
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بش روزافزود، دستتتتتن به ی  ورش  ب، رشتتتتتی و م بب ه بب گی یی یانه زستتتتتبزاد ببای براش کب   یکشتتتتت امروزه 
ستتتتتتبزاد براش تن ا ااف ا یاو استتتتتتن و ستتتتتتن ن ی تتتتتت  اا   یکشتتتتتت بزینی. ببز فرانی داجی بل، تنهب  زانه 

اس فبده  1 بش   شمنی م ص  به اان رین اشیبء سن  یی  مس)چبرچ ب ستن  ی ی ت   انیه اک ن ر که از 
 کنی تب اک زیجیره ارزش سراسر داجی بل ااجبد کنی.( به راف روا رد براش  د اسن.یم

سبزش، از طراحی یکش به چرخه حیبت  3به س رت گبابد به گبابد 2ستبزاد بب ترکی  ستن ن ی ت  اا  یکشت 
بل شتتتتتتتید به ر بر داجی ا تبیت اینی در کننتی بد تب کبربراد ییروش درابای، مییفتتممتتب ختیمتبت یم یتبتی و از 

 انیه گیشتتتتتتترفن کرده و ارابیی از ارزش را در ط ل یمر اک کشتتتتتتت ی به وا د  وریی. ااف ارزش بب  م برش اک 
ی ت م م صت  از طراا داجی بل براش بهب د کبراای یم یبتی، تجربه کبربر درابای، در دس رب ب دد کش ی اک ست

 ش د.یمحبل ت س ه خیمبت ایای ااجبد یفدریو 
 کرشیهذ سبز ببای روا ردش یم ی و سی  مبتیک را بر اسبب ش  مرح هیکش براش حرکن در ااف م یر، اک 

که به یصتتتتتر داجی بل وارد یمبدامداریی، یبرم ب را بب م ف ین ی که ااف  بمدر ااف  زارش، گی  بگیرد. ک تتتتتبی
  ذاریی.یمو سبار رقبب را گشن سر  قرار رف هش یی، در م بم ر برش سن ن یم
 

1 Industrial Internet of Things (IIoT) 
2 INDUSTRY X 
3 End-to-End 

خدمت  به :دیدر عصر جد ییایصنعت درین اد : 
در  «کسیصنعت نسل ا»گرفتن قدرت و ارتباط 

 یسازیصنعت کشت

 اکسنچریبشر : 

 7102سبل ای شبر : 

 01ت ید سفنبت: 

 مصطفی بازیارترامه و ت خیص: 

 لینک مطلب درب اان ری ی : 

 

 

https://dtg.consulting/category/report/
https://dtg.consulting/category/report/
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 را ایسنناب هیبدگرگونی  سننازییکشننتصنننعت 
افزایش  زینننه  مننانننند ییروننند ننا یرتنن  تحننت 
 ای ، گسننننترص فرصننننتیاتوسننننعه ای برنامه

و افزایش فشنننار از  رش مشنننتریا   المللیینب
 را به خود دیده است.دولتی 

چهننار ونننننننرورت را برای  درمجموعاین روننند ننا 
 کند:ایجاد می ساز ایکشتامروز 

تضنننمین باو بود  سنننود و سنننرعت ورود به  .1
 سازیی پیچیده کشتی ابرنامهبازار در 

، مدیریت مشکالت مربوط  اینه زکا ش  .2
بنننه زمنننا  و کیفینننت در  را ی، تولیننند و 

 ینت مزنجیره 
متصننننننننل و   نناییکشنننننننتنوآوری در ایجنناد  .3

 ناوگا  متصل
دمننات جنندینند برای افزایش در توسنننننننعننه خنن .4

ی ا ربخشننننننندسنننننننتنرش بنود  کشنننننننتنی و 
  اعملیات

 ال که فشنننننننار ای مربوط به بودجه در یمادام
 دبخوا ناگر  ساز ایکشتشدت گرفتن است، 

رقننننابننننت کنننننند، بنننناینننند  المللیینبدر سنننننننط  
 .به این نیاز ا پاسخ د ند سرعتبه

وجود دارد:  سنننناز ایکشننننتتنها یک گزینه برای 
 بازآفرینی دیجیتال.

 

 

اعمننننننننننال  آ ، راهتنهننننننننننا  ،از دینننننننننند اکسنننننننننننچر
بخشنننی بنننه ینننرو نصننننعت نسنننل ایکنننس بنننرای 
بننننننه  شنننننند یلتبداقنننننندامات تکنننننناملی جهننننننت 

اینننننننن  ر بنننننننر دیجیتنننننننال در صننننننننعت اسنننننننت.
د ننننننننند کنننننننننه چ وننننننننننه یمگنننننننننزارص توونننننننننی  

توانننننننند ایننننننن سننننننفر را  ننننننی یمسنننننناز ا یکشت
آینننننده مبتنننننی بننننر دیجیتننننال صنننننعت کننننرده و 

 را خلق کنند.
 

د ی ییرو بش قیرتمنیش در حبل ش    
 اسن سبزشبه  انیه کش ی

 سننننننننازی،یکشنننننننت رچننند مفهود دیجیتننال در 
، ولی گیردیم اسننننت که مورد بحا قرار سننننال

ی آ  ادر درک معن سنننننازا یکشنننننتبسنننننیاری از 
 او وونننننننعیت تدییر کرده  اما؛ مشنننننننکل دارند

بازی را  جهانی در  ال تبدیل  چراکه ؛اسنننننننت
 .یت  ستندواقعبه  یارؤ

 اییا  بی  ،7102ر ببنرای منلننننال در سننننننن نتننننامن
 ایی را برای ایجاد اولین برننامنه 0سنننننننیسنننننننتمز

7 دیجیتنال در آدوید سنننننننازییکشنننننننتکنارخناننه 

اسنننننننترالیننا اعالد کرد کننه بننه من ور سنننننننناخننت 
 این دیجیتننال آینننده برای  ننای تننندروکشنننننننتی

 ،ترکشننور انتخاش شننده اسننت. به صننورت کلی
 ای کشنننننتی در سنننننط  جها  در  ال سنننننازنده

دیجیتننال   وزهدر  خبرهن نناره کرد  صننننننننننای  
  سننننتند تا یکاومعد  مانند صنننننای   وایی و

 ملیننات خوددر عرا یننافتننه و  موفق یکرد ننایرو
 بکار گیرند.

 گبا  دقیا فرسن داجی بل

1 BAE Systems 
2 Adelaide 
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 م ایع م ا د براش گیشرفن

 ی ننننناکنننننه آرمنننننا  د ننننندیتح ی ات نشا  م
دیجیتال صننعت  وافضا و دفاعی  نوز جلوتر 

 آخرین ن رسنننجی  .کنندیاز واقعیت  رکت م
از منندیرعننامال  این  (7102اکسننننننننچر  جهننانی 

 ا به درصننند از آ  72 د دیصننننعت نشنننا  م
 7بننازآفرینی دیجیتننال تمننایننل دارننند ولی تنهننا 

دیجیتال   اییتدرصنننند در  ال  اوننننر از قابل
برد  کننننارایی عملینننناتی و رشنننننننننند  یشبرای پ

ی بلوغ  ورکلبه وکنار آمناده  سنننننننتند.کسنننننننب
سنننننننازی پننایین اسنننننننت و یکشنننننننتدیجیتننال در 

 ای دیجیتال به ن ر به سننننمت گذارییهسننننرما
 ننای تکی و برای موارد خنناا  نندایننت یفننناور

 شده است.

 یناتا  چرا پیشنننرفت دیجیتال در این صننننعت
 تنندریجی بوده اسننننننننتر اشنننننننتیننا  برای اننندازه

یری فنناوری دیجیتنال در صنننننننورت عدد کنارگبنه
توانننند یمی آ  وکنننارکسنننننننننبنتنننای   آگنننا ی از
یز بنناشنننننننند. مشنننننننکننل دی ر موان  بران چننالش

سننننتی  شننندتبه ای یتذ نفر ن ی اسنننت: 
توسننننننن   گرفتهشنننننننکلی جندیند  ناراهتولیند بنا 

دیجیتنننال در تضنننننننننناد بوده و منننان  از جنننذش 
 شود.یماستعداد دیجیتال 

 ننننای یتننننال، عالوه بر وی گیبنرای ننوآوری دیج
سنننازی، موان  دی ری نیز ذاتی صننننعت کشنننتی

وجود دارد. موانعی چو  محصووت سفارشی و 
م ندار ک،، چرخنه تولیند  وونی، سنننننننط  بناوی 

 ا در و ن رانی 3سننازی در بخش تولیدیشننخصنن
  ای آ .مورد امنیت سایبری و چالش

 

 تتب بر  د ت ادیکتته حتتب  م یم ای 
 شی رهیچ
د. در نبر رش شنننننننوتوانند  م ی یین موان  ما

ی کاری  اروص مفرووننات وصنننعت،  سننراسننر
و محصووت دیجیتال  1متصل بود با  گذشنته

ست. ا رات ا به چالش کشیده شده ینه زک،
پیشننننننرفت در  واسننننننطهبه اصننننننل از دیجیتال 

گری و بیگ دیتا، خودکارسازی  وشمند یلتحل
در  ال تشننندید اسنننت. تر منعطفو نیروی کار 

مجموع این روننند ننا  نناکی از این اسننننننننت کننه 
بننننازآفننرینننننی دیننجننیننتننننال تنننننهننننا گننزینننننننه بننرای 

 ساز ا در کل جها  است.یکشت

 
3  Manufacturing 
4  Connectivity 
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 کش ی داجی بل  ی ییاش
شتتیه، یشتتبد د نیه گ بی تتی  ت ستتص ستتنباع ستتنگیف  ی ییاش ااجبد  کشتت ی داجی بل م صتت  که

داده و تببدل  د بیف  اش ورش لنظهداجی بل در ستتتتتتن ن درابای استتتتتتن. کشتتتتتت ی داجی بل بب امع
ش به تر ب، بنبدر و لج  یک زمینی،  ی ییاش را قبدر سبخ ه تب خیمبت بب کیفین ب، منم لهکش ی

 ب و ستتفر ب ااجبد کنی و  بش ایای در میش در ک  چرخه حیبت کشتت یمشتت رابد ارا ه کرده، ارابد
 م ایع سن ی براش ف بلین اک کش ی را برطرو یمبای.

 تتبش یم یتتبتی استتتتتتتتتن. ب  تتتتتتتی از  تتب و کتتب    زانتتهبردارش به ر از داراایی یجتته ااف امر بهره
ایی: مبینی گروژه رولز  بای ااجبد شتتتیه بش ستتتنباع   اای و دفبیی بر استتتبب چنیف ی  ورششتتترکن

  بش خ دراد.     ک  د براش کمک به تن ا کش یروا  در شراکن بب 
 

مننحنن ننق شنننننننودر  تننواننننندیمنناین تحول چ ونه 
با پشنننننتیبانی  تواندیم صننننننعت نسنننننل ایکس

 سننننته در اینترنت اشننننیاع صنننننعتی، از کارایی 
فراتر رود. صنعت نسل ایکس در  1.1صنعت 
یک اکوسننننننیسننننننت، متصننننننل از  سننننننازییکشننننننت
دیجیتننال ایجنناد کرده کننه کنننارایی   نناییفننناور

و تجربنننه  تری سنننننننرعملیننناتی بننناوتر، رشنننننننننند 
چننه برای مشنننننننتری و چننه برای  ،را یننافتننهبهبود

 داشته است. کاربر عملیاتی به  مراه

 

 شاییازچشم جبدا: ا  اسن ن ی   ا
 شسبزیکش   بلیجاد یناببز فر شبرا

داتتتیش گتتتباتتتبد بتتته گتتتباتتتبد در تمتتتبم 
 چرخه حیبت

در کنار صنننعت نسننل ایکس،  سننازیکشننتیک 
یننننک جنزع دین ر نیز برای موف یننننت در تحول 
دیجیتنال نیناز دارد: ینک دیند پناینا  بنه پایا  از 

. این به معنای دید  سازییکشتچرخه  یات 
موجود در  ر برنامه مربوط   نایینتفعنال تمناد

 اتییعملبه کشتی از  را ی تا تولید و خدمات 
و  ی مشنننتریبلکه برا سنننازیکشنننتبرای  ف   نه

. این دید پایا  باشننننننندیمکاربر نیروی دریایی( 
ریا  ج به پایا  از  ریق یک پلتفرد دیجیتال و

و  یک کشنننننتی  یاتای از داده در کل یک ارچه
از  راح متشننننکل در سننننراسننننر اکوسننننیسننننتمی 

  ایی اهپنا، کننندهینتن مسنننننننازننده،  ،کشنننننننتی
و بسننننننیاری دی ر   ایکشننننننتدریایی، اپراتور ا، 

رو به . این اکوسنننیسنننت، جریا  شنننودیممح ق 
صنعتی،   اییلتحل به کمک را از ارزص رشدی

ه ، بدر دریا کشتیبازخورد کاربر و داده عملکرد 
 کند. ای جدید روانه میسمت  را ی کشتی

 

 تنهب را  بر، 
ببز فرانی داجی بل 

 اسن.
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 شییک  نیتمرکز بر گنج قبب 
کارگیری صنننننعت نسننننل سنننناز با بهکشننننتییک 

ایکس و ایجاد اکوسننیسننتمی دیجیتال، توانایی 
وزد بننرای ایننجنننناد ارزص را از لننحننننا  کننننارایننی 

وکاری عملیناتی، تجربنه کناربر و رشننننننند کسنننننننب
گننذاری این آورد. تمرکز سنننننننرمننایننهمیبنندسنننننننت 
 ا باید بر پن  قابلیت دیجیتال باشننند شنننرکت
یننا  تنهننا در یننک فنناز وا نند مننانننند  را یکننه نننه

تولید، بلکه در کل چرخه  یات کشنننننننتی قابل 
 باشند.کسب می

  6و یخ داجی بل 5 بیه داجی بلدو .1
یک دوگانه دیجیتال از  را ی کشنننننننتی،  

ار نننای از  ریق  را ی مشنننننننننارکتی و ابز 
تا محصووت  شودسنازی ایجاد میشنبیه

تر تر و زنجیره ت مین را یک ارچهرا رقابتی
مؤ رتری  را بننننه گونننننه نمنننناینننند و تولینننند

 افزایش د د.
یک نخ دیجیتال تماد ا العات محصننول  

و خندمت در چرخه  یات کشنننننننتی و در 
شننود و کل اکوسننیسننت، آ  را شننامل می

دسننترسننی به آخرین ا العات مربوط به 
 کند. ر وظیفه را فرا ، می

 

 ش   شمنی ب  میسداده و تن ی  بب .   2

گری منجر به کارایی عملیاتی و تحلیل دیتایگب
. برای شننننننودی ا مو توسننننننعه پیوسننننننته برنامه

 ملال:

برای «  میشننننه برقرار»را کار ن ارتی یک  
 و کمک یاتوسعه ن ارت بر عملکرد برنامه

برننامه این  سنننننننازییننهبنه ر بری برای به
 و ریسک ینه،  ززما  ازلحا 

  ننناییسنننننننت،سننننننن دارایینننک برن کنترلی  
 بینییشپ ی برایا وشنننننننمننننند شنننننننبکننننه

اسنننننننتفنناده از عملکرد کشنننننننتی در دریننا و 
 دسنننننننتانهیشپ ن هداریبرای  گریینلتحل

و بنناو برد  میزا  در دسنننننننترش کشنننننننتی 
 بود  کشتی و ناوگا 

 ابیبه مهای بب فنبورش اباببه.   3

از واقعیت مجازی  ،جانبه ای  مهفنناوری 
افزوده برای بهبود  را ی و  واقنعنیننننت و

 ،پیچیده سننناخت فرآیند ای سنننازییهشنننب
 .کندیاستفاده م

 برای  ایدنی ، از پوشنننبهکارکنا  متصنننل 
 دیجیتالو ا العات انتشنننننننار محصنننننننووت 

کننار  یرویدر بین ن تریک ننارچننه صنننننننورتبننه
 کنند.یاستفاده م

واقعیت افزوده برای کمک به اسننننتفاده از  
آموزص، تولیننند و   نننایینننهکنننارکننننا  در رو

و  یا ربخشننننننن ،جننندی  وربنننه  ی،ن هننندار
 .بردیرا باو م کارکنا  یوربهره

 
5 Digital Twin 
6 Digital Thread 
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 خ دکبرسبزش   شمنی.   4

 فرآیند ای دستیبا استفاده از رباتیک،  
و ساده مانند تدارکات، مدیریت تدییر 
 و وظنننناینف پشنننننننتنینبننننانننی مننهننننندسنننننننی

 شوند.یمخودکارسازی 
در دسنننننننتیننار ننای صنننننننوتی  ننا و از ربننات 

 و ین هدار مچنین کشنننننتی و  سننننناخت
 شود.یمی استفاده وربهبود بهره

  اییناد ا، ماشننننننن ناسنننننننتفناده از پهبنا  
 ،عنننننکننبننوتننی ی ننننازیننردریننننایننی و ربننننات

 نای خودکاری انجاد شنننننننده و بنازرسنننننننی
زمننننا  اورژانسنننننننی در فوری و کننننار ننننای 

 رسند.یمبه  داقل  تعمیرات اساسی

 

وکبر بش ت لییش و یم یبت من ر شیه مب نی بر تجربه براش ک  ، اک میل ببزسبزشسن ن ی   اا  
   رود. یرش از قیرت داجی بل به کبر میاسن. ااف میل براش ببز فرانی سن ن بب بهره

 

 

 سبخن گیشرف ه.   5

پیشنننننننرفته، اینترنت اشنننننننیاع  سننننننناختترکیب 
در یننک عملیننات  گرییننلصننننننننعتی، داده و تحل

 سازییبرای کشت یک ارچهتولید 

یک نننارچ ی پننناینننا  بنننه پننناینننا  مننندیرینننت  
 نننا، مهنننندسنننننننی، تولیننند و زنجیره برننننامنننه

 ینت م
ا ب« دیجیتال سنننازییکشنننت»اکوسنننیسنننت،  

فرآینند نای تولیند منعطف برای سننننننناخت 
در داخننل و خننارن   ننای ننا و کشنننننننتمنناژول

 (یالمللینو رشد ب سازیی پیشرا  صنعت
 یاجزاع در ساخت، ن هدار یبعدچاپ سنه 

برای کا ش  ا یکشننننتدر  ین فعالیت و 
 یدارای یریپذموجودی و افزایش دسترش
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رد یننننک پلتف از  ریق نننا تمننناد این قننننابلینننت
بنننه  مراه  پنننذیریننناشم دیجیتنننال منعطف و 

اسنننننننتفننناده از امنینننت سنننننننننایبری، کلود امن و 
چنینن بنرای ا مینننننا  از وجود ارتبنننناط و بنالک

 .شنننوندیمکسنننب امنیت در کل اکوسنننیسنننت،، 
سننناز ای دیجیتال برای موف یت، عالوه یکشنننت

بننر ایننن مننوارد، بننننه نننیننروی کننننار دیننجننیننتننننال، 
ی د سنننننازما ی درسنننننت،  کمرانی و  امهارت

 مناسب نیاز دارند.

 

 

در کبراای و  ستتتتتتبب هیبارا ه ارزش 
 رشی

 به ارزص چنندگنانهنفعنا  یذرویکرد مبتنی بر 
ر سنننناز بیکشننننتدیجیتال، دیدگاه ما را از اینکه 
کننند بنه سنننننننمننت روی بهبود عملیناتی تمرکز می

یک اکوسیست، دیجیتال دریایی متصل و زنده 
 ننای دیجیتننال در چرخننه  یننات یننتقننابلکننه از 

 د د.یمکند، سو  یمکشتی استفاده 
کننارایی  تنهننانننهقننابلیننت در کنننار  ،  پن این 

تجربه جدیدی  د ند بلکهیمعملیناتی را ارت ناع 
خنندمننات جنندینندی برای رشنننننننند را برای کنناربر و 
کننند. از جملننه این خنندمننات یمشنننننننرکننت ارا ننه 

توا  به مواردی چو  امکا  مدیریت ناوگا  یم
 برای مشننتریا  دریایی و « ای متصننلیکشننت»

ین اسنننننننتفناده از پلتفرد دیجیتال جهت  مچن
خنندمننات پس از فروص یک ننارچننه اشننننننناره  ارا ننه
 کرد.
 

 

کبر یرش ستتتتتتتبز بتب بتهکشتتتتتتت یاتک 
ستتتتتتتن تتن ی تتتتتتت  اا   و ااجتتبد 
اک ستتتتی تتتت می داجی بل، ت ایبای 
 زم براش ااجبد ارزش را بیستتتتن 

  ورد.می
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 ربببا: اییافزوده در ت ل نیواق 
افزوده اهتتتن کمتتتک بتتته  نیتتتواق  ش تتتبنتتتکیی ییییتتتگ شتتتتتتت شی تتتتتتتتت  فنتتتبور فااز  خر ربتتتبباا

. کنییاستتتتتتت فبده م یاای شمب بیدر   اگ  بیو قرار دادد ستتتتتتتنتیل یبباتاتب شبرا  ا تبفیت ن تتتتتتت
  بلیجاافزوده از دو بیه د نیواق  راقرار دادد تصتت  شبرا ییییگ شتت ششتترکن از فنبور شتتفی یاگ 

 شاب ذار شبرا یستتتتت ت ش ببییه و دستتتتت  رال م  شبر رو نهیم بد به جبداا شبرا زریل کابه  مراه 
 زیو کب   خطب شتتتتتتتیه استتتتتتتن و زمبد تجه نیفیک  اببیث افزا نیقبب  فا. اکنییاستتتتتتت فبده م

و  ییت ل نهات اه  زامر استتتقا قبب  فاا جهیکرده استتتن. ی  شتتتشتتتمکارا به ط ر م  ستتتص  فیکبب
 ب د. ای  اخص  بدامش ر نادر رضب یبهب د اسبس

 قرار دادد در کنبر  م:

 یکاومعدنعملیات متصل در 

ای چ د ی ستتتبد در قیمن کب ، براش مبیید در ستتتننه رقببن ییبز  بچبل در  نگبم م ااهه بب   بشتتترکنب تتتیبرش از 
ااف کبر را بب ی  ورش داجی بل براش یی  به   ب د بش خ د را تغییر د نی. شاستتت رات ش و وکبرک تتت ش  بمیلداریی که 

 د نییمت بلی یم یبتی ایجبم 

 بش داجی بل ت ایمنی شتتیه استتن تب ش اهبیی، زیجیره ارزشتتی را ااجبد کرده که به کمک قبب ینکبوم یداک شتترکن 
یف بر مبنبش اک   تتت ه داجی بل ا چبرچه ستتتبخ ه شتتتیه استتتن که از تممزیجیره  شتتت   د ی. ااف را «م ید م صتتت »

 تبش خ دکتبر، م صتتتتتتت  کردد کتبرکنبد م ید بب استتتتتتت فبده از یتبتیم  تبای چ د یتنقتبب  رش براش ارا ته یت تن داده و 
 کنی.یم ب و تجهیزات اس فبده یفمبشیشگیرایه براش گش یگهیارو  ش م ببا ی بدس گبه

یرش از داراای ااجتتبد  بهرهی در امنیتتن، کتتبراای یم یتتبتی و ت اهقتتببتت ش را تغییر داده و بهب د ااف روا رد زیجیره ارز 
براش ببز فرانی داجی بل م تتتتبیی  ستتتتبب ب  رحم اتفبق اف بده که یب ب در اک منیص ستتتتن  ی ستتتتخن و افاکنی. تمبم یم

 شی.ییمدایه 
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 ایباسن ن در  بلیجاد   میاک س

 کاربر دریایی

مشتری 
 دولتی

  اکنندهینت م

شرکای 
 ساخت

 شرکای دیجیتال

شرکای 
  راح

 اجرا ین هدار ساخت  را ی

 سازییکشت
 دیجیتال

 یربنا ایز
 مربوط به دریا

برن کنترل 
 ناوگا 

  اییکشت
 متصل

تولید 
 پیشرفته

 دوگانه دیجیتال
 نخ دیجیتال

موبایل و 
فناوری 

سازی خودکار  جانبه مه
  وشمند

داده و 
 گریتحلیل

امنیت 
 سایبری

  سازما  و
 دیجیتال ی امهارت

و  یرساختز
ا العات پلتفرد 

 اکوسیست، دیجیتال صنعت دریایی : 0شکل 
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 شبرا یابب سبز بیش  قیم که کش 
 نیامبیبچ  بلیجاد یناببز فر

  اییفناور سنننننننازیکشنننننننت تی زمنانی که یک 
ارشد را در اختیار دارد،  یرا مددرسنت و تعهد 
گیرد. صنننننننورت نمی یرا تبنننهتحول دیجیتنننال 
از جملننه محی  فیزیکی  عواملیمشنننننننکالت بننا 

سنننننننازی، فر نگ محی  کار صننننننننعتی، کشنننننننتی
امننیتی گره   ننننایینن نراننبنودجننننه منحنننندود و 

. برای چیره شنننننننند  بر این موان  یننک خوردیم
سنننیسنننتماتیک و عملی  یامر لهرویکرد شنننش 

 نیاز است:

 د شنننننننالودهبننا ایجننا تحول  سنننننننتننه اصنننننننلی .4
 سنننننننازیکشنننننننتی یند ایفرآدیجیتال برای 
 پایا  به پایا 

 ،جندید وکناریکسنننننننب نای نوآوری در مندل .5
سننننازی  ای کشننننتیمانند اسننننتفاده از مدل

ا  گمجازی و مدیریت کشنننننتی متصنننننل  ناو
 ای یتمتصنننننل برای کسننننننب ارزص از قابل

 دیجیتال جدید
برای  گنننذاری ننندشتمرکز بر برو  داد نننا:  .6

مننانننند کننارایی  مه، ننای بهسننننننننازی در  وزه
و  یاتوسنننننننعننهی  ننابرنننامننهعملینناتی، ارا ننه 
 تجربه کاربری

 

آموزص  از  ریق ننینروی کننننار بننننازآفنرینننی .1
 خدمت گرفتندیجیتال برای کارکنا  و به 

 نسل جدید استعداد ا
ایجاد اکوسنننننننیسنننننننت، جدید با در کنار  ،  .2

 نننای درسنننننننننت شنننننننرکنننا و قرار داد  گروه
 و محلی در یک المللیینب کنندگا ینت م

 و امن. شراکتیاکوسیست، 
واقعینننت   رکنننت بنننه سنننننننمنننتمننندیرینننت  .3

ایننجنننناد تننعننننادل در  از  ننریننقدیننجننیننتننننال 
قدیمی و   ایینتقنابلبر  گنذاریینهسنننننننرمنا

چنرخننش »اکسنننننننننچننر اینن را  دینجنینتننننال.
 « وشنننننننمننداننه به سنننننننمت عصنننننننر جدید

 .نامدیم

ادر ق ساز ایشش قدد، کشت نیبا برداشتن ا
 یرا کنننه برا تنننالیجیخوا نننند بود کنننه تحول د

 ی ا ونننننننرورآ  ندهیآ تیو موف  اتینادامنه  
 است مح ق کنند.
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دیجیتنننال و ظهور   ننناییفنننناورپیشنننننننرفنننت در 
 اکی از عصننر جدیدی از صنننعت نسننل ایکس 

 دوجوینا بااست.  سازا یکشتبرای   افرصت
سننننننتی برای گذر از  سنننننازیکشنننننت ی اشنننننرکت
امروز،  سننننننناب هیبو  کنندهدگرگو  ی اچنالش

و رشنننننننند در   نناینننه زنینناز بننه نوآوری، کننا ش 
 دارند. المللیینبسط  

از  دیجیتال را ی برای رسننید  به این ا داش 
برای   ایتقابل ریق توسنننعه نسنننل جدیدی از 

فننا ق آمنند  بر موان  سننننننننتی و تحول کننارایی 
 . تناس ی(رناربنه کنربنجند و تنی، رشناتنینلنمنع
 

 

: شسبزیدر کش   بلیجا: دشری جهیی 
 راو اا نبب یبگذ یح م یم ض ی

 وافضا و  ی اشرکتدر  ال  اور بسیاری از 
تجاری در جها  در  سننننننناز اییکشنننننننتدفاعی و 

یی  اآ و س ری کرد  این مسیر  ستند   ال
با  پیش رو ی اسنننننننالدر انند، منانندهع نب کنه 

 مشکالتی در دایره رقابت مواجه خوا ند شد.
رخ  سننننازیکشننننتیدیجیتال در  ،به بیا  سنننناده

این خوا ند بود که چه  سنننننننؤالو تنهنا  د ندیم
کسننننی با اول بود  در  رکت به سننننمت عصننننر 

گیرد. برای  نندایننت کننار را بر عهننده می ،جنندینند
که این سننننننفر ماجراجویانه را  سننننننازانییکشننننننت

صننننننننعت نسنننننننل ایکس دید  کنندیمشنننننننروع 
به  مراه  سننننازیکشننننتیبرای آینده  اییک ارچه

برای یننننک روینکنرد عنملی و مبتنی بر تجربننننه 
. زما  آ  د ندیم رکنت در این مسنننننننیر ارا نه 

 د.ننینننننروع کننننر را شننننفننن سنه ایننده کنننیننرس
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  ای صنای  دریاییبرای دیجیتالی کرد  شرکت دیتیجین شه راه   : 7شکل 

 ییایدر عیصنا یهاشرکتنمودن یتالیجید یبرا دیتیجی 

گنینری از بنرتننرین نخب ننننا  بننننا بنهنره دینتنینجنی
 ور وی ه به دانشننننن ا ی و خبرگا  صننننننعت به

در جهننا   صننننننننننای  درینناییبررسنننننننی روننند ننای 
 ننای روز پرداختننه و بننا اسنننننننتفنناده از متنندولوژی

 نننای دنیننا، برترین اقننندامننات تحولی شنننننننرکنننت
  ی. نتاکندیممطرح در این زمینه را شناسایی 

 نننای گیری نننا در تننندوین جهنننتاین بررسنننننننی
 ارات ننکننتننن ابنینینعنال و تنتنینجنک دینن یننراتننتنناس

 صنننننای  دریایی ای دیجیتال موردنیاز شننننرکت
بسیار را  شا خوا د بود. این گروه با داشتن 

تواننننند در مسنننننننیر دانش و تجربننننه کننننافی می
ا بصننننای  دریایی  ای دیجیتالی شننند  شنننرکت

 ا  مراه شننننننده و با اسننننننتفاده از متدولوژی آ 
، در ارزیابی، این صننننای اختصننناصنننی خود برای 

 ننننای اسنننننننترات یننننک تنننندوین و اجرای برنننننامننننه
 (.7 شکل  یدنمایم ا کمک دیجیتال به آ 
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ب  غ  یبباشتتتتتنبخن ستتتتتبزمبد و ارز
  د  بلیجاد
 رکننت در  یاز اقننداد برا شیپ یسننننننننازمننان  ر

از  یبننردارو بننهننره تننننالیننجننیننتننحننول د ریننمسننننننن
خود  یابیننآ  وزد اسنننننننت بننه ارز ی ننافرصنننننننت
ر شنننرکت را د یفعل  اهیجا یابیارز نیب ردازد. ا

آ  را  یآمادگ زا ینشنننننا  داده و م ریمسننننن نیا
 در دیتیجی. سننننننجدیشننننند  م یتالیجید یبرا
 بلوغ یابیزسننازما  و ار ختقدد به شنننا نیاول
 سازما  یواقع تیآ  پرداخته و ووع تالیجید

. دکشیم ریبه تصو تالیجیتحول د نهیرا در زم
 ی ایریگجهت نیتدو یتنها برامر لنه ننه نیا

خوا د بود؛ بلکه  یسننازما  وننرور کیاسننترات 
سنننننننازمننا   کیننخوا نند بود تننا  یاصنننننننول ییمبنننا
 یالمللنیو ب یداخل یخود را بنننا رقبنننا  ننناهیجنننا
 کند. سهیم ا

ش اس رات اک  بشری اهنتیواف 
 داجی بل سبزمبد

 ا نیازمند یک اسنننننننترات ی دیجیتالی سنننننننازما 
ای ارا ه منسنننننج،  سنننننتند تا خدمات یک ارچه

 ننا نیز نیننازمننند یننک د ننند. کننارکنننا  سنننننننازمننا 
اسنننننننترات ی شنننننننفاش برای سننننننننجش ابتکارات 
نوآوراننه خود  سنننننننتنند تنا بتوانند از  ریق آ  

موجود را شنننننننننناسننننننننایی کنننند و  ننای اولویننت
اقننندامنننات خود را بر مبننننای آ  انجننناد د نننند. 

 ای گیریجهنت بنا  مکناری سنننننننازمنا دیتیجی 
 .کندیماسترات یک دیجیتال آ  را مشخص 

 
 

 تتتتب و تتتتتیواتف یت شتتتتتتتتتتته راه گروژه
 سبزمبداقیامبت تن ل داجی بل 

 ازلحا  بلوغصنننعت دریایی ازآنکه شننرکت پس
 ای استرات یک گیریدیجیتالی ارزیابی و جهت

دیجیتال آ  مشنننننننخص شننننننند این اسنننننننترات ی 
د. شننننوصننننورت عملیاتی تدوین میدیجیتالی به

 ای مناسننننب برای تدییر بدین من ور فرصننننت
 ننای در  ننای پشنننننننتیبننانی یننا فعننالیننتفعننالیننت

شنننننننننده و  ییشنننننننننناسننننننننناارتبنناط بنننا مشنننننننتری 
 ننا و شنننننننوننند. سننننننن س پروژهبننندی میاولویننت

 ای دارای اقدامات تحولی متناسننب با فرصننت
 شود.اولویت تدوین می

 مرا ی و مشتتتتتتتتتتبوره براش ااراش 
 ش تن لی سبزمبد ببریبمه

یک سنننننازما  پس از مشنننننخص کرد  ا داش و 
 ننای اسنننننننترات ینک خود و  مچنین گیریجهنت

 ا، نیازمند اقدامات وزد جهت دستیابی به آ 
عملیاتی سازی این اقدامات برای کسب ارزص 

رسالت خود را بر  دیتیجیموردن ر خود اسنت. 
 ا در مسنننننننیر تحول  مرا ی کامل با سنننننننازما 

ده اسنننننننت و با اجرایی سنننننننازی دیجیتال قرار دا
شننننننننننده و  ننننای تحول دیجیتننننال تنننندوینپروژه

بننننه  یامشننننننننننناوره نمنچننین ارا ننننه خنننندمننننات 
سننازی تهدید ای در خنلی  اآ  ا، به سننازما 

و خلق  نننداکلری ارزص از آ  تحول دیجیتنننال 
 .رساندیکمک م
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 مرا ی و مشتتتتتتتتتتبوره براش ااراش  
 ش تن لی سبزمبد ببریبمه

یک سنننننازما  پس از مشنننننخص کرد  ا داش و 
 ننای اسنننننننترات ینک خود و  مچنین گیریجهنت

 ا، نیازمند اقدامات وزد جهت دستیابی به آ 
اتی سازی این اقدامات برای کسب ارزص عملی

رسالت خود را بر  دیتیجیموردن ر خود اسنت. 
 ا در مسنننننننیر تحول  مرا ی کامل با سنننننننازما 

دیجیتال قرار داده اسنننننننت و با اجرایی سنننننننازی 
شننننننننننده و  ننننای تحول دیجیتننننال تنننندوینپروژه

بننننه  یامشننننننننننناوره نمنچننین ارا ننننه خنننندمننننات 
سننازی تهدید ای در خنلی  اآ  ا، به سننازما 

و خلق  نننداکلری ارزص از آ  تحول دیجیتنننال 
 .رساندیکمک م

 شسبزفر نگ م زش و 
 نگ دیجیتال، ن شی چشم یر در موف یت فر 

 ننا بر عهننده دارد؛ تحول دیجیتننال در سنننننننازمننا 
ردیننف کننننه مننیننزا  ا ننمننیننننت آ   نن، ننوریبننننه

شنننننود. توسنننننعه فر نگ اسنننننترات ی ارزیابی می
   اداریننننننعننت منهنر جنینیندند تنننازمنینال ننتنینجندی

 ،رونننننازای ت.ننننننا  اسنننننازمننننننننننننننار سننننننننننننتنننننندر رف
 ت ننننیننننالننننعنننف در الننننتنننینننجنننول دیننننننحنننروه تننننننننگ
 

 

، سننننننازی دیجیتال سننننننازما ""آموزص و فر نگ
سننازی نسننبت به سننازی و آگاهسننعی در فر نگ

مسنننننننا ننل فر ن ی خوا نند بود؛ تننا از این  ریق 
سنننننننازمنا  بتواند برنامه تحول دیجیتال خود را 

 پیش ببرد. بدو  مشکل و مان  فر ن ی به
سنننازی در این فعالیت یعنی "آموزص و فر نگ

 نننایی در سنننننننننازیو آگننناه  ننناآموزصدیجیتنننال" 
و کارشنننننناسنننننا   مدیره، مدیرا سنننننطوح  ی ت

ارشننند، و کارشنننناسنننا  سنننازما  در زمینه تحول 
دیجیتال و  مچنین اسنننترات ی تحولی شنننرکت 

 گیرد.صورت می
 شده ای تعریفبرای  رکداد از پروژه دیتیجی

کند که ن ش شننرح خدمات و سننندی ایجاد می
( را دارند. RFPدرخواست برای پیشنهاد  رح  

 ننننا، رواب  و پروژهپس از تعریف  رکننننداد از 
منشتتتتت ر در قالب   اپروژهوابسنننننت ی بین این 

 شود.مشخص می طرا تن ل داجی بل شرکن
 و بندییتاولو، یزیربرنامهاین منشننور شننامل 

در راسنننننننتننای تح ق ا ننداش   نناپروژهن ننارت بر 
اسننننننننت. این امر بننه معنننای  ف   وکننارکسنننننننب

 ننننای یک ننننارچ ی و منننندیریننننت گرو ی از پروژه
دسنننننننتیابی به ا دافی  من وربنه بنه  ،مرتب  

اسننننننننت کننه در صنننننننورت منندیریننت مجزای این 
 .گرددینم اصل   اپروژه

 




