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 چکیده :

رایانش  مزیت رقابتی برای شرکت ها می شود .باعث ، امروزه به کارگیری فناوری های نوین و به روز در کسب و کار 

بهبود عملکرد و  باعث ، پذیر و آسان به منابع محاسباتی انعطاف دسترسی طریق از یکی از فناوری هایی است که 1ابری

تامین یکی از حوزه های گسترده و نیازمند منابع محاسباتی فراوان زنجیره  مدیریت شرکت ها می شود . در کاهش هزینه

مشکل در زنجیره تامین به سرعت باعث برای بسیاری از تولید کنندگان محدودیت منابع فناوری اطالعات  می باشد .

دن سرعت انجام این نوع محدودیت ها و باال بررفع سنتی باعث بکارگیری رایانش ابری در زنجیره تامین  .تامین می شود

های پیاده سازی و سرویس یانش ابری و مدل فرآیند های مختلف زنجیره می شود . در این مقاله ابتدا مقدمه ای از را

چارچوبی جامع برای انتقال از زنجیره تامین  مین ابری را تعریف می نماییم و. سپس زنجیره تا گرددبیان می  دهی آن ،

برای ی زنجیره تامین ، الزامات و نیازمندی ها پیشنهادی چارچوبدر  سنتی به زنجیره تامین ابری ارائه می کنیم .

 در نهایت نیز یک مدل عمومی برای پیاده سازی مفهوم ابر در زنجیره تامین مهاجرت به یک محیط ابری بیان می شود .

  می گردد . ارائه

 ، زنجیره تامین ابری زنجیره تامین سنتیرایانش ابری ، مدیریت زنجیره تامین ،  کلمات کلیدی :

                                                           
 ذکر شده است . مانند : رایانش ابری ، محاسبات ابری و پردازش ابری   cloud computingدر منابع مختلف ترجمه های متفاتی از  1 



 مقدمه : 

رایانش ابری یک فناوری به سرعت در حال تحول می باشد که شرکت ها برای بدست آوردن بهره وری بیشتر باید از آن 

درصد رشد داشته  11فناوری های جدید مانند رایانش ابری در هر سال حدود امروزه سرمایه گذاری در . استفاده نمایند

 4114به دو برابر سال  4112نشان می دهد میزان استفاده از رایانش ابری در سال  IBMتحقیقات جدید شرکت  است .

  تاریخ در طول عمده های پیشرفت از یکی بالقوه طور به گذشته سال چند طول در ابری محاسبات تکامل  . ]1[می رسد

باعث شده است تا در بسیاری از صنایع و حوزه ها ، شاهد استفاده  روند رو به رشد رایانش ابری.  ]4[بوده است محاسبات

، مدیریت زنجیره تامین باشد  یکی از حوزه هایی که رایانش ابری در آن بسیار مفید و کاربردی میاز این فناوری باشیم . 

در  ها شرکتنوسان است ، به همین دلیل  و در حال تغییرشرایط بازار به سرعت  و مشتریان های امروزه خواسته ، است .

رایانش ابری راه حلی مناسب برای پاسخگویی به این شرایط .  ]3[هستندتر  پویا تامین زنجیره یک اندازی راه برای تالش

  است . زنجیره تامین در جدید

 

 رایانش ابری :مروری بر ادبیات 

 گروهی یا و سرویس یکابر در جامع ترین تعربف برای دانستن مفهوم رایانش ابری ابتدا باید بدانیم ابر به چه معناست . 

بر روی  ، با قابلیت توسعه و اطمینان باال،به عبارت دیگر ابر ، منابع یا سرویس های مورد نیاز کاربر.  ]2[است  خدمات از

رایانش ابری یا محاسبات ابری ارائه شده است که چندین مورد از . تعریف های متعددی برای  ]5[بستر اینترنت می باشد

 آنها در جدول زیر گرآوری شده اند .

 تعاریف رایانش ابری – 1جدول شماره 

 منبع نویسنده تعریف

 هر در و می شود ارائه خدمات عنوان به محاسباتی منابع آن در که است جدید مدل یک

 .است دسترسی قابل اینترنت طریق از جهان ی نقطه

Martinez   و

 همکاران

]6[ 

رایانش ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق 

فضای ها، سرورها، ای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی )مثل: شبکهشبکه به مجموعه

ها( که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به های کاربردی و سرویسسازی، برنامهذخیره

به سرعت فراهم شده یا آزاد  کننده سرویسمدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم

 .)رها( گردد

 

Mell و 

Grance 

]7[ 

روی اینترنت را با پیشنهاد منابع یک راه حل موثر که افزایش تقاضا برای استفاده از منابع 

ذخیره سازی و پردازشی قدرتمند کنترل می کند )به عنوان خدمات بر پایه تقاضا (و باعث 

 
Younis  و

]1[ 



 همکاران کاهش هزینه و افزایش بهره وری می شود .

 سخت کامپیوتری، های ساخت زیر آن در که است غالب تکنولوژی یک ابری محاسبات

 ارائه می شود . نیاز مورد که زمان هر و کجا هر در خدمات و افزار نرم افزار،

 
Khalid Jamal 

 و همکاران

]9[ 

 و افزار منابع ، نرم آن موجب به که است، اینترنت بر مبتنی محاسبات ابری محاسبات

می  ارائه تقاضا حسب بر دستگاه دیگر و کامپیوتر برای گذاشته شده ، اشتراک اطالعات به

 شود . مانند برق 

Damodaram 
و 

Ravindranath 

]11[ 

 Damodaram محاسباتی که خدمات و محل ذخیره سازی آن ، روی اینترنت فراهم می شود .
و 

Ravindranath 

]11[ 

رایانش ابری یکی از ابزار های محاسبات است که در آن سخت افزار ، نرم افزار ، فضای 

 نیاز و بر پایه اشتراک گذاری ساخته می شود .ذخیره سازی و بستر بر حسب 

Prashant R 
Nair 

]11[ 

رایانش ابری یک مجموعه بزرگ از منابع یک نوع می باشد که هدف نهایی آن انجام تمام 

 تقاضا های کاربر است  .

Leukel  و

 همکاران

]14[ 

 

مدل  3مدل استقرار و  2ویژگی کلیدی ،  5ابرها دارای   (NIST 1بر طبق تعریف موسسه ملی استاندارد و فناوری )

سرویس هستند . باید دقت شود در مدل هایی که برای کاربرد رایانش ابری در زنجیره تامین ارائه می شود این موارد 

 رعایت شود . پس به صورت اجمالی این موارد را ذکر می کنیم :

 

 : ]2[ابرها کلیدی های ویژگی

بدون دخالت دستی مدیر یا اپراتور و به صورت  باید به کاربران : سرویس دهی 4اتوماتیک سرویس دهی .1

 . انجام گیرد خودکار

: امکانات و منابع روی شبکه موجود باشند و کاربران از هر طریقی )موبایل 3دسترسی به شبکه گسترده  .4

 ،لپ تاپ ، تبلت و ...( بتوانند از آن استفاده کنند .

، زمانی که یک منبع توسط کاربر استفاده مشتریان نیاز های یکسانی ندارند :  2منابع اریبه اشتراک گذ .3

 نمی شود به جای اینکه بی کار باشد در اختیار سایرین که به آن نیازمند هستند قرار بگیرد .

                                                           
1 The National Institute of Standards and Technology 

2 On-Demand Self-Service 

3 Broad Network Access 
4 Resource Pooling 



گسترش ابرها باید این ویژگی را داشته باشند تا با افزایش درخواست به سرعت :  1سریع ارتجاعقابلیت  .2

 یابند تا همه درخواست ها پاسخ داده شوند و پس از آن منابع برای استفاده دیگران دوباره آزاد گردنند.

: سرویس هایی که کاربران از آن استفاده می کنند باید قابل اندازه  4سرویس های قابل اندازه گیری .5

  زینه پرداخت کنند .کاربر به همان میزان که از خدمات استفاده می کنند ه گیری باشند تا

 

 : ]13[پیاده سازی های مدل

 قابل ابر فضای به دسترسی و اینترنت به اتصال با مشترک هر توسط عمومی های ابر : 3عمومی ابر .1

 .است دسترسی

و دسترسی به آن فقط  و ایجاد می شود خاص سازمان یا گروه یک برای خصوصی ابر : 2خصوصی ابر .4

 . توسط همان گروه میسر می باشد

دارند ، به اشتراک گذاشته  مشابه ابر به نیاز که سازمان چند یا دو میان کهی ابر : 5)انجمنی( گروهی ابر .3

 . می شود

 به وجود می آید . نوع از ابرهای ذکر شده در باال دو حداقل از ترکیب ترکیبی ابر : 6)آمیخته(ترکیبی ابر .2

 

 مدل های سرویس دهی :

رنامه های کاربردی که بر روی زیرساخت های در این مدل ب : (SaaS 7) سرویس عنوان به افزار نرم .1

نرم افزار به عنوان سرویس اصلی ترین و محبوب ترین .  ]7[ابری وجود دارد به کاربران ارائه میگردد 

 . ]2[خدمت رایانش ابری می باشد و بزرگترین سهم  استفاده را در میان سایر مدل ها دارد 

تمام منابع و نیازها برای ساخت برنامه های  ،این سرویس ابر:  (PaaS 1سرویس )بستر به عنوان  .4

   . ]12[کاربردی را به طور کامل و بدون نیاز به دانلود یا نصب نرم افزاری فراهم می کند 

                                                           
1 Rapid Elasticity 

2 Measured Service 
3 Public Cloud  
4 Private Cloud  
5 Community Cloud  
6 Hybrid Cloud  
7 Software as a Service 
8 Platform as a Service 



این مدل زیرساخت های اساسی را برای کاربران فراهم می آورد :  (IaaS 1زیرساخت به عنوان سرویس ) .3

جازی ، شبکه ، فضای ذخیره شامل : ماشین های فیزیکی ، ماشین های ممی تواند . این سرویس ها 

 . ]7[و ]2[باشد سایر منابع پردازشی  و یا ترکیبی از این موارد سازی و

فرآیند جدید ارائه می شود .  سرویس تخصصی ترت مدل های محاسبات ابری به سرعت در حال پیشرفت است و به سرع

 به ها داده و 3سرویس یک عنوان به امنیت، 2سرویس عنوان به سازی ذخیره  ، ]15[ عنوان سرویسکسب وکار به 

ق می باشد و سه مورد فوهمان  ی اصلیمدل ها البته الزم به ذکر است نمونه هایی از آن می باشد .  ]1[ 4سرویس عنوان

 یکی از آنها نام می برند .به عنوان زیر سرویس را سایر موارد 

 

 رایانش ابری در زنجیره تامین :

کرد و شرکت های بزرگی چون گوگل ، آمازون ، مایکروسافت و رایانش ابری جنبه تجاری پیدا  4117سال  اواخر در

 آوری فن کارگیری بهرا آغاز کردند .  زنجیره تامین خود روی آن را در بخش های مختلفسرمایه گذاری  ،فیس بوک 

 ساده، عملیات گذاری، سرمایه در جویی صرفه قبیل از متعددی این شرکت ها مزایای تامین زنجیره در ابر بر مبتنی

 را به همراه داشت . پایداری در تولید همچنین و زمان صرفه جویی درپذیری، مقیاس

ف آن نمی گذرد . ابتدا بهتر است از بین تعریف های چند سال بیشتر از تعریمفهومی جدید است که  5زنجیره تامین ابری

؛  تا تعریف زنجیره تامین ابری ملموس تر شود را برگزنیم 1999و همکاران ، در سال  Tsayمتعدد زنجیره تامین تعریف 

ت مالی به همدیگر کاال ، اطالعات و یا جریانادو یا تعداد بیشتری از گروه ها می باشد که به وسیله جریان  ، مینزنجیره تا

به وسیله ارائه خدمات  دو یا تعداد بیشتری از گروه ها می باشد که ، . در نتیجه زنجیره تامین ابری]16[مرتبط می شوند

 .]17[ عات مربوطه و جریانات مالی به همدیگر مرتبط می شوند ابری ، اطال

 

 

 

                                                           
1 Infrastructure as a Service 
2 STaaS 
3 SECaaS 
4 DaaS 
5 Cloud supply chain 



 مهاجرت از زنجیره تامین فعلی به زنجیره تامین ابری

قبل از تعویض از حرکت به سوی زنجیره تامین ابری سبب کاهش هزینه ها در عین افزایش بهره وری می گردد ، اما 

 شرکت باید تمام عوامل برای پیاده سازی تکنولوژی ابر در زنجیره تامین ، یسنتی به زنجیره تامین ابر تامینزنجیره 

هر شرکتی که قصد   ارائه داده اند 4114در سال  1و همکارانش "لی زو"در چهارچوبی که .  ]1[خود را بررسی کند

 .]11[  توجه قرار دهدمورد مرحله را باید شش ، را دارد  سمت رایانش ابریبه  مهاجرت از مدیریت زنجیره تامین کنونی 

: شرکت  باید فعالیت های اصلی خود را بشناسد و تصمیم بگیرد که کدام بخش از فعالیت  استراتژی ابرساخت  .1

  ها را باید بر پایه ابر به شرکت های ارائه دهنده خدمات بسپارد و درحقیقت برون سپاری کند .

 بازار می باشد . فضای دهندگان خدمات در:  به معنی جستجو و ارزیابی ارائه  تحقیقات در بازار .4

 SaaS ،  PaaS ، IaaS: ، یعنیارائه دهندگان سه سروس اصلی بهترین : انتخاب انتخاب ارائه دهنده خدمات .3

ریسک یکی از نگرانی های اصلی برای پیاده سازی زنجیره تامین ابری می باشد که باید در :  مدیریت ریسک .2

 بسیار حائز اهمیت می باشد .  از مشاوره و توصیه های کارشناساناستفاده  بگیرد .طول پروژه مورد توجه قرار 

 زنجیره تامین ابری وجود دارد : اجرای سه مدل پایه برای:  اجرامدل  .5

 . تاکید دارد SaaSالف ( مشتری گرا : این سیستم بر مدل 

 بحث می کند .  IaaS: این سیستم درباره مدل   ب ( ابر گرا

 استفاده می کند . PaaS مدل و معموال از نفوذ می کندهر دو مدل مشتری گرا و ابر گرا  در ترکیبی :ج ( 

 پیاده طرح.است کار و کسب نوع هر برای مهم تصمیم یک ابر از زنجیره تامین به : حرکت طرح پیاده سازی .6

 مدیریتی تعامل مشارکت، میزان انسانی، منابع بودجه، : ی مانندمسائلبه . باشد شده طراحی دقت به باید سازی

 و زمان بندی باید رسیدگی شود .

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Li Zhou et al 



 چارچوب پیشنهادی

چهارچوبی جدید برای مهاجرت از زنجیره خالی می باشد ، پس  قبلی رچوبانظر می رسد جای برخی اقدامات مهم در چ

 تامین سنتی به زنجیره تامین ابری به این صورت ارائه می گردد :

 

 

 

 

 

 : چهارچوب پیشنهادی برای مهاجرت از زنجیره تامین فعلی به زنجیره تامین ابری 1شکل 

 

شناخت صحیحی از مفهوم و ویژگی های ابر داشته باشد و همچنین باید مدیر زنجیره تامین ابتدا  ، در اولین مرحله

بسیار مهم می باشد چرا که دید اشتباه و ناقص این مرحله شناسایی کند. را الزامات فنی برای انتقال زنجیره تامین به ابر 

پس از آنکه تمامی خصوصیات  نسبت به مزیت ها و محدودیت های مدل ابری می تواند آینده شرکت را به خطر بیاندازد.

مورد ، مدل جدید بررسی گردید باید تمامی فعالیت های بخش های مختلف زنجیره ، از تامین کننده تا مصرف کننده 

همانگونه که در مدل پیشین ذکر شده است باید مشخص شود که کدام فعالیت ها قابلیت اجرا بر پایه  رار گیرد .بررسی ق

استراتژی  . پس از انجام دو مرحله قبل باید را دارا می باشند و بر اساس آنها مراحل بعدی بررسی شود ابر و برون سپاری

مشخص می شود که شرکت با تغییر جدید و حرکت به سوی راه زنجیره تامین ابری مشخص شود. در این مرحله  نقشهو 

در مرحله چهارم نوع ابر مورد نیاز برای استراتژی تدوین شده مشخص می  دنیای ابرها ، به چه اهدافی خواهد رسید .

ابرها را برگزید )عمومی ،  سته به ویژگی آن ، نوع خاصی ازو ب ، شود . الزم به ذکر است می توان برای هر بخش از زنجیره

.  چند مدل انتخاب می شود یا یک و SaaS  ،PaaS  ،IaaSخصوصی ، گروهی ، ترکیبی( .پس از آن از بین مدل های  

 .]19[ جدول زیر مصرف کننده هدف برای هر یک از مدل ها را نشان می دهد 
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پس از آنکه نیازمندی ها برای پیاده سازی زنجیره تامین ابری در مراحل قبل مشخص گردید ، حال جستجو و تحقیق 

باید شروع شود . شرکت ها باید از جهات مختلفی مانند : اعتبار و شهرت شرکت برای یافتن بهترین ارائه دهنده خدمات  

و ... مورد ارزیابی های دقیقی قرار  1سرویس ، ثبات مالی ، امنیت ، تکنولوژی تهیه نسخه های پشتبان ، توافقنامه سطح

برای انتخاب می توان از روش هایی  .]11[بگیرند و در نهایت بهترین ارائه دهنده سرویس برای زنجیره تامین انتخاب شود

در مرحله هفتم باید خطرات کار مورد بررسی قرار گیرد و برای آنها راه حل  فازی استفاده نمود . AHPیا  AHP 4مانند 

هایی از پیش تعیین شده ارائه داد . در طول اجرای پروژه ی زنجیره تامین ابری ممکن است مشکالتی رخ دهد ، سیستم 

قابله با آنها را بداند تا دچار سردرگمی نشود . مرحله هشتم از چارچوب پیشنهادی ، یکی از موارد مهمی است باید روش م

که در اکثر مقاالت به آن اشاره ای نشده است . یکی از موضوعات اساسی که باید  زنجیره تامین حوزه وسیعی است و 

 نیرو های انسانی زیادی را در بر می گیرد . 

از حصول تمامی موارد قبل اطمینان حاصل شد ، می توان به سوی زنجیره تامین ابری حرکت کرد  و فعالیت  پس از آنکه

ها را یک به یک جایگزین نمود . در طول اجرای پروژه باید تمامی نکات فنی رعایت شود و از کارشناسان خبره در این 

های الزم از سوی شرکت ارائه دهنده سرویس ارائه شود . طی امر استفاده گردد . پس از اجرای پروژه نیز باید پشتیبانی 

قراردادی که قبال منعقد شده است باید تمامی سرویس های پشتبانی الزم ، برای بعد از اجرای پروژه ذکر شده باشد تا 

 مدیر زنجیره تامین از بابت مشکالت بعدی و خرابی های احتمالی آسوده خاطر باشد .

 

 مدل پیشنهادی

ارائه می گردد زنجیره تامین  برای پیاده سازی مفهوم ابر در عمومی مدل یک زیردر   

  

                                                           
1 SLA 
2 Analytical Hierarchy process 



 

مدل پیشنهادی عمومی:  4شکل   

 

میان آن ها ابر  ، تامین کنندگان و تولید کننده داری نیاز های مشترکی می باشد ارتباط بین از آنجایی که

. واحد های توزیع و انبار بر خالف تامین کنندگان معموال زیر مجموعه ای از  گروهی در نظر گرفته شده است

ونه که بیان گردید کاربرد ابر خصوصی برای استفاده داخلی سازمان ، از سویی همانگ خود تولید کننده می باشند

یک ابر می توان  این سه واحد میانبه همین دلیل   برخوردار است ؛ نیز و کنترل بیشتریمی باشد که از امنیت 

درون قرارگیری تجهیزات به دلیل  گیری از ابرهای خصوصیبهره البته الزم به ذکر است.  ایجاد نمود خصوصی

مشکالت ایجاد و نگهداری را به همراه دارد. یک راه حل میانه برای دوری از مشکالت ابرهای  ، مرزهای سازمان

است. ابر  ابر خصوصی مجازی ، استفاده ازاین نوع ابر هامند شدن از مزایای خصوصی و در عین حال بهره

فاده اختصاصی یک سازمان کنار ستخصوصی مجازی بخشی از زیر ساخت یک ابر عمومی است که برای ا

ست مشتری کنترل جریانات و دید کلی مدیر و همچنین اخذ درخواابر ترکیبی نیز برای  . ]43[ شوده میتشاذگ

پس از ثبت درخواست ، گزارش به ابر خصوصی رسیده و سه و پاسخ گویی به آن در نظر گرفته شده است . 

دهتولید کنن ابر گروهی  

1 تامین کننده سطح  

 ابر خصوصی

1 تامین کننده سطح شرکت ارائه دهنده  

 خدمات ابری

ترکیبیابر   

 مدیر

نزنجیره تامی   
 مشتری

 

 انبار

 توزیع



 سپس.  به صورت همزمان از آن اطالع پیدا می کنندواحد های انبار ، توزیع و تولید،  ؛ یعنی واحد مربوطه

پاسخ  به درخواست )با توجه به موجود بودن یا نبودن محصول مورد نظر مشتری( این سه واحد توسط یکی از

، تامین نیز  مدیر زنجیره داده می شود . پاسخ به ابر ترکیبی ارسال شده و مشتری آن را مشاهده می کند .

، آنالیز های الزم هماهنگی  عالوه بر زنجیره تامین نظارت داشته باشد و توسط همین ابر ترکیبی می تواند بر کل

 برای بهبود زنجیره را انجام دهد .

 

 نتیجه گیری :

 مدل های بردناز بین  پتانسیل و خواهد نمود گروه های مختلف ایجاد  برای جدیدی های فرصت استفاده از رایانش ابری

دسترس تر کردن  در ساده سازی فناوری و ، هدف رایانش ابری استراتژی های جدید را دارد. و ایجاد موجود کار و کسب

سوی  گردد . از کسب و کار میبه کارگیری آن در بخش های مختلف زنجیره تامین باعث پیشرفت آن است . بنابراین 

تنها در برخی از زمان های سال حجم ترافیک داده ای و پردازشی به اوج می  ، تامینهای در بسیاری از زنجیره  دیگر

برای تمام مدت ، منابع نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز  نیازی نیست که دیگر ، با به کارگیری رایانش ابری .رسد 

، بلکه با استفاده از مدل های مختلف این  دنسال خریداری و نگهداری شود و هزینه زیادی را به سازمان تحمیل نمای

تولید کنندگان  بسیاری از به طور کلی برایفناوری می توان در ازای هر بار استفاده هزینه مربوطه را پرداخت نمود . 

. ]41[تامین می شود  باعث مشکالت فراوانی در زنجیره و  یک دغدغه اساسی می باشد اطالعات محدودیت منابع فناوری

تمام این موارد حاکی از این است که زنجیره رد رایانش ابری به زنجیره تامین می تواند راه گشای این مسئله گردد . رویک

ید به سمت ابری شدن گام برداند . انقال از زنجیره تامین سنتی به با ، برای بقا های تامین در آینده ای نه چندان دور

چارچوبی تعریف شده انجام گیرد تا شرایط جدید متضمن بهره وری بیشتر سازمان زنجیره تامین ابری باید با دقت و طی 

  گردد .
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