
 

 

 اینترنت اشیا با ییغذامواد ای تامین مجازی سازی زنجیره ه

 

 چکیده 

دهند که از مجازی سازی پویا در فرآیندهای مدیریت عملیات اجازه می   تامین مواد غذایی   اینترنت به زنجیره  تکنولوژی 

قابل پیش بینی    ی را در مقابله با محصوالت فاسد شدنی، تغییرات غیرهای غذایاستفاده کنند. این پشتیبانی شرکت

  سازدمی مین را قادر  زنجیره تاهای  مجازی سازی عامل بخشد.  تامین و ایمنی مواد غذایی و پایداری مورد نیاز بهبود می 

  ه مجازی به جای مشاهد  ، به عنوان اشیایفرآیندهای کسب و کار را از راه دور به صورت بالدرنگ از طریق اینترنت  که

را از چشم    تامین مواد غذایی های  این مقاله مفهوم زنجیره   و بهینه سازی کنند.  کنند   در محل نظارت کنند، برنامه ریزی 

کند. به عنوان  اطالعاتی پیشنهاد می های  کند و یک معماری را برای پیاده سازی سیستم لیل می انداز اینترنت اشیا تح

رود که مبنایی را  انتظار می   بسط شود. این  اعمال می   هیاثبات قضیه، معماری به مطالعه موردی یک زنجیره تامین ما

الین ایجاد کند. در  اساس داده عملیاتی آنشبیه سازی و پشتیبان تصمیم بر    ،برای بهینه سازی زنجیره تامین مجازی

  د که اشیای هوشمند درنوبه یک سیستم خود تطبیق تبدیل ش   د نتوانمی  مواد غذایی  های تامینزنجیره   اینترنت اشیا، 

 .گیرند یاد مسائلی را و به صورت خودکار  بگیرند شوند، تصمیم به کار گرفته  توانند می آن 

 

 غذا  مواد غذایی  ، توزیع ذا، اینترنت اشیا، قابلیت ردیابی های غاشیای مجازی، زنجیره  :کلمات کلیدی

 

 

 



 مقدمه . 1

های کنترلی  چالش برانگیز است. نیازمند سیستم  بخشچشم انداز مدیریت زنجیره تامین یک  ای از  در بخش غذا دامنه 

تغییرات پیش بینی نشده تامین و سرسختی در ایمنی مواد غذایی    ،تواند با محصوالت فاسد شدنیپیشرفته است که می 

 ناست. ای ها  مجازی سازی یک رویکرد امیدوارکننده برای برآورده کردن این چالش .  مقابله کند و پایداری مورد نیاز  

های نرم افزاری به جای انجام آزمایشات غذایی را با استفاده از سیستم   های موادفرآوری سازی و بهینه سازی    شبیه

می  اجازه  تکنولوژی   . (Singh and Erdogdu, 2004)دهد  فیزیکی  سازی  می   مجازی  را  فعلی  در  اینترنت  توان 

زنجیره  عملیاتی  غذایی های  مدیریت  مواد  کرد    تامین   Saguy et al., 2013; Porter and)استفاده 

Heppelmann,2014; Verdouw et al., 2015) توانند به صورت می  تامین مواد غذاییهای . در نتیجه، زنجیره

نظارت شوند، کنترل شوند،   بالدرنگ با اینترنت مبتنی بر اشیای مجازی به جای مشاهده در محل به صورت راه دور

 وند و بهینه سازی شوند.  برنامه ریزی ش 

اصلی و  های  قابل ردیابی غذا را ایجاد کردند که اطالعاتی را در مورد محل آیتم   هایسیستم  ،های تامین مجازیزنجیره 

  . (Thakur et al., 2011; Storøy et al., 2013; Kassahun et al., 2014)کند ردیابی سوابق آن فراهم می 

ممکن است د.  نشواستفاده می   شی در چرخه عمر مورد نظر حالت   مربوط به  ثبت اطالعاتحسگر برای  های  تکنولوژی 

 Abad et al., 2009; Heising)شامل نظارت دما، اطالعات میکروبیولوژی و دیگر پارامترهای کیفیت غذا باشد  

et al., 2013; Jedermann et al., 2014)  . را  ای  پیشرفته های  مجازی قابلیت   در اشیای   و اطالعات   نمایش داده

برنامه ریزی و برنامه ریزی مجدد و بهینه سازی    ، ییغذامواد  ریت انحراف کیفیت  ی، مانند مد ورای ردیابی و پیگیری

کند، هوش )کامپیوتری( را به زنجیره اضافه می   ، مجازی سازی  . (Verdouw et al., 2015) دهد  عملکردها را اجازه می 

  کیفیت غیرمنتظره  انحراف از  غذایی، زمان بندی مجددمربوط مواد ر مورد حوادث  دبرای مثال: هشدارهای زود هنگام 

 .  شودمی شرایط محیطی نتیجه  مواد غذایی و شبیه سازی کیفیت محصول بر اساس 

های  شرکت ای در  های اولیه نمونه   .دهند رخ می تامین مواد غذایی  های  ه اولیه زنجیر   احلدر مر  سازی   این نوع مجازی

شوند.  کاربردی مجازی تست می های  برنامه   او ب  د کننبه صورت پیشرفته استفاده می   ICTغذایی وجود دارند که از  مواد  



بعد   اًدر دریای باز در یک حراج مجازی فروخته شود و مستقیم  ماهیگیری های  تواند از کشتی ماهی تازه می   :برای مثال

تواند به یک  تنها شروعی برای آنچه می هایی  به هر حال، همچین مثال   ورود به بندر به مشتری نهایی منتقل شود.

د این است روآینده انتظار می   یاینترنت های  انقالب در صنعت غذایی تبدیل شود هستند. کاربرد وسیعی که از اپلیکیشن

با   مانند شناساییهایی  تمرکز بر تکنولوژی   بیشتر   تاکنون   تغییر دهد.  را   قبلی تامین مواد غذایی  های  که روش زنجیره 

توانند برای  چگونه اطالعات تولید شده می   و حسگرها بوده است، اما بر اینکه  (RFID)فرکانس رادیویی    استفاده از

به صورت ها تکنولوژی نیاز است  استفاده شوند تمرکز نکردند. برای کسب حداکثر سود، کنترل در سطح زنجیره تامین 

غذایی  زنجیره  در  که    متناسبی  شوند،  تنظیم  کاری  و  فرآیندهای کسب  با  و  شوند  تا تعبیه  مسئله  در    این  به حال 

که بیشتر    استی نیاز  یتامین مواد غذامدیریت زنجیره    سازی  ها بررسی نشده است. به ویژه، مفهوم مجازی پژوهش

   شفاف سازی شود.

کند و یک معماری سیستم  تحلیل می   غذاییتامین مواد  مدیریت زنجیره    این مقاله نقش مجازی سازی را در زمینه

مجازی از چشم انداز   غذاییتامین مواد  های  کند. اولین بخش زنجیره اطالعاتی را برای پیاده سازی آن پیشنهاد می 

اطالعاتی را که برای پیاده سازی این مفهوم پیشنهاد  های  شود. دومین بخش معماری سیستممشخص می   اینترنت اشیا

دهد که چگونه معماری اعمال شود و در یک مطالعه  دهد. سرانجام، سومین بخش توضیح می شده است را توضیح می 

   شود.اعتبار آن تایید می  موردی از زنجیره تامین ماهی

 

 متدلوژی  . 2

بر اساس یک متدلوژی را   محصول مصنوعی طراحی گرا است، که بر ساخت    تحقیق  هدفمند که مسائل حل نشده 

 March)کنند  شوند تمرکز می ارائه شده در حل این مسائل ارزیابی می های  کنند و با توجه به سودمندی بررسی می 

and Smith, 1995;Hevner et al., 2004)  . افته در این مقاله یک معماری  ی  طراحی توسعه   محصول مصنوعی

برای مجازی سازی زنجیره  با سوال    طراحی گرا های  پژوهش .  استتامین مواد غذایی  های  سیستم اطالعاتی  معموآل 

 March)شود  جدید حل می   محصول مصنوعی چگونه یک مسئله خاص با ایجاد    ، درگیر هستند، برای مثال  " چگونه"



and Storey, 2008; van Aken,2004).  با این نوع سوال    استراتژی مطالعه موردی معموآل بهترین تناسب را 

. مطالعات (van Aken, 2004)تحت تاثیر عوامل زیادی هستند    ،مسائل واقعی  محصوالت مصنوعیدارد، چرا که  

می  پیچیدهبه  توانند  موردی  نمیای  پدیده  که  زمینهبپردازند،  از  خارج  غن  تواند  و  واقعی،  شود  جهان  مطالعه  ی 

(Eisenhardt, 1989; Benbasat et al., 1987; Yin, 2002)  .  در راستای هدف این مقاله، مورد باید استفاده

را برجسته سازد، برای مثال، انتخاب ناهمگن بر اساس   غذاییتامین مواد  پویا از مجازی سازی در مدیریت زنجیره  

بنابراین یک زنجیره تامین ماهی طوری انتخاب شده است .  (Eisenhardt, 1989; Yin, 2002)منطق تکرار نظری  

واحد قابلیت پیش بینی پایین تقاضای حمل و نقل و لغو رزرو در مراحل پایانی حمل و نقل مقابله کند.    که باید با

  Rotterdamاز نروژ به بندر    یکانتینر های  و محموله  ،تامین برای صادرات ماهی از نروژ به برزیل  ه یک زنجیر تحلیل

و    بارفرابران ، یک  گاه(، یک بندر )شرکت کانونی دارراتور کشتی کانتینر اپ  یک  نظر  های مورد شرکت   بوده است.  در هلند 

 یک اپراتور ترمینال هستند.  

( طراحی و پیاده  3  ها،( تعریف نیازمندی 2( بررسی ادبیات موضوعی،  1  :شودپژوهش در چهار فاز سازمان داده می 

 ( اعتبارسنجی.  4سازی، و 

زنجیره  ابتدا، مجازی سازی  مواد  های  در  نفعان  غذاییتامین  فرآیندها، ذی  اشیا،  با شناسایی  ، و  به صورت مفهومی 

بر اساس بررسی ادبیات موضوعی مجازی سازی، مدیریت روند  این  شود.  روابطی که باید مجازی سازی شوند تعریف می 

 . استتامین، و صنعت مواد غذایی  ه زنجیر

های  به با مخبران کلیدی شرکت نبر اساس هفت کارگاه هماهنگ و دو جاها  دوم، یک مطالعه عمیق بر تعریف نیازمندی 

 شوند: در شش مرحله استخراج می ها شود. نیازمندیانتخاب شده و بررسی اسناد اضافی انجام می موردی 

کسب و کار و تبادل    یندهایها، فرآدامنه، کسب و کار و عامل   ک یتماتیس   ف یمورد کاربرد  سطح باال: تعر  ف ی. تعر1

به صورت   ند یفرآ  ح یو تشر  ند یفرآ   یهااگرام ید  افته،یمورد کاربرد ساخت    حیتوض یبرا  ییاطالعات، با استفاده از الگوها

 جدول.



تعر2 اکتورها  یاصل  یهاچالش  حیچالش: تشر  فی.  تجربه م  یهمانطور که توسط  کاربرد  از    شود،ی مورد  استفاده  با 

 کسب و کار خاص.    ند یفرآ  کیها به  و اتصال آن   افتهیساختار  یهاچالش حاتیتوض ی برا ییالگوها

  ی هاو علت  د یشوی که با آن مواجه م  ی کسب و کار، مسئله اصل  یهاچالش   کیتماتیس   لی : تحلیاشه یعلت ر  ل ی. تحل3

 علت.  -شهینمودار ر ی الگو  ک ی( با استفاده از رهیو غ  یسازمان ، یفن  ،یآن )انسان

 ح ی تشر  ی برا   یی ها، با استفاده از الگوهاچگونه چالش   نکه یاز ا  ی متمرکز و واقع   یوهایسنار  ح ی: تشرAs-Is  و ی. سنار4

 . شوند ی م شی، آزماUMLمورد کاربرد  یهااگرام یمورد کاربرد و د ویسنار

علت  -شهیهر چالش و ر  یمطلوب برا  یهابهبود و راه حل   ی خاص برا  یازهاین  یی: شناساازیمورد ن  یها. مشخصه 5

 .دهد ی م جه یدامنه متمرکز نت یهایازمند یاز ن یستیکه در ل ،یاصل

شوند، از    ی ساز  ادهیپ  توانند یها م چگونه راه حل   نکه یو متمرکز از ا  ی واقع  یوهایسنار  حی : تشرTo-Beی وهای. سنار6

 . UMLمورد کاربرد   یمورد کاربرد و نمودارها یهاداستان  ش،ینما ش یپ ایجمله موکاپ 

شود. این کار به صورت تکراری و تعاملی در  تعریف شده توسعه داده می سوم، معماری سیستم اطالعاتی برای نیازهای 

معماری    شود.توسط تیم توسعه از کاربران نهایی، معماران کسب و کار و توسعه دهندگان فنی انجام می   یک روش چابک

FIspace   می   به استفاده  طراحی  این  برای  مبنایی  توانمندسازهای    FIspace  شود.عنوان  مجموعه  یک  اساس  بر 

به    FIWARE  (Verdouw et al., 2014)  .Fispace  تکنولوژی اینترنت است، برای مثال، توانمندساز جنریک

تامین مواد  های  به شدت پویا و ناهمگن مانند زنجیره های  این دلیل انتخاب شده است که در درجه اول برای شبکه 

ر اینکه مجازی سازی به خوبی در معماری آن به خصوص از طریق توانمندسازهایی  توسعه یافته است و بخاط  غذایی

 و پردازش رخداد پیچیده تعبیه شده است. (IoT)برای اینترنت اشیا 

تست پذیرش  شود.سرانجام، معماری سیستم اطالعاتی در تست پذیرش کاربر و یک ارزیابی راه حل اعتبار سنجی می 

رفت ان طور که انتظار می آکند که آیا سسیستمکند و بنابراین اعتبارسنجی می را تایید می   کاربر آزمایشات تعریف شده

پانزده تست توسط معماران کسب و کار و پنج تست توسط کاربران    در مجموع، شش سناریو در  کند یا نه.کار می 

فرآیندهای کسب و کار )از جمله    ،اس یک پروتکل بودند که اهداف تستها بر اس تستکلیدی مورد کاربرد تست شد.  



رحله  و نتایج تست برای هر م  تستنتایج بیان شده، داده   ،استفاده شده(های وظایف خاص، شامل اکتورها و اپلیکیشن

کند که آیا سیستم به حل مسائل کسب و کار تعریف شده کمک  می   تایید ارزیابی راه حل    شود.از سناریو مشخص می 

بر اساس تشریح راه حل و پرسشنامه شامل سواالت کیفی بر    ،ساختار یافته  ،این در پانزده مصاحبه باز  کند یا نه.می 

کارشناسانی از سه    سخ دهندگان شامل او موانع مورد انتظار بود. پ  تمایل به استفاده از سیستم، مزایای مورد انتظار 

انجمن صنعتی و سه   ، یک صاحب محموله، سه شرکت تکنولوژی اطالعات، دوبارفرابردریایی، سه   حمل و نقل شرکت

ر  هنوز د   توسعه یافته های  اعتبارسنجی کمی مزایای این پژوهش ممکن نیست، چرا که سیستمسازمان پژوهشی است.  

و به سختی اثرات سیستم پیاده سازی شده بر عملکرد زنجیره تامین اند موردی پیاده سازی نشده های عملیات شرکت

 شود. ایزوله می 

 

 تامین مواد غذاییهای کنترل زنجیره  سازی مجازی. 3

 مجازی سازی چیست؟ 3.1

انقالبی   سازی  مفهوم مجازی  اثرات  قانع کننده برای تشریح  ،  بر فرآیندهای کسب و کار  ICT  به عنوان یک عبارت 

با    "مجازی"اسا، کلمه  . اس (Crowston et al., 2007)شود  و جامعه استفاده میها  سازمان و    " واقعی"در مقابل 

بدون ظاهر و شکل واقعی اساس و اثراتی دارد  مجازی سازی  شود. این به معنی این است که  استفاده می   "فیزیکی"

های زندگی واقعی  معادل   خیالی یا واقعی  )دیکشنری کلمات انگلیسی(. مجازی سازی در اشاره به بازنمایی دیجیتالی 

 Verdouw)کند  را حذف می   های مربوط به جهان فیزیکیودیت یب، مجاز سازی محد . به همین ترت شوداستفاده می 

et al., 2013):   

 . یکیزیمثال: مشاهده، کنترل و پردازش موارد ف   یبرا ست،ین  ییایحضور جغراف ازمند ین ی مجاز  بازنمایی: مکان •

  ا ی   نده یکند، حاالت آ  د یحاالت گذشته را مجدداً تول  توانند،ی م  ی ساز  ی مجاز  ، یواقع  ییایاش   ش یزمان: عالوه بر نما  •

 کند.   یساز ه یموجود را شب ر یجهان غ کیاز   ی تصور



اشعه    ریتصاو   ای) مانند اطالعات دما    ایاش   یهای ژگی را در مورد و  یاطالعات  تواند ی م   یمجاز  یی: باز نمایمشاهدات انسان  •

 کنند.   یساز ی توسط انسان حس شوند را مجاز توانند ی ( که نمکسیا

  یکه در معان  شودی اعمال م  یمتفاوت   میمتفاوت و مفاه  یهابه دامنه   یساز  ی مشابه، مجاز  ه یپا  میپرداختن به مفاه  با

 را مشخص کردند:    ری( چشم اندازها ز2013و همکاران )  Verdouwمتفاوت است.  یهاکانون  ایمتفاوت 

پاسخ بهتر به    یمتفاوت را برا   یها از سازمان   ی منابع  ی که به صورت موقت  ایپو  ی سازمان  ی: ساختارهایسازمان مجاز  •

م   یهافرصت  ,Goldman et al., 1995; Venkatraman and Henderson)   آورند ی کسب و کار گرد هم 

1998  .) 

افراد با    ی وتر یبا واسطه کامپ  یارتباط   یهاستم یاست که با س   ی طی مح  ی مجاز  ی کار  ط ی: مح یمجاز  می چشم انداز ت  •

 Crowston etها مالقات چهره به چهره نداشته باشند )با آن  چگاهیکه ممکن است ه  کنند ی م  یهمکار  یهمکاران

al., 2007  .) 

از سخت افزارها   یکنواختی  یاست که بررس   ییهامولفه   ای  یوتر ی کامپ  ستمیس   ک یاز    ی: تکرار نرم افزاریمجاز  نیماش   •

 (.  Rosenblum and Garfinkel, 2005) دهد ی خاص ارائه م  یساز اده یرا، مستقل از پ

  – توسعه واسط انسان  تیبه عنوان واقع یاست که توسط کاربران انسان تالیجی د ط یمح جاد ی: هدف ایمجاز  تیواقع •

 Steuer, 1992; Lu)  کند یم   ی ساز  هی را شب  ی و لمس یداریشن  ، یکه تجربه بصر  شودی تجربه م   شرفتهیپ  وتر کامپی

et al., 1999 ) 

از سراسر جهان    ی مجاز  یبا دسترس   ، یغن  ی همتا  کیمانند محصوالت و منابع با    یکیزیف   ی : نهادهایمجاز  ی زهایچ  •

منشا،    ، یش   یکیزی ف  ی ژگیاز و  ی و قبل  ی فعل  یمربوطه را مانند اطالعات  یکیزی ف  یایهمراه است که همه اطالعات الزم اش 

 (. Welbourne et al., 2009)دهد ی م وند یحسگر را به هم پ نه یو زم ت،یمالک

 

 

 



 مجازی سازی از چشم انداز اینترنت اشیا   3.2

مربوط است.    (IoT)کند، که به مفهوم اینترنت اشیا  مجازی نگاه می   اشیایاین مقاله به مجازی سازی از چشم انداز  

IoT   جهانی گسترده از  "  تواند به صورت معنایی به عنوانکند و بنابراین می را ترکیب می  "اشیا"و   "اینترنت"مفاهیم

که با هم در ارتباط هستند تعریف  ارتباطی استاندارد  های  اشیا با قابلیت آدرس دهی منحصربفرد، بر اساس پروتکل

برای برچسب گذاری    MIT Auto-ID Centerمفهوم ابتدا توسط  این    . (Infso and EPoSS, 2008)  "شود

ا یک فرستنده  از طریق اینترنت بتگ    استفاده از یک   ند بانتوای می همه اشیای فیزیک  که در آن   یتوسعات در برابر جهان

RFID    ردیابی شوند، معرفی شد(Schoenberger, 2002)  در این میان معنا به سمت یک وب جهان گسترده از .

 ,.Atzori et al) رودمی ها  شیای هوشمند به هم مرتبط و کنترل شده از راه دور با استفاده از حسگرها و دیسکا

2010;Kortuem et al., 2010; Porter and Heppelmann, 2014)  . 

نهادهای فیزیکی    ، IoTمفهوم الزم پشت این دیدگاه است. در    و مجازی و دیجیتال یک   تعامل بین اشیای واقعی/فیزیکی

توانند سنجیده  د و می نشوتبدیل می آگاه از متن  مورد  ، اشیا به یکهستند دارای همتایان دیجیتال و بازنمایی مجازی 

 Sundmaeker)شوند، ارتباط برقرار کنند، عمل کنند، تعامل کنند، داده تبادل کنند، اطالعات و دانش تبادل کنند  

et al., 2010) .  کند که یک نمایش مجازی  اینترنت به عنوان یک فضای ذخیره سازی و زیرساخت ارتباطی عمل می

ت،  . به همین ترتی (Uckelmann et al., 2011) که اطالعات مرتبط را به شی پیوند می دهد    است  از چیزهایی

  طیفروند، که داده را به صورت پیوسته از  ا به کار می اشی  مربوط به  مرکزی اطالعاتهای  اشیای مجازی به عنوان هاب 

با استفاده    ، از راه دور  ،تواند برای هماهنگی و کنترل فرآیندهاد. اشیای مجازی می نکنبه روز رسانی می   منابع وسیعی از  

 استفاده شود.  1اینترنت مانند شکل  از

 

   تامین مواد غذاییهای مجازی سازی زنجیره  3.3

جریانمجازی   جدایی  جنبه های  سازی  از  را  می های  فیزیکی  اجازه  عملیات   ;Clarke, 1998)دهد  اطالعاتی 

Verdouw et al., 2013 )  .SCM    مسیر  ندارد، که حاکی از این است که    فیزیکی دیگر نیازی به مجاورت  مجازی



شود دیگر به محل کنترل و هماهنگی اجرایی شرکا  ی ت فیزیکی از مبدا به مقصد طی م یا راهی که توسط محصوال

نترل  کبستگی ندارد. این شرکت ممکن است دسترسی فیزیکی به محصول و منابع نداشته باشند و ممکن است هیچ  

 دهند نیز نداشته باشند.  سلسله مراتبی بر شرکایی که عملیات را انجام می 

. شکل  هستند با پیچیدگی باالی کنترل، فرآیند، شی و شبکه در ارتباط    تامین مواد غذاییهای  مجازی سازی زنجیره 

یک نمایش ساده از واقعیت است. بخش بعدی به صورت   هنوز  کند که این موضوع را به تصویر بکشد، اماتالش می   2

 کند.ابعاد پیچیدگی را تعریف می  ویژه تری این

 

 پیچیدگی شبکه غذایی 3.4

تامین مواد  های  ، زنجیره کنند معامله می  های چند ملیتی با شرکت  توسط کوچک و مهای  که بسیاری از شرکت  زمانی

مرتبط شامل  های  دیگر سازمان  دهد.برخی از شرکای اصلی را نشان می   2شکل    .غذایی ساختارهای متعددی دارند 

بندی اهشرکت بسته  سازمان صدور  های  تعاونی ،  غذایی  ی  آزمایشگاه  مجوز،تولیدی،  مشاوران  یهابازرسی،    ،غذایی، 

استفاده از اشیای مجازی ممکن است به ازای    دسترسی و . اجازه  هستند   خدمات مواد غذاییهای  معامله گران و شرکت 

براساس اهداف خاص    متعددی از یک شی برای ذی نفعان متعددهای  هر عامل متفاوت باشد. عالوه بر این، بازنمایش

های  ئه دسترسی به اشیای مجازی و تضمین سازگاری با بازنمایشابرای ارهایی  ارد. باید تولید کننده استفاده وجود د

باش  با مرزهای    تامین به شدت شبکه شده، های  د. به منظور مجازی سازی موثر مانند زنجیره نمختلف وجود داشته 

ه  ، ب SMEرا قادر کند که، با شامل شدن  ها  همکاری برای اینکه شرکت همراه با  یک محیط کسب و کار    متقابل و پویا،

روش امن   یک   اشیای مجازی،پیوند زند، برای ارتباط ساده با    امن و مورد اعتمادهای  سادگی اشیای مجازی را به روش 

 کند.  متفاوت را مدیریت میهای دیدگاه  و مورد اعتماد ادغام بین

 

 

 



 پیچیدگی شی غذا   3.5 

در سطوح متفاوت مجازی سازی    کنند، کهغذایی چندین شی با وابستگی داخلی را هندل می تامین مواد  های  زنجیره 

می  نتیجه  سیستم شی  با  اشتراک  در  مهم    با  ییهادهد.  آن  ارزش  برای  شده  مجازی  گرانولیته  ردیابی،  قابلیت 

یک    در  ی. مجازی ساز(Bollen et al., 2007; Bottani and Rizzi, 2008; Karlsen et al., 2012)است

، اما پیاده سازی،  کند آید، ارزش بیشتری ایجاد می د می بفر  برای مثال، در محصوالت منحصر که    ،سطح گرانولیته جز

، یک چالش کلیدی مدیریت وابستگی بین جزتر است. در مورد گرانولیته  دهد سختباالتر نتیجه می های  که در هزینه 

 .  استاشیای مجازی در سطوح گرانولیته متفاوت 

کند. مرحله زنجیره تامین هندل می   زنجیره تامین مواد غذایی طیف وسیعی از اشیا را، بسته به نوع محصول غذایی و

، منابع کشاورزی شامل چند هستند ها  کشاورزی از جمله دانه، کود، یا آفت کش های  در مزرعه، اشیای اصلی ورودی

مزرعه  های  خروجی  الت کشاورزی ازجمله گاو و تولید هستند.ت، محصومزرعه، اصطبل و ماشین آالهای  از زمین   قطعه

. بعد از پردازش، محصوالت به اشیای مستقیمی تبدیل  شده باشند فرآوری  ای  باید محصوالت غذایی به صورت دسته 

  شوند(. محصوالت غذاییبدون فرآوری بسته بندی می  )محصوالت تازه مستقیماً شوند که آماده بسته بندی هستند می 

در یک کانتینر دریایی( و بین خرده  هایی  در پالت هایی  برای مثال جعبه شوند )لفی حمل و نقل می در کانتینرهای مخت

در طول زنجیره    تواند برای مجازی سازی سلسله مراتب شیمی   شوند. نمودارهای جریان محصولفروشان توزیع می 

 .  (Verdouw et al., 2010)برای پیکربندی زنجیره تامین خاص تر استفاده شود   ن مواد غذاییتامی

باال   اً ریز ساختار از اشیای مجازی نسبت  نیاز برای یک   محصوالت  فساد پذیری در صنعت مواد غذایی به دلیل تنوع و  

کافی نیست؛ بلکه اطالعات در مورد    مجازی سازی کانتینرها برای تضمین امنیت غذایی و کیفیت مواد غذایی  است.

 مناسب در این بخش مهم است.   SCMشرایط محصوالت غذایی در داخل 



 

 . (Verdouw et al., 2013)مجازی سازی از چشم انداز اینترنت اشیا   .1شکل 

 

 بررسی ساده شده زنجیره مواد غذایی مجازی  .2شکل 

 

 



 غذایی   پردازش موادپیچیدگی  3.6

، که ممکن است کاربردهایی را در تکمیل زنجیره  د شونمتعدد استفاده می   ی فرآیندهای کسب و کاراشیایی مجازی برای  

 فرآیندهای کسب و کار کشاورزی به طور قابل توجهی بین انواع محصوالت متفاوت  در   پوشش دهند.  تامین مواد غذایی

یک ویژگی متداول این .  کشت گلخانه ای  ، برای مثال کشاورزی و دامداری، پرورش زراعی وهایی وجود داردتفاوت 

بستگ  شرایط طبیعی  به  تولید کشاورزی  که  ) است  هوا  و  آب  مانند  شرایطی  دارد،  و  ی  روز  آفت،    ،(، خاک ماد طول 

چرا که محصوالت   شودبا تغییر شدید فرآیند مشخص می نین فرآوری مواد غذایی  همچ  و شرایط جوی.   ها،بیماری

غذایی با ترکیبی از  مواد  فرآوری مختلف تولید شوند. در کل، فرآوری  های  توانند با بکاربردن تکنیک غذایی متفاوتی می 

عالوه بر این؛ فرآیندها و    شود.های گسسته بعد از دسته بندی مشخص می یا پیوسته و فرآیند ای  دسته های  پردازش 

به معنی این هستند که اشیای متفاوت در یک شی واحد ترکیب   محصوالت متغیر واگرا و همگرایی وجود دارند، که 

حجم باالیی را با شوند )برای مثال کشتار(. توزیع محصوالت غذایی  یا به اشیای متعدد تجزیه می   (مخلوط شوند )می 

توانند بسته به طرح شبکه توزیع تغییر کنند، که  کند. فرآیندها میتحویل مکرر و توزیع پیچیده فزاینده ترکیب می 

تثبیت مختلف و حاالت متفاوت حمل و نقل باشد. فرآیندهای خرده فروشی مواد غذایی  های تواند شامل استراتژی می 

تخصصی مواد غذایی، ارائه دهنده  های  مغازه   ها،جی متفاوتی، بسته به سوپرمارکتخروهای  متنوع هستند چرا که کانال 

وجود دارد. با توجه به این   مشهوریاینترنتی به شدت  های  ، و فروشگاه و تهیه غذاهاها  سرویس غذایی شامل رستوران

 کامآل یک چالش است.   ، پیچیدگی باالی فرآیند، پیاده سازی مجازی سازی

 

 کنترل فرآیند غذایی  پیچیدگی 3.7

برای حفظ زنجیره تامین ای  پیشرفته های  شی و فرآیند زنجیره تامین مواد غذایی خواستار سیستم  ،پیچیدگی شبکه

مواد غذایی تحت کنترل است. عالوه بر این، کنترل غذایی با عدم قطعیت باالیی در عرضه و تقاضا مواجه است. با آشفته  

کننده در حال تغییر است و در نتیجه تقاضاها متنوع شدند و به سختی پیش بینی  اولویت مصرف    ،تر شدن بازارها

برنامه    اً مواد غذایی زنجیره تامین باید پیوسته نظارت شود، برنامه ریزی شود و مجددهای  شوند. در طول فرآوری می 



در  د.  نپارامترهای مرتبط بهینه سازی شوریزی شود، و بر اساس اطالعات بالدرنگ محل، کیفیت مواد غذایی و دیگر  

قابلیت  براینیاز است که  ای  های کنترلی پیچیدهسیستم   نتیجه،  تامین  نظارت،  1  :مانند هایی  زنجیره  ( مدیریت 2( 

 .  (based on Porter and Heppelmann, 2014) را ارائه دهد ( خود مختاری 4بهینه سازی، و  (3رخداد، 

ظارت جامع بر شرایط محصوالت، عملیات، و محیط خارجی را از طریق  ن   مجازی   (SC)نظارت بر زنجیره تامین  

حوادث مربوط    در مورد   زنجیره تامین   اعضای تواند به  یک شی مجازی می سازد.  داده خارجی و حسگرها ممکن می   منابع

و مصرف  ها  انحراف دما، یا مسائل مربوط به کیفیت مواد غذایی هشدار دهد. نظارت نیز به شرکت   ،به ایمنی مواد غذایی

تاریخچه آن، مقصد و  های  محل شی، مالک و دیگر ویژگی  دهد کهکنندگان اجازه می  عملیاتی، و به همین ترتیب 

 استفاده توسط مصرف کننده نهایی را نظارت کند.  

 گی پاسخقوانینی که چگون  ،کنند، برای مثالش را به اقدامات اصالحی اضافه می هو  ،مجازی  SCمدیریت رویداد  

تشخیص داده شد، تریگر مواد غذایی    E. coliاگر آلودگی  " کند )برای مثال  اشیا به رخدادهای خاص را هدایت می

زمان بندی   اًمرز را مجدداگر حمل و نقل درون مرزی تاخیر داشت، لجستیک بیرون از  "یا  کند رویه را فراوخوانی می 

اگر دما خیلی  "تصحیح شوند ) برای مثال    1عملگرهاتوانند از راه دور با استفاده از  شرایط و محیط اشیا می   (."کند می 

 (.  " باال رفت؛ کولر را روشن کن

پیشرفته برای شبیه سازی  های و تحلیل ها به کاربردن الگوریتم  با عملیات زنجیره تامین را مجازی SCبهینه سازی 

های  توانند بر اساس مدل عالوه بر این، اقدامات پیشگیرانه می بخشد.  بهبود می   و پشتیبان تصمیم بر اساس داده عملیاتی 

پیش بینی پیاده سازی شوند )برای مثال شبیه سازی عمر مفید برای تعیین نتایج تغییرات های  بهینه سازی و تحلیل 

 رسیدن محصول به مقصد(.    با زمان کیفیت تشخیص داده شده

سازد که به  اشیا را قادر می   و بهینه سازی است که  ،نظارت، کنترلهای  ترکیبی از قابلیت  مجازی   SCخود مختاری  

بدون مداخله در محل یا از راه دور انسان، به کار   ،گذر از زنجیره تامین هستند  حال صورت خودمختار در زمانی که در 

 
1 actuators 



به یادگیری    خود تطبیقی تبدیل شوند کههای  توانند به سیستماشیای خود مختار و مستقل می   گرفته شوند.  قادر 

 هستند.   کاربرهای خیص نیازهای خدمات، و پذیرش اولویت محیط خود، تش 

معماری سیستم    اصلی آن را مشخص کردیم. بخش بعدی های  پیچیدگی تاکنون، مفهوم مجازی سازی زنجیره غذایی و  

 دهد.  برای پیاده سازی این مفهوم طراحی شده است را ارائه می  که اطالعاتی را  

 

 اطالعاتی برای مجازی سازی زنجیره تامین  های معماری سیستم . 4

که اطالعاتی را برای ردیابی محل    اند ساخته شدهیت ردیابی مواد غذایی  قابل  ی باهایزنجیره تامین مجازی بر سیستم

تواند بر اساس گسترده می های  در زنجیره   قابلیت ردیابیهای  سیستم   دهد.ارائه می   ،شی و برای ردیابی تاریخچه آن

ردیابی  های  داده   ،. در یک رویکرد متمرکز (Kassahun et al., 2014)رویکردهای متمرکز، خطی یا توزیع شده باشد  

ثبت حیوانات گاو خوی ملی  های سیستم  ،د، برای مثالنشوع آوری می مدر یک پایگاه داده به اشتراک گذاشته شده ج

شود، در حالی که  ردیابی از یک همتا به همتای بعد منتقل می های  در یک رویکرد خطی، داده .  (EC, 2004)در اروپا  

این   بر طبق قوانین مواد غذایی عمومی اروپا،ند.کص را ثبت می نندگان هر محصول خاهر همتا مشتریان و تامین ک 

در یک رویکرد    . (Beulens et al., 2005)اشاره دارد    "اصل یک مرحله رو به جلو و یک مرحله رو به عقب"اصل به  

ابی به  ردیحاصل از  ردیابی خود را برای تبادل داده  های  توزیع شده، همتایان در زنجیره تامین مواد غذایی سیستم

می  وصل  زنجیره یکدیگر  در  غذاییهای  کنند.  مواد  محصول  تامین  کد  اطالعات  سرویس    2الکترونیک   استاندارد 

(EPCIS)   شود  قابلیت ردیابی توزیع شده استفاده می های  به شدت برای تحقق سیستم(Shanahan et al., 2009; 

Thakur et al., 2011; Ringsberg and Mirzabeiki, 2013; Kassahun et al.,2014) های  . سیستم

بر   مبتنی  آیتم   EPCISردیابی  از  می های  رخدادهایی  داده  عبور  تامین  زنجیره  شبکه  از  که  اتخاذ  غذایی  را  شوند 

کنند که پرس و جوی این رخدادها را با استفاده از  یا بیشتر ذخیره می   EPCISرا در یک مخزن  ها  کنند، و آن می 

. رخدادها شامل داده در مورد شناسایی محصوالت، تاریخ و  (GS1, 2014)سازد  انیسم امنیتی مناسب ممکن می مک
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اساسا توسط ها  آن  باشد.رخداد روی داده است می   دهد، و دلیلی که رخ می   رویداد   زمان وقوع رخداد است، محلی که 

نوار    ها،، بیومتریک (RFID)فرکانس رادیویی  با استفاده از  مانند اسکن بارکد و شناسایی    ، AutoIDهای  تکنولوژی 

 Sundmaeker)شوند ند تولید میمهوش های ، تشخیص صدا، و کارت (OCR)ی تشخیص کاراکتر نور ،سییمغناط

et al., 2010)  . 

ه  ک شب  برای مجازی سازی یک ن رویکرد  ر براساس رویکردهای توزیع شده است، چرا که مناسب تریضمعماری مقاله حا

ردیابی، مجازی سازی تنها برای ردیابی و پیگیری  های  در مقایسه با سیستم  از اشیای پراکنده، مانند اینترنت اشیا است.

پویای آن نیز نیاز است.   حالتاطالعات در مورد    ثبت و    محل شی نیاز نیست )محل نگهداری(، بلکه برای سنجش و 

و پیش بینی پویایی حاالت آینده آن برای پشتیبانی    عملگرهاعالوه بر این، مجازی سازی باید کنترل اشیا با استفاده از  

. به عنوان یک نتیجه، چهار عنصر پایه که برای  (Verdouw et al., 2015)از برنامه ریزی و بهینه سازی مجاز باشد 

( ادغام  3( تبادل داده، 2  ،و راه اندازی( شناسایی، سنجش  1هستند    تامین مواد غذایی نیازهای  مجازی سازی زنجیره 

سرویس 4  ،اطالعات است  های  (   ;based on Atzori et al., 2010; Ma, 2011; GS1, 2012) کاربردی 

Verdouw et al., 2013 ) . 

)برای  اند  شده   که مجازی سازی  اشیای فیزیکی است، برای مثال، چیزهای واقعی  راه اندازیسنجش و  ،  نقطه شروع

باشد. تکنولوژی  پالت، کامیون(.    ها،مثال، محصوالت؛ جعبه    AutoIDباید شناسایی خودکار اشیای فیزیکی ممکن 

 Ruiz-Garcia and)هستند    RFIDد یا  کبارهای  فرستنده  تامین مواد غذاییهای  صلی استفاده شده در زنجیرها

Lunadei, 2011; Costa et al., 2013; Trienekens et al., 2012)  .  ،با توجه به مالحظات مقرون به صرفه

توان یک آیتم  که با بارکد می کنند، در حالی  تمرکز می   سطح پالت با کانتینتربر    RFIDکاربردی  های  بیشتر برنامه 

های  کاربردی با تکنولوژی های  معماری طراحی شده برای برنامه   . (Bottani and Rizzi, 2008)واحد را شناسایی کرد

Auto ID  منحصربفرد  های  رانولیته متفاوت با استفاده از شناسهمتفاوت در سطوح گGS1  به خصوص    ،استاندارد شده



جهانی  ، شناسه  (SSCC)  4؛ کد سریال کانتینتر حمل و نقل کننده(SGTIN)  3جهانی  بازارشماره سریال آیتم در  

 دهد.  را اجازه می (GS1, 2012) (GLN)و شماره محل جهانی   (GRAI) 5دارایی برگشتی 

شامل شرایط محیطی )دما،    فیزیکیاشیای    پویایهای  ویژگی   سنجشهای  ، حسگرها و دیگر دستگاه AutoIDعالوه بر  

رطوبت( و  میکروبولوژی   ، اتیلن،  غذایی    اطالعات  مواد  کیفیت  پارامترهای  دیگر   ;Heising et al., 2013) و 

Jedermann et al., 2014)    های  د با تگ نتوانمی  شود. این حسگرهاشامل می راRFID  (Abad et al., 2009)  

پشتیبانی    خوان  RFIDهوشمند یا بارکد خوان یا  های  موبایل مانند تلفن های  سنجش شی توسط دستگاه ادغام شوند.  

عالوه بر حسگرها،   اقدامات اضافی مانند بازرسی کیفیت بصری را اجرا کنند.  تاسازد  را قادر می ها  شود، که انسان می 

با  ها  دستگاه اینترنت که می   عملگرهایممکن است  به  اشیایی مانند کولر، چراغ، و  متصل  راه دور  به صورت  توانند 

 باشند.   پردازش غذا را راه اندازی کنند، تجهیز شدههای شینما

یک روش امن و کارآمد است. داده ابتدا به پلت   به مرحله بعدی، برقراری ارتباط بین اطالعات اشیا در زنجیره تامین  

های شبکه  RFIDمانند  هایی  پروکسی ابر( با استفاده از تکنولوژیهای  ایترنت یا ماشینهای  دروازه )واسطه  های  فرم 

ارسال   GPRSو    Zigbee  ،Wi-Fiبی سیم )حسگر( از جمله بلوتوث،  های  شده، ارتباطات میدان نزدیک و شبکه 

 .متصل قرار گرفته اند های  نزدیکی دستگاه  شود. این پلت فرم واسطه کامپیوترهای محلی هستند که معموآل درمی 

معموآل در رویکردهای سرویس گرا انجام    ، XMLهای  الکترونیک یا پیام   EDIارتباطات باقی مانده در زنجیره تامین با  

 شود. می 

این الیه با تجرید اشیا، برای مثال ایجاد بازنمایی بصری از مجموعه  کنند.  پی در پی اطالعات را ادغام می های  الیه

شوند و در اینترنت به روز رسانی  ه شی تبادل شده، اشیای مجازی ایجاد می داساس دا بر    ،اشیای فیزیکی اصلی ناهمگن

اضافی )شبیه سازی حاالت آینده( را بسته به  های  کنند یا داده اشیای مجازی اطالعات بی ربط را فیلتر می شوند.  می 

س باشد و قابلیت اعتماد باید بی  باید تنها برای کاربر مجاز قابل دستر  6هر دید شوند.  هدف خاص استفاده شامل می
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مدیریت داده پایه مانند امنیت و فضای ذخیره سازی است. های  مل قابلیتاالیه ادغام اطالعات ش چون و چرا باشد.  

اشیای مجازی باید پیوسته به روز رسانی شوند، که الزامات سختگیرانه را بر تایم الین سنجش شی یا تبادل داده تحمیل  

 د. نکنمی 

ن الیه به خدمات کاربردی مربوط است که عملکردهای خاصی را برای کاربران زنجیره تامین متفاوت بر اساس آخری

هوش شی مجازی    حنوع سرویس با سط  .قابل دسترسی است  دهد که با الیه میان افزار زی ارائه میاطالعات شی مجا

اشیای مجازی    توسط   ار  فیزیکیمجازی سازی عمومی که تنها محافظت از اشیای    شود، که ممکن است ازتعیین می 

توانند در نتیجه، خدمات کاربردی می   .، متفاوت باشد کند فراهم می   کند که به صورت فعالی اقداماتی را اتخاذ می   هوشمند 

. هندلینگ  (Meyer et al., 2009)د  نخدمات تصمیم گیری دسته بندی شو  ، وبه هندلینگ اطالعات، اعالن مشکل

های  ذخیره سازی، و تحویل در ارتباط است )برای مثال، سیستم   ، اده شی مانند جمع آوریبا د  اطالعات به عملیات پایه 

بسیار باالا( یا در صورت ) دما    اعالن مشکل در صورت بروز خطازنجیره تامین متفاوت(.  های  اطالعاتی قدیمی از عامل 

این عملکردها و کاربردها کند.  ذی نفعان و کاربران را مطلع می   بروز هر رخدادی باعث انحراف از برنامه ریزی شود، 

شوند. سرانجام،  مورد انتظار اعمال می های  فیلتر جمع آوری داده و استخراج پیام   اغلب با قوانین اصلی همراه هستند و به 

هدف قرار دادن اقدامات   در اجرای تصمیمات پیچیده و ها  یا جایگزینی کامل انسان  ارزیابی یا تکاملبه    تصمیم گیری 

دهد که قادر به تصمیم  در اشیایی ارائه می   اهوش ر  این باالترین سطح.  شودمنجر می   مربوط به اشیای مجازی شده

 .  (Meyer et al., 2009)مرتبط با خود هستند های گیری 

به عنوان یک پلت   FIspace  توابع   دهد که چگونه دهد و نشان می یه مجازی سازی شده را ارائه می چهار ال  3شکل  

در    است، که   (SaaS)نرم افزار به عنوان سرویس    بر اساس مدل تحویل   FIspaceکند.  عمل میها  فرم واسطه بین آن 

دهنده   توسعه  هوشمند    تواند می   ICTآن  افزاری  نرم  کاربردی  برنامه  خدمات  سادگی  براساس   (’Apps‘)به  را 

باید به صورت یکپارچه همراه با هم   هاAppاین   . (FIWARE,2015)توسعه دهد    FIWAREتوانمندساز عمومی 

 یل تبادل داده و یکپارچه سازی داده با هم همکاری کنند.  هبرای پشتیبانی از فرآیندهای کنترل کسب و کار، تس



و خدمات ها  ادغام سیستم که    " ادغام سیستم و داده"یک ماژول    شامل چندین ماژول بوده است.   FIspaceمعماری  

یای  اشیای مجازی را با ادغام داده از اش   ، سازد و شامل تسهیالتی برای میانجیگری داده است. ماژولقدیمی را ممکن می 

از الیه سرویس  هایی  ، بر اساس نیازمندی AutoID  حسگرها و دیگر منابع  ها،از طریق دستگاه  فیزیکی جهان واقعی

انتشار،   ’App Store‘کند. یک ماژول  تولید و به روزرسانی می   ی کاربرد برای  ابزار را  از  یک زیرساخت پشتیبانی 

پشتیبانی از سناریوهای همکاری کسب و کار    ،قابل استفاده مجددهای  دهد، که راه حل یافتن، خرید اپلیکیشن ارائه می

از طریق    Appsتواند برای نیازهای منحصربفرد کاربران با همدیگر ترکیب شوند و استفاده شوند.  کند، و می را فراهم می 

ها ست لذا اپلیکیشنباشند که شامل واسط کاربر گرافیکی قابل پیکربندی اقابل دسترسی می   Front-Endکاربران در  

  "B2Bهسته همکاری    "تواند در نقاط متفاوتی قرار گیرد )تلفن هوشمند، ترمینال، بارکد خوان و غیره(. ماژول  می 

ارائه  های  به روز رسانی همه اشیای اطالعاتی و وضعیت   کند کهاست و تضمین می بین خدمات کاربردی داده  ای  واسطه 

جریان کاری همکارانه سفارشی  . این مدلسازی  شودبه صورت بالدرنگ فراهم می و اشیای واقعی    App  برای هرشده  

این .  (Richard Hull et al., 2011)کند  پشتیبانی می   (GSM)  را در مدل نقطه عطف حفاظت محلی  سازی شده

یا اشیا( دارای نقش    محصول مصنوعی بر اساس یک رویکرد نهاد محور هستند، که در آن نهادها )برای مثال  ها  مدل

کسب و کار هستند. عناصر کلیدی همچین نهادهایی یک الگوی چرخه عمر شی است و یک    مرکزی در هدایت فرآیند 

به    –  FIspaceه اطالعات با پلت فرم  هم  یابد.با حرکت در طول فرآیند کسب و کار تکامل می   الگو داده است که

امنیت،  "از طریق    –کاربردی  های  همین ترتیب داده از اشیای مجازی سازی شده به عنوان تعامل کاربر از طریق برنامه 

در زمان   ،دسترسی امن و قابل اعتمادی را در زمان نیازاین چارچوب  شود.  مدیریت می   ماژول  " حریم شخصی، اعتماد

سطح مورد    تایید هویت کههای  و روش   با استفاده از احراز هویت امنها  محرمانه و تراکنش   تبادل اطالعات کسب و کار

شود که قابلیت با یک محیط عملیاتی هندل می ها  تعامل بین همه ماژول   کند.کند، تضمین می نیاز امنیت را فراهم می 

را در کل    FIspaceو رفتار سازگار    Appsو    FIspaceهای  شده( از مولفه همکاری فنی و برقراری ارتباط )توزیع  

کار توسعه    SDKکند.  فراهم می   Appsرا برای توسعه  پشتیبان ابزار    (SDK)  7. ابزار توسعه نرم افزار کند تضمین می 
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پییچیده تر پلت  های  که جنبه هایی  ارائه ابزارهای خاص و کتابخانه   ، Appsپیاده سازی    را در طول   Appدهندگان  

می  مخفی  را  می فرم  سهولت  تشریح  د.نبخشکنند،  فرم    ،دقیق   یک  پلت  از  در  یتوانمی را    FIspaceجزیی  د 

https://bitbucket.org/fi-space/doc/wiki/Home   .ببینید 

اطالعاتی معرفی شده در مطالعه موردی یک زنجیره تامین های  کند که چگونه معماری سیستم بخش بعدی تشریح می 

 هی به کار برود و اعتبارسنجی شود.  ما

 

 مورد کاربرد توزیع ماهی . 5

های  خشک شده و بسته های  ماهی  ،صادر کردن ماهی از نروژ به بازارهای خارج از کشور اشاره دارد، اشیا  به   توزیع ماهی

اقیانوس در بنادر  طریق  از  از نروژ  انی  بادبهای  کشتی   باهستند، و سپس  ها  یخدان   ها؛ وفریز شده در جعبه های  ماهی

است،  ای  دریایی منطقه های  کشتی  صادرات ماهی یک بازار معمولی برای .  شوند می بزرگ مرکزی در شمال اروپا منتقل  

که با خدمات همگن، رقابت باال و وفاداری نسبتآ پایین مشتری در قراردادهای بلند مدت همراه است. قابلیت پیش  

ظرفیت   کند، که ایجاد می ها  و تعداد زیاد تغییرات و لغو رزرو چالشی را برای کشتی  حمل و نقل بینی پایین تقاضای  

 دهد.  تحت تاثیر قرار می   را برای ارائه خدمات سفارشی سازی شده پتانسیلاستفاده و محدود کردن 

https://bitbucket.org/fi-space/doc/wiki/Home


 

 FIspaceمعماری سیستم اطالعاتی برای مجازی سازی زنجیره تامین بر اساس پلت فرم   .3شکل 

و مدل همکاری کسب   نشان دادن این است که چگونه مجازی سازی زنجیره تامین   مورد توزیع ماهیاز  از این رو هدف  

حمل و نقل  و کیفیت برنامه ریزی    ی را ارتقا دهد، قابلیت دید در حمل و نقل کانتینر   تواند شفافیت و و کار جدید می 

اپراتور  برای  کاالهای  را  و صاحبان  استفاده   کشتی  به  و  بخشد  و سطح   بهبود  باالتر  باالتر منجر    از ظرفیت  سرویس 

  شود.می 

در   ماهی مجازی  یره تامینکار یک زنجین فرآیند کنترل کسب و از چند  FIspaceدهد که چگونه . نشان می 4شکل 

می پشتیبانی  ساده  روش  مولفه یک  بین  روابط  )همه  نمی ها  کند  داده  جعبه(  شوند(.  نشان  در  ماهی   (   درمحصول 

تواند برای ارائه اطالعاتی به  می  –در مرحله بعد    –شود که  مجازی سازی می   (PIA)  اپلیکیشن اطالعات محصول

از طریق   مصرف کنندگان استفاده شود. این مورد یک کانتینر دریایی(  اپلیکیشن وضعیت   واحدهای لجستیکی )در 

  (B2B)  بنگاه به بنگاهخدمات    متصل است.  back-endهای  که به سیستم  شودمجازی سازی می   (SST)  محموله 

این اطالعات به اپلیکیشن برنامه  .  از جمله موارد کنسل شدهکنند،  موعه را حفظ می جاز محصوالت و وضعیت مای  دنباله 



کند. این یک  پشتیبانی می ها  شود که از برنامه ریزی عملیات لجستیکی باربریخورانده می   (LPA)ریزی لجستیکی  

یک سرویس    LPAنتیجه    کند، که برای نوع محصول و محموله خاص مناسب است، در برنامه حمل و نقل را ایجاد می

سرویس  های  اپلیکیشن   حمل و نقل در دسترس درهای  حمل و نقل مناسب را بر اساس اطالعات بالدرنگ بر سرویس

حامل    توسط   (CargoSwApp)کند. سرانجام، اپلیکیشن جستجوی کشتی  انتخاب می   (MOS)عملیاتی محل بازار  

با جستجو اطالعات تقاضای حمل    ، . این از جایگزینی لغو تاخیر دارشودمی برای یافتن محموله در حال حمل استفاده  

مهم است،  ها  کارکرد برای بهبود استفاده از ظرفیت کشتی   کند. این پشتیبانی می   MOS Appو نقل در دسترس در 

یافت و  در  از فرآیند مذاکرات بر رزرو )مناقصه   CargoSwApp  به خصوص به دلیل عدم قطعیت ذاتی تامین ماهی.

 کند. )باربری( پشتیبانی می  نقلمل و ارسال( بین کاربران ح

معماری سیستم اطالعاتی همانطور که در مطالعه موردی توسعه یافته است در یک تست پذیرش کاربر و ارزیابی راه  

( جستجو  2ه،  ( رزرو و لغو محمول 1  :کند تست پذیرش کاربر سناریوهای تست زیر را تایید می شود.  حل اعتبارسنجی می

( رزرو  5  ، ( برنامه ریزی حمل و نقل4( پیش بینی اولیه لغو،  3موله برای افزایش استفاده از ظرفیت کشتی،  حبرای م

  15. سناریوها شامل یک سوم کل وظایفی هستند که بعد از  ( جایگزینی لغو پیش بینی شده6  ، خودکار حمل و نقل

 اند. اثبات شده ربران کلیدی تیم مورد کاربرتست توسط کا  5تست توسط معماران کسب و کار و  

پاسخ دهندگان تایید دهد.  ارائه می   هنگامحل خوبی را برای چالش لغو دیر  کند که سیستم راهارزیابی راه حل تایید می 

اساس کنند که این حمل و نقل موثر و کارا را با استفاده از برنامه ریزی و تطبیق بین عرضه و تقاضای خدمات، بر  می 

مزیت مورد انتظار اصلی بهبود عملکرد  بخشد.  انحرافات را ارتقا می   تشخیص زودهنگام  .کند فراهم می   اطالعات بالدرنگ

(. عالوه بر این، شرکت 1عملیاتی، ارزش برای کاربران حمل و نقل و استفاده از کشتی است )جدول  های  رزرو، هزینه 

کند ) ظرفیت کرد دفتری را برای نمایش سفرهای کشتی محاسبه می مربوط به عمل  بالقوههای  کانونی صرفه جویی 

صرفه جویی کند.   رزروها  تغییرات، لغو   ها،% زمان را برای هندلینگ رزرو 30تواند  تیم برنامه ریزی می   کانتینر(.  350

موانع    این، پاسخ دهندگانعالوه بر  .  هستند بازاری  های  له محتمل ترین مورد برای محموبه هر حال، مزایای مورد انتظار  

(  1  :کنند. مهمترین موردهابالقوه متعددی را برای یک تحقق موفقیت آمیز، پیاده سازی و جذب سیستم بررسی می 



( محدودیت روابط 3( شک و تردید در مورد امنیت و قابلیت اطمینان،  2فقدان تمایل به اشتراک گذاری اطالعات،  

های  ( عدم قطعیت در مورد اثرات شیوه 5عدم حضور توده مهم، و   (4  ، مت گذاریقیهای  قراردادی موجود و استراتژی 

 تجاری است.  های کسب و کاری فعلی و مدل 

 

 بحث و نتیجه گیری  . 6

های  خاص زنجیره های  تواند نقش اصلی را برای برآورده کردن چالش کند که مجازی سازی می این مقاله استدالل می 

، تغییرات قابل پیش بینی و  شدید   فساد پذیری بافاسد شدنی   که مواد موارد  در   بازی کند، از جمله تامین مواد غذایی  

ی مجازی از چشم انداز اشیای  ی تامین مواد غذاهای  مفهوم زنجیره .  وجود دارند   پایدارهای  ایمنی غذایی و نیازمندی 

(  3( شی،  2  ، ( شبکه1شود:  شود که چهار بعد پیچیدگی مجازی سازی زنجیره تامین بررسی میتعریف می   مجازی

تواند رویکرد قدرتمندی برای مدیریت پیچیدگی باشد چرا که تصمیم گیری را  مجازی سازی می ( کنترل.  4فرآیند و  

رآیندهای کسب و کار از راه دور و به صورت در طول زنجیره تامین برای نظارت، کنترل، برنامه ریزی و بهینه سازی ف

تامین مواد  های  پیاده سازی مجازی در زنجیره   سازد.توانمند می  طریق اینترنت مبتنی بر اشیای مجازی  ازبالدرنگ  

زیرساخت است که شرکت   غذایی راهای  شامل یک  ارتباط SMEاز جمله    ، مواد غذایی  برای سهولت  را،  اشیای    ها 

یکپارچگی بین دیدهای مختلف را مدیریت  در عین حالو ، کند می پشتیبانی امن و مورد اعتماد مجازی در یک روش 

به عنوان یک محیط کسب و کار همگرا طراحی شده است   FIspaceکند. برای همین اهداف، معماری پلت فرم  می 

 دمات با یکدیگر برای مدیریت اشیای مجازی با یکدیگر در ارتباطند.  تعامل خهوشمند و   Appsکه در آن 



 

  تامین مواد غذاییسهم اصلی این مقاله در معرفی رویکرد جدید برای مجازی سازی کنترل کسب و کار در زنجیره  

  ای واقعی متصل هستند ویبه اش   نهفته است. این بر اساس اشیای مجازی است که به صورت بالدرنگ و از راه دور 

 کنند.  فراهم می ها نمایش غنی از اشیا و زمینه آن

 

 

 

 

 

 

 

 



 مزایای مورد انتظار پاسخ دهندگان ارزیابی کنترل کننده راه حل  1جدول 

  یتوسط برنامه ها یساز یکمک به مجاز
FIspace 

 ه بندی دست یدی شاخص های عملکرد کل

LPA, B2B 
MOS, B2B, CargoSwApp 
CargoSwApp, MOS, B2B 
LPA, B2B 

توسط    سهم رزرو  رزرو خودکار:

 شود  ایجاد نمی  پست/تلفن/فکس

و    سهم رزرو  :قابلیت اعتماد رزرو

و نقل واقعی   که در حملهایی  درخواست 

 دهد نتیجه می

 سهم لغو رزرو جایگزین شده  

هشدارهای اولیه، روزروهای کنسل شده زودتر  

 ساعت قبل از توزیع    48از  

 

 عملکرد رزرو 

 

CargoSwApp, MOS 
CargoSwApp, MOS 

تعداد ساعاتی که یک   :برنامه ریزیهای  هزینه

 کند  نفر برای هندل کردن رزرو کار می

نفر    هرتعداد ساعاتی که   :برنامه ریزی مجدد

ردن جایگزینی موارد لغو شده  برای هندل ک

 کندکار می

 

 عملیاتی های هزینه 

 

LPA, MOS, B2B 
LPA, MOS, B2B 
LPA, MOS, PIA, SST, B2B 
LPA, SST, PIA 

زمان تاخیر و کار دستی برای یافتن خدمات  

 حمل و نقل  

زمان تاخیر و کار دستی برای مقایسه  

 حمل و نقل های  سرویس 

 اصالح و به روزرسانی مکرر اطالعات  

پیگیریدی و ردیابی عملیاتی  های  هزینه

 محموله  

 اربران حمل و نقلک

 

MOS, CargoSwApp 
CargoSwApp, MOS, B2B 
CargoSwApp, MOS, B2B 

 میانگین بار عاملی ظرفیت حمل و نقل  

   جایگزینی ابطال دیرسهم  

 زمان برای یافتن جایگزین هایی برای لغو  

 یتاستفاده از کش 

 

 

  و   شوندمی به اشیای واقعی متصل    بر اساس اشیای مجازی است که به صورت بالدرنگ است و از راه دور  روند   این

ذی نفعان را قادر  ها  کاربردی بر اساس این مجازی سازی های  د. برنامه ندهرا ارائه می ها  آن  نمایش غنی از اشیا و زمینه

غذایی را شبیه  های  که فرآوری   استفراتر از مجازی سازی  . این  کنند سازد که بالفاصله در مورد انحرافات اقدام  می 

های  تاریخی است. سهم دوم مقاله به معماری سیستم های  معموآل بر اساس مجموعه داده   وکند،  سازی و بهینه سازی می 

دهد که چگونه این رویکرد مجازی  است. نشان می  FIspaceمربوط است، که بر اساس پلت فرم   پیشنهادیاطالعاتی 



محاسبات های  و قابلیت  (IoT)از جمله اینترنت اشیا    ،تواند با استفاده از توانمندساز تکنولوژی جنریکسازی جدید می

 د.  نابری پیاده سازی شو

شود؛ که شامل  برای مطالعه موردی زنجیره تامین ماهی اعتبارسنجی می شود و  معماری به مطالعه موردی اعمال می 

بیشتری برای تعیین سیتماتیک اثرات  های  و کارشناسان صنعتی است. پژوهشها  شرکت  انتظارارزیابی مزایای مورد  

تواند از مطالعه ارزش اقتصادی قابلیت ردیابی و  بر عملکرد زنجیره تامین نیاز است. همچین پژوهشی می   یمجازی ساز

RFID    بهره ببرد(e.g. Bottani and Rizzi, 2008;Sarac et al., 2010; Mai et al., 2010) .  به هر حال ،  

 ی در مورد مزایای اینترنت اشیا هنوز در دسترس نیست. یتبرای بهترین دانش ما، مطالعات کم

هنوز در مراحل اولیه توسعه زنجیره    نوع مجازی سازی بررسی شده در این مقاله  اینکهآخرین و نه ام کم اهمیت ترین،  

و مدیریت رخداد    اغلب بر نظارت بر زنجیره تامین مجازی   کاربردی مجازی موجودهای  تامین مواد غذایی است. برنامه 

کنند. مدیریت در یک سطح گرانولیته    توانند اشیا را در یک سطح گرانولیته باال مجازی سازی می ها  کنند یا آن تمرکز می 

جنریک  های  . با استفاده از تکنولوژی نرم افزاری ادغام شده استهای  پایین تر هنوز بسیار هزینه بر است و فاقد راه حل 

را ارائه دهند، به  ای  گسترده   مقرون به صرفه های  توانند را حل ، می FIspace، همچین پلت فرم  SaaSو رویکردهای  

بهینه سازی    :کند بعد کنترل زنجیره تامین مجازی فراهم می   ا. این توسعات مبنایی را برای سطحهSMEخصوص برای  

تامین مواد  زنجیره    ،زنجیره تامین مجازی، راه حل و پشتیبان تصمیم بر اساس مجازی سازی آنالین اشیا. در نهایت

ند نتوااشیای مجازی هوشمند می   آن   ه درد کخود تطبیق ده تبدیل شو تواند به یک سیستم خود مختار،  می   غذایی

 .د نراه دور انسان تصمیم بگیراز در محل و  ه مستقیم حتی بدون مداخل ود،  نعمل کن

 

 تشکر و قدردانی 

  و موسسه هلندی برای پیشرفت لجستیک  857  623این کار توسط چارچوب هفتم جامعه اروپایی تحت کمک مالی  

(DINALOG )    20102034تحت اعطایR    حمایت شد. همکاریFIspace    وVinc3i   نیز بدین وسیله تایید

 گردد. می 



 

 

 



 


