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چكيده
هدف مقاله حاضر بررسی قابليتها و مزايای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك در صنايع
فوالد استان يزد با بهرهبرداری از روش تركيبی تصميمگيری چندمعياره ،محاسبات منطق فازی و روش
مدلسازی  PLSبود .روش پژوهش حاضر تلفيقی (كيفی و كمی) بود و با ابزار مصاحبه و پرسشنامه صورت
گرفت .جامعه آماری شامل اساتيد دانشگاهی صاحبنظر در حوزه موردبررسی و متخصصان فناوری
اطالعات و ارتباطات شاغل در صنايع فوالد استان يزد بودند كه از بين آنها  320نفر در سال  1398با تركيبی
از دو روش نمونهگيری غيراحتمالی هدفمند و تصادفی انتخاب شدند .يافتهها با توجه به محاسبات فازی نشان
داد مهمترين معيار در خوشه مزيت رايانش ابری« ،كاهش هزينهها» با « ،0/191خدمت سريعتر به مشتريان» با
وزن فازی  0/120و «برقراری ارتباط با مشتريان» با وزن شبكهای فازی  0/096به ترتيب بودند .مهمترين معيار
در خوشه قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك نيز« ،ذخيرهسازی اطالعات در
خدمات ارتباطات الكترونيك» برابر با  0/123بودند .درنهايت ،تحليل مسير بين «توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك» و «قابليتهای رايانش ابری» با توجه به بارهای تحليل عاملی تأييدی برابر با  0/566و بين توسعه
خدمات ارتباطات الكترونيك و مزيت رايانش ابری برابر با  0/521حاصل شد .نتايج نشان داد فناوری رايانش
ابری با توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك صنايع فوالد يزد دارای رابطه و تأثيرگذاری مثبت است.

واژههای کليدی :خدمات ارتباطات الكترونيك ،رايانش ابری ،روش تصميمگيری چندمعياره منطق
فازی ،مدلسازی

مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتری رشته مديريت رسانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد است.
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مقدمه
مطابق برخی مطالعات آيندهپژوهی ،فنآوری «رايانش ابری» 1در چند سال آينده فراگير شده
و در كشور ما نيز میبايست هرچه زودتر برای اين موضوع برنامهريزی و سرمايهگذاری شود
(شعبانی و همكاران .)1396 ،رايانش ابری بهعنوان يك فنآوری جديد با زيرساخت اينترنتی
و راهكارهای جديد میتواند مزايای قابلتوجهی را در ارائه خدمات بهصورت الكترونيك
به همراه داشته باشد.
رايانش ترجمه كلمه " "Computingاست كه در بعضی متون بهجای رايانش از
محاسبات و پردازش استفاده شده است .البته محاسبات و پردازش معادل كاملی از اين كلمه
نيست .زيرا بر اساس تعريف واژهنامههای معتبر مانند آكسفورد ،النگمن اين واژه به معنای
بهرهبرداری از رايانه و عمليات رايانهها يا اموری است كه يك رايانه انجام میدهد و محاسبه
و پردازش تنها يكی از اين امور است (بولونی و تارگات .)2017 ،2رايانش ابری را گروهی
تغيير الگووارهای میدانند كه دنبالهروی تغييری است كه در اوايل دهه  1980از مدل رايانه
بزرگ به مدل كارخواه-كارساز صورت گرفت .با پيشرفت فنآوری اطالعات و ارتباطات
نياز به انجام كارهای محاسباتی در همهجا و همه زمان به وجود آمده است (يعقوبی و
همكاران .)1393 ،رايانش ابری مفهوم ابر را بهگونهای گسترش میدهد كه سرورها را نيز
عالوه بر زيرساختهای شبكه در برگيرد (شو و همكاران .)2014 ،3در حقيقت« ،رايانش
ابری» ،مدل رايانشی بر پايه شبكههای رايانهای مانند اينترنت است كه الگويی تازه برای
عرضه ،مصرف و تحويل خدمات رايانشی (شامل زيرساخت ،نرمافزار ،بستر و ساير منابع
رايانشی) با بهكارگيری شبكه ارائه مینمايد.
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با توجه به مزايای فنآوری رايانش ابری بسياری از كشورهای جهان به دنبال توسعه اين
فنآوری در كشورهای خود هستند (الروثه 4و همكاران .)2016 ،نياز به استفاده از فنآوری
رايانش ابری بهخصوص در ارائه سرويسها و خدمات سازمانی الكترونيك به سبب مزايای
بسيار زيادی كه اين فنآوری برای كاربران خود ايجاد مینمايد؛ ازجمله افزايش ضريب
1. cloud computing
2. Boloni & Turgut
3. Shu, et al.
4. Al Ruithe
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اعتماد و اطمينان برای دريافت سرويس مدنظر در كوتاهترين زمان و بهترين كيفيت ،كم
كردن هزينهها ،مديريت و كنترل آسان و قدرتمند بر روی منابع و سرويسها ،افزايش ضريب
امنيتی سامانه و موارد ديگر ،به گواه كاربران و كسبوكارهای بزرگ دنيا ،بيشازپيش
احساس میشود (پروين 1و همكاران .)2018 ،ديدگاه رايانش ابری با ارائه سختافزار و
نرمافزار بهصورت نامحدود و همچنين فراهم كردن بستر اينترنت جهت ارائه خدمات
سازمانی ،باعث شده است كه هزينهها بهشدت كاهش و انعطافپذيری و نوآوری در مقابل
تغييرات افزايش يابد (الموتادی 2و همكاران.)2019 ،
جهان امروز ،جهان تغييرات بسيار گسترده در امر ارتباطات الكترونيك 3است (ملكيان و
علی پور .)1391 ،در عصر اطالعات و ارتباطات الكترونيك ،هر سازمانی با تغييرات سريعی
روبهروست (سسره و كوروچر .)2012 ،4تحول چشمگير در فنآوری ارتباطات در دو دهه
اخير ،موجب بروز تحوالتی ژرف در عرصه ديوانساالری گشته و بسيار نيرومندتر از گذشته
انتظارات كارگزاران و مشتريان را از منظر زمان ،هزينه و روش انجام كارها دگرگون ساخته
است .به دنبال فراگير شدن اين سامانه در محدوده سازمانی ،ايجاد روشی مكانيزه برای تبادل
الكترونيك مكاتبات بين سامانههای مختلف ،يك نياز جدی و اساسی محسوب میگردد تا
ارتباط بين سازمانی را به شكل مناسبتری فراهم نمايد (توركانوويك و پوالنسيك2013 ،5؛
زولكپلی و همكاران .)2016 ،ارزش ارتباطات الكترونيك دسترسی سريعتر آن به اطالعات
نيست ،بلكه توانايی آن برای تسهيل ارتباطات و ايجاد تفكر برتر است .با نگاهی به
كاربردهای سامانه ارتباطات الكترونيك ،مشخص میگردد كه تاكنون اتوماسيون اداری و
ارتباط عمومی الكترونيك بيشترين كاربرد را در بخش ارتباطات الكترونيك در كسب و
كارها داشته است و اين سامانه اكثر حوزههای ارتباطی كسبوكار را دربر گرفته و متحول

1. Bruin
2. Al- Muhtadi
3. E-Communication
4. Cecere & Corrocher
5. Turkanović & Polancic
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بهكارگيری فنآوری اطالعات و ارتباطات در صنعت موجب كاهش فاصله جغرافيايی
و زمانی بين كسبوكار و مشتری ،كاهش هزينههای ارائه خدمات سازمانی و نقلوانتقال پول
شده و همچنين باعث افزايش رقابت بين كسبوكارها و باال بردن كيفيت خدمات ارتباطات
الكترونيك و درنهايت موجب تغيير ساختار هزينهای كسبوكارها و بهينه شدن صنعت
میگردد .در ادبيات علمی از ارتباطات الكترونيك بهعنوان عامل حياتی در ايجاد كسبوكار
برخط ياد میگردد .ازاينرو مطالعات زيادی در زمينه خدمات ارتباطات الكترونيك صورت
گرفته است (ساتيا .)2019 ،1رضايت مشتری بر اساس ارتباطات الكترونيك از اهداف اصلی
هر تجارتی است .صاحبنظران مديريت ،كسب رضايت مشتری بر اساس ارتباطات
الكترونيك را از مهمترين وظايف و اولويتهای مديريت كسبوكارها برشمرده و لزوم
پايبندی هميشگی و پايدار مديران عالی به جلب نظر مشتريان را پيششرط اصلی موفقيت
بهحساب آوردهاند .در حقيقت ،يكی از پيششرطهای موفقيت صنايع و كسبوكارها ،قرار
دادن مشتری و تالش برای جلب رضايت وی در سرلوحه كسبوكار است (كيم 2و
همكاران2018 ،؛ لين 3و همكاران.)2019 ،
در راستای پيشينهی پژوهش اگرچه مطالعاتی انجام شده است؛ اما تحقيقات اندكی بر
روی صنايع سنگين بهويژه صنايع فوالد انجام گرفته است .در پژوهشی رحمتی و همكاران
( )1398نتيجه گرفتند با توسعه اينترنت و كاربردهای آن بانكداری اينترنتی بهعنوان يك شيوه
مؤثر و كارآمد برای ارائه خدمات به مشتريان است .همچنين بانكداری اينترنتی و رايانش
ابری ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها را در نظر دارد و سعی مینمايد تا راهحل
عملی برای سازمانهای مالی و بانكها بهمنظور ارائه خدمات بانكداری بهتر با استفاده از
فنآوری رايانش ابری ارائه كند .تقويان ( )1398در تحقيقی نتيجه گرفت كه از ديدگاه
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كاركنان (تسهيم دانش ،تصميمات مديران ،فنآوری ارتباطات و اطالعات) بر توسعه
محصوالت جديد الكترونيك شركت ايده نمای هزاره در ياسوج تأثير معناداری دارد.
همچنين در اين پژوهش عامل فنآوری ارتباطات و اطالعات با داشتن بيشترين بتا ()0/423
1. Sathya
2. Kim
3. Lin
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باالترين تأثير را در توسعه محصوالت جديد الكترونيك داشت .اسدی و اكبری ( )1397در
پژوهشی نتيجه گرفتند پاسخگويان كمتر از طريق سايت با وزارتخانهها ارتباط برقرار
كردهاند .بااينحال انتظاراتی كه از مديريت ارتباطات الكترونيك در راستای حل مسائل،
رفع دغدغهها و برآورده ساختن نيازهايشان داشتهاند ،بسيار باال بود .يعقوبی و همكاران
( )1393در پژوهشی نتيجه گرفتند رايانش ابری بهعنوان يك فنآوری جديد با زيرساخت
اينترنتی و راهكارهای جديد میتواند مزايای قابلتوجهی را در ارائه خدمات پزشكی
بهصورت الكترونيك به همراه داشته باشد .بهكارگيری اين فنآوری در سالمت الكترونيك
نيازمند در نظر گرفتن عوامل مختلف است .ملكيان و علیپور ( )1391در تحقيقی نشان دادند
كه ارتباطات الكترونيك بر ابعاد ارتباطات سازمانی تأثيرگذار است .اين تأثير بيشتر در
افزايش حوزه ارتباط انسانی در كسبوكار ،افزايش بهرهوری كاركنان ،كاهش تنش در
محيط كار ،تربيت نيروی انسانی كارآمد و ماهر ،كاهش بوروكراسی اداری و سلسلهمراتب
سازمانی مشاهده میگردد .همچنين بهرهبرداری از ارتباطات الكترونيك در كاهش زمان
تبادل اطالعات و دسترسی آسان به منابع اطالعاتی و ايجاد كانالهای جديد ارتباطی موفق
عمل كرده است .شعبانی و همكاران ( )1396نتيجه گرفتند رايانش ابری سرويسی است كه
به كاربران سراسر وب بهصورت اجارهای ارائه میگردد .اين سرويس به پيكرهبندی و
دسترسی به برنامههای آنالين اشاره دارد .با توجه به مزايای فنآوری رايانش ابری بسياری
از كشورهای جهان به دنبال توسعه اين فنآوری در كشورهای خود هستند .صبریپور و
همكاران ( )1396نتيجه گرفتند يكی از جديدترين تغييرات در نحوه كاركرد اينترنت ،با
معرفی رايانش ابری صورت پذيرفته است .در پژوهشی لين و همكاران ( )2019با هدف
تحليل خوشهبندی مبتنی بر داده برای ارتباطات الكترونيك چندرسانهای در اينترنت انجام
خوشهبندی داده محور می تواند خود را به اينترنت پيچيده وسايل نقليه سازگار كند .السيد

1

و همكاران ( )2019در پژوهشی با هدف ارزشيابی آنتولوژیهای ابری انجام دادند و نتيجه
گرفتند كه بسياری از كسبوكارها معتقدند كه رايانش ابری به دليل توانايی ارائه انواع
1. Al Sayed
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مختلف خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات نقش كليدی دارد .بروين و همكاران ()2018
نتيجه گرفتند رايانش ابری میتواند كسبوكارهای خدماتی را به مزايای پسانداز هزينه،
صدور صورتحساب مبتنی بر طريقه بهرهبرداری ،تداوم كسبوكار ،چابكی كسبوكار و
فنآوری اطالعات و ارتباطات سبز برساند .زولكپلی 1و همكاران ( )2016در پژوهشی با
هدف تحليل نوآوری خدمات ارتباطات الكترونيك در كسبوكارهای كوچك و متوسط
نشان دادند كه نوآوری خدمات يك محصول جديد يا بهبوديافته خدماتی است كه مبتنی بر
فنآوری است .اشنايدر ،جونز و هالز )2016( 1در مقالهای تحت عنوان «رايانش ابری و تأثير
آن بر عملكرد محيطی و اقتصادی با رويكرد هزينههای تبادالت نتيجه گرفتند كه آنچه يك
ارائهدهنده خدمات نرمافزاری رايانش ابری ارائه مینمايد ،برنامههای كاربردی تجاری
آنالين است كه از طريق مرورگر وب يا نرمافزارهای ديگر به كاربران ارائه میگردد.
نرمافزارهای كاربردی و اطالعات ،روی سرورها ذخيره میگردند و بر اساس تقاضا در اختيار
كاربران قرار میگيرد .ساهيل پاتانی )2014( 2در پژوهشی نتيجه گرفت كسبوكارها ممكن
است به داليل مختلف برای مهاجرت به رايانش ابری آماده باشند ،اما برنامههای كاربردی
دليل اصلی اين مهاجرت هستند .يك مانع اساسی برای سرمايهگذاریهای عظيم در
فنآوریهای جديد همواره هزينههای سرمايه موردنياز برای زيرساختهای رايانش ابری
است .با رايانش ابری ،نهادهای مختلف مالی نياز به بودجه برای عملكردی دارند و اين باعث
میگردد بدون مدل ابر ،خدمات هر كسبوكار متفاوت باشد .شلقوله )2014( 3در پژوهشی
نتيجه گرفت فنآوریهای جديد ،كسبوكار سنتی را تغيير میدهند .كسبوكارها در
واكنش به اين محيط نوآوری ،بايد گزينه رايانش ابری را انتخاب كنند .مری 4و همكاران
( )2019در تحقيقی در كشور عراق نتيجه گرفتند اثرات سازگاری سامانه ،پيچيدگی سامانه،
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امنيت و حريم خصوصی بر تأييد و كنترل رفتاری پزشكان از نظر آماری معنیدار بود.
همچنين تأييد كنترل رفتاری تأثير مثبتی بر استفاده پزشكان از سامانههای اطالعاتی سالمت
در بيمارستانهای عراق داشتند .لين و همكاران ( )2018در تحقيقی نتيجه گرفتند با توسعه
1. Zulkepli
2. Sahil Patani
3. Sheel Ghule
4. Meri

بررسی قابلیتها و مزایای رایانش ابری در توسعه خدمات ...

سريع فنآوریها و كاربردهای رايانش ابری ،تعداد و مراكز دادههای ابر در سالهای اخير
رشد كردهاند .يكی از مشكالت عمده در مراكز داده ابر ،مصرف انرژی بسيار زياد آنها
است كه مديريت مصرف انرژی را يكی از داغترين موضوعات تحقيقاتی در حوزه رايانش
ابری تبديل ساخته است.
يكی از كاربردهای اصلی رايانش ابری در صنايع نهفته است .صنايع سنگين مانند صنايع
فوالد بيشازپيش نيازمند مزايای ارتباطات رايانش ابری هستند .بر اساس چشمانداز راهبردی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سهم ارزشافزوده صنعت فوالد در بخش صنعت و معدن
در سال  18 ،1392درصد بوده و قرار است اين رقم تا پايان سال  1404به  55ميليون تن
افزايش يابد .با ارتقای ظرفيت توليد  55ميليون تن فوالد خام در سال ،جايگاه ايران در صنعت
فوالد از رتبه چهاردهم كنونی به هفتم در سطح جهان ارتقا میيابد .در اين ميان ،با هدف
افزايش ارزشافزوده در صنعت فوالد ،صنايع باالدستی آن نيز بهتناسب زنجيره توليد ،تكميل
خواهد شد ،بهطوریكه ظرفيت توليد كنسانتره و گندله سنگآهن به ترتيب از حدود  31و
 22ميليون تن فعلی به  50و  48ميليون تن تا سال  96و به  72و  85ميليون تن تا سال 1404
هدفگذاری شده است .ظرفيت توليد آهن اسفنجی نيز از  22ميليون تن فعلی به  35ميليون
تن در سال  96و  54ميليون تن تا سال  1404میرسد (روزگار معدن .)5 :1398 ،در اين سير
افزايشی ،جايگاه فوالد يزد حائز اهميت است؛ بنابراين برای نيل به اين اهداف لزوم اهميت
رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك اجتنابناپذير است.
با عنايت به مطالب مطروحه ،هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی قابليتها و مزيتهای
رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك در صنايع فوالد استان يزد است.
فرضيههای پژوهش نيز عبارتاند از:
الكترونيك دارد.
 بهرهبرداری از رايانش ابری تأثير معناداری بر بهبود ذخيرهسازی اطالعات در خدماتارتباطات الكترونيك دارد.
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 بهرهبرداری از رايانش ابری تأثير معناداری بر بهبود پردازش اطالعات در خدماتارتباطات الكترونيك دارد.
 بهرهبرداری از رايانش ابری تأثير معناداری بر بهبود انتقال اطالعات در خدمات ارتباطاتالكترونيك دارد.
 بهرهبرداری از رايانش ابری تأثير معناداری بر بهبود بازيابی اطالعات در خدماتارتباطات الكترونيك دارد.
 ارتباط معناداری بين رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك و كاهشهزينهها وجود دارد.
 ارتباط معناداری بين قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك وبهبود انعطافپذيری و مقياسپذيری در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد.
 ارتباط معناداری بين قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك وافزايش بهرهوری در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد.
 ارتباط معناداری بين قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك وخدمت سريعتر به مشتريان در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد.
 ارتباط معناداری بين قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيكدر صنايع فوالد استان يزد و برقراری ارتباط با مشتری در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد.
با مرور انتقادی كتابها و مقاالت مرتبط ،متغيرهای موردبررسی در مدل مفهومی
پژوهش میتوان در نمودار زير ترسيم كرد:
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مزیتها
كاهش هزينهها
بهبود انعطاف پذيری
افزايش بهرهوری
خدمت سريعتر
برقراری ارتباط با مشتری

رايانش ابری

قابليتها
تبديل اطالعات
بهبود ذخيره
بهبود پردازش
بهبود انتقال
بهبود بازيابی

توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك در صنايع فوالد استان يزد

نمودار  .1مدل مفهومی رايانش ابري در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك

روش
روش پژوهش حاضر تلفيقی است و از نظر هدف كاربردی بوده و نوعی تحقيق توصيفی
است كه با ابزار پرسشنامه دادههای موردنياز گردآوری شده است .ازآنجايیكه ماهيت
تعاملی پژوهش «بررسی قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك با
بهرهبرداری از روش تصميمگيری چندمعياره مستلزم گفتمان بين پژوهشگر و خبرگان
حوزهی موردمطالعه است ،لذا ،ابتدا دادههای كيفی (مستخرج از مصاحبهها) گردآوری و
تحليل (با بهرهبرداری از تحليل محتوا) شدند؛ سپس در مرحله دوم ،دادههای كمی (مستخرج
از پرسشنامههای تهيهشده از نتايج تحليل محتوای مصاحبهها) تحليل شدند .جامعه پژوهش
شامل اساتيد صاحبنظر (خبرگان آكادميك) و متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات
شاغل در صنايع فوالد استان يزد (خبرگان صنعت) و حجم نمونه نيز  320نفر است .روش
و نمونهگيری تصادفی است .در نمونهگيری هدفمند افرادی انتخاب شدند كه از بيشترين
ميزان اطالعات راجع پژوهش برخوردار بودند و از نمونهگيری تصادفی برای انتخاب نمونه
و تكميل پرسشنامه استفاده شد .بعد از شناسايی مؤلفههای پژوهش كه با مصاحبه حاصل
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شدند پرسشنامه ساخته شد و اعتبار و پايايی آن نيز مورد تأييد صاحبنظران مطابق جدول
( )1قرار گرفتند .فلوچارت مراحل انجام پژوهش به شرح ذيل است:
مرور تحقيقات مشابه

بررسي کتب و مقاالت

بررسي کتب و مقاالت

مطالعه پيرامون

التين

تعيين روش نمونهگيری

تعيين روش تحقيق

تعيين جامعه و حجم

پایایي ابزار

تدوین ابزار گردآوری

روایي ابزار

فارسي

موضوع

تحليل محتوای

جمعآوری اطالعات

اطالعات گردآوری

روش تصميمگيری

تجزیه و تحليل

روش مدلسازی

نتيجهگيری

نمودار  .2فلوچارت مراحل پژوهش

بر اساس جدول  1آلفای كرونباخ برای متغيرهای پژوهش ،بيشتر از  0/7حاصل شده
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است كه نشان میدهد پايايی ابزار اندازهگيری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك در
وضعيت مناسبی قرار دارد.
جدول  .1اطالعات مربوط به آمارهاي پايايی متغيرهاي پژوهش بر اساس آزمون کرونباخ
تعداد آيتمهای ابزار گردآوری اطالعات

آلفای كرونباخ

متغيرهای پژوهش

16

/711

توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك ()A

12

/754

قابليتهای رايانش ابری ()B

بررسی قابلیتها و مزایای رایانش ابری در توسعه خدمات ...
12

/727

مزيتهای رايانش ابری در صنايع فوالد ()C

یافتهها
معيارهای مؤثر بر بررسی قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك
عبارتاند از :خوشه «مزيتهای رايانش ابری در صنايع فوالد» با كد شبكهای ()C
دربرگيرنده معيارهايی از قبيل )1 :كاهش هزينههای صنايع فوالد با كد شبكهای ()CA؛
 )2خدمت سريعتر به مشتريان صنايع فوالد با كد شبكهای ( )CBو  )3حملونقل هوشمند با
كد شبكهای ()CC؛ خوشه «قابليتهای رايانش ابری» با كد شبكهای ( )Bدربرگيرنده
معيارهايی از قبيل :تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك ،ذخيرهسازی اطالعات
در خدمات ارتباطات الكترونيك و بهبود انعطافپذيری و مقياسپذيری هستند .در ادامه
برای تعيين رتبهبندی ابعاد هر خوشه بر اساس تحليل عاملی رتبهبندی صورت گرفته است
(جدول .)2
جدول  .2رتبهبندي معيارهاي تحقيق بر اساس تحليل عاملی اکتشافی
معيارهای تحقيق

وزن معيار

رتبه
1

كاهش هزينههای صنايع فوالد

0/226

2

ذخيرهسازی اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك

0/146

3

خدمت سريعتر به مشتريان صنايع فوالد

0/142

4

برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد

0/116

5

بهبود انعطافپذيری و مقياسپذيری صنايع فوالد

0/092

6

حملونقل هوشمند

0/058

7

تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك

0/058

كد شبكهای (« ،)Cبرقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد» با كد شبكهای ( )CAدارای وزن
شبكهای  0/116و مهمترين معيارها در خوشه «قابليتهای رايانش ابری» با كد شبكهای (،)B
«كاهش هزينههای صنايع فوالد» با كد شبكهای ( )BAدارای وزن شبكهای برابر با  0/226و
«خدمت سريعتر به مشتريان صنايع فوالد» با كد شبكهای ( )BBدارای وزن شبكهای برابر با
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 0/142هستند .همچنين مهمترين معيار در خوشه «توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك» با
كد شبكهای (« )Aذخيرهسازی اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك» با كد شبكهای
( )CAدارای وزن شبكهای برابر با  0/148است.
جدول  .3رتبهبندي فازي معيارهاي مؤثر بر تحليل قابليتهاي رايانش ابري در توسعه خدمات
ارتباطات الكترونيك
وزن معيارها (بر

وزن فازی

وزن نهايی

اساس )MCDM

متغيرهای زبانی

معيار

0/226

0/8471

0/191445

0/148

0/8286

0/122633

3

خدمت سريعتر به مشتريان صنايع فوالد

0/142

0/8429

0/119692

4

برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد

0/116

0/8286

0/096118

رتبه
1
2

معيارهای تحقيق
كاهش هزينههای صنايع فوالد
ذخيرهسازی اطالعات در خدمات
ارتباطات الكترونيك

در جدول  ،3بر اساس وزن نهايی معيارهای تحقيق با توجه به محاسبات فازی مربوط به
قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك ،مهمترين معيار در خوشه
«مزيت رايانش ابری در صنايع فوالد» با كد شبكهای (« ،)Cبرقراری ارتباط با مشتريان» با كد
شبكهای ( )CAدارای وزن شبكهای فازی  0/096و مهمترين معيارها در خوشه «قابليتهای
رايانش ابری» با كد شبكهای (« ،)Bكاهش هزينههای صنايع فوالد» با كد شبكهای ()BA
دارای وزن شبكهای فازی برابر با  0/191و «خدمت سريعتر به مشتريان صنايع فوالد» با كد
شبكهای ( )BBدارای وزن شبكهای فازی برابر با  0/119حاصل شدند.
در ادامه بهمنظور پی بردن به متغيرهای زير بنايی يك پديده يا تلخيص مجموعهای از
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دادهها از روش تحليل عاملی استفاده شده است .دادههای اوليه برای تحليل عاملی ،ماتريس
همبستگی مبتنی بر تحليل مسير بين متغيرها است .ازآنجايیكه عالمت ضريب همبستگی،
شيبخط رگرسيون است ،لذا بر اساس بارهای عاملی مدل برازش شده ،همبستگی مبتنی بر
تحليل مسير بين متغيرهای پژوهش وضعيت مطلوبی را نشان میدهد ،زيرا بارهای عاملی بين
«بازيابی اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك ( »)A2و «توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك» برابر با ( 0/77ارتباط خيلی معنادار) ،بين «ذخيرهسازی اطالعات در خدمات
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ارتباطات الكترونيك ( »)A4و «توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك» برابر با ( 0/92ارتباط
ال معنادار) ،بين تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك ) (A3و «توسعه
كام ً
خدمات ارتباطات الكترونيك» برابر با (0/4ارتباط معنادار) ،بين «انتقال اطالعات در خدمات
ارتباطات الكترونيك ( »)A1و «توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك» برابر با ( 0/44ارتباط
نسبتاً معنادار) ،محاسبه شده است ،از طرفی ديگر« ،كاهش هزينههای صنايع فوالد (»)B1
دارای بيشترين تأثير بر قابليتهای رايانش ابری است زيرا ضريب همبستگی آنها برابر با
 0/8محاسبه شده و «برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد ( »)C1دارای بيشترين تأثير بر
مزيت رايانش ابری در صنايع فوالد است زيرا ضريب همبستگی آنها برابر با  0/90محاسبه
شده است .بر اساس مدل ترسيمشده در  PLSو جدول ( ،)4تحليل عاملی تأييدی متغيرهای
پژوهش ،جهت ارائه مدل مهمترين عوامل مؤثر بر قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات
ارتباطات الكترونيك (معيارهای مهم متغيرهای اصلی) را نشان میدهد:
جدول  .4تحليل عاملی تأييدي متغيرهاي پژوهش
عاملی

مكنون

0/857

B

0/767

A

0/436

A

0/916

A

0/899

C

0/125

C

0/358

B

متغير مكنون
قابليتهای رايانش ابری
توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك
توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك
توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك
مزيت رايانش ابری در
صنايع فوالد
مزيت رايانش ابری در
صنايع فوالد
قابليتهای رايانش ابری

> < ---
> < ---

> < ---

> < ---

> < ---

> < ---

> < ---

كاهش هزينههای صنايع فوالد ()B1
بازيابی اطالعات در خدمات ارتباطات
الكترونيك ()A2
انتقال اطالعات در خدمات ارتباطات
الكترونيك ()A1
ذخيرهسازی اطالعات در خدمات
ارتباطات الكترونيك ()A4
برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد
()C1
افزايش بهرهوری عملياتی صنايع فوالد
()C2
خدمت سريعتر به مشتريان صنايع فوالد
()B3
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بارهای تحليل

نماد متغير

عاملی

مكنون

0/761

B

0/537

A

0/691

C

متغير مكنون
قابليتهای رايانش ابری
توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك
مزيت رايانش ابری در
صنايع فوالد

متغيرهای آشكار
> < ---

> < ---

> < ---

بهبود انعطافپذيری و مقياسپذيری
صنايع فوالد ()B2
تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات
الكترونيك ()A3
پردازش اطالعات صنايع فوالد ()C3

شكل  .2مدل ترسيمی قابليتها و مزيتهاي رايانش ابري در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيكی در
صنايع فوالد
جدول  .5همبستگی بين معيارهاي متغيرهاي موجود در تحليل مسير مدل
توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك
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همبستگی بين متغيرهای موجود در تحليل مسير مدل

0/566

قابليتهای رايانش ابری در صنايع فوالد

0/521

مزيت رايانش ابری در صنايع فوالد

بر اساس جدول  5همبستگی مبتنی بر تحليل مسير بين «توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك» و «قابليتهای رايانش ابری» بر اساس بارهای تحليل عاملی تأييدی برابر با 0/566
و همبستگی مبتنی بر تحليل مسير بين «توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك» و «مزيت رايانش
ابری» برابر با  0/521حاصل شد.

بررسی قابلیتها و مزایای رایانش ابری در توسعه خدمات ...

در مدلهای اندازهگيری پرسشی كه پژوهشگر به دنبال جواب آن است اين است كه آيا
متغيرهای قابلمشاهده ،سازهای پنهان و يا متغيری پنهان را اندازهگيری مینمايند يا خير؟
چنانچه دادههای گردآوری شده ،مدل مفهومی پژوهش را حمايت نمايند ،در آن صورت
معيارهای برازش مدل وضعيت مطلوبی را نشان میدهند .گاهی ممكن است پژوهشگر برای
ايجاد اين برازش در مدل ،در مدل مفهومی خود تغييراتی را ايجاد نمايد .جدول  ،7معيارهای
برازش مطلق مدلسازی قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك را
نشان میدهد:
جدول  .6معيارهاي برازش مطلق مدل پژوهش
معيار برازندگی )(GFI

ريشه ميانگين مجذور پسماندها ()RMR

1/000

0/000

Model

معيارهای برازش مطلق

جدول  6نشان میدهد هرچه ميانگين مجذور پسماندهها برای مدل مورد آزمون
نزديكتر به صفر باشد ،مدل مذكور برازش بهتری دارد .مقدار اين معيار برای مدلسازی
قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك ،برابر صفر شده است و
مدل مذكور دارای تناسب است .از طرفی ديگر ،معيار برازندگی برای مدل پژوهش ،برابر
يك شده است.
جدول  .7معيارهاي برازش تطبيقی مدل پژوهش ()Baseline Comparisons
معيار برازندگی

معيار برازندگی فزاينده

معيار نرمشده

تطبيقی )(CFI

()IFI

برازندگی ()NFI

1/000

1/000

1/000

مدل
برازش تطبيقی مدل پژوهش

الكترونيك ،بزرگتر از  0/9است كه حاكی از برازندگی مدل است .هر چه ضرايب
همبستگی مبتنی بر تحليل مسير بين متغيرهای موجود در مدل باال باشد ميزان اين معيار نيز
باال خواهد بود .مقدار اين معيار برای مدل پژوهش ،برابر يك شده است و همبستگی مبتنی
بر تحليل مسير بين متغيرهای موجود در مدل مذكور از سطح بسيار خوبی برخوردار است.
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فرضيه ( :)1قابليت رايانش ابری تأثير معناداری بر بهبود تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات
الكترونيك دارد .اين فرضيه مورد تأييد قرار گرفت زيرا بر اساس نظرات و تجربه حرفهای
كارشناسان و متخصصان «تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك» دارای ميانگين
اهميتی برابر با  6/11بود .همچنين بارهای عاملی بين تبديل اطالعات در خدمات ارتباطات
الكترونيك و توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك برابر با (0/53ارتباط معنادار) ،محاسبه
شده است.
فرضيه ( :)2قابليت رايانش ابری تأثير معناداری بر بهبود ذخيرهسازی اطالعات در خدمات
ارتباطات الكترونيك دارد .ميانگين اين متغير برابر با  6/26و وزن فازی رابطه برابر با  0/123شد.
فرضيه ( :)3قابليت رايانش ابری تأثير معناداری بر بهبود پردازش اطالعات در خدمات
ارتباطات الكترونيك دارد .ميانگين برابر با  5/69حاصل شد.
فرضيه ( :)4بهرهبرداری از فنآوری رايانش ابری تأثير معناداری بر بهبود انتقال اطالعات در
خدمات ارتباطات الكترونيك ،دارد .ميانگين بهبود انتقال اطالعات برابر با  5/46شد .بارهای
عاملی بين « انتقال اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك و توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك برابر با (0/44ارتباط نسبتاً معنادار) به دست آمد.
فرضيه ( :)5بهرهبرداری از فنآوری رايانش ابری تأثير معناداری بر بهبود بازيابی اطالعات
در خدمات ارتباطات الكترونيك ،دارد .بر اساس نتايج ميانگين اين متغير برابر با  6/23شد.
فرضيه ( :)6ارتباط معناداری بين قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك و كاهش هزينهها در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد .ميانگين حاصل شده
برابر با  5/67شد .در حقيقت ،كاهش هزينههای صنايع فوالد دارای بيشترين رابطه با
مزيتهای رايانش ابری است زيرا ضريب همبستگی آنها برابر با  0/86حاصل شد.
سال ششم ،شماره  ،22بهار 99
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فرضيه ( :)7ارتباط معناداری بين قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك و «بهبود انعطافپذيری و مقياسپذيری» در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد.
بر اساس محاسبات ،بهبود انعطافپذيری و مقياسپذيری صنايع فوالد دارای ميانگين اهميتی
برابر با  34/5است.

بررسی قابلیتها و مزایای رایانش ابری در توسعه خدمات ...

فرضيه ( :)8ارتباط معناداری بين قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك و افزايش بهرهوری در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد .بر اساس محاسبات
افزايش بهرهوری عملياتی صنايع فوالد دارای ميانگين اهميتی برابر با  5/50است.
فرضيه ( :)9ارتباط معناداری بين قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك و «خدمت سريعتر به مشتريان» در صنايع فوالد استان يزد وجود دارد .بر اساس
محاسبات ،خدمت سريعتر به مشتريان صنايع فوالد دارای ميانگين اهميتی برابر با  5/45است.
فرضيه ( :)10ارتباط معناداری بين قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك در صنايع فوالد استان يزد و برقراری ارتباط با مشتری در صنايع فوالد استان يزد
وجود دارد .بر اساس محاسبات ،برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد دارای ميانگين
اهميتی برابر با  5/61است و مهمترين معيار در خوشه مزيت رايانش در صنايع فوالد «برقراری
ارتباط با مشتريان صنايع فوالد» با وزن شبكهای فازی  0/096است.

بحث و نتيجهگيری
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات
الكترونيك صنايع فوالد يزد بود .بدين منظور ابتدا مهمترين مؤلفهها از طريق مصاحبههای
اكتشافی حاصل شدند سپس پرسشنامه مطابق آنها انجام شد .اين يافتهها با نتايج برخی
تحقيقات نظير رحمتی و همكاران1397 ،؛ تقويان1398 ،؛ اسدی واكبری1397 ،؛ ملكيان و
علیپور1391 ،؛ جوكار و برهمند1388 ،؛ بروين و همكاران2018 ،؛ جانونز و هالز2016 ،؛
ساهيل پايانی 2014 ،و لين و همكاران 2018 ،همسو است.
محاسبات فازی مربوط به قابليتهای رايانش ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك
مشتريان با كد شبكهای با وزن شبكهای فازی  0/096است و «كاهش هزينههای صنايع فوالد»
با وزن شبكهای فازی  0/191و «خدمت سريعتر به مشتريان صنايع فوالد» با وزن شبكهای فازی
 0/120است .مهمترين معيار در خوشه توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك ،ذخيرهسازی
اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك با وزن شبكهای فازی برابر با  0/123است .زيرا
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دارای باالترين رتبه فازی بر اساس محاسبات منطق فازی بود .همچنين بر اساس محاسبات
بارهای عاملی مدل برازش شده ،همبستگی مبتنی بر تحليل مسير بين متغيرهای پژوهش وضعيت
مطلوبی را نشان میدهد ،زيرا بارهای عاملی بين «بازيابی اطالعات در خدمات ارتباطات
الكترونيك ( »)A2و «توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك» برابر با ( 0/77ارتباط خيلی
معنادار) ،بين «ذخيرهسازی اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك ( »)A4و «توسعه
ال معنادار) ،بين «تبديل اطالعات در
خدمات ارتباطات الكترونيك» برابر با ( 0/92ارتباط كام ً
خدمات ارتباطات الكترونيك) » (A3و «توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك» برابر با 0/54
(ارتباط معنادار) ،بين «انتقال اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك ( »)A1و «توسعه
خدمات ارتباطات الكترونيك» برابر با ( 0/44ارتباط نسبت ًا معنادار) ،محاسبه شده است.
همچنين نتايج بين «توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك» و «قابليتهای رايانش ابری» بر
اساس بارهای تحليل عاملی تأييدی برابر با  0/566و همبستگی مبتنی بر تحليل مسير بين
«توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك» و «مزيت رايانش ابری در صنايع فوالد» بر اساس
بارهای تحليل عاملی تأييدی برابر با  0/521حاصل شد.
خالصه كالم ،با توجه به نتايج حاصل شده با بهرهبرداری از روش تصميمگيری
چندمعياره ،محاسبات منطق فازی و روش مدلسازی  PLSمیتوان گفت فناوری رايانش
ابری در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك صنايع فوالد يزد دارای تأثيرگذاری مثبت و
همچنين موجب كاهش هزينهها میگردد .صنعت فوالد را میتوان يكی از بنيانهای مهم
اقتصاد در هر كشوری برشمرد ،بهگونهای كه حتی مصرف سرانه فوالد بهعنوان معياری
بهمنظور ارزيابی صنعتی بودن يك كشور مطرح است .امروزه در كشور ما نيز فوالد با حضور
در بخشهای مهم توليدی و صنعتی كشور ،نقش بسيار مهمی ايفا مینمايد ،بهگونهای كه
سال ششم ،شماره  ،22بهار 99

افزون بر  600صنعت بهعنوان صنايع پاييندستی از آن تغذيه مینمايند .البته با توجه به وجود
منابع سنگآهن در ايران ،بهعنوان نخستين حلقه توليد فوالد ،اين صنعت در  4سال گذشته
توانسته به جايگاه درخور توجهی دست يابد.
بر اساس نتايج تحقيق مشخص شد كه فنآوری رايانش ابری بيشترين تأثير در
ذخيرهسازی اطالعات در خدمات ارتباطات الكترونيك با بار عاملی  0/91دارد .اين
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نشاندهنده اهميت اين متغير است؛ بنابراين شركت صنايع فوالد يزد بايد نسبت به اين مهم
جديت بيشتری داشته باشد .ارزش دادهها در اتصال آن در ميان مخازن نهفته است .دادهها
يك دارايی كليدی نامشهود برای ايجاد ارزش هستند .متغير تأثيرگذار بعدی ،كاهش هزينهها
بهعنوان يك مزيت با بار عاملی  0/899بود .شركت فوالد يزد بايد از اين مزيت استفاده كند
و نسبت به كاهش هزينه در راستای سود بيشتر گام بردارد .تأثيرگذاری بعدی با بار عاملی
 0/899برقراری ارتباط با مشتريان صنايع فوالد بود .بايد سازوكارهای ارتباط با مشتری
بازتعريف شود و نسبت به اهميت مشتريان در شرايط بازارهای رقابتی جدیتر بود.
جدول  .8راهكارهايی جهت ارتقاي جايگاه رايانش ابري در توسعه خدمات ارتباطات الكترونيك در
صنايع فوالد استان يزد

راهكار مبتنی بر مشتريان

تغيير

از (وضعيت كنونی)
مشتريان بهعنوان بازار انبوه
ارتباطات يكطرفه با مشتری
بانك ،تأثيرگذار اصلی و كليدی است
بازاريابی جهت متقاعد كردن جهت خريد
جريانهای ارزشی يكطرفه
صرفهجويی به مقياس (بانك)

راهكار مبتنی بر دادهها

توليد دادهها در بانك پرهزينه است
چالش دادهها ،ذخيرهسازی و مديريت آنهاست
بانكها فقط از دادههای ساختاريافته بهرهبرداری
مینمايند
دادهها در مخازن عملياتی مديريت میگردند

مشتريان بهعنوان شبكه پويا
ارتباطات دوطرفه هستند
مشتريان تأثيرگذار كليدی هستند
بازاريابی برای ايجاد اشتياق خريد ،وفاداری و
هواداری
جريانهای ارزشی متقابل (دوطرفه)
صرفهجويی به ارزش (مشتری)
دادهها بهطور مداوم در همهجا توليد میگردند
چالش دادهها ،تبديل آنها به اطالعات با ارزش است
دادههای بدون ساختار بهطور فزايندهای قابل
بهرهبرداری و با ارزش هستند
ارزش دادهها در اتصال آن در ميان مخازن نهفته است
دادهها يك دارايی كليدی نامشهود برای ايجاد ارزش
هستند

تصميمگيری بر اساس درك مستقيم (شهود) و

تصميمگيری بر اساس آزمون (آزمون) و اعتبارسنجی

ارشديت انجام میگردد

انجام میگردد

آزمودن ايدهها پرهزينه ،كند و دشوار است

آزمودن ايدهها ارزان ،سريع و راحت است

آزمونها بهندرت توسط متخصصان انجام

آزمونها بهطور مداوم توسط هر كسی انجام

میگردند

میگردند

چالش نوآوری ،يافتن راهحل مناسب است

چالش نوآوری ،حل كردن مسئله مناسب است
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تغيير

از (وضعيت كنونی)

به (وضعيت مطلوب)

به هر قيمتی از خرابی و قصور اجتناب میگردد

خرابیها و قصور از ابتدا و بهطور ارزان آموخته

تمركز بر روی محصول «نهايی» است

میگردند
تمركز بر روی حداقل نمونههای آزمونی قابل دوام و
تكرار پس از اولين عرضه است

راهكار مبتنی بر ارزش

ارزش پيشنهادی توسط صنعت تعريف شده است ارزش پيشنهادی با تغيير نيازهای مشتری تعريف شده
ارزش پيشنهادی فعلی خود را اجرا كنيد

است

كسبوكار خود را تا جايی كه امكان دارد

فرصت بعدی را برای ارزش پيشنهادی به مشتری

بهينهسازی كنيد

كشف كنيد

قضاوت توسط اينكه چگونه بر بانك فعلی شما

قبل از اينكه مجبور شويد پيش از منحنی قرار گيريد،

تأثير میگذارد ،تغيير مینمايد

رشد و پيشرفت كنيد

موفقيت بازار امكان رضايت از خود را فراهم

قضاوت توسط اينكه چگونه میتواند بانك بعدی

مینمايد.

شما را ايجاد نمايد ،تغيير مینمايد.

منابع
اسدی ،عباس و اكبری ،محمد .)1397( .شناخت تأثير قابليتهای مديريت ارتباطات

الكترونيك در اجرای طرح تكريم مشتری ،فصلنامه مطالعات مديريت كسبوكار
هوشمند.144-107 )6(6 ،
اكبری ،محمدكاظم و سرگلزايی جوان ،مرتضی .)1391( .رايانش ابری ،مركز تحقيقات
رايانش ابری ،دانشگاه صنعتی اميركبير.
الهی ،شعبان ،رشيدی ،مصطفی و صادقی ،محمود .)1394( .طراحی سامانه خبره فازی برای
مدير عالی حريم خصوصی در حوزه تبادالت الكترونيك دولت و كسبوكارها.
نشريه مديريت فنآوری نوآورانه اطالعات.530-511 ،)3(7 ،
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تقويان ،سيد عبدالحسين .)1398( .بررسی تأثير فنآوری ارتباطات بر توسعه محصوالت

جديد الكترونيك (مطالعه موردی :شركت ايده نمای هزاره در ياسوج) ،چهارمين
كنفرانس ملی در مديريت كسبوكار و بازرگانی ،تهران ،دبيرخانه دائمی كنفرانس.
جهانگشته ،اسماعيل ،مرحمتی ،ميالد ،ريگی ،بنيامين و برفی ،اميرحسين .)1398( .طبقهبندی

رايانش ابری موبايل ،دومين كنفرانس ملی پژوهشهای كاربردی در علوم برق،

بررسی قابلیتها و مزایای رایانش ابری در توسعه خدمات ...

كامپيوتر و مهندسی پزشكی ،شيروان ،مؤسسه پژوهشی رهجويان پايا شهر اترك و
مجله علمی تخصصی پاياشهر.
جاللی اقدم ،داود و مرتضی خادمی ،شجاع .)1397( .ارتباطات و تفاوتهای تجارت

الكترونيك و تجارت اجتماعی ،دومين كنفرانس ملی دانش و فنآوری علوم
مهندسی ايران ،تهران ،مؤسسه برگزاركننده همايشهای توسعه محور دانش و
فنآوری سام ايرانيان
جوكار ،عبدالرسول و برهمند ،نيلوفر .)1388( .بررسی جايگاه انتشار الكترونيك در ارتباطات
علمی اعضای هيئتعلمی دانشگاه شيراز ،مجله مطالعات آموزش و يادگيری (علوم
اجتماعی و انسانی دانشگاه شيراز.27-47 ،)1(1 ،
حبيبی ،آرش .)1397( .تصميمگيری چندمعياره فازی .تهران :كتيبه گيل ،سيمای دانش.
روزگار معدن .)1398( .چشمانداز صنعت فوالد ايران .آدرس اينترنتی:
https://www.madandaily.com/metal-mineral-industries/278

شعبانی ،حسين ،شكارچی ،رضا و غياثآبادی ،علی .)1396( .مروری بر رايانش ابری و

بررسی مزايا و چالشهای آن ،دومين كنفرانس بينالمللی مهندسی مكانيك و
هوافضا ،تهران ،مؤسسه آموزش عالی نيكان.
صبری پور ،محمد ،اميری زاده ،خسرو و مومنزاده ،حسين .)1396( .كاهش مصرف انرژی
در مراكز داده محيط رايانش ابری با بهرهبرداری از الگوريتم بهينهسازی اجتماع
ذرات بهبوديافته ،كنفرانس ملی پژوهشهای نوين در برق ،رايانه و مهندسی پزشكی،
كازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد كازرون.
صادقی ،حسين .)1389( .مسئوليت مدنی واسطهها و تأمينكنندگان خدمات ارتباطات
ساسينسكی ،بری .)1390( .مرجع كامل رايانش ابری .ترجمه نويد فرخی .تهران :علوم رايانه.
ملكيان ،نازنين ،علیپور ،رضا .)1391( .نقش ارتباطات الكترونيك بر فرآيند ارتباطات
سازمانی ،مجله مطالعات رسانهای.101-112 ،)8(7 ،
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 آذر: تاريخ انتشار. كتابهای آموزش شبكه، مبانی رايانش ابری.)1396( . طيبه،محمدی
.1396
 رايانش ابری در بانكداری.)1398( . اميرحسين، اسماعيل و برفی، جهانگشته، ميالد،مرحمتی

 كامپيوتر و، دومين كنفرانس ملی پژوهشهای كاربردی در علوم برق،اينترنتی
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 بررسی چگونگی.)1398( . شيوا، نبيل و مختاری، وائلی، الهام، مطوری، خالد،محمدنژاد
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