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چکیده

کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی توانایی تبدیل فرآیندهای سنتی قدیمی در فرودگاه و پرواز را به سمت قابلیتهای خدمات مدرن هدایت
.میکند که باعث افزایش اعتماد مسافران و همچنین رضایت از دریافت خدمات با کیفیت بهتر میشود
 جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان در صنعت هوایی هستند که با.پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است
 جهت تأیید. این مهم در مصاحبه هجدهم حاصل شده است.روش هدفمند و گلولهبرفی انتخاب شدهاند و مصاحبه تا حد اشباع نظری ادامه یافته است
 بازبینی توسط همکاران و بررسی توسط مشارکتکنندگان» و جهت تأیید پایایی تحقیق از «پایایی بین،روایی تحقیق از روش « مثلثسازی منابع دادهها
ُ
تم اصلی و تم، مرحله کدگذاری (محور3  استفاده شده و باMAXQDA2020  جهت تحلیل دادهها از نرمافزار. کدگذار و بازآزمون» استفاده شده است2
.فرعی) الگوی کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران ارائه شده است
. پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان» است، دانشگاه، دولت،بر اساس نتایج تحقیق ارکان کلیدی در این فرآیند مشتمل بر «صنعت
 همچنین پیآمدهای کاربرد.بهعالوه در این تحقیق ضمن مشخص کردن تأثیرات فرآیند عوامل سازمانی عوامل زیرساختی مؤثر مشخص شدهاند
. سازمانی و محیطی» تا حدود خوبی بررسی شدهاند،اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران مشتمل بر «پیامدهای ملی
 کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی، مدیریت صنعت هوایی، اینترنت اشیا، صنعت هوایی:کلمات کلیدی
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Abstract
teers the flight towards modern service capabilities that increase passenger confidence as well as satisfaction with
receiving better quality services.
he present study has been done with a qualitative approach and content analysis method. The statistical population includes managers and experts in the aviation industry who have been selected by purposeful method and
snowball and the interview has continued to the point of theoretical saturation. This is important in the eighteenth
interview. Data, peer review and review by participants “and” reliability between two coders and retest “was used
to confirm the reliability of the research. MAXQDA2020 software was used to analyze the data and with three coding
steps (axis, main theme, Sub-theme); The pattern of IoT application in the management of Iran’s aviation industry is
presented.
Based on the research results; The key elements in this process include “industry, government, universities, science
and technology parks, and knowledge-based companies.” In addition, in this study, while identifying the effects of
the organizational factors process, effective infrastructural factors have been identified. Although the consequences
of using IoT in the management of Iran’s aviation industry, including “national consequences, organizational consequences and environmental consequences” have been studied to a good extent.
Keywords: Internet of Things; Aviation Industries; Aviation Management
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این نتیجه رسیدهاند که در آینده اینترنت اشیا به یکی از مهمترین اولویتهای دول
خواهد شد و بر این اساس اقدام به تدوین استراتژیها و استانداردهای ملی در راستای
پیشرو در این زمینه کردند تا از توسعه و پیشرفت اینترنت اشیا در کشور خود حمایت
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کشورهای پیشرو در این زمینه کردند تا از توسعه و پیشرفت اینترنت
مقدمه
میخود
مشاهدهکشور
همانگونه که نگاره( )1اشیا در
کنند.حوزهای باقی نمانده که تحت تأثیر اپلیک
حمایتیچ
شود ،ه
اینترنت اشیا ا کوسیستمی در حال تکامل است ]1[ .اینترنت
همانگونه که نگاره( )1مشاهده میشود ،هیچ حوزهای باقی
نترنت اشیا مربوط
ی
ا
کاربرد
ی
ها
ه
حوز
از
ی
ک
ی
باشد.
نگرفته
قرار
حضور ای
اشیادر
نترنتفناوری
دهنده توسعه
اشیا بهعنوان یکی از روندهای اصلی شکل
نمانده کــه تحت تأثیر اپلیکیشنها و حضور اینترنت اشیا قــرار
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در حال شکلگیری است و تغییر
نگرفته باشد .یکی از حــوزههــای کاربرد اینترنت اشیا مربوط به
حملونقل پرطرفد
حملونقل هوایی هم بهعنوان یکی از سیستمهای
حملونقل است.
در کاربرد اینترنت بهمنظور برقراری ارتباط میان کاربران نهایی
صنعت حملونقل است .حملونقل هوایی هم بهعنوان یکی از
اشیای وفیزیکی
مطالعه،میان
به سمت اینترنتی که برای برقراری ارتباط
کاربرد
نیازمند
پرطرفدار
کاربرد ایسیستم
نترنت اشیا در ایج
بررسییو ای
مطالعه،تاریخ
شهرت
رغم
ونقل علی
نترنتهایاشیحمالست.
بررسی
استفاده میشود تا خدمتی معین را ارائه کند ،نیازمند نواندیشی در
اینترنت اشیاست .علیرغم شهرت تاریخی اینترنت اشیا در ایجاد
اینترنتپاسخ به نیازهای
استفاده ازبرای
نترنت اشیا
ی
ا
از
استفاده
در
ی
رمعمول
ی
غ
طور
ییو به
هواپیما
ارائه
رایانش
صنعتشبکه،
برخی از رویکردهای سنتی در زمینه مدیریت
نوآوری صنعت هواپیمایی بهطور غیرمعمولی در
ً
سرویسهاست ]2[ .امروزه از اینترنت اشیا(IOT
صنایع
در
معموال
)
اشیا برای پاسخ به نیازهای کسبوکار کند عمل کرده است.
کند عمل کرده است.
مختلف از جمله صنعت هوایی استفاده میشود]3[ .
سیستم ایــنــتــرنــت اشــیــا تــوانــایــی تــبــدیــل فــرآیــنــدهــای سنتی
قدیمی در فرودگاه و پرواز را به سمت قابلیتهای خدمات مدرن
دارنــد که باعث افــزایــش اعتماد مسافران و همچنین رضایت از
دریافت خدمات با کیفیت بهتر توسط مسافران میشود ]4[ .این
فناوریهای جدید منحصربهفرد هستند؛ چرا که با ارائه خدمات
متفاوت نسبت به سیستم کالسیک رفاه بیشتری را برای مشتریان
رقم میزنند ]5[ .از اینرو کاربرد اینترنت اشیا بهمنظور مطالعه و
درک رفتارهای ظریف به حمایت مؤثر و مدلسازی نیاز دارد .در
بطن اینترنت اشیا ،الگوهای اتصال انعطافپذیر و تطبیقی بین
اشیا وجود دارد که بهطور طبیعی میتوانند با استفاده از اولویتهای
هماهنگی مبتنی بر کانالهای ارتباطی ،احتمال خرابی اتصاالت،
زمان اجرا و انتظار و همچنین مصرف منابع را مد نظر قرار دهد.
بهعالوه بهکارگیری اینترنت اشیا با توجه به شدت و محدودیت
بودجه و محاسبات از اهمیت ویژهای برخوردار است]6[ .
در اینترنت اشیا هم مانند هر فناوری جدید و محبوب دیگر
جزئیات طراحی مهم اســت که باید اصــاح شوند و ایــن جزئیات
عبارتند از :استانداردسازی ،زیرساختها ،سختافزارها ،معماری،
نگاره( :)1کاربرد اینترنت اشیا(کویسم و
همکاران)2112)2018،
اشیا(کویسم و همکاران،
تــوســعــه بــرنــامــه ،عملکرد و امــنــیــت؛ چ ــرا کــه ا گ ــر اســتــراتــژیهــا و نگاره( :)1کاربرد اینترنت
استاندارهای ملی اینترنت اشیا بهدرستی طراحی و اجــرا شوند،
بنابراین انــواع مختلفی از تصمیمگیریها مانند پیشبینی
سرعتوهوایی ،بهینهسا
شرایط آب
پیشبینی
گیریهابهینهمانند
انواعاجتماعی
بنابراین منافع
امکان استفاده از این فناوری را برای دستیابی به
سوخت ،تنظیم
سازی هزینه
تصمیمهــوایــی،
مختلفی ازشرایط آبو
و اقتصادی در هر کشور بهشکل قابل توجهی افزایش میدهد.
هنگام پرواز ،تحول در طراحی و عملکرد موتور و غیره را در صنایع
موتور و غیره را
عملکرد
و
طراحی
در
تحول
،
پرواز
هنگام
سرعت
سوخت ،تنظیم
همواره با پیدایش فناوریهای جدید بهویژه اینترنت اشیا و سایر
هواپیمایی نیاز داریم که استفاده و کاربرد اینترنت اشیا میتواند
استفادهـا راو تسهیل ک ـ
ها که فــرآیــنــدهـ
استفاده از آن
فناوریهای مرتبط با آن عدم اطمینانی دربــاره
دمســازی و
توانمـیـ
میتـصـ
اس ــاس
اینترنتای ــن
کاربردنــد ]7[ .بــر
فرآیندها را تسهیل کن
اشیا
داریم
هواپیمایی نیاز
تصمیمگیری در فعالیت هوانوردی در جهت ارائه الگوی مناسب
در جامعه ایجاد مـیشــود .در ایــن میان در کنار رشــد شرکتها و
جهت ارائه الگوی م
در
ی
هوانورد
ت
ی
فعال
در
گیری
تصمیم
و
ی
ساز
تصمبایم
اساس
سازمانهای خصوصی در این حوزه،این
بر کارکرد اینترنت اشیا در هوانوردی و اصالح استانداردسازی آن
تنظیم
سازمانها
دولت و
در صنعت هوایی اصلی مهم بوده و ضــرورت دارد توسط مدیران
صنعت هوایی اصلی
بهبود در هوانوردی و اصالح استانداردسازی آن در
پذیرش واشیا
بسیارکلیدیایدرنترنت
مقررات و تدوین استانداردها نقش کارکرد
متخصص و هوشمند بهکارگیری اینترنت اشیا در مدیریت صنعت
سطوح اعتماد جامعه ایفا می کنند[ .]1این فرآیندها با پیوند دادن
مراحل نهایی
دستگاههای هوشمند ،روشهــا و ورونــد اقـ
ی ادری مدیریت
آنجار که
شود .از
بصیرت به آن
هوایی با درایت و
نترنت اشیا در مدیریت
کارگی
توجه به
هوشمند
متخصص و
توسط مدیران
ـات،دارد
ـدامـت
ضرور
محل اقامت ،شرکتهای هواپیمایی و مسافرتی جایگزین را اصالح
صنعت هواپیمایی ایــران تاکنون الگوی مشخصی بــرای کاربرد
صنعت هواپیمایی ایر
ت
ی
ر
ی
مد
در
که
آنجا
از
.
شود
توجه
آن
به
رت
ی
تجارتت و بص
اشیا درای
اینترنتیی با
میکند .با بهرهگیری از فناوری هوا
مسافرتی
اینترنت اشیا وجــود نداشته؛ ایــن تحقیق بر آن اســت تا «الگوی
سفارشی را
در مدیریت
اینترنت اشیا
مطلوب کاربرد
ـران» راآن است تا «الگوی
هوایییایـق بر
صنعتن تحق
نداشته؛ ای
وجود
نترنت اشیا
کند .کاربرد ای
مشخصدرکیمیبرای
بازدیدکنندهی
توانایی عملکرد بهتر و تجربه الگو
[ ]7البته میبایست در نظر داشــت ،بسیاری از کشورها سالها
ارائه کند .بهعالوه از آنجا که ارکان کلیدی در صنعت هوایی دانش
عالوه از آنجا که ارکا
به
.
کند
ارائه
را
»
ران
ی
ا
یی
هوا
صنعت
ت
ی
ر
ی
مد
در
نترنتبهاشیا
کاربرد ای
یکی از
اینترنت اشیا
قبل به این نتیجه رسیدهاند که در آینده
و بینش مناسبی در ارتباط با کاربرد اینترنت اشیا در این صنعت
مهمترین اولویتهای دولتها بــدل خواهد شد و بر ایــن اساس
ندارند ،این پژوهش بر آن است تا با ارائه الگوی کاربرد اینترنت
اق ــدام بــه تــدویــن استراتژیها و اســتــانــداردهــای ملی در راستای
اشیا در صنعت هوایی ایران بینشی ارزشمند برای ارکان کلیدی این

حوزه ایجاد کند .بر این اساس پرسش اصلی تحقیق بهترتیب زیر
مطرح میشود:
الگوی مطلوب کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
ایران کدام است؟

 -2مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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در ایــن راســتــا بــوهــالــیــس( ]8[ )2004در تحقیقی بــا عنوان
«خطوط هوایی الکترونیک :کاربرد راهبردی و تاکتیکی  ICTدر
صنعت هواپیمایی» مطرح میکند که فناوری اطالعات و ارتباطات
تمام دنیای کسبوکار را متحول کرده است .بهطور خاص صنعت
هواپیمایی برای مدیریت فنی و استرتژیک خود وابستگی خاصی
به فناوری پیدا کرده است .خطوط هوایی در مقایسه با بسیاری
از دیگر کسبوکارهای مسافرتی و گردشگری از اولین پذیرندگان
 ICTبوده و تاریخچه طوالنی از نوآوری فناورانه دارد .این تالش
نشان میدهد که  ICTبــرای مدیریت راهــبــردی و فنی خطوط
ً
هوایی حیاتی خواهد بود و مستقیما آینده رقابتی خطوط هوایی
را تحت تأثیر قرار میدهد .آتــرو( ]9[ )2006در تحقیقی با عنوان
«انتخابهای شرکتهای هواپیمایی برای آینده» به قراردادها و
مسائل حقوقی و قانونگذاری در آینده صنعت هوایی پرداختهاند.
لی( ]10[ )2015در تحقیقی با عنوان «اینترنت :کانال فروش
در صنعت هواپیمایی» مطرح میکند ،کاربرد اینترنت اشیا در کانال
فروش خطوط هوایی موجب کم شدن دست واسطهها و کاهش
ً
قیمت تمام شده و نهایتا قیمت مناسبتر بلیت بــرای مشتریان
خواهد بود .همچنین گارتنر( )2014استفاده از فناوری اینترنت
اشیا را عاملی مؤثر در کاهش هزینهها مطرح کرده و معتقد است
با کاربرد اینترنت اشیا خدمات و محصوالت با قیمت مناسبتر به
دست مصرفکننده میرسد.
کاسادیا و همکاران( ]11[ )2016هم مطرح میکنند که به نظر
میرسد فناوری اطالعات اثر بسزایی بر ایمنی ،کارایی ،قابلیت،
ظرفیت ،اثرات زیستمحیطی و عملکرد مالی سیستم حملونقل
هوایی و اجزای آن داشته باشد .القادری و سکاران(]12[ )2016
در تحقیقی با عنوان «ساختار هوشمند فرودگاه با کمک اینترنت
اشیا» مطرح میکند که نسخه آینده اینترنت این است که همه
چیز به هم اتصال پیدا کنند؛ مانند اتصال شبکههای حملونقل،
شبکههای ارتباطی و غیره .هر کدام از واحدها از طریق چارچوبی
به شبکه متصل میشوند که این امکان را میدهد تا تمام کانالها
به سادگی بههم متصل باشند و با هم در ارتباط باشند که در نهایت
باعث میشود تا سیستم حملونقل کارآمدتر باشد .این ساختار
بــرای مسافران خدمات و محتوای شخصیسازیشده را فراهم
میآورد و این اطمینان را میدهد که هر مسافری که وارد فرودگاه
میشود ،تجربهای عالی با باالترین حد رضایت را داشته باشند.
لویس و همکاران( ]13[ )2016هم در پژوهشی با عنوان «اینترنت
موبایل فرودگاهی؛ یک نوآوری» مطرح میکند:
	-بهرهبرداری از اینترنت موبایل جهت شناسایی فرودگاههای
نوآور استفاده میشود.
	-فرودگاههای نوآور درآمد تجاری بیشتری تولید میکنند.

	-نــوآوری فرودگاهی با موقعیت جغرافیایی بیشتر در ارتباط
است تا اندازه فرودگاه.
	-فرودگاههای نــوآور به شناسایی نمونههای موفق در ارائه
خدمات موبایل فرودگاه کمک میکنند.
هاشمی و فؤاد( ]14[ )2018در تحقیقی با عنوان «تأثیر فناوری
نوآورانه در صنعت حملونقل هوایی و در ترجیحهای مشتریان»
عــنــوان میکند کــه راب ـط ـهای مثبت و معقول مــیــان ترجیحات
مشتریان با فناوری نوآورانه از لحاظ انتخاب شرکتی هواپیمایی
وجود دارد.
سانترور و همکاران( ]15[ )2018در تحقیقی با عنوان «اینترنت
اشیا :ایجاد یک سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت
مدیریت دانــش» مطرح کردند که فناوریهای آشوبگر جدید در
زمینه اینترنت اشیا ( )IoTدر حال تغییر شیوهای هستند که در آن
دانش در داخل سازمانها مدیریت میشود و خواستار یک سیستم
مدیریت دانش جدید ،مبتکرانه و رویکردی باز برای پرورش جریان
دانش میشود.
کایلی( ]16[ )2018در تحقیقی مطرح میکند که هیچ حوزهای
باقی نمانده که تحت تأثیر اپلیکیشنها و حضور اینترنت اشیا
قرار نگرفته باشد .علیرغم شهرت تاریخی اینترنت اشیا در ایجاد
نــوآوری در بخش خود صنعت هواپیمایی بهطور غیرمعمولی در
استفاده از اینترنت اشیا برای پاسخ به نیازهای کسبوکار کند عمل
کرده است .در حالی که بهکارگیری این فناوری منجر به امنیت
بیشتر و رضایت مصرفکنندگان میشود.
کایل سیمپسون( ]17[ )2018در مقالهای با عنوان «خطرات
اینترنت درحـ ــوزه فعالیت خـطــوط هــوایــی» مـطــرح میکنند که
«امنیت ،حفظ حریم خصوصی و پــایــداری» بهعنوان  3اصــل در
پلتفرم  IoTدر صنعت هوایی مورد توجه هستند.
کورچاجینگ و هـمــکــاران( ]18[ )2019در تحقیقی با عنوان
«تولید نــاب و کــارآمــد مبتنی بــر اینترنت اشیا( )IOTدر صنعت
حملونقل هوایی» مطرح کردند که برای افزایش کیفیت و ایمنی
محصوالت حملونقل هوایی در این مقاله استفاده از تولید ناب و
فناوریهای اینترنت اشیا برای سیستمهای تولید هواپیمای روسی
و چینی پیشنهاد شده است .در نتیجه آشکار میشود که با توجه به
توسعه سریع فناوریهای اینترنتی الزم است آن را با فرآیند تولید
ناب و یکپارچهسازی و تجزیهوتحلیل عملکرد آن همسو سازیم.
گومز و همکاران( ]19[ )2019در تحقیقی با عنوان «یک رویکرد
مهندسی سیستم در هواپیماهای بــدون سرنشین :U-Space
مفاهیم و چالشها» مطرح کردند که در چند سال گذشته مفهوم
مدیریت ترافیک بــدون سرنشین ( )UTMکه در اتحاد ورشــو در
اروپا بهعنوان  U-Spaceتصویب شده ،باعث شده که پروژههای
تحقیق و توسعه بیشماری در مورد فناوریها و رویههای جدید
ایجاد شــود تا پــروازهــای از راه دور هواپیماهای بــدون سرنشین
( )RPASکنترل شود و مباحثی مانند ارتفاع مناسب ضمن رعایت
ایمنی سایر کاربران فضای هوایی مد نظر قرار گیرد .این امر بهعنوان
زمینهای جدید در صنعت هوایی میتواند بهعنوان مجموعهای از
خدمات نوآورانه مبتنی بر آخرین فناوریها مانند هوش مصنوعی یا

اینترنت اشیا تعریف شود و بدین ترتیب دامنه جدیدی از برنامهها
را باز کند .این زمینه تحقیقاتی در حال ظهور بهمنظور طراحی یک
فضای امن و کارآمد نیاز به رویکردهای مختلف دارد.
ســیــوارنــجــانــی( ]20[ )2019در تحقیقی بــا عــنــوان «سیستم
پارکینگ هوشمند مبتنی بــر  Iotدر فــرودگــاه» مطرح کــردنــد که
گسترش فــنــاوری راه را بــرای نــوع جــدیــدی از دستگاههایی که
میتوانند با سایر دستگاهها ارتباط برقرار کنند ،هموار میسازد
تا بیشتر از طریق ارتباطات بیسیم عملیات انجام شود .ارتباط
بیسیم دستگاههای جاسازیشده در یک لینک واحــد از طریق
اینترنت با نام (اینترنت اشیا) به یکدیگر منتقل میشوند .اگر همه
اشیا و افــراد در زندگی روزمــره مجهز به شناسه بودند ،کامپیوترها
میتوانستند آنها را مدیریت و راهــبــری کنند .سیستم پارکینگ
فرودگاهی مبتنی بر  IoTبرای اجرای محیط  Arduinoبهعنوان
برنامه  IoTدر اینجا بحث شده است.
الئو و همکاران( ]21[ )2020در تحقیقی با عنوان «چشم انداز
اینترنت اشیا( )loTبــرای درک سقوط هواپیمای بوئینگ 737
 »MAXمطرح کردند که در این پژوهش ابتدا  2سانحه سقوط
هواپیما شرح داده و گزارش خالصهای ارائه شده است .سپس علل
احتمالی سقوط از طریق طراحی سیستم محافظت و سایر جنبهها از
جمله صدور گواهینامه قابلیت پرواز ،مدیریت هواپیما و پشتیبانی
آن تجزیهوتحلیل میشود .بهویژه خرابیها از دیدگاه اینترنت
اشیا( )IoTتجزیهوتحلیل میشود و توصیههای قابلیت اطمینان
سیستم ارائه میشوند .سرانجام مباحث مربوط به تعادل و ادغام
بین سیستمهای اینترنت اشیا و انسانها بر اساس نتایج تحقیقات
متعدد میشود.

-3روششناسی پژوهش
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تعیین الگو با  3مرحله کدگذاری (مصداق ،تم فرعی و اصلی) با
نرمافزار  maxqda2020انجام شده است.
تحلیل مـضـمــون روش ــی ب ــرای شــنــاخــت ،تحلیل و گ ــزارش
الگوهای موجود در دادههای کیفی است که کاربرد گستردهای دارد.
این روش فرآیندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای
پراکنده و متنوع را به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند]22[ .
جامعه آماری این تحقیق خبرگان و مدیرانی هستند که در زمینه
صنعت هوایی و اینترنت اشیا در این صنعت صاحبنظر بودهاند.
نمونه با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شدند و تا رسیدن به حد
اشباع نظری مصاحبه ادامه یافته است .این مهم در  18مصاحبه
حاصل شده و جهت روایی پژوهش از مثلثسازی منابع دادهها،
بازبینی توسط همکاران و بررسی توسط مشارکتکنندگان استفاده
شده است .برای بررسی پایایی تحقیق از روش پایایی بازآزمون و
روش پایایی توافق بین 2کدگذاراستفاده شده است.

-4یافتههای پژوهش
بر اســاس نتایج کدگذاری با نــرمافــزار  maxqda2020جداول
مربوطه استخراج شد که شامل محور ،تم اصلی و تم فرعی هستند.
درج ــدول( )1کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به
عوامل سازمانی مؤثر درکــاربــرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت
هوایی را نشان میدهد.
در ن ــگ ــاره( )2خــروجــی ن ــرماف ــزار  MAXQDA2020جهت
شناسایی عوامل سازمانی مؤثر کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت
صنعت هوایی نشان داده شده است.
کدها(تم فرعی ،تم اصلی ومحور) مربوط به ارکــان کلیدی
کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی در جدول( )2نشان
داده شده است.

این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است .به لحاظ روش
تحقیق کیفی از نوع ا کتشافی است که با روش تحلیل مضمون و
جدول( :)1کدها(تم فرعی،تم اصلی و محور) مربوط به عوامل سازمانی مؤثر کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
محور

تم اصلی
مدیریت
استعداد

الگوسازی کاربرد ایمن و امن اینترنت اشیا در مدیریت صنعت
هوایی ایران /امیدعلی مسعودی

عوامل سازمانی

تم فرعی
در برنامه کوتاه مدت میبایستی تالش کنیم از نیروهای جوان و مستعدمان درجهت پیشرفت در زمینه هواپیمایی و الکترونیک
استفاده کنیم.
ما باید سعی کنیم نیاز و وابستگی خود را از کشورهای خارج کمرنگ کنیم و با استفاده از توانمندی متخصصان کشورمان به
دستاوردهای مطلوبی دست یابیم.

مدیریت
تغییر

عدم مقاومت در برابر تغییر با توجه به فرهنگها ،نیروی انسانی ،افراد ،ارزشها و حمایت باعث تغییرات توسط افراد و نیازمندی
آنها برای تغییر موفقیتآمیز خواهد بود.

مدیریت
تغییر
مدیریت
نوآوری

در بحث مدیریت تغییر و نوآوری تغییراتی که نیاز است در مباحث ایتترنت اشیا صورت گیرد را در روش خود اعمال کنیم؛ چه در
بحث سازمانی و چه در بحث فناورانه.

مدیریت
نوآوری
سبک
مدیریت

مدیریت تغییر در ایران صفر است؛ چرا که از یکسو نه مدیر به کارشناس اطمینان دارد و از سوی دیگر انتخاب بسیاری از مدیران بر
اساس لیاقت ،شعور و شایستگی در نظر گرفته نشده که کارشناسان را بفهمند و از دانش و نظارات آنها استفاده کنند.
موضوع دوم چین ،کره و ژاپن که در سطر اول هستند ،مانند کره که حدود  ۴۰سال پیش با ما شروع کرد و در حال حاضر کشوری
پیشرو شده است و سعی دارد خود را همپای با جهان اول کند؛ در حالی که ما در اول مسیر هستیم که قادر به تولید  CHEEPیا
ترانزیستور نیستیم.
کشورهای پیشرفته توانستهاند نوآوری را در سازمانهایشان نهادینه و مدیریت کنند.
مشکل اساسی ما در درجه اول آ گاهی نداشتن مدیریت است.
در صنعت هوایی مدیریت در رأس امور است و بر اساس مدیریت میتوان زمان و ایمنی را هم مدیریت کرد.
در حال حاضر که مسئله  IOTمطرح شده میبایست مدیران صنعت آ گاهی علمی خود را در این زمینه فراتر ببرند.

ادارمه جدول( :)1کدها(تم فرعی،تم اصلی و محور) مربوط به عوامل سازمانی مؤثر کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
محور

تم فرعی

تم اصلی

چون این سیستم تازه وارد شده ،الزم است که آموزش اجباری برای این سیستم گذاشته شود.
آموزش

تا کنون در خصوص آموزش این سیستم کمکاری شده است
میبایستی دورههای آموزشی خاصی برای مدیران عالی ،مدیران میانی و کارشناسان مسئول برگزار شود.

داد .و
بهبود
اشیا سرجهت
استفاده
هواییی
صنعت
لوحه قرار
نترنتتشویق
از راا بیهعنوان
امتیازات
کسری
بایستی
در می

عوامل سازمانی

انگیزش
کارکنان

کارکنان برای بروز ایدهها و نوآوری نیاز به انگیزه دارند که مدیر موظف است این انگیزه را به عناوین مختلف ایجاد کند.

کنترل شرایط بسیار پیشرفت کرده و در حال توسعه

بعد از مدتی اجباری شود و باید برای یادگیری به عناوین و روشهای مختلف تشویق صورت پذیرد.

ی هواپیمای مربوطه بر اساس اینترنت انجام
است.پرواز ایجاد شود ،در سیستمهای جدید تمام عیبیاب 
ا گر مشکلی برای هواپیما در
میشود.

ارزیابی وخروجی نرمافزار
در نگاره()2
نظارت دقیق

سرعت عمل میدهد و جلوی فساد و دزدی را میگیرد.

خودکارمؤثر
سازمانی
عوامل
شناسایی
عهدههت
 MAXQDA2020ج
سپرده میشود.
دستگاههای
شده و به
انسان خارج
یعنی عیبیابی از هواپیما از

کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی نشان داده شده است:

در صنعت هوایی استفاده از اینترنت اشیا جهت بهبود و کنترل شرایط بسیار پیشرفت کرده و در حال توسعه است.

نگاره( )2عوامل سازمانی مؤثر کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی خروجی نرمافزار
صنعت هوایی خروجی نرمافزار MAXQDA2020
نگاره( )2عوامل سازمانی مؤثر کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت
MAXQDA2020

جدول( :)2کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به ارکان کلیدی مؤثر در کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
تم فرعی

است :را انجام دهیم که متاسفانه با توجه به شواهد موجود در دانشگاهایمان آنطور
این پروسه
حداقل
دانشگاهایمانشده
بتوانیم)2در نشان داده
جدول(
صنعت هوایی در
که باید و شاید اقدام و آ گاهیهای الزم صورت نگرفته؛ ولی بهنظر میرسد باید یک سازمان یا ارگان مرتبطی متولی و بانی
باشد.کاربرد اینترنت اشیا در
مؤثر در
جدول( :)2کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به ارکان کلیدی
این کار
صنعت
هوایی
یریت
صنعت ممدی
قضیه را بگیرد و بتواند اهمیت آن را رواج دهد.
صنعتاین
تواند دنبال
صنعت و محیط دانشگاهی شاید خیلی از نیازهای ما را تحقیقات دانشگاهی بتواند برطرف کند.
برقرارییارتباط بینمحور
تم فرعی تم اصل
دانشگاه شهیدستاری االن بخشی دارد که پیشتر آن را نداشتیم.
پهپادی رادهیم
دانشکدهرا انجام
یکپروسه
داده اوین
انجاممان
دانشگاهای
دانشگاهیم در
داقل بتوان
ح
صنعت
ارکان
افتتاحکهکرده است.
شهیدستاری
اقدامی که
دانشگاه
کهارتباط تنگاتنگی در این
طورشود
دیگر آنکه می
خیلی حوزه
کشتیرانی ،نفت
متاسفانهباباصنعت
خیلی از دانشگاههای مرتبط
هایمان
دانشگاهای
موجودو در
مثل شواهد
توجه به
کلیدی
زمینهها ایجاد کرد.

باید و شاید اقدام و آگاهیهای الزم صورت نگرفته؛ ولی بهنظر

موضوع اینترنت اشیا امروزه سوژه بسیاری از شرکتهای دانشبنیانی شده که متشکل از نخبههای مملکت هستند .در
عالی قرار میگیرد.
پیشرفت
لحاظیسرعت
ک دانشبنیا
دست
جایی که در این
شرکتهای
سطحکار
بانیدراین
متولی و
بیفتد ،ازمرتبط
سازماننیاهاارگان
مملکتبایبهد ی
میرسد
دانشبنیان راهکار و پیشنهادی که میتوان داد ،این است که بگذارید محیط صنعت تحت مطالعه شرکتهای دانشبنیان باشد .در
باشد.
این صورت بهعنوان یک پروژه وحدت دیتا در سطح صنعتها مطرح میشود.
دولت باید در زمینههایی برای توسعه اینترنت اشیا در کشور ورود پیدا کند.
بزرگترین موانع و چالش های سرمایهگذاری و ایجاد مدل درآمدزایی در راه توسعه اینترنت اشیا در کشور است.
دولت
در واقع ا گر دولت آن را به مجوزها و کاغذبازیها وصل نکند ،فناوری به سرعت پیشرفت خواهد کرد.
مثل آب خوردن االن همان پیچ فرودگاه یک پارک فناوری است.
پارکهای
علم و
در متروی شریف یک پارک فناوری وجود دارد که ا کثریت جوانان نخبه هستند و میتوانند محیط را برایتان آنالیز کنند.
فناوری
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ارکان
کلیدی

محور اینترنت اشیا در مدیریت
اصلیفرعی ،تم اصلی ومحور) مربوط به ارکان کلیدی کاربرد
کدها(تم
تم
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پارکهای
علم

در متروی شریف یک پارک فناوری وجود دارد که اکثریت
و جوانان نخبه هستند و میتوانند محیط را برایتان آنالیز کنند.

فناوری

MAXQDA2020
خروجی نرم
هوایی
صنعت
دردرمدیریت
اینترنتاشیا
کاربردنترنت
مؤثرکاربرد ای
مؤثر
ارکانکلیدی
ارکان
نگاره(:)3
MAXQDA2020
افزارمافزار
خروجی نر
هوایی
صنعت
مدیریت
اشیا
کلیدی
نگاره(:)3

جدول( :)3کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به عوامل زیرساختی مؤثر کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی کدها(تم فرعی،
محور)
اصلی و
جدول( :)3کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) تم
زیرساختی مؤثر کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت
عوامل
مربوط به
محور)
صنعت هوایی کدها(تم فرعی ،تم اصلیتموفرعی
تم اصلی
محور

محور

زیرساخت
مناسب
عوامل

زیرساختی
گردآوری
و پایش
اطالعات
دقیق

عوامل
زیرساختی

تأمین مالی

دهد ،از این نعمت بهرهای نمیتوانید ببرید.

به طبع اینها هزینهها را باال میبرد .آیا ما از ماهوارههای آنها هم استفاده میکردیم.

سایتهای ویژه خلبانان جهت اطالع از ساعتهای پرواز و
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تا حدی پیش رفتیم ،ولی کامل نکردیم؛ برای اینکه زیرساختها را نداریم.
تم فرعی
تم اصلی
پرواز شب آموزشی نداریم که باید داشته باشیم و نمیتوانیم اینها را انجام دهیم .پس بنابراین میبینید که هر جا
نکهیشوید.
مواجه م
محدودی
زیرساختی و
دوباره با
دیگری ای
های برا
تم؛
نکردی
کامل
محدودیت ولی
یش رفتیم،
بگذارید،ی پ
بخواهید قدم تا حد
زیرساخت
ا گر شبکه اینترنت ضعیف به علت عدم ارتباط نتواند پوشش دهد ،از این نعمت بهرهای نمیتوانید ببرید.
زیرساختها را نداریم.
مناسب
سایتهای ویژه خلبانان جهت اطالع از ساعتهای پرواز و کلیه اطالعات مربوطه
توانیم
باشیم و نم
داشته
کهم که بای
نداری
آموزشی
سیستمشب
بانک اطالعاتی در اینپرواز
پرواز میگیرد را آنالیز
رزرواسیونیبرای
سیستم
اطالعاتیدکه از
است
هنرش این
می
کنند.بنابراین میبینید که هر جا
پس
اینها را انجام دهیم.
به سیستم پایش مرکزی نیاز داریم که بتواند به آن حسگرها و در واقع همه سنسورها اطالعات بهجا و بههنگام را
دوباره با محدودیت زیرساختی و
بخواهید قدم بگذارید ،برساند.
ً
سال  ۸۳که دالر  ۱۰۰۰تومن بود ،سیپییویی را با
یدر
مثال
دیگر میرود.
میلیون باالتر
محدودی۱۵۰
در قسمتهای صنعتی از  ۱۰۰تا
شوید.
مواجه م
تهای
هزینه  ۵تا  ۱۰میلیون تومان برای کارهای کوچک میتوانستیم تهیه کنیم.
ارتباط
عدم
ضعیدرف به
شبکه ا
پوششماژولهای کوچک
نتواندکه دارای
تومان بود
میلیون
علت ۱۵
حدود  ۱۰تا
نترنت2007
ماژولی از اس
اگرزمان
در خاطرم هست که در آن
دیگری بود و دارای ماژولهای ورودی و خروجی ،ماژولهای شبکه و سوئیچهای شبکه بود.

تصویب و
تعدیل قوانین
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گردآوری
و پایش
اطالعات

ایرالین یک هواپیمای یک میلیون دالری میآورد با  50سال سن .آن یکی  ۴۰۰هزار تومان؛ چرا  ۴۰۰هزار تومان؟ چون
مربوطهخوب دارم که نوتر است.
کلیه اطالعاتهواپیمای
در ایران هواپیمایی کشوری بخشنامهای داده مبنی بر منع اجازه ورود هر گونه حیوان زندهای به داخل هواپیما
برای گرفتن مجوز حمل حیوان زنده حداقلها و موانعی وجود دارد.
با حقیقت سروکار داشته باشد ،یعنی الپوشانی و یا دخالت غلط در اطالعاتش رخ ندهد.
ً
دیتاهایی که ارسال میشود ،نشان میدهد این بار سوار هواپیما شده و همین اتفاق در مقصد میافتد که کامال قابل
رصد میشود.
ایرالینها حسب سیاست بازرگانی خودشان بتوانند چند ساعت قبل از پرواز هنوز پرواز را برای فروش باز بگذارند که
بتوانند از طریق سیستم رزرواسیون بلیطش فروخته شود .اما از یک حدی که به پرواز نزدیکتر میشود ،سیستم بسته
میشود و دیگر اطالعات برای فرودگاه ارسال میشود.
DCSهنرش این است که اطالعاتی که از سیستم رزرواسیون برای پرواز میگیرد را آنالیز میکنند که ببینند اطالعات این
فرد در سیستم رزرواسیون بوده یا خیر؟
وقتی اطالعات زمان و مکان درست داشته باشید ،احتمال خطای شما خیلی کمتر میشود.

در ن ــگ ــاره( )4خــروجــی ن ــرماف ــزار  MAXQDA2020جهت
شناسایی عوامل زیرساختی مؤثر کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت
صنعت هوایی کدها(تم فرعی،تم اصلی و محور) نشان داده شده
است:

در جــدول( )4کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به
عوامل محیطی مؤثر کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
کدها نشان داده شده است.

وقتی اطالعات زمان و مکان درست داشته باشید ،احتمال
خطای شما خیلی کمتر میشود.
در نگاره( )4خروجی نرمافزار  MAXQDA2020جهت شناسایی عوامل زیرساختی مؤثر کاربرد
اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی کدها(تم فرعی،تم اصلی و محور) نشان داده شده است:

اصلی
اصلییو ،تم
کدها(تم فرع
هوایی
هواییصنعت
مدیریت
مدیریتیا در
درنترنت اش
کاربرد ای
کاربردی مؤثر
مؤثرزیرساخت
عوامل
عواملشناسایی
نگاره(:)4
خروجی نرمافزار
محور)
فرعی ،تم
کدها(تم
صنعت
اینترنت اشیا
زیرساختی
نگاره( :)4شناسایی
MAXQDA2020
MAXQDA2020
و محور) خروجی نرمافزار

جدول( )4کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط عوامل محیطی مؤثر در کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی کدها
محور

محیطی مؤثر کاربرد اینترنت
جدول()4
در
عواملفرعی
اصلی کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به تم
تم
شاید آ گاهی صورت نگرفته؛ ولی بهنظر باید یک سازمان متولی
شدهباید و
آنطور که
است:
دانشگاهایمانداده
متاسفانهییدرکدها نشان
اشیا در مدیریت صنعت هوا
بومیسازی

کسب دانش روز

تجاریسازی

عوامل محیطی

بتواند بانی این کار باشد و بومیسازی فناوری را در صنعت هوایی تقبل کند.
برای اینکه این را کاهش بدهیم ،باید اینترنت ملی را ایجاد کنیم و زمانی میتوانیم با استفاده از اینترنت این
کار را پوشش دهیم که بتوانیم ماهواره بومی از خودمان داشته باشیم؛ در غیر اینصورت همچنان وابستگی ما
ادامه خواهد داشت.
دانشگاهی که در این زمینه علمی فعال باشد ،وجود ندارد .از اینرو ا گر دانشگاهی هم باشد ،فراملی است و
به همین منظور در زمینه آموزش با چالش روبهرو هستیم.
اینترنت خودش میتواند جهان را به روی همه نشان دهد که بنگرند که چقدر در زمینههای اطالعاتی و
معلوماتی عقب و در سطح فراتر باید پیش بروند.

خیلی از دستگاهها را میتوانیم خریداری کنیم؛ اما به دلیل عدم آموزش و تجربه راه و روش استفاده از آن را
نمیدانیم.
عدم آموزشهای جدید و ضروری به دلیل تحریم
عدم توجه به مسئله مهم که بحث تجاریسازی است و قابل اجرا در دانشگاهها و پارکهای فناوری است؛ به
شرط مد نظر گرفتن مسئله تجاریسازی
تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی امر مهمی است که باید در کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
مد نظر قرار بگیرد.
موضوعی که در ایکائو مطرح شده ،این است که عموم باید از همه اطالعات با خبر و خود کشورها باید در
ارائه اطالعات پیشقدم باشند .بهعنوان مثال ا گر هواپیمایی از باند خارج شد ،باید اطالعاتش را به ایکائو
بدهیم.

این سیستمها همه بر اساس یکسری پروتکلهای خاص سازمان ملل تعریف شدند.
ا گر بخواهیم به این منوال ادامه دهیم ،همانند کره شمالی در استفاده از اینترنت محروم خواهیم شد و ا گر قرار
است که همسان کشورهای دیگر پیش رویم و با آنها تعامل داشته باشیم ۱۰۰ ،درصد نیاز مبرم داریم .همانطور
که شاید خودمان سازنده نباشیم ،اما مصرفکننده باشیم .ولی ا گر به همین منوال پیش رویم ،فکر میکنم که
اینترنت را هم قطع کنیمو  IOTبرای ما غیرمتصور و تمسخرآمیز باشد.
اتصال به شبکه جهانی میتواند بسیار کمککننده باشد.
کلیه این اجزا در بیزینس مدل جهانی تعریف شده و باید بهترتیب توسط شرکتهای هواپیمایی ،شرکتهای
گراند هندل و شرکتهای مدیریت فرودگاهها این سیستمها اجرا شود.
این سیستمها همه بر اساس یکسری پروتکلهای خاص سازمان ملل تعریف شدند.
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وقتی که این اتفاق میافتد ،باعث میشود مدیریت هوانوردی ما بهتر انجام شود؛ یعنی سیستمی یکپارچه و
هماهنگ داشته باشیم.
ا گر بخواهیم به این منوال ادامه دهیم ،همانند کره شمالی در استفاده از اینترنت محروم خواهیم شد و ا گر قرار
است که همسان کشورهای دیگر پیش رویم و با آنها تعامل داشته باشیم ۱۰۰ ،درصد نیاز مبرم داریم .همانطور
که شاید خودمان سازنده نباشیم ،اما مصرفکننده باشیم .ولی ا گر به همین منوال پیش رویم ،فکر میکنم که
اینترنت را هم قطع کنیمو  IOTبرای ما غیرمتصور و تمسخرآمیز باشد.
اتصال به شبکه جهانی میتواند بسیار کمککننده باشد.
پیوستن به
کلیه این اجزا در بیزینس مدل جهانی تعریف شده و باید بهترتیب توسط شرکتهای هواپیمایی ،شرکتهای
جهانی
ا کوسیستم
گراند هندل و شرکتهای مدیریت فرودگاهها این سیستمها اجرا شود.
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ادامه جدول( )4کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط عوامل محیطی مؤثر در کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی کدها
محور

تم اصلی

انتقال فناوری

تم فرعی

در زمینه الکترونیک استفاده از اینترنت ،به روز بودن از طریق ارتباطگیری با خارج از کشور است.
یکی از محدودیتها و مشکالتی که در بحث اینترنت اشیا داریم ،این است که یکپارچگی تحتالشعاع قرار
گرفته و از یکپارچه بودن میافتد .در این صورت دیگر نمیتوان برای این سیستم نام اینترنت اشیا را برگزید.
ایران در این زمینه پیشرو بوده ،ولی فناوری ساختش را نداریم .نمیشود گفت :به دلیل تحریمها چیپ روی
قیمت دالر تأثیر دارد.
در سایر کشورها چه اندازه میتوانیم در بحث اقتصادی و فناوری پیش برویم؟

فرهنگسازی

عوامل محیطی
تبلیغات
رسانهای

کنترل و ارزیابی
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ببینید باید ابتدا فرهنگسازی شود و در کنارش هم تبلیغ انجام شود.
با استفاده از رسانهها نیاز میان مخاطبان را ایجاد میکند که میبایستی اقدامات الزم برای فرهنگسازی در این
باره انجام شود.
عدم پرداختن به موضوع فرهنگسازی و اعتمادسازی در دستگاهها در صورتی که تأثیر بسزایی در باال بردن
سرعت و دقت کار دارد.
افراد پرواز خود را میتوانند با فرهنگسازی درست انجام دهند و این فرهنگ هم باید باشد که مسافرین با
تگهای قبلی چمدانشان را تحویل ندهند.
با ورود اینترنت به ایران تصور نمیکردند که مردم نسبت به این موضوع آ گاهی داشته باشند .در سال  1370در
دانشگاه ها امکانات استفاده از اینترنت را فقط در حد ایمیل میدانستند.
تبلیغ انجام شود که این تبلیغ میتواند از طریق رسانهها باشد.
شبکههای اجتماعی نه بد است و نه خوب؛ ولی شما نمیتوانی دقیقه به دقیقه دستت باشد ،ببینی این چه
گفت و آن چه؟
وقتی که اینترنت اشیا به  cctvوصل بشود ،برای نظارت بر
در بحث فناوری میبایستی فرهنگسازی کنیم و به همین منظور سراغ رسانهها میبایستی برویم.
تردد ،رفت و آمد ماشینها ،امدادرسانی و نحوه ارائه
چون ترکیه با آنها قرارداد دارد و از خلبانان آنها استفاده میکند ،این باعث میشود که نیاز نباشد باری دیگر
شود.
استفاده می
پزشکی به ایران بیاید.
معاینه
خدمات برای
نیروهای حراست وابسته به نیروهای انتظامی بهتازگی
از لحاظ پرواز کاری که فرودگاه امام انجام میدهد ،این است که اینترنت اشیا را به سطوح پروازی مثل پارکینگ
کند .جنبه
کنندیکه از
ثبترامی
تصاویر
شده و
مجهز
کنترل م
خروراجها
ورود و
دوربیکهنتمام
ورودبهداده
.
کرد
توجه
موضوع
ن
ی
ا
به
توان
ی
م
هم
مأموران
ی
کنترل
وصل بشود ،برای نظارت بر تردد ،رفت و آمد ماشینها ،امدادرسانی و نحوه ارائه
وقتی که اینترنت اشیا به cctv
شود .برای اینکه همه
یی
حاالمنم
خدماتشده؛
در قدیم دستکاری می
شود.
استفاده
ستمو دارد
دوربینسی
چون با آن
هست.
کامپبیهوتر
نیروهایداخل
نیروهای حراست وابسته بهچیز در
تصاویر را ثبت میکنند که از جنبه
شد ه
مجهز به
تازگی
انتظامی
مأموران هم میتوان به این موضوع توجه کرد.
کنترلییشود.
چک م
داخلبیشتر
باشد،چیزامنیدرت هم
شود.نظارت
سیستم
کامپیوتر هست .چون با آن سیستم
شترهمه
برای بیاینکه
چه نمی
در قدیم دستکاری میشده؛هرحاال
چکها می
شود.روز با پیشرفت فناوری
روز به
داردانسان
میشود .امنیت جان
انسانهاروز به روز با پیشرفت فناوری
انسانها
امنیت
بیشتر می
امنیتبههم
جانجان
المال و
شود.یت
حفاظت از ب
منظور
باشد ،فقط
هر چه سیستم نظارت بیشتر فقط و
حفاظت از بیتالمال و جان انسانها بیشتر میشود.
منظور
فقط به
شتر میشود.
فقط و بی

درنـ ــگـ ــاره( )5خــروجــی ن ــرماف ــزار  MAXQDA2020جهت
در جــدول( )5کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به
درنگاره( )5خروجی نرمافزار  MAXQDA2020جهت شناسایی عوامل مؤثر محیطی در
شناسایی عوامل مؤثر محیطی در کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت
است:در کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
پیامدها
شناسایی
کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی نشان داده شده
صنعت هوایی نشان داده شده است.
نشان داده شده است.
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نگاره( :)5شناسایی عوامل مؤثر محیطی در کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی خروجی
MAXQDA2020
نگاره( :)5شناسایی عوامل مؤثر محیطی در کاربرد اینترنتنرمافزار
صنعت هوایی خروجی نرمافزار MAXQDA2020
اشیا در مدیریت

جدول( :)5کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به شناسایی پیامدهای کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
محور

پیامدهای
سازمانی

تم اصلی

تم فرعی

ً
ا گر مدیران بتوانند در صنعت از اینترنت اشیا استفاده بهینه کنند ،مسلما مدیران موفقتری نسبت به کسانی که
استفاده کمتری از این امکانات میبرند ،شاهد خواهیم بود.
بهبود عملکرد
کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی موجب بهبود عملکرد و رضایت مشتریان میشود..
مسافر و پذیرش مسافر را در اسرع وقت انجام میدهد و بهرهوری حدا کثری حاصل میشود.
افزایش کارایی و
بهرهوری
خیلی افیشنسی را باال میبرد.
با رعایت کردن بعضی موارد در زمان صرفهجویی میشود ،مثل مصرف بنزین ،حفاظت و حراست از بیتالمال و
جان انسانها که مؤثر است.
صرفهجویی در
در بحث اتالف انرژی و مدیریت انرژی فرودگاهها که با وجود اینترنت اشیا موجب صرفهجویی در منابع میشود.
منابع
با استفاده از  IPدستگاه سنجشی برای سامانهای تعریف کنید .سامانه مدیریت انرژی که سیستم سرمایش و
گرمایش بخشی از آن باشد.
بدین واسطه در همانجا معاینه میشود .ا گر این گونه نباشد ،باعث میشود که خلبان دچار خستگی شده و اثر
منفی روی پرواز خواهد گذاشت.
رفاه
اینترنت اشیا در صنعت هوایی میتواند ضامن سالمتی ،رفاه کارکنان و مشتریان باشد.
کشورهایی که از این فناوری بهره بیشتری بردهاند ،سطح رضایتمندی آنها خیلی باالست.
افزایش رضایت
در حال حاضر نارضایتی وقتی به وجود میآید که کاربر احساس عقب افتادگی کند ،چون برخی چیزها را نیاز داریم
مشتریان
که از یک پله جلو میبینیم.
اینها باعث میشوند که گواهینامههای پرواز از همه لحاظ معتبرتر شوند.
خلبان با استفاده از این فناوری میتواند تمام موارد ،عالئم خطر و موارد عادی را شناسایی کند و با توجه به
شرایط موجود بهترین تصمیم را در کوتاهترین زمان برای پرواز اتخاذ کند.
ً
افزایش اعتبار و حتی امروزه میتوانند با پهپاد مثال از پرندهای مانند عقاب که در کوه بلندی النه دارد ،عکس بگیرند؛ در صورتی
که یک انسان هیچ وقت نمیتواند این کار را انجام دهد .این فناوری سریع و با دقت عمل میکند.
کیفیت
شما باید احساس نیاز کنید تا بردارد بیاورد .وقتی تعداد بار و مسافر باال رفت ،ناخواسته دنبال راهکاری میروید
که بار را چه کار کنید .ضریب خطا را با استفاده از اینترنت اشیا پایین بیاورید
ً
دخالت انسان در آن کمتر شود و با توجه به این نکته قطعا ضریب خطای آن پایینتر است.

ارائه خدمات
مطابق با سلیقه
مشتری

سابق بر این مسافران نمیتوانستند از قبل از شماره صندلیشان ,غذایشان یا آبوهوای مقصدشان خبر داشته
باشند؛ ولی امروزه با اینترنت اشیا میتوانیم از طریق موبایل به همه اینها دسترسی پیدا کنیم.
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الگوسازی کاربرد ایمن و امن اینترنت اشیا در مدیریت صنعت
هوایی ایران /امیدعلی مسعودی

استفاده از اینترنت اشیا در موارد متفاوت به یک شرط برمیگردد و آن اینکه در زمان صرفهجویی شود.
صرفهجویی در
صرفهجویی در زمان به معنای کم استفاده کردن نیست ،بلکه به معنای استفاده بهینه از زمان است.
زمان
بحث زمان و صرفهجویی در هزینهها میتواند به ما کمک کند.
کار با اینترنت اشیا را به خوبی انجام میدهند و در تعامل با مسافران خیلی حرفهای رفتار میکنند.
ً
در غیر این صورت باید در هر فرودگاهی که پیاده میشدیم ،بار را تحویل گرفته و مجددا تحویل فرودگاه بعدی
افزایش رضایت
میدادیم .در حال حاضر به راحتی و با آرامش خاطر این عملیات انجام میشود.
هر جایی که مشتری احساس رضایت بکند ،یعنی کیفیت کار آن باالست.
کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی باعث میشود ،یک سیستم امنیتی هم روی آن نظارت داشته باشد.
افزایش ایمنی موقعی هست که راجع به یکسری از اتفاقات میگویید که ا گر یک همچین زیرساختی داشته باشم ،برای من چه
ارزشی دارد؟
خلبانها هم باید کارشان و استراحتشان به موقع باشد؛ در غیر اینصورت ا گر خللی در یکی از آنها ایجاد شود،
مشکالت بعدی را به همراه خواهد داشت.
عدم اشتباهات
 IOTکمک میکند که از خیلی از اشتباهات انسانی جلوگیری شود.
ناشی از خطای
انسانی
با توجه به اینکه انسان حافظه محدود دارد ،جایزالخطاست؛ یعنی ممکن است دچارخستگی شود ،و
تصمیمگیری او در مواقع خستگی بهویژه در زمان خوابآلودگی درست نباشد.
ا گر در همین کشور فرض کنید ،فساد اداری و فساد اقتصادی بسیارزیادی وجود دارد؛ در صورتی که نیاز ایجاد
شود ،به این سمت حرکت خواهیم کرد.
جلوگیری از فساد
اداری
در کشور ما چون تقلبها و سندهای جعلی زیادی دیده شده ،برای همین مقامات مجبور میشوند در بعضی
موارد کنکاش کنند .از اینرو استفاده از اینترنت اشیا این قبیل فسادها را به حداقل میرساند.

ادامه جدول( :)5کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به شناسایی پیامدهای کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
محور

تم اصلی

تم فرعی

ً
مثال در جایی که دسترسی انسان به آن غیرممکن است ،پهپاد میتواند در آنجا ورود کند ،البته در بعضی موارد
هم باید شرایطی مانند آبوهوا سنجیده شود.
پیشبینی شرایط
ً
آبوهوایی
پیشبینی شرایط آبوهوایی از ملزومات صنعت هوایی است که استقرار اینترنت اشیا یقینا دقت این پیشبینی را
بهبود خواهد داد.
پیامدهای
محیطی

مشکلی که تو ایران داریم ،این است که سازمان هواشناسی جهانی سوپرکامپیوتری دارد که کشورهای عضو
اطالعاتشان را به این سازمان میدهند که قابلیت پیشبینی و تشخیص فشار هوا را دارد.

پیشبینی و
تشخیص فشار
هوا

در جهت جابجایی مسافر ،تجهیزات و اقالم هواپیماهای سنگینتر یا سبکتر از هوا میتوان ازش استفاده کرد.

نظارت دقیق

علتش این است که خودش میتوانسته انجام دهد ،ولی حراست ما حداقل اجازه نمیدهد .هواپیمایی کشوری
از ما میخواهد که فردی باشد و نظارت کند.
کاربرد اینترنت اشیا موجب نظارت دقیق در تمامی مراحل و فرآیندها در صنعت هوایی میشود.
یکی از مواردی که در اینترنت اشیا به آن موضوع میپردازد ،مربوط به استفاده از دوربینهای مدار بسته پیشرفته
است که موجب اعتماد و امنیت بیشتر است.

امنیت

نرمافزار یا سختافزاری که در آن استفاده میشود ،کمک میکند زمان ورود و خروج و مراحل دقیق را ثبت کند.
این مسئله در باال بردن ضریب امنیتی خیلی مهم است.
از لحاظ دوربینی این را در امنیت پرواز یا درجاهای دیگر هم داریم.
هدف بهرهبرداری از اطالعات بهمنظور جلوگیری از خطای مجدد است و این اطالعات باید بهطور مداوم و بدون
کموزیاد کردن اعالم شود؛ به دلیل اینکه درسی برای همه شده و از تکرار مجدد آن اجتناب شود.

بانک اطالعات
جامع

به این خاطر است که وقتی که این اتفاق میافتد باعث میشود ،مدیریت هوانوردی ما بهتر انجام شود ،یعنی
سیستم یکپارچه و هماهنگی داشته باشیم.
یکسری از اطالعات را میتوان بهصورت رایگان و یکسری دیگر که دارای هزینه است را بهدست آورد که
ً
معموال ا کثر اطالعات رایگان است.
با جمعبندی اطالعات زودتر میشود به نتیجه مطلوب تری دست یافت.
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در سیستم مراقبت پرواز ،کنترل هوایی ،هواپیماها و کنارش پدافندهای نظامی ما ا گر سیستم راداری درستی
نداشته باشد ،نمیتوانیم سیستم پدافندی داشته باشیم و به لحاظ قدرت سیاسی تهدید میشویم.
پیامدهای ملی

افزایش قدرت
سیاسی

ا گر نتوانیم اطالعات مربوط به ورود و خروج هوایی در مرزهایمان داشته باشیم ،نمیتوانیم از مرزهایمان دفاع
کنیم.
ا گر نتوانیم از کشور دفاع کنیم ،تمام زیرساختهایمان بههم خورده و امنیتی نخواهیم داشت .ا گر امنیت نباشد،
نمیتوانیم هیچ اقدامی داخل کشور انجام دهیم .در این مواقع اینترنت اشیا به دردمان میخورد.

الگوسازی کاربرد ایمن و امن اینترنت اشیا در مدیریت صنعت
هوایی ایران /امیدعلی مسعودی

قبل از اینکه دشمن بخواهد به ما نزدیک شود ،در فاصله  1500کیلومتری میتوانیم دشمن را شناسایی کنیم و
از همانجا جلوی پیشرفت دشمن و پیشبرد اهدافش را میتوانیم بگیریم .این افزایش مسافتی که پیش آمده،
خیلی میتواند به ما کمک کند.
در حال حاضر ماهوارههای آمریکایی از باالی سرمان مناطق حساس ما را زیر نظر داشته و پایش میکنند .بااستفاده
از اتصال اینترنت بهصورت آنالین تمام حرکات و اطالعات را کسب میکنند و نگران هزینههایش نیستند .اما
اطالعاتی که بهدستشان میرسد ،برایشان بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است.
ً
توانمندی نظامی تعریفی که در حوزه صنعت نظامی کاربرد دارد ،این است که در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین تقریبا 10-15
سالی است که به این صنعت ورود پیدا کردیم.
ً
ً
سپاه نهادی نظامی است .کشوری هستیم که مسلما علم هوانوردی بسیار گسترده است .مسلما در علم
هوانوردی هم بحث نظامی و هم هوانوردی غیرنظامی را در نظر میگیریم.
با توجه به تجربه کاری توانستیم در بخش نظامی با استفاده از سیستم کنترل از راه دور به اهداف و برنامههای مد
نظر و مأموریت سازمان برسیم.

تعریفی که در حوزه صنعت نظامی کاربرد دارد ،این
است که در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین تقریباً
 11-15سالی است که به این صنعت ورود پیدا
کردیم.

سپاه نهادی نظامی است .کشوری هستیم که مسلماً
-5بحث و
گیریمسلماً در علم
نتیجهاست.
گسترده
در ن ــگ ــاره( )6خــروجــی ن ــرماف ــزار  MAXQDA2020جهت علم هوانوردی بسیار
در این تحقیق الگوی کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت
شناسایی پیامدهای کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
هوانوردی هم بحث نظامی و هم هوانوردی غیرنظامی
هوایی ایران ارائه شد .بر اساس نتایج تحقیق ارکان کلیدی در این
نشان داده شده است.
.
یم
ر
ی
گ
ی
م
نظر
در
ا
ر
فرآیند مشتمل بر «صنعت ،دولت ،دانشگاه ،پارک علم و فناوری
در جــدول( )6کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به

بخشه نظام
توانستیم
تجربه کا
عالوهیدربااین فرآیند عوامل
بنیان» ادرســت .ب
هایریدانش
به شرکت
با توجه و
شناسایی پیامدهای کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
همچنین پیامدهای
ـد.
ـ
ش
مشخص
مؤثر
زیرساختی
و
سازمانی
نشان داده شده است.
استفاده از سیستم کنترل از راه دور به اهداف و
برسیم .ایــران مشتمل بر
صنعت هوایی
کاربرد
در نگاره( )7خروجی نرمافزار MAXQDA2020جهت «ارائه
مدیریتسازمان
اشیا مأدرموریت
اینترنتنظر و
های مد
برنامه
کد محورهایی در الگوی کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت
«پیامدهای ملی ،سازمانی و محیطی» مشخص شد .بر این اساس
هوایی» نشان داده شده است.
مشخص شد که در فرآیند کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی
«صنعت،نترنت
مشتملیبرکاربرد ای
کلیدیپیامدها
شناسایی
در نگاره( )6خروجی نرمافزار MAXQDA2020ایـ ج
دانشگاه ،شرکتهای
هتارکــان
ـران
اشیا در مدیریت صنعت هوایی نشان داده شده است:دانشبنیان ،دول ــت و پــارکهــای علم و فــنــاوری» نقشآفرینی

در جدول( )6کدها(تم فرعی ،تم اصلی و محور) مربوط به شناسایی پیامدهای کاربرد اینترنت
اشیا در مدیریت صنعت هوایی نشان داده شده است.
جهت «ارائه کد محورهایی در الگوی  MAXQDA2020در نگاره( )7خروجی نرمافزار
MAXQDA2020
افزار
دادهنرم
خروجی
های
نگارها(:)6
است:
پیشنهادینشان
هاییی»
شهوا
صنعت
شناساییت
مدیری
در
کاربرد اینترنت اشی
MAXQDA2020
شدهنرمافزار
خروجی
پیشنهادی
ارزشارز
شناسایی
نگاره(:)6
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-5بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق الگوی کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران ارائه شد .بر اساس
نتایج تحقیق ارکان کلیدی در این فرآیند مشتمل بر «صنعت ،دولت ،دانشگاه ،پارک علم و فناوری
و شرکتهای دانشبنیان» است .بهعالوه در این فرآیند عوامل سازمانی و زیرساختی مؤثر مشخص

الگوسازی کاربرد ایمن و امن اینترنت اشیا در مدیریت صنعت
هوایی ایران /امیدعلی مسعودی

نگاره( :)7کدهای محورهایی در الگوی کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی code cloud
خروجی نرمافزار MAXQDA2020

نگاره( :)7کدهای محورهایی در الگوی کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  code cloudخروجی نرمافزار MAXQDA2020

میکنند کــه ارتــبــاط چندجانبه و مناسب ایــن ارک ــان میتواند بر
موفقیت این فرآیند بیفزاید.
همچنین با توجه به نظر صاحبنظران و خبرگان این حوزه
استقرار فــنــاوری اینترنت اشیا در صنعت هوایی نیازمند عوامل
پینوشت:
زیرساختی است که بر اساس نتایج تحقیق مشتمل بر «زیرساخت
مناسب ،گردآوری و پایش اطالعات دقیق ،تأمین مالی ،تصویب و
تعدیل قوانین» است.
در این فرآیند دستهای ازعوامل محیطی هم تأثیرگذارند که
مشتمل بر «بومیسازی ،کسب دانش روز ،تجاریسازی ،پیوستن
به ا کوسیستم جهانی پرواز ،انتقال فناوری ،فرهنگسازی ،تبلیغات
رسانهای ،دسترسی و شفافیت اطالعات ،کنترل و ارزیابی» است.
ً
برخی عوامل مؤثر هم وجود دارد که منحصرا مربوط به سازمان
هواپیمایی است که مشتمل بر «مدیریت استعداد ،مدیریت تغییر،
مدیریت ن ــوآوری ،سبک مدیریت ،آم ــوزش ،انگیزش کارکنان،
ارزیابی و نظارت دقیق» است.
در صــورت کاربرد و استقرار این فناوری در صنعت هوایی
پیامدهایی متصور است که مشتمل بر پیامدهای سازمانی یعنی
«بهبود عملکرد ،افــزایــش کــارایــی و بــهــرهوری ،صرفهجویی در
منابع ،رفاه ،افزایش رضایت مشتریان ،افزایش اعتبار و کیفیت،
صرفهجویی در زم ــان ،افــزایــش رضــایــت ،افــزایــش ایــمــنــی ،عدم
اشتباهات ناشی از خطای انسانی ،جلوگیری از فساد اداری ،ارائه
شامل
الگوی کاربردی پژوهش
محیطی:)01
خدمات مطابق با سلیقه مشتری» ،پیامدهای نگاره (
«پیشبینی شرایط آبوهوایی ،پیشبینی و تشخیص فشار هوا
و نظارت دقیق» و پیامدهای ملی شامل امنیت ،بانک اطالعات

جامع ،افزایش قــدرت سیاسی و توانمندی نظامی اســت .بر این
اســاس الگوی کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی در
نگاره ( )10نشان داده شده است.
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نگاره ( :)10الگوی کاربردی پژوهش

1-(IoT) Internet of Things
2-Kouicem
3- D Buhalis
4- Iatrou
5- InLee
6- Kothadiya
7- Alghadeir
8- Luis
9-network framework
10-Hashimi& Fuad
11- Santoro
12-Kyle Simpson
13- Kyle Simpson
14- Korchagin
15- Gómez
16- Sivaranjani
17- Luo
18-Data source triangulation
19-Peer debriefing
20 Member checking
21-Re-Test Reliability
22- Inter-Coder Reliability

vices, Technology, Policy and Management
13-Abdullah Alghadeir, Hasan Al-Sakran (2016) Smart
Airport Architecture Using Internet of Things, International Journal of Innovative Research in Computer
Science & Technology (IJIRCST) ISSN: 2347-5552,
Volume-4, Issue-5, September 2016.
14- Luis Martin-Domingo, Juan Carlos Martín(2016)
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Transport Management55(2016)102-112
15- Mukhtar S. Al-Hashimi, Ahmed Fuad(2018) The
Impact of Innovative Technology on the Aviation
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16- Gabriele Santoro , Demetris Vrontis, Alkis Thrassou ,
Luca Dezi(2018) The Internet of Things: Building a
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Forecasting & Social Chang
17- Kyle Simpson(2018) The Airline Industry’s Internet
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things (IOT) in aviation industry, E3S Web of Conferences
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