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 :چکیده

 

اعم  تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی تاثیر به سزایی در توسعه و تکامل سیستمهای تولیدی پیشرفته داشته اند و بخش تولید

در ارائه محصوالت و خدمات را در پاسخ  ی، سرعت عمل و سفارشی سازکاال و خدمات، متاثر از این پیشرفتها بوده و نوآوری از

و استانداردسازی یکپارچه سازی  .مورد توجه قرار داده است به تقاضاهای روز افزون و متنوع و فضای رقابتی بازار کسب و کار

بنگاهها سیستمها و تکنولوژیهای تولیدی، ارتباطی، اطالعاتی، مکانیکی و مدیریتی به عنوان ضرورت تعامل و قابلیت همکاری 

با بهره گیری از تکنولوژیهای ، ابری و خدمات در کالس جهانی است و در این راستا زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر تولید

می تواند تحولی شگرف در بازار کسب و  نقش محوری مشتری در تمام مراحل خدمات چرخه عمر محصول، و محاسبات ابری

 .ایفا نماید (DSMEs) پراکنده کار رقابتی بنگاهها بویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط

اعم از محاسبات ابری، تولید ابری و زنجیره تامین ابری بررسی  مفاهیم ابریاین مقاله به سه بخش تقسیم شده است، در ابتدا  

در انتها مدل پیشنهادی . ز تحقیقات انجام شده در حوزه تولید ابری مورد بررسی قرار می گیردبرخی ادر بخش دوم . می شود

به عنوان مجموعه ای از شرکتهای کوچک و متوسط پراکنده در سطح ابری بخش تعاون قابلیت همکاری در زنجیره تامین 

 .ارائه می شودتنوع و طیف گسترده ای از تولیدات و خدمات کشور با 
 

 

 ، بخش تعاونزنجیره تامین ابریابری، تولید ابری، چگالی ابری،  محاسبات :گان کلیدیواژ
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 :مقدمه1-

تحقیق و سطح تکنولوژی مورد استفاده، و  ظرفیت تولید ،تنوع محصوالتپایین بودن محدودیتهای سرمایه و منابع انسانی، 

همکاریهای  امکانو  ابری محاسباتک و متوسط با ورود تکنولوژی چبویژه در بنگاههای کو سیستم توزیع و نظایر آنتوسعه، 

در طی چرخه عمر محصول ارائه خدمات و محصوالت مورد نیاز مشتریان  بمنظور در سطح منطقه ای یا جهانیبنگاهها گسترده 

. کم اثر شده استابری  ، با استفاده از تولیدبهترین کیفیت و در سریعترین زمان با افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاههابا 

، و محاسبات ابری و تلفیق سیستمهای تولیدی، اطالعاتی (IoT)سیستم تولید ابری با بهره گیری از اینترنت، اینترنت اشیاء 

از همکاریهای متنوع، گسترده و پراکنده ظهور نیاز مشتریان در یک ساختار یکپارچه  در راستای تامین و ارتباطی مدیریتی

تولید ابری، سطح همکاریها از بین دو یا چند بنگاه فراتر رفته و می تواند تنوع و طیف وسیعی از همکاریها و  در.نموده است

 .  خدمات در طی چرخه عمر محصول را با تمرکز بر نقش محوری تامین نیازهای مشتری در بستر اینترنت فراهم نماید

(NIST)آمریکاملی استاندارد و تکنولوژیکی براساس تعریف موسسه 
 
مدلی برای دسترسی فراگیر،  ، محاسبات ابری عبارت از 

شبکه، سرورها، انباره، برنامه )آسان و مبتنی بر سفارش از طریق شبکه به مجموعه ای از منابع رایانشی قابل پیکر بندی مانند

ی و بدون نیاز به دخالت مستقیم به سرعت فراهم شده و با کمترین تالش مدیریتمی تواند که است ( های کاربردی و خدمات

یژگیهای و. مدل استقرار برخوردار است 4مدل خدمتی و  3ویژگی اساسی؛  5این مدل ابری از  .ارائه دهنده خدمت، انجام شود

 و خود خدمتی در اجرای تقاضا، دسترسی گسترده به شبکه، ادغام منابع، انعطاف پذیری سریع: اصلی رایانش ابری عبارتند از

و   (PaaS)، پلتفرم به عنوان خدمت (IaaS)  زیر ساخت به عنوان خدمتبه عنوان مدل خدمتی  3که در  مقیاس پذیرت خدما

قابل پیاده   و ابرترکیبی  ، ابراجتماعی ، ابرخصوصی5مدل استقرار ابر عمومی 4و تحت   (SaaS)خدمت نرم افزار به عنوان

 .(Mell and Grance,2011)است سازی

سه نوع رایج از ساختار محاسبات ابری به عنوان مدل خدمتی، بخش زیر ساخت شاخه ای از ماشینهای فیزیکی و مجازی جهت 

مدل پلتفرم خدمات ابری محاسباتی . نصب وگسترش سیستمهای عملیاتی و محیطهای کاری توسط کاربران را فراهم می کند

مدل نرم افزار و برنامه های . ویسی، پایگاه داده و سرور وب می باشدشامل سیستم عملیاتی، محیط اجرایی زبان برنامه ن

                      کاربردی به عنوان خدمت استاده از تعداد زیاد و متنوع از برنامه های کاربردی دارای کشش و یکپارچه را تسهیل 

 .(Wang and Xu, 2013)می کند

به صورت شفاف و  به صورت آنالینان و نحوه صدور صورتحساب و پرداخت کاربرخدمات رایانشی مورد نیاز ، محاسبات ابری در

با حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در سه  ،یک کاسه سازی منابعبا و به شیوه ای منعطف و مقیاس پذیر  قابل پیگیری

یای بیشمار محاسبات ابری و رشد سریع با توجه به مزا.سطح نرم افزار و برنامه های کاربردی، پلتفرم و زیر ساخت ارائه می شود

مجازی، خدمات و گستردگی خدمات ارائه شده و کاربردهای آن در پیشرفت تولید و علم و تکنولوژی و توسعه ارتباطات 

تولید ابری شیوه ای از تولید است که همکاری بنگاهها در . محاسبات ابری در بخش تولید نیز مورد توجه بنگاهها قرار گرفت

و متقاضیان می توانند تمام  اینترنت جهت ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان در طی چرخه عمر محصول شکل می گیردبستر 

 .منابع و قابلتیهای مورد نیاز خود را تقاضا و دریافت نمایند

یک مدل شبکه ای هوشمند است که از مفهوم محاسبات ابری گرفته شده و هدف آن پاسخگوئی به تقاضای روز تولید ابری 

افزون محصوالت سفارشی و شخصی سازی شده مشتریان، همکاری جهانی گسترده، نوآوری، تولید مبتنی بر دانش و افزایش 

 انند از خدمات پشتیبانی کل چرخه عمر محصول از طریق در تولید ابری مشتریان می تو. چابکی در پاسخ به بازار می باشد

                                                           
1 National Institute of Standards and Technology(NIST) 
2 Infrastructure as a Service (IaaS) 

3 Platform as a Service (PaaS) 

4 Software as a Service (SaaS) 

5 Public cloud 

6 Private cloud 

7 Private cloud 

8 Hybrid cloud 
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شبکه، به منابع به اشتراک گذاشته شده تولیدی پراکنده و مجازی شده که تحت مدیریت یکپارچه به روشی بهینه و قابل پیکر 

در شکل سخت افزار منابع فیزیکی تولید می توانند  .(Ren et al,2013)بندی فعالیت می کند، به صورت آنالین بهره مند شوند 

قابلیتهای تولیدی . و نرم افزار وجود داشته باشند که شامل تجهیزات، دستگاهها، کامپیوترها، سرورها، مواد خام و غیره است

و غیره  ، مهارتهاشامل نرم افزارهای شبیه سازی، ابزارهای تحلیل داده، دانستن چگونگی، داده، استانداردها، کارمندان

لیدی، منابع نامشهود و پویایی هستند که قابلیتهای سازمان برای احراز صالحیت انجام وظایف خاص را قابلیتهای تو.است

نمایندگی می کند و ممکن است شامل قابلیتهای طراحی، تولید، شبیه سازی، آزمایش، توانایی ساخت، توانایی مدیریت و 

 .(Xu,2012)تعمیرات باشد

(SOA)دی برای امکان خدمت دهی جامع صنایع تولیدی با معماری خدمات محور پشتیبانی قدرتمناخیر، در اوایل قرن  
 

 ،

و تکنولوژیهای محاسباتی پیشرفته همچون محاسبات ابری و محاسبات شبکه فراهم شد و موجب نوآوری (IoT)  اینترنت اشیاء

و تولید ازدحام منابع  ای،تولید شبکه  ،و صنعتی بنگاهها برای اجرای سیستمهای خدمات تولیدی شدن عاتیاطال در

این امر یکپارچه سازی اجتماعی برای اشتراک گذاری و استفاده از منابع تولیدی توزیع شده و قابلیتهای  .شد (CMfg)ابری

 (Tao et al,2015) وی متفاوت سازی در ارزش کمک کردتولیدی را ممکن ساخت و بمنظور اجرای تقاضاهای شخصی، به الگ

تولید ابری به . برگرفته از تعریف رایانش ابری است که مورد توجه بیشتر محققین قرار گرفته است تولید ابریتعریف دیگر از 

ابزارهای )قابل پیکر بندی مانند منابع ساخت مشترکفراگیر، آسان و مبتنی بر سفارش از طریق شبکه به مجموعه عنوان مدلی 

به سرعت فراهم شده و با کمترین تالش مدیریتی و می تواند که است ( ختنرم افزاری تولید، تجهیزات تولید، قابلیتهای سا

در تولید ابری، منابع پراکنده به عنوان خدمات ابری محصور شده .. شودبدون نیاز به دخالت مستقیم ارائه دهنده خدمت، انجام 

مام طول چرخه عمر محصول تقاضا و به روشی متمرکز مدیریت می شود، کاربران ابری می توانند محدوده خدماتی را در ت

 .(Xu,2012)کنند

پشتیبانی چابک از ایجاد  ،فراهم کردن تقاضای بر خط در تمام چرخه عمر محصول: ویژگیهای کلیدی تولید ابری عبارتند از

شبکه  با کمک انواع سنسورهای هوشمند و ارسال آن از طریق انواع سازمان مجازی تولیدی، ادراک هوشمند از منابع تولیدی

تولید مبتنی برنوآوری گروهی سبک  بخشهای فرایند تولید و خدمات، تمام سیستم و در  تولید هوشمند مبتنی بر دانشها، 

 .(Zhang et al,2014)اویکی پدی

یک برنامه ملی تحقیق و توسعه تکنولوژی با اجرای  002 از سال تولید ابری در بسیاری از کشورها و بویژه در چین به عنوان 

تکنولوژیهای  "تحت عنوان  (SME)دانشگاه، موسسه، بنگاه و شرکتهای کوچک و متوسط 50مرتبط با تولید ابری با کمک 

"کلیدی در پلتفرم تولید ابری
 در چارچوب برنامه هفتم یک پروژه به نام ، 000 از سال اتحادیه اروپا . شدراه اندازی  3

ManuCloud که هدف آن توسعه تولیدات ابری  ت از شبکه های تولید ابری آغاز نمودبرای ترویج و توسعه تکنولوژی حمای

برنامه در حال پیشرفت دیگر اتحادیه اروپا پروژه . پراکنده، مشخصه ها و استقرار زیر ساخت اجرایی زنجیره تامین تولید است

CAPP-4-SMEs  آژانس دفاعی پروژه . پایدار استاست که مبتنی بر ابر و همکاری در برنامه ریزی فرایند در محیط تولیدی

 های تحقیقاتی پیشرفته
(DARPA)  برنامه تجارب و توسعه تولیدی در ایاالت متحده آمریکا(MENTOR) 5  را در جورجیا

مجموعه  جهت پشتیبانی از ،هدف آن توسعه زیر ساخت طراحی و تولید پراکنده و یکپارچه مبتنی بر ابر و دنبال می کند 

 .(Ren et al,2014)و   (Ren et al,2013)استابزارهای یکپارچه سازی تولید و طراحی به کمک کامپیوتر 

زنجیره تامین ابری ارتباط بین دو یا بیشتر از شرکا که جهت تدارک خدمات و اطالعات ابری مرتبط و سرمایه گذاری به هم 

مشتمل بر برنامه ریزی و مدیریت همه ی فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین (Lindner et al,2011). ، می باشدمرتبط شده اند

              مرتبط با یافتن منابع، تدارکات، فعالیتهای مدیریت لجستیک و هماهنگی و همکاری با شرکا در زنجیره تامین است
(Lenny et al,2007). 

                                                           
1 Service-Oriented Architecture 
2
 Internet of Things 

3 Key Technologies in Cloud Manufacturing Platform 
4 Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA) 
5 Manufacturing Experimentation and outreach(MENTOR) 
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 :تحقیقات انجام شده در زمینه تولید ابریبرخی بررسی  -0

رابطهای  و یکپارچه سازی استاندارد سازیچگونگی پلتفرم ابری،  رابطه بایشنهاد درتوسط محققان عمده تحقیقات انجام شده 

و چالشها و الزامات ساختاری برای گروههای  تکنولوژیهای مورد استفاده  ؛مفاهیم و آنتولوژی تولید ابریکاربری و برنامه های 

 .بوده استدگان و توسعه دهندگان خدمات تولید ابری مختلف کاربران ابری، ارائه دهن

- Xu  ضمن تفکیک تولید ابری به دو بخش تولید هوشمند با استفاده از محاسبات ابری و تولید ابری، الزامات  00 در سال ،

ی را تعیین نمود و ساختاری محاسبات ابری برای سه گروه ارائه دهندگان ابری، بنگاههای استفاده کننده از ابر و کاربران ابر

تمرکز خدمت، قابلیت ،مسائل IaaS ، PaaS, SaaSفرم  3ضمن تشریح مدلهای تحویل خدمات توسط ارائه دهندگان ابری در

در رابطه با الزامات بنگاههای استفاده کننده . مورد بررسی قرار گرفت ، تعادل بار ل خطا، مدیریت مجازی سازیحمهمکاری، ت

ریت فرایند یمدل عمومی، خصوصی، اجتماعی و ترکیبی ، مسائل امنیت و مد 4توع استقرار ابر براساس  با تقسیم بندیاز ابر، 

اندازه گیری و صدور صورتحساب  ،در بخش الزامات کاربران ابری از جمله مسائل مورد توجه .کسب و کار مورد توجه قرار گرفت

الیه منابع تولیدی،  4یک سیستم  جربه کاربر می باشدبراساس مصرف، حفظ حریم خصوصی، موافقت نامه سطح خدمت و ت

الیه خدمات مجازی، الیه خدمات جهانی و الیه برنامه های کاربردی به عنوان مدل پیشنهادی استقرار پلتفرم تولید ابری 

 .(Xu,2012)پیشنهاد نمود

- Macia – Prez    ین سیستم ترکیبی از ظرفیت تولید چابک در ا. تولید ابری چابک را معرفی کردند  00 و همکاران در سال

الیه های پیشنهادی برای تولید چابک ابری شامل تولید به .و زنجیره تامین با قرار دادن منابع روی اینترنت استفاده می شود

 SaaS و IaaS, PaaS الیه های محاسبات ابریو IMaaS ماشین االت صنعتی به عنوان خدمت،PRaaSعنوان خدمت 

 .(Macia et al, 2012)تاس

- Mai  یک معماری ابر ترکیبی برای بنگاههای تولیدی پیشنهاد کردند و عملکرد های مختلف  ، 00 و همکاران در سال

پلتفرم ابر ترکیبی در هنگام دسترسی کاربران ابر خصوصی به پلتفرم خدمات تولید ابر خصوصی، دسترسی کاربران به 

بمنظور دستیابی به قابلیتهای همکاری در  ،مکانیزم ترکیب. ابرعمومی و دسترسی کاربران خارجی به ابر خصوصی بررسی شد

ابر هیبریدی شامل مدیریت منابع اشتراکی، مدیریت خدمات سرگردان، مدیریت یکپارچه سازی برنامه های کاربردی و مدیریت 

 .(Mai et al,2012)در نظر گرفته شدجمع آوری دانش 

- Wu  دهنده و مصرف کننده، نقش محاسبات ابری در تولید  ، به بررسی تاریخچه مدل تعاملی ارائه003 و همکاران در سال

 . (Wu et al,2013)ابری، بررسی تحقیقات قبلی انجام شده و پیشنهاداتی جهت کاربردهای آتی می باشد

- Valilai & Houshmand   جهت رفع مشکالت و اثرات متضاد رویکردهای یکپارچه سازی داده های تولیدی، ، 003 در سال

را معرفی کردند و برای حفظ  LAYMODهای تولیدی پراکنده بنام  agentیدی همکاری یکپارچه برای یک پلتفرم تول

 XMLیک استاندارد خدمات محور برای پشتیبانی ساختارهای داده های  ،STEPیکپارچگی داده های تولید براساس استاندارد 

بازیابی و / الیه ذخیره  ؛الیه مفسر ماژوالر، CAx  را پیشنهاد دادند که شامل الیه های رابط کاربری XMLAYMODبنام 

 Valilai and  Houshmand) , (2013 ,است XMLالیه

- Huang  جهت رفع مشکالت کلیدی بنگاههای کوچک و متوسط  003 و همکاران در سال(SME)  ایده منابع و قابلیتهای

را معرفی کردند که پلتفرم موصوف شامل  SMEsتولید اشتراکی مبتنی بر محاسبات ابری و پلتفرم خدمات تولید ابری برای 

منابع تولیدی، الیه محیط عملیاتی یکپارچه پلتفرم، الیه پشتیبانی عمومی ، الیه خدمات مستمر و الیه ابزار، الیه مولفه های 

                        خدمات بنگاهها و الیه کاربر است ESBیه خدمات ماژوالر، الیه مدل خدمت، الیه تعامالت، الیه خدمت، ال
(Huang et al,2013). 

- Ren  به بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص الیه های پیشنهادی پلتفرمهای تولید ابری  003 و همکاران در سال

اف پلتفرمهای تولید ابری از قبیل درک منابع تولیدی، مجازی سازی منابع تولیدی، مدیریت منابع پرداختند و ضمن تشریح اهد

مجازی یک کاسه، قابلیتهای ارزش افزایی خدمت، مدیریت خدمات ابری، مدیریت دانش و داده های بزرگ، تقاضا از 

و کار و صورتحساب، ارزیابی و رتبه بندی  سیستمهای تولید مجازی، مدیریت اجرایی سیستمهای تولید مجازی، مدیریت کسب
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الیه مشتمل بر الیه ادراک 5ارائه دهندگان ابری، امنیت و حریم خصوصی، رابط خدمات سفارشی فراگیر یک ساختار سیستمی 

 (Ren et al,2013)و الیه رابط کاربری را پیشنهاد کردند  toolkitمنابع، الیه یک کاسه سازی مجازی، الیه میان افزار، الیه 

-  Wang & Xu  به بررسی معماری تولید ابری و تکنولوژیهایی که می تواند به تولید ابری کمک کند پرداختند 003 در سال .

جهت دستیابی به یک محیط همکاری تولیدی خدمات محور، با بکارگیری  ICMSتولید یکپارچه مبتنی برابر تحت عنوان 

. قابلیتهای تولیدی، همکاری از راه دور و هماهنگی و تعامالت بین شرکای ابری پیشنهاد شد، تعیین ویژگیها و ICTتکنولوژیهای

برای اجرای خدمات تولید ابری از یک ساختار سه الیه متدلوژی توصیف مجازی سازی خدمات تولید ابری، ارائه دهنده خدمات 

 .(Wang and Xu,2013)ابری و پرسشهای خدمات تولید ابری استفاده شد

-Zhang   ضمن بررسی مسائل مدل خدمت؛ مساله به اشتراک گذاری منابع و تخصیص بهینه و مساله جریان  004 در سال

الیه تولید ابری بر حسب الیه منابع، الیه ادراکی، الیه  5همکاری منابع تولیدی و قابلیتها در تولید شبکه ای یک معماری 

الیه خدمات تولید ابری برحسب الیه منابع، الیه   او همچنین یک پلتفرم . هاد دادخدمات، الیه میان افزار و الیه کاربردی پیشن

ادراک منابع، الیه دسترسی به منابع مجازی، الیه خدمات هسته ای تولید ابری، الیه شبکه ارسال و الیه پایانه کاربری ارائه 

 .(Zhang et al,2014) نمود

Ren -  به بررسی همکاری محاسبات ابری در تولید ابری، بررسی مفاهیم و تکنولوژیهای سیستمهای  004 همکاران در سال  و

 4پرداختند و فعالیتهای اصلی در ساختار پیشرفته تولیدی در تولید ابری، ویژگیهای کلیدی تولید ابری و پارادایم تولید ابری 

ا و تامین؛ استقرار سیستم مجازی و انطباق هوشمند؛ اجرای خدمات و همکاری موثر فرایندی تولید ابری مشتمل بر انتشار تقاض

 .(Ren et al,2014)رتبه بندی جامع و صدو صورتحساب براساس مصرف را معرفی کردند

- Lin  ات به مرور ادبیات تولید ابری در چین مشتمل بر بررسی معماری تولید ابری و ویژگیهای خدم 004 و همکاران در سال

بر این اساس تولید ابری به عنوان یک موضوع داغ در چین و درجهت استاندارد سازی طراحی معماری . تولید ابری پرداختند

تولید ابری، توصیف خدمات تولیدی، مجازی سازی قابلیتهای منابع، طراحی خدمات؛ قابلیتهای همکاری و جستجوی روشهای 

 .(Lin et al,2015)انطباق هوشمند در حال رشد است

-  Chens ابری، طراحی لجستیک ابری مبتنی بر مدل خدمتی نرم افزار محاسبات 004 و همکاران در سال(SaaS)  را

و الیه منابع فیزیکی تقسیم می  3، الیه یک کاسه سازی منابع  ، الیه میان افزار0الیه؛ الیه ارتباطات 4به پیشنهاد کردند که 

 .(Chens et al,2014)شود

- Tao  رویکرد به با بررسی تکامل تدریجی سیستمهای تولید پیشرفته به این نتیجه رسیدند که 005 و همکاران در سال

با تغییر نقش کاربر از  و به سمت اجتماعی شدن است ، خلق ارزش و مشارکت کاربرمنابع و قابلیتهای تولیدی گذاری اشتراک

باعث تغییرات در نحوه کسب و کار و همکاری گروهی  ،شخصی سازیخریدار به تصمیم گیرنده اصلی در فرایند طراحی و 

ای محاسبات ابری و تولید ابری است که پردازش هوشمند اطالعات و تصمیم گیری در فعالیتهاو بنگاهها با استفاده از تکنیکه

  .(Tao et al,2015)ساخت محیط مجازی تولیدی را ممکن می سازد

-He & Xu   به بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص وضعیت صنعت در تولید ابری پرداخته و به این نتیجه 005 در سال ،

مربوط به کشور چین می باشد که تولید جهت   00 تا 000 درصد مقاالت منتشر شده طی سالهای  0 رسیدند که حدود 

قات انجام شده از دیدگاه توصیف عملکرد منابع برای درک بیشتر تحقی. توسعه صنعتی در اقتصاد ملی در نظر گرفته شده است

همچنین مرور ادبیات نشان داد که رویکردهای ماژوالر و معماری چند الیه از جمله . سیستمهای تولید ابری استفاده نموده اند

سی قرار گرفت و اثر سپس تکنولوژیهای کلیدی برای تولید ابری مورد برر.روشهای رایج برای ساخت پلتفرم تولید ابری است

 . (He and Xu,2015).تولید ابری برای بنگاههای کوچک و متوسط را قابل توجه بر شمردند

                                                           
1 Communication Layer 

2 Middleware Layer 

3 Resource Pool Layer 
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- Moghaddam   به مرور و تحلیل ائتالف همکاریهای تولید اینترنتی و معماری خدمات محور جهت 005 و همکاران در سال ،

چارچوب تولیدی خدمات محور تحت عنوان . ، پرداختندسازد ساخت خدمات ابری که تولید را به عنوان خدمت ممکن می

SOFTDISS  مدیریتی مورد بررسی قرار محیط طراحی؛ محیط رسمی و محیط نیازمندیها؛  شامل محیط محیط مختلف 4از

 .(Moghaddam et al, 2015)گرفت

-  Talhi  یک مدل پلتفرم ابری به نام ، 005 و همکاران در سالASDI-onto
جهت نگاشت کاربران و ارائه دهندگان تولیدی  0

آنها به بررسی تحقیقات قبلی انجام شده در زمینه .در طی چرخه عمر محصول با کمترین هزینه و تاخیر را پیشنهاد نمودند

 اجراوصیات؛ طراحی و صدو مرحله تحلیل دامنه و خ شاملمتدلوژی موصوف  پرداختند و یک ASDIاستفاده های گوناگون از 

پیشنهاد نمودند و تولید ابری را از نظر الیه خدمات جهانی مورد بحث قرار دادندو از آنتولوژی برای مدل کردن دامنه و تمرکز 

م کردن هبر فازهای طراحی و اجرا بمنظور فراهم کردن یک کتابخانه از مولفه های قابل استفاده مجدد جهت دریافت و فرا

 .(Talhi et al,2015)ددهندگان استفاده کردن خدمات مورد نیاز کاربران و ارائه

- Lindner  اطالعات و  مانند بازیگران، محصوالت،در خصوص اجزای اصلی زنجیره تامین ابری  000 و همکاران در سال

د استاندارآنها مدلهای مختلف  .بررسی و نیاز به نظارت قوی با چارچوب حسابداری و حسابرسی را پیشنهاد کردندمنابع مالی 

 اطالعات از قبیل 
OVF ،CIM

 
 ،SID

 
 eTOMرا بررسی و  

برای توصیف فرآیندهای مختلف در زنجیره تامین  را 

 .(Lindner et al, 2011)محاسبات ابری مناسب دانست

چگالی با در نظر گرفتن   (CMSCDSMEs)لتفرم پیشنهادی زنجیره تامین ابری در بنگاههای کوچک و متوسط پراکنده پ - 

 : بررسی موردی بخش تعاون -در مدل استقرار (Dcloud)ابر

کوچک و متوسط که با کمبود و محدودیت دسترسی به منابع مالی و انسانی مورد نیاز، سطح  در رابطه با بنگاههایتولید ابری 

خدمات مورد پایین تحقیق و توسعه، عدم دسترسی مناسب به بازارهای محلی و خارجی، تحویل سریع و با کیفیت محصوالت و 

، یاینترنت استفاده از تکنولوژیهایتقاضای مشتریان مواجه هستند، راهکاری جهت تداوم و استمرار فعالیتها و توسعه پایدار با 

در الیه  منابع و قابلیتهای تولیدی شبکه های اطالعاتی و ارتباطی و مدیریت مجازی سازیبهره گیری از  با و اینترنت اشیاء

تولید ابری در تمام مراحل چرخه عمر محصول  ،گردیدانجام شده، پیشنهاد  همانگونه که در اکثر تحقیقات..استجهانی های 

از خدمات محاسبات ابری مورد نیاز در بخش زیر ساخت، پلتفرم و یا برنامه های بنگاهها و کاربران بهره گیری  در دو فرم

فیزیکی و سخت افزاری تولید و نرم افزارها و برنامه های کاربردی و  تمامی منابعبه عنوان  ،فرم تولید ابریدر  و یا کاربردی

قابلیتهای مختلف تولیدی اعم از طراحی به عنوان خدمت، شبیه سازی به عنوان خدمت، مدیریت به عنوان خدمت، توانایی 

به  ،واند در بستر اینترنتمی تکه ... ساخت، تست و آزمایش، تعمیرات و نگهداری، طراحی فرایند، دانش، مهارت، کارکنان و

اجرا، پیگیری، ردیابی و به شکل قابل قبول و با کیفیت در قالب  کاربران ارائه و با کمک اینترنت اشیاء و معماری خدمت محور

با ارتباط شرکای اقتصادی اعم از مشتریان، تامین کنندگان و عرضه کنندگان در فضای .همکاری گروهی به کاربران ارائه شود

مدیریت سیستم و فراهم نمودن زمینه انواع تعامالت همکاری اعم از ارائه خدمات و تولید به شیوه ای مقیاس پذیر، صدور  ابری،

صورتحساب و پرداخت آنالین، امکان اجرای گسترده همکاریهای ابری در بخش وسیعی از شرکتهای عمدتا کوچک و متوسط 

 .تها و قابلیتهای خدماتی و تولیدی متفاوت فراهم می شوددر حوزه های مختلف تولیدی و خدماتی و با ظرفی

بخش تعاون کشور در کنار بخشهای دولتی و خصوصی به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور می باشد و براساس اسناد 

ر خوشبینانه ترین درصد افزایش یابد در حالیکه د 5 باالدستی و برنامه پنجم توسعه کشور سهم آن در اقتصاد باید به حداقل 

                                                           
1
 Analysis-Specification-Design-Implementation 

2
Open Virtualization Format  

3 Common Information Model 

4 Shared Information Datamodel 

5 Enhanced 

Telecommunications Operations Maps 

6Cloud manufacturing Based on Supply Chain in Distributed SMEs 

7 Density of Cloud 
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همگام با تحوالت روز  ساختار اداری غیر منعطف بخش تعاون، .درصد برآورد می شود 5وضعیت این سهم اکنون کمتر از 

سیستمهای تولیدی و مدیریتی به پیش نرفته و همچنان بکارگیری نیروی انسانی و کار یدی به عنوان اولویت اشتغال زایی 

تاکنون بیش از .، هزینه های باالی آن و عدم بهره وری مورد توجه می باشدیافتگی صنعتی کشور بدون توجه به سطح توسعه

هزار تعاونی   104هزار تعاونی فعال و بیش از   2هزار شرکت تعاونی در کشور تشکیل شده است که از این تعداد حدود   0 

یل شده را به خود اختصاص داده و یکی از دالیل درصد تعاونیهای تشک 5015تعاونیهای غیر فعال حدود . غیر فعال می باشد

 . عمده غیر فعال شدن این تعاونیها کمبود سرمایه و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحها می باشد

خدمتی تولید ابری بر پایه مفاهیم ابری می تواند نوع جدیدی از کسب و کار و تعامالت تجاری بین تعاونیها در قالب بسته های 

وجه به ظرفیتهای بالقوه بخش با ت .ددر طی زنجیره تامین را فراهم نمای از طریق شبکه اینترنتی ی آنالینقابل ارائه و تقاضا

ی تولیدی، خدماتی و اونی، همکاری بین تعاونیهاتعقابلیت همکاری بین اعضاء  ،افقی و عمودی تعاون و ساختار تشکیالتی

 تحولدر زنجیره تامین،  اتاقهای تعاون استانی و کشوری و  یه های تعاونی استانی و سراسریاتحاد توزیعی با یکدیگر و با

 .ایجاد خواهد نموددر بخش تعاون  چشمگیری

 :از جمله ظرفیتهای بخش تعاونی عبارت است از

 .هزار تعاونی فعال در گرایشهای مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح کشور  2وجود حدود  -

تنوع فعالیت تعاونیها در رشته های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، عمرانی، خدمات، حمل و نقل، صنایع دستی،  -

فرش دستباف، مسکن، اعتبار، تعاونیهای تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز صنوف خدماتی و تامین نیاز مصرف 

 . اونیها در طول زنجیره تامین را فراهم می نمایدکنندگان و زیر گرایشهای مربوطه، که امکان همکاری بین تع

 . اتحادیه فعال تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح کشور به عنوان تشکلهای باالدستی تعاونی 30 وجود حدود  -

استان کشور و وجود اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از مهمترین  30فعالیت اتاقهای تعاون در  -

 .ای تعاونی باالدستیتشکله

معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بخش تعاون و انجام امور سیاستگزاری و حاکمیتی   -

 .بخش تعاون کشور

 :محدودیتهای بخش تعاون در اجرای تولید ابری

 .و غیر منعطف عمده ی تعاونیهای تولیدی ، سفارشی سازی، کارگاهیتولید سنتی -

 .پایین بودن سطح تکنولوژی مورد استفاده و فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات مورد عمل -

 .پایین بودن سطح خودکار سازی در صنایع تولیدی تعاونی و تکیه بر نیروی انسانی به جای ماشین -

برنامه ریزی عدم بهره گیری از خدمات اینترنتی جهت معرفی محصوالت، دریافت سفارشات، تحویل خدمات، کنترل و  -

 ....و، صدور صورتحساب و پرداخت اینترنتی تولید

  .استانداردهای مدیریتی نوین و بهره وریو رعایت عدم توجه  -

 .ارائه مطلوب خدمات بعد از فروشعدم توجه الزم به ندای مشتری و  -

 .قابل رقابتعدم ارائه محصوالت با کیفیت و قیمت مناسب  -

 .ه از ظرفیت کامل تولیدحجم باالی اتالفها و عدم استفاد -

 .از دریافت سفارش تا تحویل و توزیع آنفعالیتهای شرکت اجرای یکپارچگی در مدیریت و عدم  -

 .خدمات مالی و حسابداریدر  ی در سیستم تولید و استفاده از آن بطور عمدهاینترنتبکاریگیری خدمات محدودیت  -

 : (CSCDSME) متوسط پراکندهلتفرم زنجیره تامین ابری در بنگاههای کوچک و پ -0-3
و   با توجه به گستردگی و تنوع فعالیتهای بخش تعاون و شرکتهای تعاونی در زیر گروههای مختلف خدماتی، تولیدی و توزیعی

مدل پیشنهادی بخش تعاون به عنوان یک . اینکه عمده ی شرکتهای تعاونی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند

 .نمونه از اجرای تولید ابری در صنایع کوچک و متوسط پراکنده قابل تعمیم می باشد
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خدمات تولید یا قابلیتهای  ،اخذ سفارشات شرکتهای تعاونی قابلیتها و منابع تولیدی خود را در پلتفرم ابری معرفی و با

تعامالت مالی تحویل در این  ،تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تولیدی، اعالم توانمندیها و قابلیتها، ارتباط بین تامین کنندگان،

و حجم باالیی از شرکتهای تعاونی در تکمیل فرایند تولید و خدمات از مزرعه تا خانه مشارکت داشته  .ابری اجرا می شودبستر 

، شرکای مناسب از نظر پراکندگی جغرافیایی، سهولت و سرعت ابری در زنجیره تامین. قابل انجام استفعالیتها در این گستره 

دسترسی به منابع، کیفیت و هزینه های مربوطه مدیریت شده و با برقراری ارتباط با شبکه توزیع کنندگان، امکان عرضه و 

به عنوان مثال، شرکت تعاونی تولید صنایع غذایی درخواست تامین مواد .مناسب تر  فراهم می شودفروش سریعتر و قیمت 

اولیه مورد نیاز خود را بر روی ابر منتشر می کند، شرکتهای تعاونی کشاورزی که محصوالت فوق را تولید می کنند و آمادگی 

پیشنهادی به شرکت تعاونی صنایع غذایی با اعالم کیفت، قیمت، خود را بر روی پلتفرم اعالم نموده اند، به عنوان گزینه های 

شرکت تعاونی صنایع غذایی . اعالم می شود... زمان تحویل، درجه اعتبار فروشنده بر اساس سوابق اجرای تعهدات قبلی و 

بوطه به همین ترتیب را با توافق فروشنده انتخاب و پروسه مر... تامین کننده مناسب، روش مناسب تحویل، نحوه پرداخت و 

شرکتهای تعاونی خدماتی و حمل و نقل می توانند در تکمیل  .در تمام مراحل چرخه تولیدی قابل اجرا و پیاده سازی می باشد

 .این فرایند مشارکت داشته باشند

منابع و زیر ساخت و خدمات محاسبات ابری؛ الیه تشکیل می شود که شامل الیه  5یشنهادی از  پلتفرم زنجیره تامین ابری

 . الیه مدیریت ابری؛ الیه رابط کاربری استالیه مجازی سازی؛  قابلیتهای تولیدابری؛

 :ابری خدمات محاسباتزیر ساخت و الیه -0

رهای کاربردی زیر ساختهای ابری از قبیل سرور، شبکه، دیتا سنتر، فضای ذخیره سازی، پلتفرم ابری، رابط کاربری و نرم افزا

حسب  خصوصی یا هیبریدی ،اجتماعی قالب ابرهای عمومی، جهت تامین زیر ساختها و پلتفرم ابری مورد نیاز بخش تعاون در

مورد ضروری است که باید از طریق تامین کنندگان مربوطه جهت فراهم نمودن بستر قابلیت همکاری در زنجیره تامین مبتنی 

، به سیستم جهانی اینترنت هوشمند و اتصال موتور جستجو و انطباق ،پایگاه دانشاین بخش باید  در. بر تولید ابری فراهم شود

ایجاد پلتفرم اجرای برنامه های کاربردی جهت ذخیره سازی درخواستها و اطالعات متقاضیان اعم از کاربران و به اشتراک 

 .تریان در الیه های مختلف باید تامین شودحفظ حریم خصوصی و امنیت داده های مش.گذارندگان منابع فراهم شود

با توجه به پراکندگی شرکتهای تعاونی در سطح کشور و تمام مناطق و تنوع و گستردگی در انواع فعالیتهای تولیدی، توزیعی و 

ابری هریک اما چگالی . خدماتی، انواع استقرار ابری اعم از هیبریدی، خصوصی، اجتماعی و عمومی قابل پیاده سازی می باشد

این ابرها باید قابلیت مهاجرت و یکپارچه . از این ابرها، اهمیت، گستردگی و تنوع فعالیتهای قابل اجرا متفاوت خواهد بود

 .سازی داده های مورد استفاده در برنامه های کاربردی بین ابرهای مختلف را داشته باشند

ارتباط و اتصال با سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، اتاقهای تعاون، معاونت تعاون به عنوان دستگاه دولتی متولی این بخش،  

اتحادیه های تعاون، تعاونیها و ارائه خدمات ابری مورد نیاز اعم از ثبت و تشکیل تعاونی، نظارت سیستمی بر فعالیت تعاونی، 

را در قالب ابر عمومی فراهم خواهد . ..اخذ درخواستها، انجام همکاریهای بین دستگاهی، ابالغ دستورالعملها و بخشنامه ها و

 . نمود

ابر اجتماعی برای اتحادیه های تعاونی با اعضای خود که دارای فعالیت یکسان و پراکندگی در سطح کشور هستند؛ یا بین اتاق  

بر عمومی می توانند از هریک از کاربران ا. تعاون کشور با اتاقهای استانی و اتحادیه های تعاونی سطح کشور قابل اجرا می باشد

فرمت داده های مورد و استاندارد سازی بخشی از خدمات ابر عمومی، ابر اجتماعی و یا ابر خصوصی در صورت یکپارچگی 

 .بهره مند شوند عمل،

 
 

 

 

 بانک توسعه تعاون

 
 تعاونیهای تولیدی

 تعاونیهای توزیعی

 تعاونیهای خدماتی

 اتاقهای تعاون استانی و کشوری

 تعاون بانک توسعه

 صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

 معاونت تعاون

 سایر معاونتها

 سایر دستگاهها

 اتحادیه های استانی و سراسری

 تعاونیهای تامین نیاز تولید کنندگان
 تعاونیهای تامین نیاز مصرف کنندگان
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 تعاون در بسترابر عمومیارتباط بخش  -0شکل 

 

 

 

 
 

 ارتباط تشکلهای تعاونی با اتاق تعاون در بستر ابر اجتماعی - شکل

سراسری و اتاقهای تعاون استانی و کشوری می توانند در بستر ابر اجتماعی شرکتهای تعاونی، اتحادیه های تعاونی استانی و 

را دریافت ... یکپارچه شده و خدمات آموزشی، نمایشگاهی، داوری، راهنمایی و مشاوره تشکیل تعاونی، اخذ کارت بازرگانی و 

ای تحت پوشش و قابلیت همکاری همچنین امکان تشکیل ابرهای خصوصی توسط اتحادیه های سراسری برای تعاونیه .نمایند

 .با دیگر ابرهای خصوصی یا اجتماعی و ترکیبی میسر می باشد

 :الیه منابع و قابلیتهای تولیدی- 

ارائه منابع تولیدی همچون تجهیزات، ماشین آالت، دستگاههای تولیدی و قابلیتهای تولیدی همچون قابلیت همکاری،  امکان

لیت شبیه سازی، قابلیت اجرا، قابلیت مدیریت، توان اجرایی، مهارت و تجربه و بهره گیری از قابلیت تولید، قابلیت طراحی، قاب

                    توسط شرکتهای تعاونیحویل سفارشات به صورت آنالین دریافت و تجهت در بستر ابر نیروهای متخصص و کارآمد 

کی از شرکای زنجیره تامین، در پلتفرم مربوطه اعالم نمایند و بنگاهها باید آمادگی و مشخصات خود را به عنوان ی. می باشد

تحت مدیریت مجازی زنجیره تامین آماده دریافت سفارشات، مشارکت در امر قیمت دهی خدمات، اجرای تعهدات و تحویل 

 .خدمت بر اساس برنامه زمان بندی و کیفیت و هزینه مورد توافق باشند

 :الیه مجازی سازی  -3

و  ضرورت دستیابی به سطحی از خودکار سازی تولید، کنترل اتوماتیک و اتصال به شبکه جهانی ،بخش چالشهای اینجمله از 

، شبکه های حسگر بی سیم و کابلی ، RFIDهمچونتجهیز منابع و قابلیتها به تکنولوژی اینترنت اشیاء و ردگیری و حسگرها 

GPS آنالین خدمات مورد توافق بنگاه که قابلیت همکاری در شبکه جهانی باید اتصال .توسط شرکتهای تعاونی می باشد ..و

برای حل این مشکل بنگاهها می توانند به جای ورود و مشارکت کامل در زنجیره . دارد به تکنولوژی اینترنت اشیاء فراهم شود

 . وارد شوند... شی سازی وتامین، فقط در بخش یا بخشهایی که دارای مزیت می باشند از قبیل طراحی، شبیه سازی، سفار

 :تولید ابری مدیریتالیه  -4

شرکتهای متقاضی حضور در ابر جهت ارائه خدمات و دریافت  ثبت شده کلیهاطالعات  در این الیه باید امکان مدیریت مجازی

جستجوی خودکار  ،مدیریت تبادل داده ها ، ثبت کلیه منابع و قابلیتهای ارائه شده در ابر به صورت مجازی،تقاضای مشتریان

قابلیت رتبه بندی تامین کنندگان بر  ،شناسایی ارائه دهندگان خدمت ، نحوه اجرای فرایند،برای شناسایی نوع خدمت مورد نیاز

پرداخت به  مدیریت، تحویل به مشتریمدیریت  ،امکان ردیابی مراحل اجرای خدمت، هزینه و سرعت تحویل ،اساس کیفیت

 . فراهم شود...از مشتریان در خصوص کیفیت خدمات دریافتی، ثبت شکایات و  میزان استفاده، نظر سنجی

 :رابط کاربریالیه  -5

کاربری به عنوان یک رابط بین کاربر و منابع و قابلیتهای تولید ابری جهت اخذ و دریافت سفارشات مشتریان، اندازه  الیه رابط

ثبت اطالعات بنگاههای ارائه دهنده خدمات، ثبت  ت مشتریان،، ثبت اطالعاگیری و صدور صورتحساب براساس میزان مصرف

 .اطالعات بنگاههای متقاضی دریافت خدمات در طی زنجیره تامین اقدام می نماید

 

 اتحادیه های سراسری

 اتاقهای تعاون استانی

 معاونت تعاون

 شرکتهای تعاونی

 اتحادیه های استانی
 ابر عمومی بخش تعاون -1شکل 
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شرکت تعاونی متصل به پلتفرم ابر .به عنوان نمونه ای از اجرای زنجیره تامین ابری در بخش تعاون به این مثال توجه کنید

د قطعه مورد نیاز از مرحله طراحی تا ساخت و تحویل را مطرح می نماید، موتور جستجوی ابری از بین عمومی درخواست تولی

شرکتهای تعاونی ثبت نام شده در ابر به عنوان ارائه دهندگان خدمات موصوف، پیشنهادهای مرتبط با مشخصات تامین 

را براساس رتبه بندی، محل اجرا، رضایت مشتریان قبلی  وسوابق اجرای تعهدات اعتبار و کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، 

را به ... قیمت پیشنهادی، زمان تحویل، نحوه ارسال، شرکتهای تعاونی دارای ماشین و زمان آزاد جهت اجرای درخواست و

ط خود شرکت تعاونی متقاضی از بین ارائه دهندگان خدمات موصوف براساس شرای. متقاضی از طریق ایمیل اعالم می کند

هم زمان درخواست مشتری برای ارائه . تامین کنندگان مورد نیاز را انتخاب نموده و در پلتفرم ابری ثبت و انتخاب می نماید

دهندگان خدمات موصوف ارسال و درصورت تائید آنها به تدریج هریک از مراحل اجرای پروسه اعم از طراحی محصول و تهیه 

فرایند تولید محصول، ساخت محصول، ارسال براساس زمان بندی توافق شده اجرا              نقشه و مدلهای سه بعدی آن، تهیه

در صورتیکه بدلیل مشغول بودن ماشین و یا بدالیل خرابی و دیگر موارد، امکان تامین تقاضای مشتری میسر نباشد . می شود

  .د نظر یکی را مجددا انتخاب می نمایدبه مشتری گزارش شده و تعاونی از بین دیگر ارائه دهندگان خدمات مور

 

 
 (CSCDSME)پلتفرم پیشنهادی تولید ابری مبتنی بر -3شکل

 :در اجرای زنجیره تامین ابری پراکنده چالشها و مشکالتی وجود دارد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 .جهت تکمیل و تحویل خدمت قابلیتها مساله زمان بندی توالی دریافت خدمات از ارائه دهندگان منابع و -

بروز اخالل در اجرای زمان بندی تحویل خدمت، در صورت عدم ایفای تعهدات و یا بروز مشکالت در هریک از مراحل  -

 .تکمیل خدمت توسط ارائه دهندگان مختلف

 ً  مساله زمان پرداخت هزینه توسط مشتری در قبل و یا بعد از دریافت خدمت، با توجه به لزوم پرداخت هزینه های نسبتا  -

  . باال در بخش خدمات ساخت و تولید و عدم اطمینان از دریافت بموقع و با کیفیت محصول مورد نظر

فع آن بر اساس توافق نامه سطح خدمت و تعهدات بروز عیب و یا کارکرد نامناسب محصول دریافتی و چگونگی رچالش  -

 .هریک از طرفین

 عدم توجه و حساسیت به ندای مشتری، تولید محصول با کیفیت و باالخص ایفای تعهدات  در زمان تحویل  -

ساختار سنتی عمده ی صنایع کوچک و متوسط و لزوم سرمایه گذاری و تجهیز ماشین آالت به تکنولوژی اینترنت اشیاء و  -

 .موزش کارکنانآ

 .لزوم یکپارچه سازی و بکارگیری فرمت داده های استاندارد توسط اعضای ابری جهت امکان تبادل داده ها و اطالعات -

 الیه رابط کاربری

 الیه مدیریت تولید ابری

 الیه مجازی سازی

 الیه منابع و قابلیتهای تولیدی

الیه زیر ساخت و خدمات  
 محاسبات ابری
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نگرانی در خصوص چگونگی مدیریت زنجیره تامین ابری، تضمین کیفیت، قیمت و سرعت دسترسی به خدمات ساخت و  -

 .تولید

عی، خصوصی، ترکیبی از نظر سطح دسترسی اعضاء و کاربران به اطالعات و داده عدم چگالی یکسان ابرهای عمومی، اجتما -

، چگونگی ها، نوع خدمات دریافتی، امنیت و حفظ حریم خصوصی، مدیریت زیر ساختها و پلتفرم ابری، ایفای تعهدات

 .تسویه و صدور صورتحساب

ی، عمومی یا ترکیبی و مدیریت تفکیک سطح چگونگی مهاجرت داده ها و تبادل اطالعات بین ابرهای خصوصی، اجتماع -

 .دسترسی کاربران به هریک از داده های مجاز این ابرها

 .آزاد همه ی ارائه دهندگان خدمات به ابر و یا ایجاد محدودیت برای ارائه دهندگان جدید منابع و قابلیتهای تولیدیورود  -

 :کاربردهای پیشنهادی تولید ابری در بخش تعاون -3- 

 .از کاربردهای پیشنهادی تولید ابری در بخش تعاون به شرح ذیل پیشنهاد شده استبرخی 

 :مجازی با کمک تولید ابری یایجاد تعاونیها   -3- -0

بدلیل باال بودن سرانه سرمایه گذاری مورد نیاز ایجاد هر شغل در کشور، محدودیت منابع مالی دولت و وابستگی بودجه آن به 

منابع حاصل از نفت، عدم نظارت کافی بر تسهیالت تخصیصی جهت ایجاد مشاغل خانگی، تسهیالت اعطایی به  اجرای 

زود بازده اقتصادی در سنوات گذشته اثر بخشی الزم در ایجاد اشتغال و طرحهای مشاغل خانگی در سالهای اخیر و طرحهای 

کارآفرینی نداشته و با توجه به حجم باالی بیکاران اعم از فارغ التحصیالن، زنان و جوانان اتخاذ سیاستهای متناسب با حجم 

تولیدی و خدماتی، امکان اشتغالزایی  بسیاری از فعالیتها و قابلیتهای.منابع قابل تخصیص و حمایتهای مورد عمل ضروری است

 . باال و فعالیت در بستر اینترنت با حجم سرمایه گذاری به مراتب کمتری از نوع فیزیکی خود دارند

در حالت عمومی تشکیل تعاونی تهیه مکانی برای انجام فعالیت یا اجاره محل، اخذ مجوز دستگاههای اجرایی ذیربط برای 

ضروری است که همگی سرمایه مورد نیاز ایجاد شغل ... نترل و نظارت فیزیکی بر عملکرد تعاونی واجرای کار، وجود سیستم ک

را افزایش می دهد و یا در مراحل مختلف فعالیت آن از قبیل اخذ مجوزها در محدوده کالن شهرها و شهرهای بزرگ، تامین 

 اگر شرایطی فراهم شود که. شکالتی را ایجاد می کندمکان فعالیت مطابق با استانداردهای مورد نظر دستگاههای اجرایی م

بتوانند توانمندیها و قابلیتهای ...افراد در منزل با دسترسی به اینترنت از طریق کامپیوتر، لپ تاپ، گوشیهای همراه و تبلت و

ناشی از رفت و  یها در این صورت هزینه تامین مکان، هزینه ،خود را مطرح و از طریق اینترنت سفارش دریافت و اجرا کنند

           ... و فارغ التحصیالن رشته های طراحی وگرافیک؛ مدیریت؛ مشاوره؛ مهندسی؛ هنری. حذف خواهد شد بنگاهداری و آمد

 می توانند شرکت تعاونی مجازی تشکیل دهند، 

فیزیکی به عنوان دفتر کار در اینخصوص نیازی به یک مکان . شرکتهای تعاونی مجازی با مشاغل خانگی متفاوت می باشد

افراد با تخصصها و . مکانیزم نحوه نظارت بر این تعاونیها متفاوت خواهد و پیش بینی الزم باید انجام شود. شرکت نخواهد بود

 .قابلیتهای مشابه می توانند تشکیل تعاونی ارائه خدمات مجازی را دهند

از این طریق قابل ارائه  آموزش دروس دانشگاهی و مدارسمانند  یارائه خدمات آموزشی اینترنتبسیاری از خدمات از قبیل 

هریک از اعضا می توانند با کمک یک کامپیوتر و برخورداری از تخصص الزم آموزشهای مورد نیاز عمومی یا سفارشی را . است

بسته انجام شود؛ ... ت از طریق ایمیل وتهیه و از طریق اینترنت مدیریت دریافت سفارش صدور صورتحساب تحویل خدم

تهیه غذای خانگی ، کارهای صنایع دستی  و هنرهای سنتی، گرافیک و طراحی، بافتنی ،انجام خدمات دوخت و پوشاک بندی،

اعضای آن خدمات قابل ارائه خود را بر بستر اینترنت از طریق شبکه های اجتماعی و یا تبلیغ در از جمله مواردی است که ... و

 .یان با عضویت در کانالها یا گروهها و یا ارائه سفارش، خدمات مورد نیاز خود از طریق را دریافت کنندسایتها مطرح و متقاض
 :ساخت و تولید ابری -3- - 

کاربران اعم از مشتریان خانگی یا کارخانجات می توانند هریک از مراحل تولید و خدمات در چرخه عمر محصول را سفارش و 

 . گزینه های مختلف را انتخاب و سفارش خود را دریفت نمایند... براساس مشخصه های کیفیت قیمت سرعت تحویل و 
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از طریق برون سپاری داشته باشد در این صورت شرکت تقاضای خود را  کارخانه ای نیاز به خرید یا ساخت یک قطعه خاصاگر

فرایند تولید قطعه یا  موتور جستجو،. بر روی پلتفرم ابری که توسط یک تامین کننده ابری مدیریت می شود اعالم می کند

جهت ارائه پیشنهادات  شرکتهایی که محصول مورد نظر را تامین می کنند شناسایی و یا موضوع به تامین کنندگان مختلف

 ،هزینه ،اعالم و یا بر اساس سوابق و امتیازات قبلی آنها ارزیابی انجام شده و به صورت ایمیل یا در بخش پروفایل متقاضی

اگر متقاضی با شرایط موصوف موافق باشد آن را اعالم می شود... صدور صورتحساب و ،نحوه تحویل ،سرعت تحویل ،کیفیت

          ز بین تامین کنندگان طبق شرایط مورد نظر خود یکی را انتخاب و در سیستم ثبت می نماید یا تصمیماعالم می کند یا ا

می گیرد از مواد دیگری در تولید محصول استفاده شود همچنین می تواند نوع فرایند مورد عمل را انتخاب کندپس از اعالم 

و سفارش آنالین را به شرکت تامین کننده یا سازنده مورد نظر اعالم شرایط و موافقت متقاضی در سیستم ابری، موتور جستج

کار ... آنگاه فرایند ساخت و یا تامین قطعه انجام و از طریق همکاری با سایر تعاونیهای خدماتی و حمل و نقل و . می کند

را به سیستم ابری در صورتی که یک مشتری سفارش محصول خاصی .تحویل سفارش و پرداخت صورتحساب انجام می شود

. فراهم می شودیک خط تولید مجازی متشکل از چندین شرکت تعاونی در گیر در فرایند تولید امکان ایجاد اعالم نماید حتی 

کاهش هزینه های تولید برای سازندگان، عدم نیاز به سرمایه گذاری باال برای خرید ماشین آالت و یا تجهیزاتی که سایر 

 .تخصص دارند سرعت کیفیت و قیمت مناسب تر از جمله مزایای آن می باشدشرکتها در آن تبحر و 
  :منابع و قابلیتهای تولید و خدمات ابریو یا برون سپاری اجاره  -3- -3

حجم بسیار باالیی از سرمایه گذاری خود را به ساخت سالنهای تولیدی  ،بسیاری از شرکتها بدالیل دستوری دستگاهها

          کاملی ماشین االت و تجهیزات مختلفی سرمایه گذاری نموده اند که اکنون از ظرفیت آن استفاده اختصاص داده و یا رو

بسیاری از شرکتهای جدید التاسیس نیز امکان سرمایه گذاری و اجرای طرحها و ایده های نوی خود را ندارند، لذا .نمی شود

همچنین شرکتها . می توانند ماشین االت و منابع مورد نیاز خود را اجاره و خدمات و یا تولید مورد نظر خود را دریافت کنند

آن را ندارند یا هزینه های آن باال می باشد را برون سپاری نموده و هزینه آن را  می توانند بخشی از قطعاتی که قابلیت ساخت

قابل برون  ،همه چیز به عنوان خدمتتحت عنوان با توجه به اینکه یکی از شاخصهای تولید و رایانش ابری . پرداخت کنند

توان اجرایی یا  د از ظرفیت سرمایه های ثابت،لذا شرکتهای تعاونی نوپا می توانن ،سپاری و خرید به میزان استفاده می باشد

قابلیت ساخت و تولید و یا بکارگیری ماشین آالت و  ،توان طراحی و شبیه سازی ،تجهیزات تست و آزمایشگاهی ،مدیریتی

 .دتجیهزات تولیدی استفاده نموده و مثال شیفت دوم یا سوم کارخانه را اجاره تا محصوالت مورد نظر آنها را تولید نمای

این توافق مدت دار بوده یا به میزان حجم تولید یا نوع خدمات دریافتی معامالت در بستر ابر شکل گرفته و هزینه ها محاسبه 

تامین کننده یا سازنده دیگری پس از اتمام مدت ، امکان جایگزینی و در صورت عدم رضایت مشتری یا تعاونی. و پرداخت شود

کاهش سرمایه گذاری مورد نیاز بویژه برای شرکتهای تحقیقاتی و یا تعاونیهای دانش بنیان که این امر به . میسر استقرارداد 

 .هنوز مشکالت و بازخورد محصوالت تولیدی مشخص نیست مناسب می باشد
 :استفاده از خدمات محاسبات ابری  -3- -4

ت افزاری و نرم افزاری، توان پردازش، شرکتهای تعاونی می توانند از ظرفیت محاسبات ابری جهت استفاده از منابع سخ

، برنامه ریزی منابع تولید، CRMقابلیتهای محاسباتی، ظرفیت ذخیره سازی، برنامه های کاربردی، تحویل سفارشات، خدمات

برنامه ریزی منابع بنگاه، طراحی به کمک کامپیوتر، شبیه سازی به کمک کامپیوتر، حسابداری به کمک کامپیوتر، استفاده از 

برگزاری نمایشگاههای مجازی عرضه و فروش محصوالت برنامه های کاربردی، مدیریت ارتباطات، برگزاری ویدبو کنفرانسها، 

ارائه طرحها و ایده های خالقانه جهت جلب ، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مجازی، تشکیل جلسات مجازیتعاونی، 

و در جهت بهبود طراحی و الگوی کسب و کار را در بخش تعاون تغییر استفاده ... وسرمایه گذاران در اجرای طرحهای تولیدی 

 .و تولید محصول، ارائه خدمات پس از فروش و مدیریت هزینه ها گام بردارند

 نتیجه گیری-4

تهای کوچک و در این مقاله ما با بررسی برخی تحقیقات انجام شده در زمینه تولید ابری، پلتفرم زنجیره تامین ابری در شرک

الیه  الیه شامل الیه زیر ساخت و خدمات محاسبات ابری؛ الیه منابع و قابلیتهای تولیدابری؛ 5متوسط پراکنده مشتمل بر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

13 
 

در تعیین نوع مدل ابری   چگالی ابریتقش  بهمجازی سازی؛ الیه مدیریت ابری و الیه رابط کاربری را پیشنهاد نمودیم و 

و ارتباطات عمودی و  ساختارهای سازمانی .شور جهت مطالعه موردی، مورد بررسی قرار گرفتبخش تعاون ک. اشاره نمودیم

و  بخش تعاون می تواند پیشرو  استو اجرای تولید ابری بین تعاونیها همکاری تعامل و افقی بین تعاونیها بستر مناسبی جهت 

 . در اجرای این امر در کشور باشد
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