سهی. در مقاکندیم اتخاذ انیبا مشتر یکیلکترونتعامل ا یرا برا تالیجید نیتام ستمیس کیشرکت  کیکه 

ت نگران خطرا ینریقل کانتو حمل و ن نیتام رهیزنج یهااند، شرکترا اجرا کرده یسازیتالیجید یمدت طوالن یبرا

 .]13 [هستند یتیو امن یمقررات ،یکیتکنولوژ

 

 یآور فن -1-7
قطع  ایت طالعاا تیاختالل در تجارت مانند حوادث امن جادیا یبرا یت فناورفناورانه به احتمال بالقوه شکس سکیر

 کیافخاص با تر تیساوب کی. از حد سرور است شیب یبارگذار لیعمدتاً به دل تیوب سا یقطع لیدال .خدمات اشاره دارد

سرور  در همان یگرید تیسا یابر یمشکالت جادیباعث ا تواندیم لیمیا یباال حجم یحت ای یطوالن پردازشزمان  ای نیسنگ

 یت فناورخطرا دهد. درآمد کسب و کار را کاهش تواندیم در مدت زمان کوتاه تیقطع شدن وب سا یحت ن،ی. عالوه بر اشود

افزار، منظم نرم یروزرسانبا به ت کهوکارها مهم اسکسب یرو، برا نیو ناگوار باشد. از ا رمنتظرهیاتفاق غ کی تواندیم

 یهاهیو رو هااستیتر از همه، آموزش کارکنان در سو مهم وکارکسب یبرا یها، درک تعهدات قانوناز داده یریگبانیپشت

 .]9 [با خطرات آماده شوند ییارویرو یبرا ،یفناور

 

 مقررات -2-7
 فایا ندهیآ یاهالشچ مقابله با یهااز برنامه نانیاطم یبرا یشرکت، مقررات نقش مهم یتیبه هدف امن یابیدست یبرا

 زیبرانگشچال طیشرا از رقبا که تحت یاریبا بس دیاست و با رانهیگسخت اریبس یرانیدر صنعت کشت یچارچوب نظارت. کندیم

را  یتیامن یهایکه خط مش یرتنظا یهااز چارچوب یابا مجموعه توانیم را یرقابت کند. مسائل جار کنند،یم شمختلف تال

قرار  یمورد بررس دهد،یم کل افراد شرکت ارائه نیرا در ب یخصوص میاز حر یاطالعات و آگاه تیآموزش امنو  دهدیم پوشش

 یاررو، ب نیاز ا کز کند.و رفتار مردم تمر دگاهید دات،یتهد ،یکیتکنولوژ راتییتغ ربه طور مداوم ب دیداد. چارچوب مقررات با

 دیهد، باشرکت نشان د کیداشته باشد تا تعهد خود را نسبت به  کسب و کار کی یبرا یاستیشرکت مهم است که س کی

 .]8 [ دداشته باش کندیم که روزانه عمل یستمینشان دادن تعهد خود نسبت به س یبرا یاستیس

 

 تیامن -3-7
آگاه باشد که  دیشرکت با کیاست،  یعموم یهاداده یدر جمع آور یعامل اصل کیو  جیمسئله را کی یبریسا تیامن

است که  یزیشدن چ یتالیجیجعل شوند. روند کند به سمت د ای تیپاراز یبریها ممکن است در اثر حمالت سااز داده یرخب

به  تیوجود دارد. حمالت قابل یبریاز حمالت سا یمختلف لی. دالکندیم ریپذ بیآس یبریت سارا در برابر حمال ییایصنعت در

از وقوع  یریجلوگ یبرا حیصح یندهایو فرآ هاهیمهم است که رو نیرا دارند، بنابرا (GPSها )دادهدست آوردن اطالعات حساس 

قرار گرفت و  Petyaبه نام باج افزار  یبریمرسک مورد حمله سا ،یمطالعه مورد کی. بر اساس اتفاقات وجود داشته باشد نیبدتر
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کل  ،یبریحمله سا جهی، سورن اسکو، در نتعامل مرسک ریچند هفته کاهش داد. به گفته مد یحجم تجارت مرسک را برا

و دفاع در  یبریسا تیشرکت، داشتن امن کی عنوان. به شودیم زده نیدالر تخم ونیلیم 300تا  200 نیدست رفته بدرآمد از 

 تیدمحدو لیها به دلشرکت ن،یشود، مهم است. همچنمشکل  جادیباعث ا تواندیم که یاقدامات ریو سا یاحتمال یبرابر دزد

با  تواندیم هاچالش نیپرداختن به ا ن،یمواجه شوند. بنابرا ییهادارند با چالش لیداده ها، تما تیمنابع و اطالعات در مورد امن

دست دادن  محافظت از اطالعات حساس شرکت و کاهش از یوکار براتوسط رهبران کسب یتیامن یآگاه یداشتن رهبر

 یاز اجرا نانیاطم یبرا تیکسب و کارها، امن یبرا یساز یتالیجید یرابطه با اجرا در انجام شود. یاز خراب یناش یوربهره

  .]13 [ است یاتیخوب کسب و کار ح

را به خود  یشتریتوجه ب اشدهیچیپ تیماه لیبه دلکالن  یهاداده لیو تحل هیکه تجز دهدیمقاله نشان م نیا یهاافتهی

 دگاهیبهتر مورد استفاده قرار گرفته است. اما از د یریگمیتصم یها براشرکت ینمندسازتوا یجلب کرده است و در صنعت برا

 4به آنها پرداخت. جدول  دیوجود دارد که با یکپارچگیو  یمانند سازگار یادیمشخص شد که مسائل ز ن،یتام رهیزنج

 .دهدمی انرا نش ییایدر صنعت درکالن  هایداده یالتیجید یمرتبط با اجراهای چالش

 
 ها و نتایجچالش. 4جدول 

 نتایج ها چالش

ها از حسگرها عمده در انتقال داده تیدارند و باعث عدم قطع یکشت یحسگر رو یتعداد هایکشت تراکنش داده

 ت.داده مهم اس گاهیپاانتقال اطالعات به  یرو، ارتباط داده مناسب برا نی. از اشوندیم

 یدیع کلموضو نیمحافظت شود. ا رهیو غها روسیو ،ییایدر یمانند دزد یاز مداخالت خارج دیبا نیا یبریسا تیامن

 خواهد بود. ییایدر تیاز اختالل در امن یریجلوگ یبرا یکشت ستمیس یبرا

 تیفی، کرو نیشد. از ابدون خطا با دیباها شود. دادهمی ریمنجر به اشتباه در تفس نییپا تیفیبا کهای داده داده تیفیک

 صنعت است. یبراکالن  ینگران کیها داده

 تیمالک عیتوز یبرا یکشت یاپراتورها یمهم است و برا اریبس یرانیصنعت کشت یبراها داده تیمالک داده ها تیمالک

 .خواهد بود زیچالش برانگ ندهیدر آ اراتیو سطح اختها داده

راک به اشت یبه صورت خارج دیحساس باهای داده ها، داده تیفیفظ کو حها حفاظت از داده یبرا حفاظت اطالعات

 گذاشته شوند.

 یرانیذ کند. صنعت کشتاستفاده از آن اتخا یایدرک مزا یرا براکالن  هایداده لیو تحل هیتجز دیصنعت با استاندارد تیریو مد رشیپذ

 .دارد استانداردها میو تنظ دیجدی هایاتخاذ فناور یبرا نفعانیذ نیدر ب یآگاه دجایبه ا ازین

 

 

 أمین حمل و نقل کشتیرانیزنجیره تخورد با دیجیتالی شدن عملكرد ذینفعان در بر -8
ر دز فکر طر وفتارها ر رییمستلزم تغ یرانیحمل و نقل کشت نیتأم رهیزنجشدن  یتالیجید ن،یتام رهیارتباط زنج دگاهیاز د

 اد:د حیتوض ریتوان به شرح ز یاست که م کپارچهیبه سمت روابط  یله امربوطه، حرکت از روابط مباد نفعانیذ

 یم دهیامنرابطه بازو  کیاغلب  یرابطه مبادله ا کیوجوه اشاره دارد.  ایانتقال کاال، خدمات  ای مبادله به: تراکنش • 

نوع  نیا وجود، نیبا ا و مکرر باشد.واحد  یتواند معامالت یم یاست. رابطه معامالتدو طرف  یاصل ینگران متیشود، که در آن ق

 .]18 [شود یمشخص م عارضرقابت و ت ،یاعتماد یرابطه با ب

 یبودن را در بر م ینیب شیاشاره دارد که قابل پ یحالت شناخت کیقابل مشاهده و  یاز رفتارها یفیط به: اعتماد • 

 نالیحمل و نقل ترم نانیاطم تیبه موقع، قابل لیتحو یاحامل بر نانیاطم تیتوان به عنوان قابل یرا م ینیب شیپ تی. قابلردیگ

به موقع  یخال ینرهایبازگرداندن کانت ایها  یدر کشت یریبارگ یشده برا یریبارگ نریکانت کردنآماده  یفرستنده برا ییتوانا ای
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حمل و نقل  نیتأم رهیزنجدر  خود یبه وعده ها کنانیو تا چه حد باز ایآ نکهیکرد. اعتماد بر اساس اطالعات مربوط به ا ریتفس

در نظر  نیتام رهیزنج یروابط موفق شرکا یبرا یعنصر ضرور کیشود. اعتماد به عنوان  یم جادیکنند، ا یعمل م یرانیکشت

 .]19 [شود یگرفته م

داده  قل،نعت حمل و دهد. در صن یکانال را نشان م یااعض ای اندهیفرآ نیاطالعات: مبادله داده ها ب یگذار اشتراک • 

( و یکشت و نریوان مثال، حرکت کانت)به عن یاتیعمل یهاونقل، دادهشرکت حمل کیدر  یشوند. حت یم ینگهدار لوهایها در س

به  ازی. نشوندیم یدارنگهمختلف  یهاونقل( به طور جداگانه در برنامهحمل یهاو نرخ دها)مانند فاکتورها، قراردا یمال یهاداده

عمدتاً به  کانال، یااعض نیاطالعات ب یوجود دارد. به اشتراک گذار یاطالعات ابر یاده با استفاده از فناورمنبع د نیاتصال چند

 یرشتراک گذاست. به اداده ها، دشوارتر ا یتالیجید ریغ ای حملقابل  ریفرمت غ لیبه دل یو تا حد ،یاختصاص یداده ها لیدل

 شود. یرفته ماست. به عنوان مقدمه روابط کانال مشترک در نظر گ نیتام رهیشدن زنج دهید یبرا یاتیح یطالعات گاما

 یل مشارکتکانا یاشود. اعض یم فیمنافع متقابل تعر یکانال برا یبا اعضا یهمکار ای: به عنوان کار مشترک یهمکار •

مل و نقل . در حکنند یرا با هدف مشترک در ذهن هماهنگ م یریگ میصمگذارند، بلکه ت ینه تنها اطالعات را به اشتراک م

 نیب نریتا از انتقال صاف کانت کنندیم یهمکار یونقل داخلحمل یهاکتاغلب با شر یرانیخطوط کشت ،یچندوجه ینریکانت

و  Maersk Line نیب مدتینوالط یحاصل کنند، به عنوان مثال، رابطه قرارداد نانیاطم یل داخلونقو حمل ییایونقل درحمل

Freightliner 13 [ایتانیدر بر[. 

شامل  هکپارچیبط د. روااشاره دار یابیمختلف در کانال بازار یها تیدر موقع یتجار یندهای: به ادغام فرآیساز کپارچهی •

 یم ک مشخصمشترمدت و اهداف  یاست. ادغام با مشارکت طوالن یمشترک و ادغام عمود یگذار هیادغام و اکتساب، سرما

را تا  CSSC ،یداخل کیو لجست نالیترم اتیخود در عمل یتجار یندهایرآند با گسترش فکرده ا یسع یرانیشود. خطوط کشت

 ینرینتکا یها انهی، پاEvergreenو  Maersk ،Coscoبزرگ مانند  یرانیادغام کنند. به عنوان مثال، خطوط کشت یحد

 اتیبا گسترش عمل Maersk Lineکنند.  یاداره م نالیترم یمشترک با اپراتورها یگذار هیسرما ایاجاره  قیرا از طر یاختصاص

رآمد در سهم د قابل توجه شیمنجر به افزا نیکرد. ا یرویپ ینریکانت کیکننده لجست کپارچهی یخود از استراتژ یکیلجست

 کیلجست و یانوسیحمل و نقل اق نیب یتجار ییآن شد که نشان دهنده هم افزا یانوسیبرتر اق یمشتر 200از  کیلجست

 [.19بود ] یداخل
 

 گیرینتیجه -9
 گرانیرا با باز یکند، همبستگ جادیا نیتام رهیزنج یهادر گره ییکارا تواندیکالن م یهاموثر اطالعات از داده یابیباز

در  یادیز ریکالن تاث یهااند، دادهشده یکه بررس ییهاو بحث هاافتهیدهد و پاسخگو باشد. بر اساس  شیافزا نیتام رهیزنج

که  یکالن به روش یهاداده لیو تحل هیتجز یاجرا یاز انتها به انتها دارند. برا کپارچهی ندیفرآ جادیوکار و اکسب یوآورن شیافزا

علم داده را  یهاارتو مجموعه مه هاییتوانا دیبا نیتام رهیمتخصصان زنج کند،یم اضافه نیتام رهیزنج یهاهیرا به رو ینوآور

استخدام و حفظ  نده،یکه در آ شودیم دیشد یکالن به حد یهاقابل توجه داده یهاارزش رابت بر ساقع، رقدر و. کنند تیتقو

دانشمندان داده  ن،یتام رهیزنج نهیخواهد داشت. در زم تیاولو یها در هر صنعتکالن داده لیو تحل هیتجز ییکارکنان با توانا

داشته باشند تا به سهامداران  یدست نییو پا یباالدست یهادادهاز  یادیاستخراج ارزش از حجم ز یالزم را برا یهاهارتم دیبا

 تیریو مد یموجود یزیتقاضا، برنامه ر ینیب شیدر مورد پ یتر و بهترعاقالنه ماتیدر سازمان کمک کنند تا تصم یدیکل

بهبود  یالزم را برا یهاتیحما دهند و شیرا افزا یبریسا تیاز امن یآگاه دیبادولت و صاحبان مشاغل  .رندیبگ کیلجست

 تیریاز مد یبه عنوان بخش یبریغلبه بر هرگونه مشکل در حمالت سا یبرا دیکارکنان با ت،یانجام دهند. در نها یبریسا تیامن
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اقدامات منجر به  نیند. همزمان با انجام او مجهز باش دهید موزشآ یبه خوب هایریپذبیو آس دهایتهد یوجودر جست سکیر

 .شودیم ییایدر صنعت در شتریب یبریسا یآور تاب
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