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 چکیده : 

ده صنایع آوري اطلاعات در آینفنتوانند از تاثیر صنعت می فولادصنعت و تصمیم گیران آیا مدیران 

در  باشیم؟ لایآوري اطلاعات در صنایع قتوان ضریب نفوذي براي فنآیا می چشم پوشی کنند؟ بالادستی

 تواند درمی ینبر بسترهاي آنلا آوري اطلاعاتفننقشی که ضریب نفوذ و  مستند از ه نتایج تحقیقاتاین مقال

 را یرانا صنایع بالادستی نیازهاي مورد زیرساختموجود و  بسترهايرا ارایه نموده و  ایفا کند فولاد صنعت

 .خواهیم دادیه و تحلیل قرار زمورد تج
 

 اینترنت ، ، تامین کنندگان صنعتی آمار،  فولاد ، صنایع بالادستی ، آوري اطلاعات: فنکلمات کلیدي

                                                           
qadiri@infosaba.com۱ 

۲ hassan.shafyei@gmail.com 



 مقدمه : 

ست از مطالعه، طراحی، توسعه و پیاده سازي ا جهانی عبارت تعریفطبق   ]1 [آوري اطلاعاتفن

 .]2[م افزاري و سخت افزاريبرنامه هاي نر خصوص ي اطلاعاتی مبتنی بر رایانه بههاسیستم

. یی لازم است در جامعه محقق باشدآوري اطلاعات پیش نیازهاهاي صنعت فنبراي استفاده از زیر سیستم

عت بسترهاي مورد نیاز در صن درباره انجام شده در ایران پژوهشهاي آخرین شاخصی برخابتدا بدین منظور 

 :گذرانیمرا از نظر میفن آوري اطلاعات 

درصد  72,8ایران  خانوارهاي براي سکونتدر محل  به اینترنت میزان دسترسی ،]3[آخرین آمار رسمیطبق  

 زیر) نمودار(

 
 

  

  



 )(نمودار زیردرصد 80,7در خانواده هاي ایرانی  تلفن همراهضریب نفوذ 

 
 

  )زیر نموداردرصد(  59,1 ،) 1(پیوست شودکه از فرمول پیوست مقاله استخراج می اینترنت نفوذو ضریب  

 

 

 

 

 

 

 

 



روز رسانی ب با توجه به اینکه رشد استفاده از این صنعت فزاینده است رسدکه به نظر می، اعلام شده است

 .کند وش تغییراعداد فوق را دستخ ،این آمار

 

 :آنلاین بسترهاي درمورد صنعت فولاد برایج جستجوي کاربران بررسی نتایج ابزارهاي آماري از نت

ت و صنع این هايدهد که بسیاري از نیازمنديایران نشان می صنعت فولادبررسی زیر ساختی 

زارشات آنلاین ها و گپژوهش. نتایج دارندقابلیت حل شدن بر بسترهاي آنلاین را  مرتبط، هاي صنعتیشرکت

صنایع فولاد  صفحاتبازدید اینترنت در ایران با تفکیک و زیر ذره بین قرار دادن وضعیت از ابزارهاي تحت 

اراي وابسته به صنایع و د یآور اطلاعاتبه عنوان یک بستر کاملا فن  ]4[سامانه صبا(صنایع بالادستی ایران) در 

اطلاعات  یابی بهدست جهتاینترنت  از بسترکاربران زیادي  ،دهدمینشان  فولادمرتبط با آهن و کلمات کلیدي 

ی، هاي صنعتشرکت ، شاملهاي سامانهتعداد ورودي این اطلاعات به ترتیب نمایند،استفاده می مذکور

کارفرمایان و پیمانکاران دست اول،  وندور لیست، ي زنجیره فولادواحدها ي فولادي،هامجتمع صفحات

 تاستخدام در صنع و هاي صنعت فولاد در سطح کشورپروژه اخبار صنعت، وضعیت تولید در صنعت،

 ]5[باشد.می

 ارهویر پیوست شماتص ماه پایانی از آماده سازي این مقاله در ششهاي زمانی برخی نتایج در بازه

 باشد. با توضیحات پیوست می  4الی  2

 10به مدت  این موضوعتاثیر در بازه زمانی تهیه مقاله  در ایران اینترنتگسسترده با توجه به قطعی : 1نکته 

در تصاویر و برخی اعداد مشهود است که خود یکی از نکات قابل بحث در  1398 روز در آبان و آذر ماه

 باشد.می آوري اطلاعات در ایرانفن ارایه خدمات

ي هدایت کاربران بدست آمده است. نتایج با لازم به ذکر است نتایج بدون پرداخت هزینه برا :2نکته 

 تر خواهد بود.به مراتب بهینه تحت اینترنت هاي آنلاینپرداخت هزینه سیستم

 

 هاي صنعتی:پروژهعتگران نانتقال تجربیات صرسالت آوري اطلاعات و فن

شتراك گذاري تجربیات در ها و اصول به اروش علوم انسانی یکی از مباحث مغفول مانده در

نعتی افراد داراي تجربه صاست. بسترهاي آنلاین این امکان را به هاي بعدي نسلسایر افراد و  براي ،هاپروژه



هاي نظردهی در صفحات مختص هر پروژه به صورت گسترده دهد که تجربیات خود را در قالب سیستممی

 قراردهند. تیو مراکز علمی و تحقیقا در اختیار دیگر صنعتگران

 

 توسعه پایدار:آوري اطلاعات و فن

حقیقی  همه فعالان هايتوانمندياز فرصت استفاده توانند آنلاین می و در دسترس بسترهاي عادلانه

ن اید، ایفراهم نمرا دارند  حصول یا خدمتی براي ارائه در صنایعی چون فولادکه مو حقوقی در صنعت 

با کمترین هزینه افراد را به بازار هدف نزدیک کرده و کار فرمایان را در دستیابی به دانش و خدمات  بسترها

 کند.فنی مورد نیاز رهنمون می
 

 آوري اطلاعات و آمار:فن

 هاي مدیران بوده است. بسترهايهاي آماري جامع و مکانیزه همواره یکی از دغدغهنبود سیستم

ن بهترین گذاران براي گرفتتواند راهگشاي مدیران و سرمایهاطلاعاتی پویا، دقیق و قابل استناد به شدت می

هاي مفید در به عنوان نمونه یکی از فعالیت ]6[طرح جامع فولاد ایران براي مثال تصمیمات در صنعت باشد.

 1396اد ش طرح جامع فولراستاي دسترسی به اطلاعات براي مدیران فولادي بوده است، طبق مستندات پای

اعطا شده است! وجود  1404میلیون تن به عنوان مازاد مجوز واحدهاي فولادي با نگاه به چشم انداز  78عدد 

آوري کند. به طور قطع صنعت فنبه شدت از این گونه اتفاقات جلوگیري می آنلاین بسترهاي اطلاعاتی

 دهد.افزایش می ایی را به شدتهو پالایش چنین طرح ايلحظه به روز رسانی سرعت اطلاعات

 

 نتیجه گیري:

گ روزمره مردم و بالطبع نفوذ و نقش پررنآوري اطلاعات در زندگی با توجه به گسترش صنعت فن

 فولاد نایع از جملهصدرنظر گرفتن نیازمندیهاي آتی لازم است مدیران و تصمیم گیران با ، بالادستی صنایع در

جدید  هاي موجود و ایجاد بسترهايغافل نشوند و براي بهبود مستمر سیستم آي تی صنعت از میزان تاثیر

 براي بهره برداري در آینده زمینه فراهم گردد.
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 پیوست ها : 
 

 : فرمول محاسبه ضریب نفوذ اینترنت 1پیوست 

ضریب نفوذ اینترنت =
تعداد کاربران اینترنت شش ساله و بیشتر

کل جمعیت شش ساله و بیشتر
∗ 100 

 
 نمودار حضور آنلاین کاربران در صفحات صنعتی:  2پیوست 

  
 هاي صنعتی به جستجوهاي کاربران در شش ماه منتهی به انتشار مقالهپیشنهاد: نمودار  3پیوست 

 



 آمار پیشنهاد صفحات و ورود کاربران به صفحات صنعتی سامانه صبا:  4پیوست 
 

 


