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Abstract
The Internet of Things (IoT) is a system of computers, computing machines, digital and
mechanical devices, humans and animals, each with an independent code and as a distinct device,
in the network and a significant share of information exchange and behavior and the relationship
between them is done without direct human intervention and supervision. Businesses are no
exception and try to use the IoT to make business smarter. The supply chain is one of the most
vital parts of the business cycle and its smartening creates a dramatic change in the optimization
of business processes. However, since this technology is based on the Internet and the use of the
Internet can always be associated with different risks, so recognizing the cyber risks that can be
faced by businesses in the face of these technologies is always significant IoT-based supply chain
cyber to be identified and analyzed. In order to rank these risks, nonlinear mathematical modeling
method has been used. The results show that privacy in interaction with suppliers as well as
customers is the most important and effective measures should be taken to address these risks.
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بررسی کمی ریسکهای سایبری در زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا صنایع
(صنایع )FMCG

چکیده
اینترنت اشیاء یک الگوی نوظهور است که بر اتصال دستگاهها و اشیاء به یکدیگر برمبنای اینترنت و کاربران متمرکز میباشد .این
فناوری پایهای برای هوشمند سازی زندگی امروزه انسانها است .در این میان کسبوکارها نیز از این امر مستثنی نیستند و میکوشند
بخشهای چرخه کسبوکار میباشد و هوشمندسازی آن تحول شگرفی در بهینهسازی فرایندهای کسبوکار ایجاد مینماید .اما از
آنجایی که این فناوری با اینترنت همراه بوده و همواره استفاده از اینترنت میتواند با خطراتی همراه باشد بنابراین درک خطرات سایبری
که میتواند در مواجه با این فناوریها متوجه کسبوکارها باشد همواره قابل مالحظه است.در این پژوهش سعی شده است تا خطرات
سایبری زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا شناسایی و بررسی شود .بهمنظور رتبهبندی این خطرات ،از روش مدلسازی ریاضی
غیرخطی استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که حفظ حریم خصوصی در تعامل با تامین کنندگان و همچنین مشتریان دارای
بیشترین اهمیت میباشد و باید برای مواجهه با این خطرات تمهیدات موثری در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی :اینترنت اشیا ،ریسکهای سایبری ،زنجیره تامین هوشمند ،امنیت اینترنت اشیا ،زنجیره تامین صنایع .FMCG

مقاله پژوهشی
دریافت1399/03/20 :

داوری1399/04/14 :

اصالح1399/06/24 :

پذیرش1399/09/18 :

 -1مقدمه
اخیرا ،مفهوم کسبوکارها هوشمند و ابزارهای آن  ،بهعنوان شکلی جدید از توسعه پایدار گسترش یافتهاند و بیانگر مدل کسبوکاری می
باشند که ارائهدهنده راهکارهایی برای بهبود کیفیت و عملکرد فعالیتها و بهینهسازی فرایندها ،بهمنظور تعامل بهتر بین بازیگران اصلی

سیستمهای تولیدی و خدماتی میباشند (دیماس و همکاران .)2018 ،1فضای هوشمند کسبوکارها ،همواره با بخش عظیمی از دادهها
سروکار دارد و همین امر چالشها و فرصتهای بسیاری در این زمینه ایجاد کرده است .منابع اطالعاتی جدید فرصتهایی را برای برنامههای
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تا با استفاده از این فناوری اینترنت اشیا در راستای هوشمند کردن کسبوکار استفاده نمایند .زنجیره تامین یکی از حیاتیترین

جدید فراهم میکنند تا کیفیت فعالیتها را بهبود بخشند .بررسی دادههای حاصل از فعالیتها در بخشهای مختلف کسب کار ،عالقۀ
جوامع تحقیقاتی حوزههای گوناگون ازجمله دادهکاوی و یادگیری ماشین ،علوم انرژی و محیطزیست ،علوم اجتماعی،بهینهسازی،
برنامهریزی و حملونقل را به خود جلب کرده است (سعادتی و مهرشاد .)2017 ،1فناوری اینترنت اشیا بهعنوان یکی از بزرگترین منابع
تولید دادههای عظیم نقش بسیار پررنگی در هوشمندسازی کسبوکارها دارد .اما تولید ،ذخیرهسازی ،نگهداری و پردازش این دادهها
همواره چالشهای بسیاری را با خود همراه خواهد داشت.حفظ حریم خصوصی و امنیت دادهها یک نگرانی بزرگ برای آنهاست.
تعامالت در شبکههای اجتماعی و به اشتراکگذاری دادهها ،استفاده از تلفنها هوشمند که به خصوصیترین بخشهای زندگی امروزی
تسلط دارند و بسیاری از چالشهای دیگر همواره نگرانیهایی را برای صاحبان کسبوکارها فراهم آورده است (بویس و همکاران،2

 .)2018چالشهایی که باید بهشدت مورد واکاوی قرار بگیرند زیرا بیتوجهی به آنها میتوان خسارتهای جبرانناپذیری را به همراه
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داشته باشد.
زنجیره تامین چرخه اساسی کسبوکارها است و بنابراین بهینهسازی فرایندهای آن میتوان تاثیر مستقیمی روی رشد کسبوکار داشته
باشد .هر چه میزان دادههای موجود در فرایندهای کسبوکار بیشتر باشد ،این امر میتواند تصمیمگیری در بخشهای مختلف را آسانتر
کند ،بهشرط آنکه راهکارهای اساسی برای استفاده درست از دادهها و عملیات مناسب برای تحلیل صحیح دادهها وجود داشته باشد.
پیچیدگیها و منابع دارد (گو بی و همکاران.)2013 ،4زنجیرههای تامین دیجیتال انواع جدیدی از ریسکهای سایبری را در اقتصاد

دیجیتال در معرض دید قرار میدهند .تأثیر فنآوریهای اینترنت اشیا بر ریسک سایبری زنجیره تأمین بهندرت در ادبیات دانشگاهی
موردبحث قرار گرفته است و اقتصاد دیجیتال درحال حاضر فاقد شفافسازی در سطوح فردی چالشهای استراتژیک ،کاربردی و
عملیاتی از فناوریهای دیجیتال اینترنت اشیا در زنجیره تأمین است .به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی ادبیات
موضوع و همچنین بررسی زنجیره تامین صنایع تند مصرف( )FMCG( 5بهطور خاص صنایع غذایی و صنایع دارویی) و استفاده از
نظرات خبرگان ریسکهای سایبری که بهواسطه استفاده از اینترنت اشیا در زنجیره تامین رخ خواهد داد ،بررسی شود .پس از آن با استفاده

از روش رتبهبندی فازی با استفاده از متد مدلسازی غیرخطی میخایلوف )2003( 6که مبتنی بر روش تحلیل سلسه مراتبی است ،به

بررسی میزان اهمیت هر یک از ریسکهای سایبری پرداخته میشود.در بخش اول مرور ادبیات موضوع در دو شاخه بررسی اینترنت اشیا
و زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا بررسی میشود .در بخش دوم ریسکهای سایبری زنجیره تامین هوشمند با تاکید بر زنجیره تامین
شرکتهای  FMCGمورد واکاوی قرار میگیرند و سپس با معرفی روش رتبهبندی فازی غیرخطی ،وزن و رتبه هر یک از ریسکهای
سایبری حاصل خواهد شد .در انتها نیز نتایج موردبررسی قرار خواهد گرفت.

 -2مرور ادبیات
در این بخش به بررسی ادبیات موضوع در زمینه بررسی اینترنت اشیا و کاربردهای آن و پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه می
پردازیم ،و در بخش دوم نیز به بررسی ادبیات مرتبط با زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا که اساس این تحقیق را تشکل میدهد خواهیم
پرداخت.
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ادغام فنآوری دیجیتال اینترنت اشیا )IoT( 3در زنجیرههای تأمین نیاز به معماری استانداردسازی مراجع بهمنظور مدیریت کارآمد

 -2-1اینترنت اشیا

اینترنت اشیا درواقع شبکهای است که در آن هر شیء فیزیکی بهوسیله برچسبی هویت مییابد و با اشیاء دیگر رابطه پیدا میکند .این

ارتباط را میتوان با استفاده از فناوریهای موجود در تلفنهای هوشمند و تبلتها کنترل نمود و مدیریت کرد (اشتون .)2009 ،1با
استفاده از فناوری اینترنت اشیا ،کاالها میتوانند نسبت به شناسههای الکترونیکی مزایایی بیشتری را همراه داشته باشند
(.)https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/resources/Pages/topic-001.aspx
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استفاده از اینترنت اشیا ،بهعنوان یکی از بزرگترین منابع تولید دادههای عظیم یا کالن دادهها( 2کاتاکیس ،)2015 ،3دارای مزایای
بسیاری برای زندگی هوشمند و همچنین کسبوکارهای هوشمند است .این منافع شامل بهبود فرآیندهای عملیاتی ،خلق ارزش ،کاهش
هز ینه و حداقلکردن ریسك میباشند که درنتیجهی شفافیت ،قابلیت رهگیری ،سازگاری ،مقیاسپذیری و انعطافپذیری ایجادشده
توسط اینترنت اشیا است (چای و همکاران .)2010 ،4در الگوی اینترنت اشیاء ،بسیاری از اشیاء موجود در اطراف ما به یک شکل یا
شکل دیگر در شبکه قرار میگیرند .شناسایی مبتنی بر فرکانس رادیویی )RFID( 5و فنآوریهای شبکه حسگر برای برطرفکردن این
چالش جدید افزایش مییابند و سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی بهطور ناخواسته در محیط اطراف ما تعبیه میشوند .این امر خود منجر
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به تولید مقادیر عظیمی از دادههایی میشود که باید بهصورت یکپارچه ،کارآمد و قابل تفسیر ،ذخیره و پردازش و ارائه شوند (اتزوری و

همکاران .)2010،6محاسبات ابری میتواند زیرساختهای مجازی برای چنین محاسباتی را ارائه دهد بهطوری که توانایی
یکپارچهسازی دستگاههای مانیتورینگ  ،ابزارهای تحلیلی ذخیرهسازی  ،قالببندیها و تحویل مشتری را در یکجا و بهصورت همزمان
داشته باشند (ورمسان و فریز.)2014 ،7
مدل مبتنی بر هزینه که محاسبات ابری ارائه میدهند امکان ارائه خدمات کامل نرمافزاری و سختافزاری را برای مشاغل و کاربران
بهمنظور دسترسی به برنامههای درخواستی از هرجایی فراهم میکند .اتصال هوشمند با شبکههای موجود و محاسبه جامع با استفاده
از منابع شبکه  ،یک بخش ضروری از اینترنت اشیا است .با این وجود ،برای ظهور موفقیتآمیز چشماندازهای اینترنت اشیا ،نیاز به
محاسباتی فراتر از سناریوهای رایانهای و تلفن همراه است که از تلفنهای هوشمند و قابلحمل استفاده میکنند و در اتصال اشیاء
موجود روزمره و هوشمندسازیهای متداول در محیط ما تکامل مییابد (ال-ترجمان .)2019 ،8با توجه به اهمیت موضوع و رشد
روزافزون استفاده از این فناوری و قابلیتهای آن تحقیقات بسیاری در این زمینه تاکنون صورت گرفته است .برای نمونه اکیلیدیز 9و

همکاران ( )2002در تحقیقی به بررسی استفاده از اینترنت اشیا در سیستمهای حملونقل اتوبوس پرداختند.کلی 10و همکاران ()2013
نیز در تحقیقی اجرای مؤثر اینترنت اشیاء بهمنظور نظارت بر شرایط منظم داخلی از طریق سیستم سنجش همهکاره کمهزینه را

موردبررسی قرار دادند .هو 11و همکاران ( )2017نیز مدیریت ابزارهای اینترنت اشیا با استفاده از فناوری بالکچین 12را ارزیابی کردند.
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در تحقیقات بسیاری نیز به ارتباط بین اینترنت اشیا و ایجاد شهرهای هوشمند پرداخته شده است .کاربردهای اینترنت اشیا و همچنین

فناوریهای مورد استفاده بهمنظور هوشمند سازی شهرها از کاربردهای متداول اینترنت اشیا میباشد (سانچز و همکاران2014 ،1؛ پررا
و همکاران2014 ،2؛ لیو و همکاران2019 ،3؛ ساین و همکاران .)2019 ،4از دیگر کاربردهای اینترنت اشیا که بسیار موردتوجه

پژوهشگران قرار دارد میتواند به بررسی این فناوری در صنایع خدمات درمانی اشاره نمود (مطلق و همکاران2019 ،5؛ پائول و همکاران،6

2019؛ ادهیکاری و همکاران . )2019 ،7تحقیقات بسیاری نیز به توسعه اینترنت اشیا و کاربردهای بسیار آن در توسعه کسبوکارها و
هوشمندسازی کسبوکار پرداختهاند (ریگینس و فوسووامبا2019 ،8؛ ویری یاسیتاوات و همکاران .)2019 ،9در ادامه به بررسی بیشتر
استفاده از اینترنت اشیا در توسعه و هوشمند سازی زنجیره تامین صنایع میپردازیم.
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 -2-2زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا

ظهور اینترنت اشیا و فناوری اطالعات مفاهیم بسیاری را تغییر داده است که کسبوکار هوشمند و درنتیجه آن زنجیره تامین هوشمند
یکی از آنها است .درنتیجه ،بسیاری از شرکتها و سازمانها از فناوری اطالعات و ارتباطات برای افزایش کارایی ،کاهش هزینهها و

افزایش کیفیت محصوالت استفاده میکنند (استوک و سلیگر .)2016 ،10زنجیره تامین هوشمند مبتنی بر زیرساخت اطالعات توزیعشده
یکدیگر متصل هستند (ساین و گوپتا .)2015 ،11اینترنت اشیا با تجزیهوتحلیل دادههای عظیم ارتباط تنگاتنگی دارد و بهشدت درحال
نفوذ در بسیاری از حوزهها برای بهینهسازی بهرهوری انرژی و کاهش آثار مخرب زیستمحیطی است .این امر عمدتا به استفادۀ مؤثر از
منابع طبیعی ،مدیریت هوشمند زیرساختها و تسهیالت و ارتقای خدمات ارائهشده برای حمایت از محیطزیست مربوط میشود .به
همین ترتیب ،برنامههای مرتبط با دادههای عظیم و اینترنت اشیا در تسهیل و بهبود روند توسعه پایدار محیطزیست تأثیر بسزایی دارند

(بیبری .)2018 ،12امروزه بوجود آمدن عناوینی مانند کسبوکارهای هوشمند و یا هوشمندسازی کسبوکار با استفاده فناوری تولید
دادههای عظیم و جمعآوری ،ذخیره ،پردازش و نگهداری از این دادهها باعث بوجود آمدن مفاهیم جدیدی همچون زنجیره تامین هوشمند
شده است .درزمینه زنجیره تامین هوشمند و پایدار ،حجم تولید دادهها بهشدت در حال افزایش میباشد و حجم وسیعی از اطالعاتی
که از حوزههای گوناگون زنجیره تامین مانند بخشهای تامین مواد اولیه و ارتباط با تامینکنندگان و حمل مواد به سایتهای تولیدی ،تولید
و ساخت و امکانات مرتبط با برنامهریزی تولید و درنهایت توزیع منظم و در زمانبندی دقیق و ارتباطات با خردهفروشان و مشتریان نهایی
در دسترساند ،بهاندازهای ارزشمند است که میتوان با همکاری برنامهریزان و تصمیمگیرندگان در زمینه زنجیرهتامین و متخصصان
فناوری اطالعات و ارتباطات برای پیشرفت پایداری محیطی از آنها بهره برد .فناوریهای مطرح در اینترنت اشیا شامل انواع حسگرها،
سیستمهای پردازش داده ،شبکههای ارتباطی بیسیم و فعالسازهای سیستمها در محیط فیزیکی میباشند (ا دونووان و همکاران،13
 .)2015بنابراین اصالح زنجیره تامین هوشمند پایدار برای توصیف زنجیره تامینی است که توسعه فراگیر فناوری اطالعات و ارتباطات
پیشرفته و استفاده گسترده از آن در سیستمهای مختلف زنجیره را چنان تجهیز میکند که با استفاده از ابزارهای ایمن ،پایدار و کارآمد
کنترل ،نتایج اقتصادی و اجتماعی منابع موجود را کنترل کند (لی .)2020 ،14در زمینه ارتباط میان زنجیره تامین و هوشمندسازی آن با
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و مستقل شامل هزاران منبع اطالعاتی است و در آن ابزارها و امکانات مختلف  ،با استفاده از اینترنت اشیا یا سایر فناوریهای مشابه ،به

استفاده از اینترنت اشیا تحقیقات مختلفی تاکنون انجام شده است .در تحقیقات بسیاری به بررسی سیستمهای شناسایی مبتنی بر

فرکانس رادیویی و ارتباط آنها با سیستمهای تامین و توزیع پرداخته شده است (موسا و دابو2016 ،1؛ ناتیوی و لی2012 ،2؛ انگای و

همکاران .)2014 ،3در تحقیقات دیگری نیز به بررسی موضوع تولید و ایجاد کارخانههای هوشمند با امکان ذخیرهسازی انرژی و کنترل

فرایندها بهمنظور ایجاد پایداری برای موضوع محیطزیست سالم پرداخته شده است (استروزی و همکاران2017 ،4؛ تائو و همکاران،5
.)2014
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 -3ریسکهای سایبری زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا
ریسکها همیشه در اطراف ما هستند و دولتها ،مشاغل و افراد هر روز بارها و بارها در تصمیمگیریهای مبتنی بر ریسک شرکت می
کنند .سیستمهای مبتنی بر اینترنت اشیا ،شامل قابلیت همکاری در چند دسته سیستمهای سایبری -فیزیکی ،ادغام فناوریهای مرتبط
با شبکههای هوشمند کسبوکار ،حملونقل هوشمند ،زنجیره تأمین و تولید هوشمند است .چنین فناوریهای جدیدی با انواع جدیدی

از ریسکها همراه هستند بهطوری که روشهای پیشبینی و مدیریت این ریسکها دارای طراحی خاص هست (عروج لو و آزگومی،6
 .)2017بنابراین برای حفاظت از استقرار اینترنت اشیا ،در عینحال که از ارزش اقتصادی آن نیز بهره برده میشود ،الزم است که
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،4زمستان  ،1399صفحه510-521 :

بهصورت سیستماتیک عوامل خطر چندگانه درنظر گرفته شود .زیرا حمالت سایبری بارها اتفاق میافتند و بهطور فزاینده دستگاههای
 IoTرا هدف قرار میدهند .با رشد مداوم سطوح و قابلیتهای حمالت سایبری ،شدت حمالت از طریق فناوری اینترنت اشیا میتواند
بسیار بیشتر از آنچه تا به امروز مشاهده شده است ،باشد.بنابراین همواره یکی از سؤاالت مهم برای سیاستهای دولت و همچنین
استراتژیهای تجاری بخش خصوصی در رابطه با محصوالت ،سیستمعاملها و خدمات متصل به اینترنت اشیا  ،کفایت اقدامات و
روشهای امنیت سایبری برای بهحداقل رساندن ریسک سایبری خواهد بود (رادانلیو و همکاران .)2018 ،7پاسخ به این سوال بسیار
مهم است و نیازمند بررسی این ریسکها دارد .زیرا قابلیتهای اینترنت اشیا ،انواع جدیدی از خطرات سایبری را ایجاد میکند که در

استانداردهای ارزیابی ریسکهای سایبری موجود پیشبینی نشده و درنظر گرفته نمیشوند (یان و همکاران .)2014 ،8برای بررسی
ریسکها الزم است تا تجزیهوتحلیل کاملی از سازش دادهها ،امکانات ارائهدهندگان شبکه ارتباطات یا صاحبان داده را با توانایی ایجاد
مکانیسمهای واضح ،دقیق و موردقبول صنعت برای اندازهگیری ،کنترل ،تجزیهوتحلیل ،توزیع و مدیریت دادههای مهم موردنیاز برای
توسعه ،استقرار و امنیت سایبری مقرون بهصرفه برای زیرساختهای مهم را انجام دهید .در این پژوهش بهمنظور بررسی ریسکهای
سایبری زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا ،زنجیره تامین شرکتهای  FMCGبهعنوان مطالعه موردی انتخاب گردید .این شرکتها
دارای محصوالتی هستند که بخش اعظمی از نیازهای روزانه مردم را تشکیل میدهند .بخش بسیار زیادی از هزینه خانوارها صرف
خرید محصوالت این شرکتها میشود .با توجه به اهمیت و کاربردی بودن این صنایع ،ما در این مطالعه از نظرات خبرگان فعال در
بخش زنجیره تامین و همچنین بخش فناوری اطالعات این شرکتها استفاده نمودهایم .از آنجایی که اینترنت اشیا بهعنوان یکی از
مهمترین منابع دادههای عظیم میباشند ،لذا برای بررسی ریسکهای سایبری الزم است تا مبادی تولید دادهها در این زنجیره مشخص
شود.
شکل  ،1مهمترین منابع تامین داده عظیم برای زنجیره تامین شرکتهای  FMCGرا نشان میدهد (جی و همکاران .)2017 ،9دامنه
فعالیت اینترنت اشیا در بخشهای تامین ،تولید و توزیع محصوالت میباشد .اطالعات از طریق سیستمهای مبتنی بر اینترنت اشیا،
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جمعآوری و نگهداری میشوند و بر اساس سیستمهای محاسبات ابری مورد پردازش قرار میگرند تا بهمنظور هوشمند سازی زنجیره
تامین استفاده گردند.
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جمعآوری دادهها در هر یک از ورودیها در دامنه زنجیره تامین ،با استفاده از کامپیوترها ،گوشیهای هوشمند ،تبلت ها و انواع حسگرها
بهعنوان ابزارهای اینترنت اشیا صورت میگیرد .این دادهها پس از اخذ با استفاده سیستمهای پردازش قدرتمند مورد پردازش قرار می
گیرند و تحلیلهای کامل بهمنظور اتخاذ تصمیمات بهعنوان خروجی سیستم زنجیره تامین هوشمند ایجاد میشود .هر یک از ابزارهای
اینترنت اشیا با توجه به تعامالت در بخشهای مختلف زنجیره تامین میتوانند عامل ایجاد رخنه و تهدید سایبری برای زنجیره تامین
باشند .با توجه به وجود فضای تعاملی در بسیاری از بخشهای زنجیره تامین بخصوص روابط با تامین کنندگان و همچنین مشتریان،
همواره بحث حریم خصوصی یکی از مهمتری موضوعات میباشد .لذا ایجاد فضای تهدیدآمیز و حمالت سایبری در آن بسیار وجود
خواهد داشت .مسائل زمانبندی توزیع مخصوصا برای محصوالت فاسدشدنی نیز ازجمله مباحث بسیار حیاتی در زنجیره تامین
محصوالت  FMCGمیباشد ،زیرا اختالل در زمانبندیها و عدم توزیع مناسب ،اشکال در مسیریابی بهینه و انتخاب مسیرهای پرترافیک
برای توزیع محصوالت خود میتوانند خطر جدی برای تامین و توزیع و همچنین بهینه بودن فعالیتهای زنجیره تامین باشد .با توجه به
زنجیره تامین شرکتهای  ،FMCGو همچنین راههای ورود دادههای عظیم و بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان فعال ریسکهای
سایبری زنجیره تامین در سه حوزه تامین ،تولید و توزیع بدست آمد (جدول .)1
جدول  -1ریسکهای سایبری برای زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا.
Table 1- Cyber risks for IoT-based supply chain.

حوزه
تامین

تولید

توزیع و فروش

ریسکهای سایبری

نماد

عدم وجود برنامه امنیتی و حفظ حریم خصوصی در تعامل با تامینکنندگان.

W1

اختالل در ترابری و تحویل.

W2

عدم نظارت کافی بر دستگاهها و سیستمها برای تشخیص حوادث امنیتی.
عدم ورود امنیت در طراحی محصوالت و اکوسیستم.
اختالل در شناسایی و درمان خطرات محصوالت.
عدم آ گاهی و آموزش کافی امنیتی برای مهندسین.

W3

اجرای امنیت و مدیریت ریسک حریم خصوصی در تعامل با مشتریان.
اختالل در بررسی موجودی محصوالت.
اختالل در برنامههای تشخصی محیط ،ترافیک.
تداخل در زمانبندیها برای توزیع و فروش.

W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10

بررسی کمی ریسکهای سایبری در زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا صنایع (صنایع )FMCG

شکل  -1منابع دادههای عظیم در زنجیره تامین صنایع .FMCG
Figure 1- Large data sources in FMCG industrial supply chain.

بر اساس اطالعات جدول  1میتوان دریافت ،یکی از مهمترین دغدغهها برای تعامل با تامین کنندگان کاال و خدمات و همچنین
مشتریان ،حفظ حریم خصوصی است .بواسته استفاده از ابزارهای الکترونیک و دریافت اطالعات از تامین کنندگان و ارتباطات گسترده
کاری از طریق تلفنهای هوشمند و تبلتها ،حجم عظیمی از اطالعات شخصی و مالی میتواند به اشتراک گذاشته شود که فراهمکردن
امنیت برای این بخشها میتواند یکی از مهمترین چالشها و نگرانیها باشد .عدم وجود برنامههای امنیتی برای برنامههای تعاملی
همواره یکی از مهمترین تهدیداتی است که میتواند کسبوکار را با خطر مواجه نماید .برای صنایعی که دارای مواد اولیه فاسدشدنی
هستند تحویل به هنگام مواد اولیه و عدم اختالل در این بخش میتواند بسیار پراهمیت باشد .دریافت اطالعات ترافیکی و وضعیت
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توزیع منظم ،تداخل در زمانبندیها ،اطالعات دقیق و درست در زمین موجودی مواد اولیه و همچنین محصوالت آماده تحویل همگی
اطالعاتی هستند که در صورت وجود حمالت سایبری میتوانند لطمات جبرانناپذیری را به سیستمهای کسبوکار وارد آورند .بنابراین
درک درست از خطرات سایبری در کسبوکارهایی که بهواسطه اینترنت اشیا هوشمند شدهاند ،میتواند عامل بوجود آورنده آرامش
سازمانی بوده و درنتیجه افزایش راندمان را به همراه داشته باشد.

 -4متدولوژی
نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،5شماره  ،4زمستان  ،1399صفحه510-521 :

روش تحقیق استفادهشده در این تحقیق از نوع پیمایشی است و ازنظر نوع هدف کاربردی است زیرا درصدد بهکارگیری از یک روش
تصمیمگیری بهمنظور رتبهبندی ریسکهای سایبری زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا میباشد .قسمت بسیاری از اطالعات این
پژوهش از طریق ارسال و تکمیل پرسشنامه توسط متخصصان و خبرگان حوزه موردمطالعه جمعآوری شده است .دامنه تحقیق برخی
صنایع  ( FMCGبهطور خاص شرکتهای مواد غذایی و دارویی) میباشد .برای این پژوهش ازنظر  35متخصص فعال در زنجیره
تامین شرکتهای  FMCGبهره گرفته شده است .ساختار شبکهای مسئله با استفاده از بررسی کتابخانهای و مرور ادبیات و همچنین
مصاحبه با خبرگان حاصل شده است و سپس با استفاده ازنظر خبرگان این ساختار صحتسنجی شده است .بهمنظور همراستایی
پاسخنامهها سعی شده است تا پاسخهای خبرگان بهصورت مشاهدهای کنترل شود .بهصورت خالصه چارچوب ارزیابی این پژوهش
بهصورت خالصه شامل مراحل زیر میباشد.
 شناسایی ریسکهای سایبری در زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا .برای دستیابی به این هدف با استفاده از مطالعات کتابخانهای و ادبیات موضوع،
به بررسی ریسکها و تهدیدات سایبری حاصل از بهکارگیری اینترنت اشیا در زنجیره تامین بهمنظور هوشمند سازی آن پرداخته شد .این ریسکها با
استفاده ازنظر خبرگان مورد پاالیش قرار گرفت و صحت سنجی گردید.
 ایجاد ساختار سلسله مراتبی .ساختار سلسله مراتبی ریسکهای سایبری برای زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا با استفاده از سطوح هدف و معیار و
گزینه ایجاد شد .این ساختار در جدول  ، 1نشان داده شده است .در این ساختار هدف بررسی ریسکهای سایبری برای زنجیره تامین بوده و در
محدوده تامین ،تولید و توزیع موردبررسی قرار گرفته است.
 ایجاد ماتریسهای قضاوت فازی .برای تحلیل و رتبه ریسکهای سایبری در زنجیره تامین هوشمند ،از ماتریسهای توافقی قضاوت فازی بر اساس
نظریات خبرگان و بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP( 1استفاده میشود .بنابراین بهمنظور تبیین ترجیحات افراد و تحلیل نظرات آنها از
معیارهای زبانی استفاده میشود .معیارهای زبانی برای مقایسات زوجی فازی مورداستفاده در این پژوهش ،در جدول  2نشان داده شده است .این
مقیاسها بر اساس اعداد مثلثی فازی میباشند.
 طراحی و حل مدل ریاضی غیرخطی فازی  .بهمنظور رتبهبندی ریسکهای سایبری در زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا ،از یک روش رتبهبندی
ریاضی غیرخطی و فازی استفاده میشود .این روش بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی فازی میباشد.

Hierarchy Process

1Analytic

جدول  -2معیارهای زبانی برای مقایسات زوجی فازی.
Table 2- Linguistic criteria for fuzzy pairwise comparisons.

مقادیر زبانی

معادل فازی

خیلی کم

()1,2,3

کم

()4,2,3

متوسط

()5,4,3

زیاد

()6,5,4

خیلی زیاد

()7,6,5
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 -4-1روش برنامهریزی ترجیحی فازی گروهی

در این پژوهش از یک روش رتبهبندی فازی بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است.این روش برای اولین بار در سال 2003
توسط میخایلوف ارائه شد (میخایلوف .)2003 ،در این روش ابتدا ماتریس ادغامی مقایسات زوجی فازی بر مبنای اعداد مثلثی و
( )1بهمنظور رتبهبندی معیارها مورد استفاده قرار میگیرند.

st
0
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()1

l ij w j
u ij w j
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j
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m ij l ij
u ij m ij

w
w
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1
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2 3

j

n 1

1 2

1 2

wk

k 1

wk 0 k
j i

در رابطه ( ، )1مقادیر حاصل از اعداد مثلی فازی که از ماتریس مقایسات زوجی حاصل شدهاند(  ،) aij  l ij m ij u ijدر رابطه قرار
گرفته و پس از آن باید مدل ایجادشده حل شود.از آنجایی که مدل ایجادشده ،غیرخطی است ،لذا با استفاده از روشهای ساده برنامهریزی
ریاضی نمیتوان آنها را حل نمود .بنابراین برای حل مدل ایجادشده از نرمافزارهایی مانند  GAMSیا  LINGOاستفاده میشود .در
پژوهش حاضر برای حل مدلهایی که بر اساس ماتریس مقایسات زوجی ایجاد شدهاند از نرمافزار  ،LINGOاستفاده شده است.
پس از حل مدل ،مقدار مثبت بدست آمده ،نشاندهنده این است که تمام وزنها کامال در قضاوتهای اولیه صدق میکنند ،ولی در
صورتی که شاخص منفی باشد ،میتوان درک کرد که قضاوتهای فازی سازگاری کامل را ندارند و یا به عبارتی ناسازگار هستند.

 -5یافتهها پژوهش
مراحل اصلی بررسی و رتبهبندی ریسکهای سایبری در زنجیره تامین هوشمند ،به دو بخش کلی تقسیم میشوند .در مرحله اول با
استفاده از تولید پرسشنامههای فازی ،نظرات خبرگان استخراج و ادغام میشود (جداول  3تا  .)6سپس با استفاده از مدل ریاضی
غیرخطی که در پژوهش ارائه شده است به رتبهبندی ریسکها پرداخته میشود (جداول  7تا .)9

بررسی کمی ریسکهای سایبری در زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا صنایع (صنایع )FMCG

معیارهای زبانی (جدول  )2حاصل میشود .سپس این مقادیر حاصلشده ،با استفاده از روش مدلسازی ریاضی غیرخطی فازی رابطه

جدول  -3مقایسات زوجی فازی بر اساس ادغام نظرات کارشناسان برای حوزههای کلی زنجیره تامین.
Table 3- Fuzzy pairwise comparisons based on the integration of expert opinions for general areas of the supply
chain.

توزیع
A3
-
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-

-

تولید

تامین

A2
2.5

A1
7
5.6

2

2.5

3
3.1

A1
A2
A3

3.1
3

جدول  -4مقایسات زوجی فازی بر اساس ادغام نظرات کارشناسان برای بخش تامین.
Table 4- Fuzzy pair comparisons based on the integration of expert opinions for the supply sector.

W1

W2
-

-

-

4.3

6.1

W1
W2

3.1
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جدول  -5مقایسات زوجی فازی بر اساس ادغام نظرات کارشناسان برای بخش تولید.
Table 5- Fuzzy pair comparisons based on the integration of expert opinions for the production sector.

W6
-

W5
-

-

2.6

W4
2

2.3

4
4.1

W3
3
4.1

6.1
4.1
6

4.5
3

3.3
3
3.25

4.5
4.5
3.1

W3
W4
W5
W6

جدول  -6مقایسات زوجی فازی بر اساس ادغام نظرات کارشناسان برای بخش توزیع.
Table 6- Fuzzy pair comparisons based on the integration of expert opinions for the distribution sector.
W10
-

-

W9
-

3.2

W8
2.1

2

3.2
3

W7
2.1
6.1

2.1
3

6
4.3
4.4

4.2
3.1
4

5.1
2.25
2.5

W7
W8
W9
W10

با قرار دادن دادههای حاصل از جداول مقایسات زوجی که از ادغام نظرات خبرگان بدست آمده است ،مدلهای ریاضی غیرخطی فازی
را تشکیل داده و مدلهای حاصله را با استفاده از نرمافزار  LINGOحل کردهایم .وزن و رتبه هر یک از ریسکهای سایبری در حوزههای
تامین ،تولید و توزیع حاصل شد .نتایج در جداول  7تا  9نشان داده شده است.
جدول  -7وزن و رتبه هر یک از ریسکهای سایبری برای بخش تامین.
Table 7- Weight and rating of each cyber risk for the supply sector.

رتبه

وزن

نماد

1

0.612734

W1

2

0.387266

W2

ریسک سایبری
عدم وجود برنامه امنیتی و حفظ حریم خصوصی در
تعامل با تامین کنندگان.
اختالل در ترابری و تحویل.

جدول  -8وزن و رتبه هر یک از ریسکهای سایبری برای بخش تولید.
Table 8- Weight and rating of each cyber risk for the production sector.

رتبه

وزن

نماد

ریسک سایبری

2

0.273004

W3

1

0.309915

W4

3

0.240076

W5

4

0.177004

W6

عدم نظارت کافی بر دستگاهها و سیستمها برای تشخیص حوادث امنیتی.
عدم ورود امنیت در طراحی محصوالت و اکوسیستم.
اختالل در شناسایی و درمان خطرات محصوالت.
عدم آ گاهی و آموزش کافی امنیتی برای مهندسین.
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جدول  -9وزن و رتبه هر یک از ریسکهای سایبری برای بخش توزیع.
Table 9- Weight and rating of each cyber risk for the distribution sector.

نماد

1

0.309915

W7

4

0.211259

W8

3

0.228911

W9

2

0.249915

W10

اجرای امنیت و مدیریت ریسک حریم خصوصی در تعامل با مشتریان.
اختالل در بررسی موجودی محصوالت.
اختالل در برنامههای تشخصی محیط ،ترافیک.
تداخل در زمانبندیها برای توزیع و فروش.

با بررسی وزنهای حاصلشده از حل مدلسازی ریاضی میتوان به درک میزان خطرات سایبری در زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا
پی برد .با نرمالسازی وزنهای بدست آمده رتبهبندی کلی ریسکهای سایبری در زنجیره تامین هوشمند حاصل خواهد شد .این
رتبهبندی در شکل  2نشان داده شده است که بیانگر این امر است که حفظ حریم خصوصی در تعامل با تامین کنندگان و همچنین
مشتریان ،بیشترین اهمیت را در میان ریسکهای سایبری زنجیره تامین هوشمند دارند.
تداخل در زمانبندی ها برای توزیع و فروش
اختالل در برنامه های تشخصی محیط ،ترافیک
اختالل در بررسی موجودی محصوالت
اجرای امنیت و مدیریت ریسک حریم خصوصی در…
عدم آگاهی و آموزش کافی امنیتی برای مهندسین
اختالل در شناسایی و درمان خطرات محصوالت
عدم ورود امنیت در طراحی محصوالت و اکوسیستم
عدم نظارت کافی بر دستگاه ها و سیستم ها برای…
اختالل در ترابری و تحویل
عدم وجود برنامه امنیتی و حفظ حریم خصوصی در…

0/10
0/09
0/08
0/12
0/05
0/06
0/08
0/07

وزن نرمال

0/13
0/21
0

0/05

0/1

0/15

0/2

0/25

شکل  -2نمودار وزن نرمال ریسکهای سایبری در زنجیره تامین هوشمند.
Figure 2- Normal weight chart of cyber risks in the smart supply chain.

 -6نتیجهگیری
امروزه با ظهور فناوری اینترنت اشیا و مزایای بسیاری که برای استفاده از این فناوری وجود دارد ،کسبوکارها نیز به دنبال استفاده بهینه
از این فناوری هستند .در این میان ادغام مفهوم اینترنت اشیا با زنجیره تامین بهعنوان چرخه حیاتی کسبوکارها ،باعث شده تا محققان
بسیاری به بررسی ابعاد مختلف این ادغام بپردازند .با توجه به اینکه زنجیره تامین بخش بزرگی از فعالیتها در سازمانها از تامین مواد
اولیه تا توزیع را در بر میگیرند ،بنابراین درک درست از کاربردهای این فناوری میتوان تسهیلکننده بهینهشدن انواع فرایندها در سازمان
باشد .اینترنت اشیا یکی از مهمترین بزرگترین تولیدکننده داده میتواند باشد که این دادهها در صورت تحلیل و پردازش درست میتوانند
کمک شایانی به تصمیمگیریهای بهنگام در سازمان داشته باشند .در عینحال از آنجایی که این فناوری با اینترنت آمیخته است بنابراین
همواره استفاده از آن میتواند چالشها و نگرانیهایی را به همراه داشته باشد .در پژوهش حاضر سعی شده است تا با شناسایی مبادی

بررسی کمی ریسکهای سایبری در زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا صنایع (صنایع )FMCG

رتبه

وزن

ریسک سایبری

 به شناسایی و درک، (صنایع غذایی و دارویی) بهعنوان موضوع موردمطالعهFMCG تولید دههای کالن در زنجیره تامین صنایع
 برای بررسی میزان.ریسکهای سایبری که یک زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا میتواند با آنها سروکار داشته باشد پرداخته شود
 نتایج پژوهش.اهمیت هر یک از این ریسکها از یک روش رتبهبندی فازی با استفاده از مدلسازی ریاضی غیرخطی استفاده شده است
مشان میدهد که حفظ حریم خصوصی در تعامل با تامین کنندگان و مشتریان از مهمترین ریسکهای سایبری زنجیره تامین هوشمند
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