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 چکيده
فناوری اطالعات و ارتباطات در عرصه های گوناگون موجب ایجاد پیشرفت های زیادی در آن 

محیط ها شده است یکی از این حوزه ها ، فضای کسب و کار است که موجب ایجاد رویکرد کسب 

و کار الکترونیکی شده است در صنایع تولیدی که کاال و محصوالت صنعتی طراحی و ساخته می 

تولید . ارگیری سیستم کسب و کار الکترونیکی موجب فناوری تولید الکترونیکی شده است شوند بک

الکترونیکی با بکارگیری کارآ و اثر بخش سیستم های مدیریتی و مهندسی تولید و با یکپارچگی 

کلیه سیستم ها ، فرآیندها ، تجهیزات ، منابع انسانی و سایر عوامل دخیل در تولید موجب ایجاد 

در . دایم جدیدی در عرصه تولید صنعتی شده و کارخانه های الکترونیکی را بوجود آورده است پارا

این مقاله قصد داریم به منظور توسعه دانش تولید الکترونیکی به تشریح برخی از ابعاد و ویژگی 

اه تولید های تولید الکترونیکی نظیر الزامات ، ابزار ها و توانمندسازها ، اهداف کارکردی و نقشه ر

 .الکترونیکی بپردازیم

 کسب و کار الکترونیکی؛ فناوری اطالعات ؛ تولید الکترونیکی :واژگان کليدي
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 مقدمه            

در محیط رقابتی امروز شرکت ها به دنبال استراتژی های تولیدی می گردند که موجب ارتقاء عملکرد آن ها در مواجه با             

لذا ارزش . این قابل درک است که رضایتمندی مشتری اثر مستقیمی بر سود آوری شرکت دارد. توقعات روز افزون مشتریان گردد

به خصوص پاسخ بی درنگ به تقاضای مشتریان .ه شرکت های تولیدی شده است خلق شده برای مشتری موضوع اصلی مورد توج

و پاسخگویی بی درنگ به تقاضا های مشتریان فقط از طریق یکپارچه سازی فناوری .یک فرصت رقابتی مهم محسوب می گردد

این فلسفه نهفته در تولید . دند پیشرفته تولید میسر می شود که از طریق اینترنت اجزای کسب و کار الکترونیکی یکپارچه می گر

در حال حاضر شرکت های تولیدی با جهانی سازی و شرایط رقابتی فروش مواجه  (Kai cheng, 2008).   الکترونیکی می باشد

یه مواد برنامه ریزی ، ته هستند و تولید الکترونیکی قادر به پوشش تمام ابعاد تولید کاال نظیر سفارش ، فروش ، طراحی ، بازار یابی ،

 Firdaus Mohamed)می باشد ..... توسعه استراتژی و ،خدمات مشتری ، توسعه محصوالت جدید،ارتباط با تامین کنندگان ،

Sahid , 2004)  به  دلیل نفوذ و تاثیر فناوری اطالعات ، فناوری ساخت و تولید به نقطه ی عطف خود رسیده است تا آنجا که

بروز رسانی پویای اطالعات و دانش در مورد توانمندی ها ، محدودیت ( 1932صوفی ، )یاد کنندبرخی از آن به عنوان عصر ساخت 

ها و تغییرات دارایی های تولید برای تامین کنندگان مختلف موجب ضمانت اتخاذ تصمیم گیری برای برون سپاری خدمات در هر 

م سفارشات مشتریان بطور خودکار در زنجیره تامین ، ایجاد مرحله از طراحی می گردد به عالوه نولید الکترونیکی توانایی انجا

ارزش اصلی . را دارد .. سطوح بی نظیر سرعت ، انعطاف پذیری و قابلیت رویت فرآیند تولید ، کاهش انبارداری ، ظرفیت اضافی و 

یی پردازش و تامین کنندگان یک سیستم تولید الکترونیکی ناشی از قدرت تصمیم گیری بالدرنگ در میان طراحان محصول ، توانا

همچنین تولید الکترونیکی با بهره گیری از سیستم های کسب و کار الکترونیکی کلیه مولفه های  (SME , 2002)می باشد 

کسب و کار شامل همه تامین کنندگان ، شبکه های خدمات رسانی به مشتریان و بخش های تولید را از طریق استفاده از ابزارهای 

مبتنی بر وب و فناوری های نامحدود یکپارچه می کند تولید الکترونیکی توانایی مونیتور کردن تجهیزات کارخانه ، محاسباتی 

تصمیم گیری بالدرنگ با یکپارچه سازی سیستم های تولید و برنامه های سطوح باالیی سازمان را دارد شکل زیر این موضوع را به 

  (Lee, J. , 2003) نمایش در آورده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم تولید الکترونیکی نگرشی جامع به کلیه اجزاء و مولفه های تولید صنعتی دارد و در برگیرنده کلیه محاسن رویکردها و 

فناوری های پیش از خود می باشد  ،  تحقیق انجام شده بر روی شرکت های تولیدی که اقدام به پیاده سازی تولید الکترونیکی 

یکپارچگی توليد الکترونيکی در سيستم کسب و کار الکترونيکی  – ۱شکل 

 صنعت 
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، تولید چابک و شش سیگما  MRP IIکرد عملکرد بهتری نسبت به استفاده از رویکردهایی نظیر کرده بودند نشان داد که این روی

 Greeff, G, and Ghoshal,2004))آورده شده است  1داشته است که نتایج این تحقیق در جدول 

 

 
 

 

 الکترونيکیسير تکاملی توليد  -۱

در دهه های اخیر مدل غالب سیستم های تولید بر اساس تولید انبوه بود ، استاندارد سازی فرآیندها و قطعات روش صرفه به 

اما باعث محدودیت در انعطاف پذیری و سفارشی سازی گردید حرکت به ( Fu and Jiang , 2009)مقیاس را دست یافتنی نمود

فارسیجانی و )گردید ، شد 1باعث ایجاد مفاهیم جدیدی که مبدا مدیریت کیفیت 1331و  1391سمت برون سپاری در دهه 

گردید و سیر  9و تولید چابک 2ترکیب روش های مختلف تولید باعث ایجاد مدل های تجاری مهندسی همزمان (  1939همکاران ، 

مالحظه می کنید از  2همانگونه که در شکل . ر نمود را میس 21تکاملی رسیدن به رویکرد فناوری تولید الکترونیکی در آستانه قرن 

 .به بعد تمرکز تولید بر فناوری تولید الکترونیکی بوده و تمرکز کیفیت بر زمان خرابی نزدیک به صفر می باشد  2111سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

در واقع تولید الکترونیکی بستر ایجاد یک نوع ترکیب از روشهای تولید است که شبکه ای از تامین کنندگان ، تولیدکنندگان و 

  (Gerhard Greef , 2004)مصرف کنندگان بر روی شبکه اینترنت، اینترانت و یا اکسترانت را به یکدیگر متصل می نماید 

                                                           
1
 Quality Management 

2
 Concurrent Engineering  

3
 Agile Manufacturing  

   مقایسه نتایج رویکردهاي قبلی توليد با توليد الکترونيکی -۱جدول 

  (Koç, M. and J. Lee , 2002)تحوالت فناوري هاي توليد - ۲شکل 
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 اهداف و کارکردهاي توليد الکترونيکی  -۲

 : اهداف و کارکردهای اصلی تولید الکترونیکی عبارتند از
 .فراهم سازی فرآیند تبادل اطالعات بصورت شفاف ، یکپارچه و خودکار برای ایجاد محیط یکپارچه اداره اطالعات   -الف

 .د ترکیبی تکنیک های پیش بینی نگهداری از ابزارها و دستگاه ها بهبود کارکرد دارایی های محیط کارخانه با استفاده از رویکر -ب

 .برقراری ارتباط بین کلیه عملیات مدیریت زنجیره تامین و بهینه سازی بهره برداری از دارایی ها  -ج

 تحویل خدمات به مشتری توسط آخرین متدهای هوشمند پیش بینی و فناوری های پیشرو -د

 (Firdaus Mohamed Sahid , 2004) 
 

 الزامات و نيازمندیهاي توليد الکترونيکی  -3

 باشند ۱باید فرآیندهاي توليد و کسب و کار همگام -3-۱

تولید الکترونیکی باید قابلیت مشاهده اطالعات تولید را به منظور بهینه کردن عملکرد ، ارتقاء پاسخگویی و مدیریت هزینه ها ارتقاء 

 .بطور مستمر موجب بهبود عملکرد شود دهد و با اهرم کردن داده های تولید

 همکاري در زنجيره تامين  -3-۲

کارخانه ها نیاز دارند تا از سیستم های طراحی زنجیره تامین و سیستم های تدارکات برای بهبود عملکرد زنجیره تامین استفاده 

بی درنگ به منظور درک تقاضای واقعی است  هدف از بکارگیری این اطالعات پیش بینی تقاضا نیست بلکه برقراری ارتباط. نمایند 

 .همچنین تبادل اطالعات بی وقفه در شبکه تجاری و همکاری در فروشگاه ها و تبادالت تجاری دارای اولویت باالیی می باشد

 فرآیندهاي درون و برون سازمانی کسب و کار و خودکار سازي جریان کار  -3-3
ند که به آنها این امکان را می دهد تا بالفاصله بتوانند اتفاقات درون کارخانه را مشاهده مدیران تولید نیازمند ابزار جدیدی هست

کرده و توانایی تاثیر گذاری بر روی آنها برای خلق ارزش را داشته باشند  همچنین الزم است فرآیندهای کسب و کار و جریان کار 

 .در سازمان و در طول زنجیره تامین خودکار باشند 

 العات کارخانه و داشبورد ابزارهاي تجزیه و تحليل اطالعات  اط -3-4
ابزارهای جدید به مدیران تولید الکترونیکی این اجازه را می دهد تا اطالعات را از سیستم های مختلف درون سازمان مشاهده کنند 

 .و نتایج را با شاخص های عملکرد موجود تفسیر نمایند 

 در ميان کليه بخش هاي همکاري یکپارچه سازي فرآیند طراحی -3-5
فرآیندهای تولید قبل از شروع به کار خط تولید آغاز به کار می کنند ابزارهای جدید مبتنی بر اینترنت موجب پشتیبانی از طرح 

 .همکاری و فرآیندهای مهندسی هستند 

 تبادل اطالعات دو طرفه با تامين کنندگان و مشتریان  -3-6

ها بر پایه توانایی برنامه ریزی کارها بصورت بالدرنگ بر طبق سفارشات پذیرفته شده و هماهنگی برای  اساس همکاری در کارخانه

تحویل مواد مورد نیاز برای تولید طبق برنامه ریزی زمانی می باشد این کار نه تنها با اشتراک اطالعات با تامین کنندگان بلکه با 

 (Sudhindra Kulkarni & Vinayak Oak , 2004).  ری دو طرفه می باشدمشتریان از طریق فرآیندهای تولید بوده و ام

 

 ابزارهاي توليد الکترونيکی  -4

ابزارهای تولید الکترونیکی .پیاده سازی ابزار تولید الکترونیکی صرف نظر از اندازه شرکت موجب صرفه جویی در هزینه ها می گردد 

نواحی که ابزار تولید الکترونیکی نیاز است تا . فرآیند تولید الکترونیکی می باشند قادر به برقراری ارتباط بین ماژول های مختلف 

 :توسعه پیدا کنند در لیست زیر آمده است 

 

 

 

                                                           
1
 Synchronize  



   5 -51، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 
 

 ابزار پيش بينی -4-۱

غیر از داده های جمع آوری شده ، الزم است ابزار معینی  توسعه داده شوند که قابلیت پیش بینی یا آشکارسازی تغییر در قسمت 

های مختلف ماشین ، نقص عملکرد و رو به خرابی رفتن دستگاه ها را داشته باشند توسعه ابزاری که این ابعاد را مونیتور نمایند 

 .خواهد شد  1منجر به ایجاد سیستم پیشرفته عارضه یابی الکترونیکی

 ابزار بهينه سازي -4-۲

زمان و هر مکان در کارخانه جمع آوری می نماید با این وجود نیاز به ابزار از آنجائیکه تولید الکترونیکی ، داده های مرتبط را در هر 

به عنوان مثال این . توسعه یافته ای است که بتواند داده ها را بهینه سازی کرده تا نتایج آن به راحتی قابل مطالعه و بررسی نماید

 .و میزان خرابی آن در تماس با هر نوع ماده را نشان دهدابزار ها باید قادر باشند تا عملکرد یک دریل را بر حسب زمان ، دما 

 ابزار تبدیل داده و اطالعات -4-3
میزان زیادی از داده های خام گردآوری شده در طول فرآیند تولید بدون استفاده است مگر اینکه داده های جمع آوری شده به 

بهتر این موضوع به یک مثال ساده در زیر توجه نمایید اطالعات مفیدی جهت مونیتور کردن یک سیستم تبدیل شود برای درک 

مد  CNCرا در نظر بگیرید که به اینترنت متصل شده است اینجا ایده مونیتور کردن سالمت ابزار یک ماشین  CNCیک ماشین 

 .نظر است این تکنیک می تواند جهت کالیبره کردن یک ماشین از طریق اینترنت بکار گرفته شود

۲ي همگام سازيابزارها -4-4
 

همگام سازی یک ابزار مهم در محیط تولید الکترونیکی است که از گروه های مختلفی نظیر مشتریان ، تامین کنندگان و 

تولیدکننده ها در جایی که نیاز است اطالعات دست اول به صورت اورژانسی  به گروه ها ارسال گردد پشتیبانی می کند  به عنوان 

( صاحب کارخانه)به جایگزینی داشته یا ابزار فرسوده و مستهلک شده باشند ، اطالعات ابتدا از طرف تولید کنندهمثال اگر ابزار نیاز 

به تامین کننده یا سازنده ابزار ارسال می گردد همچنین ابزار جدید ارتباطی  بهره وری ، سودآوری و سرعت بازاریابی و انعطاف 

پیام : تعدادی از ابزار های مشترک انتقال پیام در تولید الکترونیکی عبارتند از . دهد  پذیری برای تولیدکنندگان  را افزایش می

 (Lee, J , 2001)کوتاه ، ایمیل ، بلوتوث ، وای فای ، فکس و ارتباط مادون قرمز 

 توانمند ساز هاي توليد الکترونيکی  -5
جذب سریع فواید ناشی از تولید الکترونیکی توسط تولید  دوازده توانمند ساز کلیدی در تولید الکترونیکی شناسایی شده که موجب

 :کننده ها می گردد 

 فناوري پيشرفته توليد -5-۱
شامل یک طیف وسیع از فناوری های فرآیند اتوماتیک کنترل شده توسط رایانه به منظور پشتیبانی از امور تولید می 

 (M.Koc, J. Ni, J. Lee et al, 2005)باشد

 مند سازي شده مبتنی بر وب فناوري توان -5-۲

به منظور پاسخ سریع به تغییرات در بازار ،فناوری و مشتریان ،خدمات و فناوری های مبتنی بر وب جهت یکپارچه سازی و 

 Giret, A., and)هماهنگ کردن اطالعات جمع آوری شده از درگاه های مشتریان ، بازار ها و تکنولوژی های مورد نیاز است

Botti , 2010) 

 سهام داران و سيستم تعاملی -5-3
مشارکت سهامداران موجب اطمینان از صحت داده های ورودی و روان بودن ترافیک اطالعات در جریان می باشد به ویژه نرم افزار 

 ¸M. Koc)مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر وب که می تواند به مدیریت بدون محدودیت زمانی و مکانی کمک به سزایی نماید

and J. Lee , 2003)  
 محصوالت کيفی  -5-4

ساخت محصوالت با کیفیت پایدار و کارآیی مناسب توسط بکارگیری ابزار کیفی و فنون جدید در همه بخش های سیستم تولید 

  (Shivanand, 2008 ).الکترونیکی جهت دستیابی به خطای صفر الزم است 
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 تبدیل داده ها -5-5

ی باشد مگر این که ساده سازی شده و به اطالعات و دانش الزم برای پاسخگویی ، استخراج داده ها ، داده خام مورد استفاده نم

 Shivanand , 2008 ).(نمایش و پیش گویی داده ها برای محیط کارخانه تبدیل شود

 امنيت -5-6

همانگونه که موفقیت تولید الکترونیکی به یکپارچگی جریان داده های جاری در بین بخش های مختلف تولید بستگی دارد امنیت 

داده ها در برابر دسترسی غیر . شبکه انتقال دهنده این داده های اساسی در برابر کرم ها یا حمالت ویروسی بسیار حیاتی می باشد

   (Cheng, F. T., Tsai et al, 2010). اید ابتدا رمزگذاری شده و سپس انتقال یابندمجاز آسیب پذیر هستند لذا ب

 خودکارسازي -5-7

مهمترین نتیجه تولید خودکار عبارت است از استحکام باالتر ، کیفیت برتر ، کاهش زمان تاخیر ، ساده سازی محصوالت ، کاهش 

همچنین معماری اتوماسیون پیشرفته توانمند شده مبتنی بر فناوری . کنان بررسی مجدد ، بهبود جریان کار و افزایش دل گرمی کار

 (Morel, G ,et al , 2007)اطالعات با خدمات مدیریت یکپارچه سازی به حذف خطاهای انسانی کمک می کند 

 تکنيک هاي جدید نگهداري  -5-8

، نگهداری از 2و سیستم اطالعات مدیریت نگهداری رایانه ای 1با بهره گیری از استراتژی های جدیدی مانند نگهداری الکترونیکی 

تجهیزات کارخانه توسط سیستم نظارت شبکه ای جهت اطمینان از عدم توقف عملیات و حداکثر سازی بهره گیری از دارایی ها می 

 (Shivanand, 2008 )باشد

 مدیریت زنجيره تامين -5-9

یق کانال های ارتباطی موجود  سیستم های مدیریت زنجیره تامین ، خرید جهت پاسخ دهی به درخواست های مشتریان از طر

نیاز است مشتریان ، تولید کنندگان و تامین کنندگان بصورت .... الکترونیکی ، پشتیبانی الکترونیکی و اجرای الکترونیکی و 

نرم افزار مدیریت زنجیره . ن آنها می گرددالکترونیکی به هم وصل شوند و این اتصاالت موجب انتقال فوری اطالعات مورد نیاز بی

 ,.Greeff. G تامین مبتنی بر وب ممکن است برای بیشینه کردن بهره وری با سیستم تولید الکترونیکی یکپارچه گردد

Ghoshal. R., 2004)  ( 
 یکپارچگی برنامه هاي رایانه اي -5-۱1

یستم های تولید و جریان اطالعات بین موقعیت های مختلف بدون از برای دستیابی به اهداف یکپارچه سازی فناوری اطالعات با س

دست رفتن داده ها و اطالعات ، باید برنامه های رایانه ای مورد استفاده توسط هر شرکت از استانداردهای ارتباطی الزم برخوردار 

 (Exploiting E-Manufacturing ,2001)باشند 

3همگام سازي -5-۱۱
 

فرآیندها ، تجهیزات و تکنیک ها در همه سطوح سیستم تولید با موفقیت یکپارچه شدند آنها باید در تولید بعد از اینکه تمام 

M. Koc)الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی و نگهداری الکترونیکی همگام و هماهنگ باشند   ̧and J. Lee , 2003)  

 آموزش  -5-۱۲

از ی مبتنی بر وب ، تبدیل داده ها و فناوری اطالعات ، همگی بر اهمیت آموزش توانمند سازهای پیشین مانند فناوری توانمندس

M. Koc)سهامداران ، مهندسین و تکنسین ها و مدیران تاکید دارند   ̧and J. Lee, 2003)  

 نقشه راه توليد الکترونيکی  -6

 اینترنت فراگير  -6-۱
هماهنگی با استراتژی تولید الکترونیکی و تاثیر عمیق اینترنت و تقاضای تمام بخش های سازمان باید ضرورت تغییر سازمانی برای 

 .مشتری را درک نمایند 
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 مهندسان کارخانه جایگاه مهمی در فرآیند تصميم گيري دارند  -6-۲
عات در مهندسین کارخانه موجب ایجاد تجاربی در فرآیندهای محیط کارخانه هستند و اهمیت این تجربه به اندازه اهمیت اطال

 .یکپارچگی سازمان است الزم به ذکر است تجارب اندوخته شده محیط کارخانه در استقرار تولید الکترونیکی مهم هستند

 یک تيم درون سازمانی تشکيل دهيد و نقشه راه شرکت را ترسيم نمایيد  -6-3
کنید هر بخش از سازمان باید چشم انداز در بخش های مختلف سازمان در مورد مناقع مخصوص حاصل از شفافیت اطالعاتی گفتگو 

 .موفقیتی مرتبط با شفافیت اطالعاتی داشته باشد 

 به دنبال کسی بگردید گه نقش قهرمان را ایفاء نماید -6-4

گزینه ای قابل اعتماد برای تشویق سازمان برای پیاده سازی تولید الکترونیکی است اگر 1در صورت امکان مدیر عالی اجرایی   

استراتژی کسب وکار الکترونیکی در شرکت مطرح باشد ، آن گاه می توان مطمئن بود که تولید الکترونیکی یکی از استراتژی های 

 .نیز می توانند نقش قهرمان پروژه را ایقاء نمایند  2کلیدی است بنابراین مدیر تجارت الکترونیکی یا مدیر عالی اطالعات

 .قدم بردارید در نقشه راه در هر زمان یک -6-5
گرفته شده است یک مسیر منطقی را در  ERPبه دنبال انجام همه کارها در یک زمان نباشید این درسی است که از پیاده سازی 

 .پیاده سازی تولید الکترونیکی در نظر بگیرید و موفقیت خود را در طول مسیر اندازه گیری کنید

 .نمایيدموفقيت و شکست نقشه راه را اندازه گيري  -6-6
 .برای سازمان معیارها و شاخص های اندازه  گیری ترسیم نمایید تا میزان کارآیی و دستیابی به اهداف را مشخص نماید 

 کانال هاي سنتی خود را ارزیابی نمایيد و به نيازهایش گوش دهيد -6-7
تجزیه و تحلیل نمایید تا کارآیی آنها را  راه های همکاری شرکت با مشتریان ، تامین کنندگان ، توزیع کنندگان و سایرین را 

 .تشخیص داده و ارتباطات و فرآیند های کاری را تسهیل نمایید

 .اساس کار را بر پایه موقعيت فعلی و موفقيت هاي روز افزون طول مسير بنا نمایيد  -6-8
عملکرد عالی کمک خواهد کرد بدون اینکه نیاز یک استراتژی تولید الکترونیکی به سازمان شما در بکارگیری شفاف اطالعات جهت 

به انجام کار  بیشتر ، بازبینی و تعمیر اساسی و سرمایه گذاری عظیم باشد و این کار به یکباره اتفاق نمی افتد بلکه با آغاز گام اول 

نتها سازمان در طراحی ، سازمان شما اندک اندک با کسب موفقیت ها تا پیاده سازی تولید الکترونیکی پیش خواهد رفت و در ا

 .عملیات کاری ، نگهداری به مرتبه عالی خواهد رسید 

 .از یک فرد خبره کمک بگيرید -6-9
زمانی که فشار های ناشی از رقباء و عملکرد پایین شرکت  به اوج خود رسید شرکت ها تولیدات اصلی ، مهندسی تولید ، مهندسی 

به تامین کنندگانی که در این زمینه متخصص هستند برون سپاری می کنند و از خبرگان خودکارسازی و سایر قابلیت های تولید را 

 (Sudhindra Kulkarni & Vinayak Oak , 2004)بر ای پیاده سازی بهره می گیرند 
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 نتيجه گيري  -7

توانسته است با بکارگیری قابلیت های تولید الکترونیکی فناوری پیشرفته به کار گرفته شده در صنایع تولیدی برتر دنیاست که    

فناوری اطالعات و ارتباطات در سیستم های مهندسی و مدیریت تولید در کارخانه ، مدیران صنایع را در پاسخ به نیازهای متنوع 

ید در این مقاله مشتریان ، تعامل با شرکاء و تامین کنندگان و تولید محصوالت با کیفیت برتر ، قیمت مناسبتر و رقابتی تر یاری نما

مطالبی در خصوص الزامات و نیازمندی ها ، ابزار ، توانمندسازها ، اهداف عملیاتی و نقشه راه تولید الکترونیکی ارائه شد که امید 

است موجب توسعه این دانش در کشور عزیز ما شده و زمینه های بکارگیری و استقرار تولید الکترونیکی در بخش صنعت را فراهم 

 .نماید
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