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  بنادر تجاري کشوربنادر تجاري کشور  عملکردعملکرددردر  RRFFIIDDنقش نقش 
  مسعود شیراوژن

  
  گرایش تجارت الکترونیک ITدانشجوي کارشناسی ارشد 

  دانشکده آموزشهاي الکترونیکی دانشگاه شیراز
  دکتر منصور امینی الري

  
  
  
  
  
  
  
  

  ده چکی
  

هره گیري از فنون و تکنولوژیهاي نوین در بنادرتجاري  بزرگ دنیا در چند دهه اخیر ثمرات بسیاري را بـراي آنهـا بـه ارمغـان     ب
افـزایش سـرعت و کـاهش زمـان انجـام      . بنادر به لحاظ نقش خود در زنجیره تأمین همواره مورد توجه بـوده انـد   . آورده است 

امـروزه سـعی تمـامی بنـادر در     . ه هاي مهم بنادر توسعه یافته و طراز اول جهان می باشـد از مشخص) Lead – Time( عملیات 
در بنادر می تواند بـه عنـوان راه حـل بسـیاري       RFIDبهره گیري از تکنولوژي . جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان می باشد

  .ازمعضالت کنونی که بنادر کشور با آن مواجه هستند باشد
  
  
  

  واژه هاي کلیدي
RFID کانتینر ، خلق ارزش ، مدیریت ریسک ، بهره وري ،  
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RFID چیست؟  
  

RFID  داده ها با استفاده از ابزار مناسـب کـه بـه صـورت      . شناسایی از طریق امواج رادیویی استtag     هـا  و عالئـم شناسـایی
unique  هستند، انتقال یافته وبه وسیله ابزارهاي خودکار یاReader       از کاالها از یک فاصـله معینـی اسـتخراج شـده ودر زمـان

  . به داده هاي قابل استفاده در شبکه تبدیل می شوندومکان مورد انتظاربه شیوه هاي مناسب 
  : اجزاء آن به ترتیب که در شکل دیده می شوند شامل  

  .که به صورت برچسب روي کاال چسبانده می شوند:  RFID تگ هاي 
RFID Reader  :که عبارتست از دستگاهی که این عالئم وtag RFID را روي کاال می خواند.  

بـه نـرم افزارهـاي      readerداده ها را به شکل کـدینگ از  :    EPC(electronic product code )    سیستم کدینگ به نام
  . می شوند  منتقلsavant واسطه به نام  

Savant : اصل کد را استخراج ووخالصه می کند سپس به سرورهايObject Name Service    ها منتقل شده واز این طریق به
  . ال است شبکه اینترنت قابل انتق

یـا   ICایـن بـر چسـب از یـک     . آن کاال است  EPCکه به کاال الصاق می شود حامل شماره   RFIDیا برچسب  tag RFIDواما 
  .چیب همراه با یک آنتن تشکیل شده است

  .است که روي کاالها بایستی چسبانده شود   RFID یا بر جسبtag کل این شکل یک  
در حـال  .فته می شود بر اساس مشخصات کاال وهر آنچه که نیاز باشد قابـل شـارژ اسـت   گ EPCیا چیپ که بدان IC محتواي  

این برچسبها  بـر  . حاضربراي تهیه برچسب ها از پرینترهایی مخصوص استفاده می شود  که اینها را مثل بارکد چاپ می کنند 
 . روي کاالها با بسته بندي هاي مختلف  بتوان چسباند قابل استفاده می باشد

هـایی  tagخوانده می شوند یعنـی  active وpassiveهست اما عمدتاً وبه طور کلی  active , semi passive, passive نوع تگ 3 
این نوع خودشان امواج واطالعات را ارسال نمی کنند بلکه بـه هنگـام   . هستند   passiveکه در واقع عکس العملی کار می کنند

  بطور خودکار داده ها را  activeنوع .ند وداد ه ها را ارسال می کنند فعال می شو readerاز  دریافت امواج
داراي باتري اسـت ، بـاتري هـاي داخلـی دارنـد ونـوع         ACTIVEنوع . مرتب منتشر می کنند و به محیط در یک شعاع معین 

passive  در واقع باتري نداشته  وشارژ انها از طریق دریافت امواج ازReader  فـوت تـا    20ع خواندن آنهـا بـین   فاصله شعا.است
ها عمدتاً خواندنی هستند یعنی یکبار داده ها در آنها بـه  passive ..متر می باشد  250متر تا حدود  8-7پا یعنی در حدود   20

  . هستند read – writeها  semi active و   ها activeشارژمی شود وفقط خواندنی هستند ولی  EPCشکل کد یا 
reader   کدEPCیا electronic product code     ذخیره شده بر رويtag RFID  به دو صورت از . را تشخیص می دهدreader  

ها دو دسته هستند، بصورت نصب شده بر روي ساختمانها و در دروازه ها وگیـت هـاي     readerاستفاده می شود ویا به عبارتی 
هـا روي   tagهستند ومی توان به عنوان نمونه از آنها  در انبارها اگر  ورودي ویا خروجی ویا به صورت ابزارهاي همراه که دستی

 .هاویا مدیریت آنها با خود همراه داشت   tagکاالهاي موجود در انبار نصب شده باشند براي مشاهده ویا خواندن 
   PMLنوعی زبان برنامه نویسی توسعه  یافته  XML  شبکه امکان پـذیر مـی    که تبادل اطالعات میان اعضا را در یک است

است طبعاً با سایر سیستم هاي درونی شرکت هـا وسـازمانها وشـبکه اینترنـت سـازگاري خـوبی         ETML چون پایه آن .. کند
 EPCاز درج کـدینگ    RFIDیک زبان استاندارد براي مدیریت اطالعـات وتمـام سیسـتم     از این زبان به عنوان .خواهد داشت 

ومدیریت انها توسط ساوانت ،واسط نرم افزاري وهدایت آنها به شبکه ها واسـتفاده از ایـن اطالعـات    ها  readerروي تک ها تا   
توسط این زبان می تواند ONSوحتی بحث اتصال واین اطالعات ویا انتشار این اطالعات روي شبکه اینترنت از طریق سرورهاي 

  .انجام شود 
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  در بنادر حوزه هاي کاربرد 

مشـخص  و  هلبـه اسـک   ءهاي ورود و خروج کانتینرها، تجهیزات، کامیون ها و به صورت کلـی هـر شـی   ثبت خودکار داده  •
 .نمودن خودکار محل قرار گرفتن کانتینر، تجهیزات و اشیاء در اسکله 

 .قابلیت ردیابی کانتینر در هر زمان به کمک سیستم هاي ماهواره اي  •
 .ینرهاتکنترل دسترسی افراد مجاز به تجهیزات و کان •
 
 

  قابلیت ها
یا سیستم شناسایی با استفاده از فرکانس رادیویی، سامانه شناسایی بی سیم است که قادر به تبادل داده ها  RFIDبطور کلی 

اصـوالً سـامانه   . بوسیله برقراري اطالعات بین یک بر چسب که به یک کاال و یا شی متصل شده است و یک بازخوان می باشـد 
. ي الکترونیکی و الکترومغناطیسی براي خواندن و نوشتن داده ها بدون تماس بهر گیري  می کننـد از سیگنال ها RFIDهاي 

بر چسب ها وسیله شناسایی متصل شده به کاالیی است که ما می خواهیم آن را ردیابی کنیم و بازخوان ها وسایل هستند که 
با توجه به اینکه ایـن سیسـتم   .نها را بازیابی می کنندحضور برچسب ها را در محیط تشخیص داده و اطالعات ذخیره شده در آ

ها بر مبناي تغییرات امواح مغناطیسی  و یا فرکانس هاي رادیویی کارمی کنند، جهت تقویت سیگنال هاي موجـود در محـیط   
لـی فـن آوري   ور کطـ بـه  همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد . نیز استفاده می شود) تقویت کننده سیگنال(گاهی اوقات از آنتن 

RFID  جهت پیاده سازي بهینه خود کمک می گیرد زیراز تجهیزات:  
  انواع برچسب ♣
  انواع  خواننده برچسب  ♣
  Printerانواع نویسنده اطالعات  ♣
  تقویت کننده سیگنال –آنتن  ♣
  نرم افزار مدیریت اطالعات  ♣
 بانک اطالعاتی، ساختار شبکه اطالعاتی ♣

همچنین وسائل نقلیه موجود . عبور و مرور پرسنل شاغل در محوطه بندر را کنترل کرد می توان RFIDبا استفاده ا زتکنولوژي 
مواردي مثل مجاز یا غیر مجاز . می شود در محوطه و فردي که به وسیله نقلیه بخصوصی دسترسی دارد توسط سیستم مانیتور

ضور دارنـد و غیـره بـه صـورت نـرم افـزاري       بودن این دسترسی، مجاز یا غیرمجاز بودن محوطه هاي که فرد یا خودرو در آن ح
باتوجـه بـه بـزرگ بـودن محوطـه بـارگیري و       . مشخص می شود و در صورت بروز تخلف، اپراتور پیام هشدار دریافت می کنـد 

در مواردي این دسترسی ، منجـر بـه   . نگهداري، کنترل دسترسی فیزیکی افراد شاغل در محوطه به کانینرها بسیار مشکل است
. با مانیتور کردن بالدرنگ افراد در محیط، فعالیت هاي مشکوك قابل شناسایی اسـت . دن موجودي کانتینرها می شودبخطر افتا

بنـابراین قبـل   . اینکه چه اشخاصی با هم و براي چه مدت ارتباط داشته اند توسط نرم افزار قابل ضبط و تحلیل آماري می باشد
  .ا آن برخورد کردیا مدت زمان کمی پس از بروز تخلف می توان ب

، چک کردن سازگاري محتوي کانتینرها با فرم مندرجات آنهاست کـه یـک عملیـات مهـم امـا       RFIDاز جمله مزایاي سیستم 
احتمال اشتباه و تخلف در چنین عملیاتی وقتی توسط عامل انسانی صورت گیـرد قابـل نادیـده گـرفتن     . بسیار وقت گیر است

  .می کند مشکل را حل RFIDا استفاده از اتوماتیک کردن این روند ب. نیست
به صـورت بالدرنـگ یـا در فاصـله زمـانی      ( ي کانتینر اهمیت بیشتر دارد، شناسایی وضعیت داخل کانتینرادر مواردي که محتو

که داراي سنسور دما، فشار، رطوبت هستند در داخـل کـانتینر،    RFIDبراي این مساله نصب برچسب هاي . الزم است) مناسب
برچسب ها د رجداره بیرونی کانتینر نصب می شوند و مدیریت مشخص می کند کـه کـانتینر   . اهد بود وه حل ایده آل خیک را

  دقیقاً در کدام قسمت از ) محتویات، شرکت فرستنده، شرکت تحویل گیرنده ، زمان تحویل وغیره( با مشخصات بخصوص 
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ه قرار گرفته اند بسیار وقت گیر اسـت و اگـر کـانتینر مـورد نظـر      جستجوي کانتینرهایی که در جاي اشتبا. محوطه قرار بگیرد
صرفه جویی هزینه و زمان ناشـی از  . خاوي مواد فاسد شدنی باشد، تاخیر در مکان یابی منجر به از بین رفتن محموله می شود

ریت بنـدر مـی دهـد کـه     این امکـان را بـه مـدی    RFIDدر عین حال . در مدیریت کانتینرها باورنکردنی است RFIDاستفاده از 
  .اتفاقاتی را که موجب بی نظمی در کارکرد می شود شناسایی و براي آن راه حل پیدا کند

  
  سیستم مشخصه الکترونیکی کانتینرها

قابـل شناسـایی اسـت،     RFIDبا ایجاد یک سیستم مشخصه بار کد بر روي کانتینرها، که توسـط کـارت خـوان هـا و دسـتگاه      
  ات کانتینرها بسیار سرعت یافته و حتی دستگاه هاي اسکن از راه دوره می توانند کانتینرهاي شناسایی و ثبت اطالع

که ارائـه خـدمات بـه صـاحبان کـاال و یـافتن و        شدهاین سیستم موجب . موجود در کشتی و یا محوطه ها را شناسایی نمایند
م اطالعـات ورودي را بـراي سیسـتم جـامع     همچنین این سیسـت . جستجوي یک یا چند کانتینر خاص به سرعت صورت پذیرد

  .مدیریت ترمینال فراهم می آورد
و  شـده انـد  کره جنوبی از زیرساخت قوي براي توسعه فناوري اطالعات برخوردار در حال حاضر بسیاري از بنادر همچون بنادر 

هـم اکنـون در ایـن    . طلوبی داشـته باشـد  بالطبع آن ، بندربوسان نیز تواسنته با استفاده از امکانات موجود در این زمینه رشد م
در دروازه . استفاده می گرددGCT) (Global Communication TechnologyوGPS,OCR,RFIDبندر از انواع فناوري ها مانند 

و دوربین هاي مداربسته به صورت اتوماتیک نسبت به شناسایی کانتینرها و کامیون اقدام  OCRهاي ورودي و انبارها به کمک 
. هرگونه جابجایی کانتینرها و وسایل متحرك کنترل می شـود  RFIDدر هر کدام از نقاط بندر و اسکله با استفاده از . رددمی گ

  . نیز براي ردیابی کانتینرها و کامیون ها در جاده ها و نقاط مختلف بندر استفاده می شود GCTو  GPSاز 
ستفاده از این برچسب ها که بر روي کلیه کانتینرها و وسائل حمل با ا: بر روي کلیه کانتینرها و کاال RFIDنصب برچسب 

عالوه بر این بر چسب . می شود، می توان در هر بار استفاده از فناوري بی سیم، محل این تجهیزات را ردیابی نمود و نقل نصب
هـاي  را محاسـبه و داده  ... و  این قابلیت را دارند تا مشخصات دیگري مانند درجه حرارات، میزان رطوبت ، لغـزش  RFIDهاي 

و کلیـه   در حال حاضر کل بندر هامبورگ به کمک شبکه بی سیم پوشش داده شده. مربوطه را به سیستم مرکزي انتقال دهد 
. بندر فـراهم آورده اسـت   این سیستم امکان ردیابی بهتر کانتینرها را در. این طریق صورت می پذیرد ارتباطات و تراکنش ها از

از ایـن سیسـتم نیـز بـراي     . نیز از پر کاربردترین سیستم ها در این بندر مـی باشـد    RFIDسیستم بی سیم، سیستم  عالوه بر
اینکـه سیسـتم فـوق عملکـرد بهتـري داشـته باشـد د         برا ي. بررسی وضعیت کانتینرها و وسایل حمل و نقل استفاده می شود

بـه کمـک ایـن    . کارگذاشـته شـده اسـت     RFIDفرستنده امـواج  رمکان هاي متعدد در بندر هامبورگ دستگاه هاي گیرنده و 
در بندر هـامبورگ کلیـه   . تجهیزات می توان موقعیت، درجه حرارات، میزان رطوبت و وضعیت فعلی کانتینرها را مشخص نمود

فعالیت می نمایند، بـراي   Windows Cnetاز این دستگاه هاي که با سیستم عامل . می باشند PDAاپراتورها مجهز به دستگاه 
یکـی دیگـر از مـوارد کـاربرد فنـاوري      . انتقال سریع داده ها از محل اسکله به مرکز کنترل و برنامه ریـزي صـورت مـی پـذیرد    

این وسایل . است  شدهت که چند سالی است در این بندر اجرا اساطالعات در این بندر، استفاده از وسایل قابل کنترل خودکار 
  .الئم از مرکز کنترل، کاالها و کانتینرهاي مورد نظر را به مقصد ارائه شده، حمل می نمایندبا دریافت ع
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RFID و خلق ارزش   

ارزش مالك انتخاب مشتري است و مقایسه اي است که مشتریان بین هزینه هایی پرداختی در مقابل فایده هاي دریافتی قائل 
فق هستند که بتوانند ارزشهاي بیشتري براي مشتریان به وجود آورنـد و بنـا بـه    در دنیاي رقابتی امروز شرکتهایی مو.می شوند 

بتوانند دالیل بیشتري به مشتریان ارائه کنند تا آنها را به خریـد و ایجـاد رابطـه بلنـد مـدت بـا شـرکت        » سرجیو زیمن«گفته 
ر، خدمات بیشتر، سرعت بـاالتر، همخـوان و   با کیفیت برت) خدمت/ کاال( مشتریان امروزه خواهان عرضه فرآورده  .ترغیب سازند

متناسب با نیازهاي خود، قیمت مناسب تر و تضمین کارآمد هسـتند، لـذا بنگـاه بایـد بررسـی کنـد کـه در ضـمن سـودآوري،          
 شرکتهایی که فلسفه بازاریابی را پذیرفته اند یعنی مشتري.کدامیک از خواستهاي گوناگون مشتریان را می توانند برآورده سازند

. اند، در تالش براي به وجود آوردن و افزایش مـداوم ارزش مشـتري هسـتند    و جامعه را مدنظر داشته و محور عملیات قرار داده
یکی از عوامـل بودجـه اي در تولیـدات    ...عوامل متعددي در ارتقاي ارزش مشتري مؤثر هستند مثل کیفیت، خدمات، سرعت و 

مشتریان ارزشهایی را که از شرکتهاي مختلـف  .افتی از سوي مشتري ارتباط داردمحصول، رضایت مشتري است که با ارزش دری
کنند که بنا به نظر آنها، ارزش بیشـتري را بـه ایشـان ارائـه      می توانند دریافت کنند با هم مقایسه کرده و شرکتی را انتخاب می

ند ولی حتماً این مقایسه در ذهـن آنهـا صـورت مـی     شاید به ظاهر مشتریان نتوانند فرایند مقایسه اي فوق را به زبان بیاور.کند
گیرد و وقتی که تصمیم به خرید از محصول شرکت خاصی یا مغازه خاصی می گیرند در حقیقت به این نتیجه رسیده انـد کـه   

  .ارزش آن نسبت به سایر محصوالت موجود باالتر است

میزان استقبال آنان، حجم سازمان رضایت شـغلی کارکنـان،   مقدار خطاهاي نیروي انسانی در رضایت ارباب رجوع یا مشتریان و 
مقدار دفعات شکست و ناکامی سازمان، صحت درستی کارکنان، ساعات کار سازمان، غیبـت کارکنـان معیارهـایی هسـتند کـه      

اوال بایـد  بوسیله آنها می توان بهره وري را مورد سنجش قرار داد و این معیارها که جهت ارزیابی نیـروي انسـانی شـاغل اسـت     
  .ثانیا باید قابل دستیابی و راهگشا باشند  عملی باشند

در دنیاي رقابتی کنونی که کوچکترین اقدام رقباء زیر ذره بین است تمامی سیستمها و بنگاههاي اقتصادي می کوشـند کـه بـا    
یـا مـدت    LEAD-TIME GAPشاید یکی از شاخصه هاي مهم در بنـادر موضـوع   . خلق ارزش مشتریان بیشتري جذب نمایند

نقش بـس   RFIDاگر به آنچه که پیشتر اشاره شد دقت نماییم خواهیم دید که . زمان انجام کار و سرعت چرخه فعالیتها   باشد
امروزه بنادر تجاري کشورما با معظلی به نام پایین بودن و کنـدي چرخـه کـار و فعالیـت     . مهمی در ایجاد ارزش ایفاء می نماید

  .د آن را می توان در ترافیک موجود در بنادرمشاهده نمودمواجه هستند که نمو

   RFID بنادربهره وري  و  

یا گردش حجم کار تأثیر به سزایی بر بسـیاري از شاخصـهاي عملکـردي بنـادر       TurnOverبی شک ایجاد تسهیالت و افزایش 
اط . یرنی می باشد موضوع بهـره وري اسـت  یکی از مهمترین شاخصها که امروزه مورد توجه سازمان بنادر و کشت. خواهد داشت

نسـبتهاي سـودآوري همچـون    . طرفی بسیاري از شاخصها و نسبتهاي مالی نیز در این ارتباط تحت تأثیر قـرار خواهنـد گرفـت   
.ROI   
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 کریس در مدیریت RFIDنقش   

و خطـر   کمیـزان ریسـ  گیرى دقیقى را بر اساس  مدیریت مهم و ضرورى محسوب مى شود که تصمیم ک، ی کمدیریت ریس  
ریسک در معنـاى عـام عبـارت    . مورد بهره بردارى قرار مى گیرد  IT پرسنل اجرایى میسر مى سازد و در اکثر نقاط دنیا توسط

 بنـابراین . فرآینـدهاى یـک سیسـتم     آسیب پذیرى و در نظر گرفتن احتمال وقوع و اثـر آن در  کتاثیر منفى ناشى از ی است از
پیامدهاى آن مورد شناسایى قرار گیرد تـا بتـوان بـراى رفـع آن      ن ؛متوسط ؛ باالو احتمال وقوع آن وپایی کبایستى سطح ریس
منجـر   میزان و امکان سرپیچى از قانون که به خسارت و زیان علیه تجارت ؛ صـنعت و مـردم  : یعنى  کریس. تصمیم گیرى کرد

. کـار اسـت    یـک غیر مالى در نتیجه انجـام   م از مالى و یاخسارت و زیان اع کامکان وقوع ی کخواهد شدیا به تعبیر دیگر ریس
کاهش آن تا یک سطح قابل قبول مى باشد و با هدفگـذارى امکـان پـذیر     و ک، فرآیند تشخیص و ارزیابى ریس کمدیریت ریس

اهش کـ تـامین امنیـت بیشـتر    : دسـت یابـد    ریـ زاین است که سازمان بتواند به اهـداف   کمدیریت ریس هدف از اجراى. است 
                  . و ضرر و زیانهاي مالی و جانی صدمات ، ضایعات

  

فرآینـدى   کمـدیریت ریسـ  . شناسایى؛ ارزیابى ؛ تجزیه و تحلیل ؛ چگونگى رفتار و اداره کردن آن  یعنى،  کمدیریت ریس   
نند و بـا بهـره گیـرى و حمایـت از     مقایسه ک است که به مدیران امکان مى دهد تا هزینه هاى اقتصادى و عملیاتى مورد نظر را

روشى است براى استفاده بهینـه از   کبهینه سازندو یا به تعبیر دیگر مدیریت ریس ، امکانات و قابلیتهاى آنها را IT سیستم هاى
ا و تواناییهاي آن می توان با شناخت و تحلیل برخـی از ریسـکهاي موجـود تـ     RFIDا بهره گیري از ب . و منابع موجود  امکانات

خطراتی همچون آتش سوزي ، دستبرد ، خرابی ، کاهش صدمات جانی . حدودي وجود آنها محوطه هاي عملیاتی را کاهش داد
که بـی شـک الزمـه یـک چنـین      ) که در ادامه به این موضوع نیز خواهیم پرداخت(بنابراین با داشتن یک نظام جامع آماري ...و

رخدادها می توان از بسیاري از خطرات جلوگیري به عمـل آورد کـه فوایـدي    می باشد و تحلیل  RFIDسیستمی بهره گیري از 
کاهش هزینه ؛ سـرعت عمـل ؛کـاهش زمـان انجـام عملیـات        فزایش کارآئى ؛ موثر بودن ؛ تسهیالت و روان سازى ؛ا  : همچون

  . اشاره نمود 

  اطالعات و دانش در تهیه داده ، RFIDنقش 

در حـال حاضـر نبـود    . در بنادر رویکرد ایجاد یک سیستم جـامع آمـاري مـی باشـد     RFID یکی از عمده فواید بهره گیري از  
یکپارچگی در گردآوري دادها و اطالعات مورد نیاز همواره بنادر کشور را به لحاظ ارائه آمار، تحلیل و بهره گیري از این تحلیلها 

و یـا خـدمات و   تعرفه هاي بندري العات معتبر نظیر برخی اط. .در جهت رفع مشکالت و کمبودها  با مشکل مواجه نموده است
 ماننـد ولی برخی اطالعات دیگر   قابل استفاده می باشد، "، مستقیما تخلیه و بارگیري یک کشتی کانتینر بریا برنامه زمانبندي 

استفاده   )نش الزم داراي دا( د که در ابتدا توسط کارشناسان متخصص نزمانی مفید و معتبر می باش تنهاهواشناسی  هاي داده
ـ بررسی و آنالیز داده ها ي اولیه ، نتایج استخراج و در اختیار عموم عالقه مندان جهـت اسـتفاده قـرار گیر     وپس از در بطـن  .دن

دانش همواره آنالیز و نتیجه گیري نهفته است در حالی که ، اطالعات در بهترین وضعیت استنتاج استقرائی را به دنبال خواهـد  
جوامـع   "را در مقابـل   "جوامع مبتنی بـر دانـش    "ابراین حداقل از لحاظ فلسفی ، شایسته و منطقی است که ظهور بن. داشت 

در جوامع مبتنی بر دانش ، آموزش و فراگیري به عنوان فرآینـد کسـب دانـش مطـرح بـوده تـا در       .   ، ترویج نمود "اطالعاتی 
                     ) . کیب و آنالیز قیاسی تر( مرحله بعد ، امکان ایجاد دانش فراهم می گردد 
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 نتیجه گیري 

اخبار و نمونه هاي واقعـی از کـاربرد   . فن آوري اطالعات به کلی شیوه ارتباطات را دچار تحول و دگرگونی شگرفی نموده است 
یک سو منطق بسیار ساده و قابل  از. فن آوریهاي اطالعات در شرکتها و موسسات غربی همه را دچار شگفتی و بهت کرده است

حرکـت  . قبول و از سوي دیگر دست یافتن به آن مشکل و تقریبا براي برخی مدیران و تصمیم گیـران غیـر ممکـن مـی نمایـد     
به سـوي اسـتفاده از فـن آوریهـاي اطالعـات و خصوصـا تجـارت الکترونیکـی بـراي سـامان بخشـیدن و کـارایی             ) بلکه شتاب(

ي اقتصادي و خدماتی و هر آنچه به منافع مصرف کننده و تامین کننده ختم می شود ، چه بـراي داخـل   باالتردرعرصه فعالیتها
به جرات می توان گفت که هیچ مدیري در حال حاضر در کشور مـا  . کشور و چه براي خارج از کشور ، بر کسی پوشیده نیست

 دي در صنایع و بنگاههاي خدماتی و اقتصادي رد نمی کنـد این نیاز و ضرورت را به منظور تحوالت سازمانی ، مدیریتی و اقتصا
. این فن آوري را باز گو نماییم باید گفت که این تکنولوژي همچنان در نقطه معرفـی مـی باشـد    )PLC(اگر بخواهیم چرخه عمر

رنـده خواهنـد   سیستمهاي اقتصادیی در این عرصـه ب . در این نقطه است که تحقیق و پژوهش بیشترین سهم را از آن خود دارد
در به کارگیري  این فن آوري تعلل نکرده و با تشخیص نیازها نسبت بـه بهـره گیـري      اولین اقدام کنندهبود که براساس اصل  

در جایگاهی که کشور ما به لحاظ موقعیـت ژئـوپلیتیکی از آن برخـوردار اسـت و بـا      . ازفن آوري، بدون اتالف وقت اقدام نمایند
ال و جنوب کشوراز سواحل درخور توجه و در نتیجه وجود بنادرمهم و فعال در این منـاطق مـی طلبـد    توجه به برخورداري شم

نمـوده تـا بتـوان از مزایـاي حاصـل از آن       IT Baseکه با یک برنامه ریزي اصولی و یکپارچه هر چه بیشتر فعالیتهـاي بنـادر را   
امروزه  از جملـه فاکتورهـاي مهـم در    . ر چه بیشتر کاهش دادبیشترین سود را برده و هزینه هاي فرصت از دست رفته را نیز ه

جذب سرمایه گذاري و موفقیت در بازاریابی ، کاهش ریسک ، ایمنی و سرعت گردش فعالیتها می باشد که با بهره گیري از فن 
آن کـه بـه  بازاریـابی    آوري اطالعات می توان به این اهداف نائل شده و گام مهمی درنوعی از بازاریابی و نوعی بـه خصـوص از   

در . موصوف می باشد و حاکی از دهان به دهان گشتن امتیازات بین مشتریان است نائـل گردیـد  ) Viral Marketing(ویروسی 
  .این بین برخورداري از تجربه سایربنادر پیشرو می تواند راه گشا با شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  
  

      منابع
یت زنجیره تأمین مقطع کارشناسی ارشد رشـته تجـارت الکترونیـک ، دانشـکده     از جزوه درس مدیر 7زرگر محمود، فصل  -1

  .1385آموزشهاي الکترونیکی دانشگاه شیراز،
  
  

  
2-  http://www.mlm.ir/sitenews/1095 

        لکترونیکیاکاربردهاي فن آوري اطالعات در تجارت   
3-   http://www.persianblog.com/posts/?weblog=draker.persianblog.com&postid=511213  

         ارزش چیست؟
4-   http://www.defra.gov.uk/rural/images/ruraldelivery/risk_management.gif 
5-  www.donald-firesmith.com/RiskManagementPlanning.html 
6- http://www.itiran.com/?type=article&id=3788    

 نقش فن آوري اطالعات در مدیریت ریسک  
7-  http://www.srco.ir/Articles/DocView.asp?ID=238 

        اطالعات و دانش
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