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پیشگفتار

نمی توان آی نده را بدون تغییرات ف ناورا نه تصوووور کرد .رهور رو ند های ف ناورا نه اذر گ ار بر
حوزههای مختلف ،توانمندیهای جدیدی را توسعه داده است که این توانمندیها ،هم نیازهای
جدید را خلق کرده و هم مدلهای جدید کسبوکار را با خود به ارمغان آورده است.
مروری اجمالی بر روندها و فناوری های مختلف ،به خوبی ن شان از آن دارد در کمتر از یک
دهه ،فناوری جهان را دسوووتخوغ تغییرات لابو توجهی خواهد سووواخت و در نتی ه این
تغییرات ،بازیگران با پیش زمی نه ذهنی غیر لا بو تغییر و بدون دورا ندیشوووی ،لدرت خلق
تصویر آینده را ندارند.
بر ا ساس مطالعات ان ام شده و روندها فناورانه ی پیشِ رو ،تغییرات فناورانه را میتوان در
سووه دسووته اصوولی و سووه پیشوورانِ کالن دسووته بندی نمود .هوشوومندی ،1دی یتالی شوودن 2و
پایداری 3را می توان ف صو م شترک همه روندهای اذرگ ار بر حوزهها و صنایع مختلف در
آینده دانست.
1. Smartness
2. Digitalization
3. Sustainability
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شکل  .1کالنروندها و پیشرانهای فناورانهی پاردادیمهای اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری

هر کدام از محورهای فوق ،به تنهایی و یا بهصوووورت مشوووترک بر حوزههای کسوووبوکار اذر
می گ ارند ،بازیگران جدیدی بروز پیدا خواهند کرد ،خدمات و محصوالت جدید ارائه میشوند
و اکو سی ستم ک سبوکار د ستخوغ تغییرات لابوتوجهی خواهد شد .این پی شرانهای تغییر،
موجب پیدایش مفاهیمی در التصووواد و کسوووبوکار شووودهاند که امروزه فراوانی آن در ادبیات
سیاستگ اری علم و فناوری چشمگیر و لابوتوجه میباشد.
دروالع میتوان اینگونه عنوان کرد که اساس پارادیمهای التصادی مبتنی بر دانش و نوآوری را
بر پنج بعد اصلی به نام التصاد دی یتال ،1التصاد چرخشی ،2التصاد اشتراکی ،3التصاد سبز ،4و
انقالب صووونعتی چهارم 5می توان تصوووویر کرد که هرکدام ،متأذر از روندها و تغییرات فناورانه،
حوزههای جدید کسبوکار را با خود به ارمغان خواهند آورد.
این ابعاد و مصادیقی از هر کدام ،در شکو زیر ارائه شده است.

1. Digital Economy
2. Circular Economy
3. SHARING ECONOMY
4. Green Economy
5. Fourth Industrial Revolution
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شکل  .2اقتصاد و جامعه

یکی از روندهای التصادی بسیار مهم در سال های اخیر ،حرکت به سمت نسو چهارم صنعتی و
نفوذ آن در صنایع و بخش های مختلف به خ صوص بخشهای تولیدی بوده ا ست .ن سو چهارم
صنعت یا انقالب صنعتی چهارم 1نامی است که به اتوماسیون و تبادل داده در فناوریهای تولیدی
داده شوووده اسوووت .به بیان دیگر همگرایی تولید صووونعتی و فناوریهای اطالعات و ارتباطات با
یکدیگر صنعت نسو  4خوانده می شود .در طول سالهای اخیر توجه بسیار زیادی هم در محافو
آکادمیک و هم در محافو صوونعتی به این حوزه نورهور شووده اسووت .با این حال ،این انقالب در
صنعت بر پایه  3انقالب پیش از خود یعنی مکانیزا سیون ،الکتری سیته و فناوری اطالعات ا ستوار
شده است .بطورکلی مفهوم نسو چهارم صنعت دی یتالی شدن تولید است.
در گزارغ حاضوور ،ضوومن بررسووی تعاریف ،مفاهیم و ابعاد مربوس به نسووو چهارم صوونعتی و
تفاوت های آن با نسوو سونتی التصواد ،حوزه های که بیشوترین تاذیر را خواهند پ یرفت معرفی
می شوند .همچنین سیاستها و استراتژیهای توسعه این نسو از صنعت در کشورهای منتخب
و همچنین مروری از درسآموختههای مربوس به تعامو بین شرکتهای بزرگ و استارتآپها،
از جمله موارد دیگری است که در این گزارغ به آن پرداخته خواهد شد.
1. Industry 4.0

مقدمه

نسو چهارم صنعت یا انقالب صنعتی چهارم 1نامی است که به اتوماسیون و تبادل داده در
فناوری های تولیدی داده شده است .به بیان دیگر همگرایی تولید صنعتی و فناوریهای اطالعات
و ارتباطات با یکدیگر صنعت نسو  4خوانده میشود ( .)Hermann et al., 2016در طول سالهای
اخیر توجه بسیار زیادی هم در محافو آکادمیک و هم در محافو صنعتی به این حوزه نورهور
شده است .با این حال ،این انقالب در صنعت بر پایه  3انقالب پیش از خود یعنی مکانیزاسیون،
الکتریسیته و فناوری اطالعات استوار شده است .امروزه شکوگیری اینترنت اشیاء و خدمات در
محیطهای تولیدی من ر به توسعه بیشتر نسو  4صنعت گردیده است .بطورکلی مفهوم نسو
چهارم صنعت دی یتالی شدن تولید است.
نخستین انقالب در تولید به پیدایش ماشین بخار باز میگردد .این ماشین که به سرعت در عمدة
صنایع همانند نساجی ،معدن و سایر صنایع گسترده شد توانست من ر به ارتقای بهرهوری تولید و
افزایش کارایی گردد .نتی ه این ارتقای بهرهوری کاهش هزینههای تولید و افزایش راندمان نیروی
انسانی بود که من ر به رشد جوامع شهری و صنعتی شدن شهرها ،شکوگیری نهادها و توسعه
1. Industry 4.0
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زیرساختهای نهادی برای انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه جدید صنعتی بود .ساختارهای جدید
اجتماعی-التصادی پدید آمده من ر به رهور م موعه گستردهای از نهادها گردید که پایههای توسعه
و شکوگیری جامعه مدرن غرب را فراهم آورد .خروجی انقالب صنعتی افزایش  30برابری در تولید
آهن ،ارتقای  15برابری بهرهوری تولید در نساجی و  ...که اساس این تغییرات را شکو میداد.
دومین انقالب صنعتی که در لرن  19میالدی رخ داد به انقالبی اشاره میکند که درنتی ه فعالیت
های هنری فورد در کارخانه اتومبیو سازی فورد صورت پ یرفت .اگرچه این انقالب تحت تأذیر
موتور الکتریکی است و نمیتوان از نقش انقالب الکتریسیته صرف نظر کرد ،اما پیدایش آن به
تولید انبوه و توسعه فناوریهای مرتبط با تولید انبوه وابسته است .این انقالب که از آن به عنوان
تولید انبوه یاد میشود من ر به ارتقای  8برابری سرعت تولید خودرو گردید .فناوری طراحی شده
توسط فورد به سرعت به سایر صنایع تسری یافت و شکو جدیدی از جامعه انسانی شکو گرفت.
این انقالب در صنعت که با پیدایش الکتریسیته و موتورهای الکتریکی همراه گردید بهرهوری
عوامو تولید را بهشدت افزایش داد و من ر به توسعه زیرساختهای متنوعی در شکو جدید
زندگی برای انسان ها شد .توسعه نهادهای مختلفی همانند لوانین راهنمایی و رانندگی ،توسعه
شهرها ،خیابانها و جادهها ،رشد شهرنشینی و  ...از مهمترین نتایج این انقالب در تاریخ صنعت
بودند.
سومین انقالب صنعتی در تاریخ به پیدایش فناوری اطالعات باز میگردد .تولید اتوماتیک با
استفاده از الکتریسیته و فناوری اطالعات که در لرن  20میالدی رخ داد .این انقالب که با توسعه
کامپیوترها ،افزایش توان محاسباتی و تحلیلی ماشینها همراه بود من ر به شکوگیری انقالب
جدیدی در لرن بیستم گردید .در سال  1969نخستین کنترلگر منطقی برنامه پ یر 1معرفی گردید.
انقالب صنعتی سوم که با دی یتالی شدن جهان همراه گردید با مؤلفههای بسیاری که امروز برای
همه آشنا هستند همراه گردید .توسعه فناوریهای ریزپردازندهها ،توسعه حافظههای کامپیوتری،
دستگاههای چاپ سه بعدی ،موبایوها و نانوتکنولوژی و  ...از این جمله فناوریهای هستند که
با انقالب دی یتالی و فناوری اطالعات توسعه پیدا کردند .این انقالب که با توسعه فیزیک مدرن
و دستاوردهای نظری شگفتانگیز آن همراه گردید به سرعت به سایر حوزههای مهندسی تسری
1. Programmable Logic Controller
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یافت و توانست نقش اساسی در تغییر پارادایمیک اجتماعی و التصادی بشر بازی کند.
انقالب صنعتی چهارم که امروزه از آن یاد میگردد انقالبی است که در نتی ه دی یتالی شدن و
اتصال همة بازیگران در فرآیند خلق ارزغ ای اد شده است .سیستمهای سایبر – فیزیک ی

1

هوشمند ،تولید صنعتی متصو و واحدهای منطقی که لادر به اتصال به یکدیگر هستند مهمترین
ویژگی این انقالب در صنعت است .آلمان به عنوان خواستگاه این انقالب در جهان شناخته
میشود .این کشور که دارای مهمترین صنایع رلابتی در جهان است ،توسط شبکه گستردهای از
تسهیالت پژوهشی ،توزیعی و تولیدی حمایت میگردد .پیادهسازی و اجرای نسو چهارم صنعت،
نه تنها جریان تولید در سطح کارگاه تولیدی ،بلکه کو زن یره ارزغ را بهینه خواهد کرد .بهعالوه،
ا ین شبکه تمام مراحو چرخه عمر محصول ،از ایده محصول تا توسعه آن ،تولید ،استفاده،
نگهداری و بازیافت را شامو

میشود.

شکو زیر نمایی کلی از چهار انقالب گفته شده را نشان میدهد:

 .1سیستم سایبر فیزیکی یک سیستم کنترل و یا نظارت توسط الگوریتمهای مبتنی بر کامپیوتر است که با کاربرانش یکپارچه شده است.
در این سیستمها اجزای فیزیکی و نرمافزاری به شدت در هم تنیده شده اند و هر عملیاتی بر روی فضاهای مختلف و مقیاسهای زمانی به
روشهای متعددی بیان میشوند .سیستمهای سایبر فیزیکی شامل مجموعه گستردهای از رویکردهای فراشناختی ،ادغام نظریه سایبرنتیک،
طراحی و علوم پردازش اطالعات است .کنترل فرآیند بطور عمده به عنوان سیستمهای جاسازی شده ( )embedded Systemsشناخته
میشود .سیستمهای جاسازی شده بیشتر بر عناصر محاسباتی تاکید میگردد .همچنین سیستمهای سایبر فیزیکی شباهت بسیار زیادی با
اینترنت اشیاء دارند و از لحاظ معماری شبیه به یکدیگر هستند ،اما سیستمهای سایبر فیزیکی توانمندی باالتری در ترکیب و هماهنگی
بین عناصر فیزیکی و محاسباتی از خود بروز میدهند (.)Khaitan & McCalley, 2015
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شکل  :1انقالبهای صنعتی ()Rojko, 2017

روندی که امروزه بر تولید صنعتی مبتنی بر نسو چهارم صنعت حاکم شده است در نهایت من ر
به توسعه کارخانههای هوشمند میگردد .اتصال ت هیزات بیشمار با حسگرها و توانایی جمع-
آوری ،انتقال و تفسیر دادهها بطور همزمان 1من ر به سطوح باالیی از کنترل و امکان ردیابی
اطالعات میگردد و این بدین مفهوم است که با انقالب صنعتی چهارم ماشینها ،ابزارها و انسانها
به یکدیگر اتصال پیدا کرده و باهم تعامو میکنند .به نظر میرسد در آینده کسبوکارها شبکههای
جهانی را ای اد خواهند کرد که ماشینآالت ،سیستمهای انبارداری و امکانات تولیدشان را به شکو
یک سیستم سایبر فیزیکی 2ترکیب میکند .در محیط تولیدی این سیستمهای سایبر فیزیکی شامو
ماشینهای هوشمند ،سیستمهای ذخیرهسازی امکانات تولیدی است که میتوانند بهصورت خودکار
اطالعات را مبادله کنند ،الداماتی ان ام دهند و بهطور مستقو یکدیگر را کنترل کنند .در نهایت این
امکانات من ر به بهبود بنیادی در فرآیندهای صنعتی درزمینهٔ تولید ،مهندسی ،استفاده از مواد و
مدیریت زن یرة تأمین و چرخة حیات میگردد .کارخانههای هوشمند که درحال حاضر در حال
رهور پیدا کردن هستند ،از یک روغ جدید برای تولید استفاده میکنند .سیستمهای تولیدی تعبیه
شده بطور عمودی با فرآیندهای کسب وکار درون کارخانهها و شرکتها شبکه شده و بطور افقی
به شبکههای ارزغ که میتوانند بطور آنی مدیریت شوند متصو میشوند.
نسو چهارم صنعت پتانسیوهای بسیار زیادی دارد .کارخانههای هوشمند این امکان را فراهم
می آورند که نیازهای فردی مشتریان شناسایی شده و به فرآیند تولید اضافه گردند .در نسو چهارم
صنعت ،کسب و کار پویا و فرآیندهای مهندسی این امکان را فراهم میکنند که در آخرین لحظه
از تولید تغییراتی ای اد گردد و به تصمیمگیری بهینه کمک شایانی مینماید .در نهایت انقالب
چهارم صنعتی من ر به شکوگیری مدلهای کسب و کار جدید میگردد که در ادامه به آنها
اشاره خواهد گردید .همچنین این صنعت به عنوان راهحلی بدیع برای برخی از مشکالت جهان
امروزی در نظر گرفته میشود .برای مثال میتواند من ر به افزایش کارایی منابع و انرژی شده و
یا تولید شهری و تغییرات مردم شناختی را کنترل کند .از سوئی دیگر گسترغ این صنعت من ر
1. Real-time
)2. Cyber-physical Systems (CPS

aaac
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به ای اد تغییرات مردمشناختی منحصربفردی در محیط کار میگردد .سیستمهای هوشمند مستلزم
بکارگیری نیروهای متخصص و تحصیوکرده به جای نیروهایی است که صرفا بر فعایتهای
روتین و تکراری تمرکز میکنند .سازمانهای کاری منعطف و هوشمند در نهایت به کارکنان این
امکان را خواهند داد تا زندگی کاریشان را با زندگی شخصیشان ترکیب کرده و به سطوح باالتری
از کیفیت زندگی کاری و توازن بین کار و زندگی دست پیدا کنند.
بر این اساس هدف اصلی این گزارغ تبیین مفهوم انقالب صنعتی چهارم ،ابعاد و ویژگیهای
آن و همچنین شرح مهمترین توسعههای عملیاتی این انقالب در فضای کسب و کار جهان است.
در بخش نخست این گزارغ تالغ شده است تا مفهوم و ابعاد اساسی انقالب صنعتی چهارم
مورد بررسی لرار بگیرد .در این بخش تعاریف انقالب صنعتی چهارم ارائه شده و تالغ شده
است تا بطور دلیق ابعاد مختلفان ،تکنولوژیهای برسازنده انقالب صنعتی چهارم و همچنین
پیشران های آن مورد بررسی و تحلیو لرار گیرد .نمودار زیر نمایی کلی از چارچوب مفهومی
مورد استفاده برای تدوین این گزارغ را نشان میدهد:
مفاهیم و
ابعاد

نقش شرکت
های بزرگ و
کوچک

انقالب
صنعتی چهارم

نظام حکمرانی و
سیاست گذاری

زنجیره
ارزش
نمودار  :1چارچوب مفهومی تدوین گزارش انقالب صنعتی چهارم

در بخش دوم از این گزارغ تالغ شده است تا زن یره ارزغ انقالب صنعتی چهارم و حوزههای
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کاربرد آن مورد بررسی لرار گیرد .اگرچه حوزههای کاربرد و زن یره ارزشی انقالب صنعتی
چهارم طیف وسیعی از صنایع و بخشهای مختلف را پوشش میدهد اما به نظر میرسد صنایع
خودروسازی و هوایی و کشاورزی بیشترین میزان مشارکت را در توسعه این فناوریها و به
کارگیری آنها دارند .به نظر میرسد تکنولوژیهای توسعه داده شده در این صنایع به سرعت
در سایر صنایع همانند بستهبندی  ،صنایع پوشاک ،ل ستیک و ت هیزات الکترونیک گسترده شده
و کاربردهای منحصربفردی ای اد نموده است.
فصو سوم از این گزارغ به نظام حکمرانی و سیاستگ اری کشورهای مختلف در خصوص
توسعه انقالب صنعتی هارم پرداخته است .در این بخش از گزارغ ت ارب کشورهای مختلف
در خصوص توسعه انقالب صنعتی چهارم و برنامههای سیاستی و استراتژیک آنها ارائه شده
است .در این بخش تالغ شده است تا اهداف سیاستی ،ابزارهای سیاستی ،مشوقها و گروههای
هدف مختلف در کشورهای مختلف بررسی و تقسیمبندی گردند.
در فصو چهارم این گزارغ تالغ شده است تا مروری بر برخی از شرکتهای بزرگ و
کوچک فعال در انقالب صنعتی چهارم صورت گیرد .منطق انتخاب این شرکتها بر اساس
نوع مشتریان آنها بوده است که صرفا شرکتهایی انتخاب شدهاند که مشتریان آنها سایر
شرکتها و کسب و کارها بودهاند .مطالعات نشان میدهند که عمدة شرکتهای فعال در
توسعه فناوری های انقالب صنعتی چهارم در عرصة توسعه تکنولوژیهای روبات ،سنورها،
اینترنت اشیاء و فناوری اطالعات فعال هستند .نکته اینکه به نظر میرسد یکپارچگی این
فناوریها در صنایع مختلف در نهایت من ر به تبدیو یک کارخانه به کارخانه هوشمند میگردد
و صرف به کارگیری یک فناوری در یک بخش از فرآیند تولید یک کارخانه به مفهوم ک ارخانه
هوشمند انقالب صنعتی چهارم نمیباشد.
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همانطور که گفته شد نسو چهارم صنعت به دی یتالی شدن تولید اطالق میگردد که بر پایه سه
انقالب پیش از خود یعنی انقالب ما شینهای بخار ،انقالب الکتری سیته و تولید انبوه و همچنین
انقالب فناوری اطالعات ا ستوار شده ا ست .این مفهوم نخ ستین بار در سال  2011در هانوفر
آلمان معرفی گردید .نسووو چهارم صوونعت یکی از مرسووومترین موضوووعات در میان محافو
آکادمیک و اجتماعات صنعتی در آلمان ا ست .ایدة ا صلی این انقالب در صنعت بهرهبرداری از
پتانسیو فناوریهای جدید و مفاهیمی مختلفی است ،همانند:


دردسترس پ یری و استفاده از اینترنت و اینترنت اشیاء؛



یکپارچگی فرآیندهای فنی و فرآیندهای کسب و کار در شرکتها؛



نگاشت دی یتالی و م ازیسازی جهان والعی؛



کارخانههای هوشمند شامو تولید صنعتی هوشمند و محصوالت هوشمند؛

بر ا ساس نتایج ارائه شده در برخی منابع ،1ن سو چهار صنعت میتواند باعث کاهش هزینههای
تولید بین  10تا  30درصووود ،هزینههای ل سوووتیک  10تا  30درصووود و کاهش بین  10تا 20
1. Rojko 2017
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درصدی هزینههای مدیریت کیفیت گردد .از سوئی دیگر این انقالب در صنعت مزیتهای مهم
دیگری را نیز ای اد کرده ا ست .برای مثال کوتاه کردن زمان عر ضه مح صوالت به بازار ،بهبود
پاسوووخ گویی مشوووتری ،امکان تولید انبوه بدون توجه به افزایش هزینههای تولید ،محیط کاری
دوستانهتر و منعطفتر و همچنین استفاده کاراتر از انرژی و منابع طبیعی.
نسووو چهارم صوونعت که از آن به عنوان انقالب صوونعتی چهارم یاد میشووود به کارخانههای
هوشوومند ،اسووتفاده از اینترنت اشوویاء در تولید و اسووتفاده از فناوری اطالعات در کارخانهها و
فرآیندهای تولیدی اشاره میکند .بر اساس گزارغ منتشر شده توسط گروه مشاوران مککنزی،
پیشرانهای نسو چهار صنعت 4 ،روند فناوری شناخته شده است:


رشد خیره کننده در ح م دادهها ،لدرت محاسباتی ،پایگاههای داده توزیع شده و ...؛



رهور لابلیتهای فناورانه در هوشمندی کسب و کار و تحلیو دادههای ح یم؛



ا شکال جدیدی از تعامو ان سان -ما شین همانند سطوح لم سی ،سی ستمهای والعیت
م ازی 1و سیستمهای والعیت افزوده2؛



پیشووورفت در انتقال دسوووتورالعمو های دی یتال به دنیای فیزیکی همانند روباتهای
پیشرفته و دستگاههای پرینت سه بعدی؛

در شرایطی که این چهار توانمندساز در کنار یکدیگر لرار بگیرند ،نسو چهارم صنعت پتانسیو
های باالیی برای تغییر محیط تولید و کارخانه پیدا میکند .برای مثال وجود ماشوووین هایی که
میتوانند خطاها و شک ستهای ما شینآالت را پیشبینی کرده و گزارغ دهند و یا نگهداری از
دستگاه ها را بطور اتوماتیک ان ام دهند و یا در صورت بروز تغییرات پیشبینی نشده در فرآیند
تولید و ل ستیک بطور خود سازمانده فعالیت کنند .از سوئی دیگر ن سو چهارم صنعت به دلیو
ارتباس تنگاتنگی که با م شتری ای اد میکند نیز شناخته می شود .ن سو چهار که با جمعآوری
الزامات و نیازهای مشووتری آغاز میکند میتواند این الزامات را در چرخة تولید لرار داده وکو
این چرخه را برای م شتری نهایی شخ صی سازی نماید .مبنای این توانمندی در د سترس بودن
1. Virtual reality
2. Augmented reality
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همة اطالعات مرتبط در زمان درست است که از طریق شبکه سازی همة موجودیتهای درگیر
در خلق ارزغ رخ میدهد .جنبههای فنی این الزامات (یکپارچگی مشووتریان ،تأمین کنندگان و
تولیدکننده) شامو طیف و سیعی از کاربردهای سی ستمهای سایبر –فیزیکی ،اینترنت ا شیاء و
سیستمهای تولید صنعتی میباشد.
سیستم اجرایی صنعت نسو  ،4بر مبنای اتصال اجزای سازنده سیستمهای سایبر – فیزیکی است.
این اجزای سازنده سیستمهای جاسازی شده با کنترل نامتمرکز و با اتصال پیشرفته هستند که
اطالعات همزمان را با هدف شناسایی ،مکانیابی ،ردیابی ،نظارت و بهینهسازی فرآیندهای تولید،
گردآوری و مبادله میکنند .شکو  2یک کارخانه هوشمند را بر اساس مفهوم صنعت نسو 4
نشان می دهد .فرآیند مرکزی تبدیو دی یتال به فیزیکی در یک سیستم تولیدی با لابلیت تنظیم
م دد است.

شکل  :2کارخانه هوشمند صنعت نسل )Rojko, 2017( 4

نخستین لدم ،خطوس تولید ذابت با ماشینهای اختصاص داده شده برای ان ام ورایف خاص
بود ،بنابراین صرفا یک محصول تولید میگردد .لدم بعدی ،سیستمهای تولید منعطف با ماشین
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های برنامهپ یری بود که امکان تولید محصوالت متنوع را فراهم میساخت اما در ررفیت تولید
انعطاف نداشت .آخرین مرحلة توسعه مربوس به سیستمهای تولیدی با لابلیت تنظیم م دد است
که لادر به سازگاری اجزای نرمافزاری و سختافزاری خود برای پاسخگویی به الزامات بازار در
نوع و تعداد محصوالت هستند.
ماشوووینها در کارخانههای هوشووومند،
کارخانه های هوشووومند به کارخانههایی گفته

سیستمهای سایبر فیزیکی هستند که با

میشووود که ت هیزات و ماشووین آالت درون

یکدیگر در ارتباس ه ستند .این سی ستم

آنهووا لووادرنوود تووا از طریق اتوموواسووویون،

ها ،سوویسووتمهایی هسووتند که میتوانند

خود سازماندهی و هوغ م صنوعی خود شان

تصمیمهایشان را بر اساس الگوریتمهای

را بهبود دهند.

یادگیری ماشووین و اکتسوواب دادههای
همز مان ،تحل یو ن تایج و بر اسوووواس

رفتارهای موفق لبلی بگیرند .بهطورمعمول ،ماشوووینهای برنامه پ یر(همانند سوووی.ان.سوووی و
ان.سوووی) مورد اسوووتفاده لرار می گیرند و بخش بزرگی از کارخانه را عامو های متحرک 1و
روباتهایی که لادر به خودسوووازماندهی و خودبهینهگری هسوووتند میپوشووواند

( Korena and

.)shitalnib, 2010
در کارخانههای هوشمند ،محصوالت نیز هوشمند هستند که در آنها حسگرهایی جاسازی شده
است که از طریق شبکه بیسیم به جمعآوری دادهها میپردازد .دادههای جمعآوری شده بطور
عمده برای تشخیص مولعیت و محو محصول ،برای اندازهگیری وضعیت محصول و شرایط
محیط مورد استفاده لرار میگیرد .از سوئی دیگر ،محصوالت هوشمند لابلیت کنترل و پردازغ
دارند .آنها می توانند مسیر ل ستکی خود را از طریق تولید کنترل کنند و حتی میتوانند جریان
کار تولیدی را که به آن ها مرتبط است را کنترل کرده و یا بهینه سازند .افزون بر این موارد،
محصوالت هوشمند لادرند وضعیتشان را در هر لحظه از طول عمرشان رصد کنند .مهمترین
ویژگی این محصوالت در این است که نگهداری به مولع و فعاالنه را امکانپ یر میسازد.
1. Mobile Agents
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در نسو چهارم صنعت ،عناصر تولید در کنار نمود فیزیکی خود دارای یک هویت م ازی
ن یز هستند که در چارچوب داده ها در یک فضای ابری ذخیره می شوند .چنین هویت م ازی
ای میتواند انواع دادهها و اطالعات مربوس به محصول را از مدارک به مدلهای  3بعدی،
شناسههای فردی ،دادههای وضعیت فعلی ،اطالعات تاریخی و دادههای اندازهگیری/آزمون
را در بر بگیرد.
دو عنصوور بسوویار مهم دیگر در انقالب صوونعتی چهارم ،لابلیت همکاری و اتصووال هسووتند .در
انقالب صوونعتی چهارم ،الزم اسووت یک جریان مداوم اطالعات بین دسووتگاهها و اجزاء ،تعامو
ماشووین – ماشووین ،سوویسووتمهای تولیدی و بازیگران اصوولی برلرار شووود .با اینکار ،دسووتگاهها،
ما شینها و کارخانهها میتوانند از طریق اینترنت ا شیاء به یکدیگر مت صو شوند .یکی دیگر از
مو ضوعات مهم در این همکاری ها ،همکاری ان سان با ما شین ا ست که در آن برخی از ورایف
تولیدی بطور کامال خودکار ان ام میگیرند .در این سطح از همکاری ،ان سانها با روباتها در
اجرای ورایف کاری پیچیده و بدون سوواختار همکاری میکنند .یک رابط کاربری پیشوورفته نیز
برای این ارتباس توسعه داده شده است که غالبا شامو سیستمهای عملیات از راه دور 1و مبتنی
بر محیطهای والعیت افزوده هستند.
همانطور که گفته شووود انقالب صووونعتی چهارم به روند فعلی اتوماسووویون و تبادل داده در
فناوریهای تولیدی شامو ،سی ستمهای سایبر – فیزیکی ،اینترنت ا شیاء ،محا سبات ابری،
محاسووبات شووناختی و ای اد کارخانههای هوشوومند اطالق میگردد .مشووخص اسووت انقالب
صنعتی چهارم در عمو دارای سطوح مختلفی بوده و به نظر میرسد هنوز تعریف مشخص و
منح صر بفردی از این انقالب ارائه ن شده ا ست .در این ا تالغ شده ا ست تا بر ا ساس منابع
مختلف تعاریف متعددی گردآوری شود تا بتوان چارچوب منس می از این انقالب در سطح
نظری و سطوح عملیاتی ارائه گردد.

1. Teleoperation
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انقالب صنعتی چهارم از دید  ،BDIصدای صنعت آلمان
صنعت نسو  4به انقالب صنعتی چهارم اشاره میکند.
پس از مکانیزاسیون(انقالب صنعتی  ،)1تولید
انبوه(انقالب صنعتی  ،) 2اتوماسیون(انقالب صنعتی )3
و امروز اینترنت اشیاء و خدمات که به بخش جدایی
ناپ یری از تولید شده است .فناوری های انقالب صنعتی
چهارم ،پتانسیو ای اد فرصتهای رشد بزرگی را برای آلمان به عنوان یک مولعیت ت اری
دارند .متخصصان پیشبینی می کنند که کسب و کارها با استفاده از نسو چهارم صنعت لادر
خواهند بود که بهره وریشان را تا  30درصد افزایش دهند.1
انقالب صنعتی چهارم از دید سازمان سرمایه و تجارت آلمان
صنایع هوشمند یا صنعت نسو  ،4به تکامو تکنولوژیک
از سیستمهای جاسازی شده به سیستمهای سایبر-فیزیکی
اشاره می کند .این انقالب در صنعت ،نمایانگر انقالبی
است که از طریق اینترنت اشیاء ،و داده و خدمات ای اد
شده است .هوغ نامتمرکز به ای اد شبکه های هوشمند و مدیریت فرآیندهای مستقو کمک
کرده و با تعامو دنیای والعی و م ازی نمودگر جنبههای حیاتی و مهمی از تولید و فرآیندهای
تولیدی است .این انقالب یک تغییر پارادایم از تولید متمرکز به تولید نامتمرکز است که بوسیلة
پیشرفت های تکنولوژیکی که متضمن منطق فرآیند تولید متعارف است .این موضوع به این
معنی است که ماشین آ الت تولید صنعتی پردازشگر محصول نیستند بلکه محصول با ماشین
آالت تعامو کرده تا بگوید دلیقا چه کاری ان ام دهد.2

1. https://english.bdi.eu/article/news/what-is-industry-40/
2https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/
industrie4.0-smart-manufacturing-for-the-future-en.pdf
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انقالب صنعتی چهارم از دید گروه مشاوران مککنزی
انقالب صوونعتی ،4فاز بعدی در دی یتالسووازی بخش
تولید ا ست که بو سیلة  4پی شرانه به حرکت در میآید:
افزایش چشمگیر ح م دادهها ،توان محاسباتی ،اتصال،
خ صو صا شبکههای کم لدرت در دامنه و سیع و رهور
لابلیتهای تحلیوگری و هو شمندی ک سبوکار که ا شکال جدید تعامو ان سان-ما شین همانند
سطوح لم سی و سی ستم های والعیت افزوده و پی شرفت در انتقال د ستورالعموهای دی یتال به
ج هان فیزیکی همانند روباتیک و پرینت سه بعدی را رلم میزند1؛

انقالب صنعتی چهارم از دید

SAP

انقالب صنعتی چهارم ،عبارتی ت میعی برای تکنولوژی-
ها و مفاهیم زن یرة ارزغ سازمان است .بر اساس مفاهیم
تکنولوژیک سیستمهای سایبر – فیزیکی ،اینترنت اشیاء
و اینترنت خدمات ،چشمانداز دستیابی به کارخانه
هوشمند را تسهیو میکنند .در درون ساختار ماژوالر کارخانههای هوشمند انقالب صنعتی
چهارم ،سیستمهای سایبر فیزیکی فرآیند ها را رصد کرده و یک کپی م ازی از جهان والعی
ساخته و تصمیمات نامتمرکز را میگیرد .عالوه بر اینترنت اشیاء ،سیستمهای سایبر فیزیکی با
یکدیگر و با افراد تعامو کرده و همکاری میکنند .از طریق اینترنت خدمات ،خدمات بین
سازمانی و درون سازمانی پیشنهاد شده و بوسیلة مشارکت کنندگان در زن یره ارزغ مورد
استفاده لرار میگیرد.2

1. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act
2. https://blogs.sap.com/2015/06/30/industry-40-fourth-industrial-revolution/
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انقالب صنعتی چهارم از دید پارلمان اروپا
انقالب صووونعتی چهارم عبارتی اسوووت که برای گروهی از
ت بد یو های چا بک در طراحی ،تول ید عمل یات و خد مات
سوویسووتمهای تولیدی و محصوووالت بکار برده میشووود4 .
عالمتی است که نشان می دهد این انقالب چهارمین انقالب صنعتی در جهان است که جانشین
سه انقالب پیش از خود شده ا ست و موجب جهش کوانتومی در بهرهوری و تغییر در زندگی
مردم جهان شده است.1
پیشرانهای تکنولوژیک انقالب صنعتی چهارم

همانطور که در بخش لبو اشوواره گردید انقالب صوونعتی چهارم که در دهه اخیر آغاز شووده
اسووت برآمده از پیشوورفتهای تکنولوژیک در عرصووههای مختلفی بوده اسووت که در نهایت
یکپارچگی و همگرایی این تکنولوژی ها با یکدیگر من ر به بروز این انقالب شده ا ست .این
انقالب برآمده از  9پی شرفت تکنولوژیک ا ست که در ادامه به آنها پرداخته شده ا ست .در
این انقالب سن سورها ،ما شینها ،اجزای کاری ،و سی ستمهای فناوری اطالعاتی به زن یره
ارزغ تولید متصو میگردند .این سیستمهای به یکدیگر متصو(سیستمهای سایبر -فیزیکی)
میتوانند با ا ستفاده از پروتکو های ا ستاندارد اینترنت با یکدیگر تعامو کرده و با ا ستفاده از
تحلیو دادهها ،به پیشبینی شکستها ،ساماندهی آنها و تطبیق با تغییرات بپردازند .از سوئی
دیگر این انقالب ام کان گردآوری و تحل یو داده ها را از ماشوووین ها فراهم کرده و تول ید
مح صوالتی با کیفیت باالتر با هزینههایی پایینتر ،فرآیندهایی سریعتر ،به مراتب منعطفتر و
بهشوودت کاراتر را فراهم میکند .در نهایت این انقالب من ر به ارتقای بهرهوری تولید ،تغییر
الت صادی ،ر شد صنعتی و بهبود سطح رلابتپ یری شرکتها و مناطق میگردد .همانطور که
بیان شد ،انقالب صنعتی چهارم برآمده از  9پیشرفت تکنولوژیک است .شکو زیر نمایی کلی
از این  9فناوری را ارائه میدهد.
1. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf
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شکل  :3تکنولوژیهای پیشران انقالب صنعتی چهارم (منبع)BCG :

این  9پیشرفت تکنولوژیک در نهایت من ر به پیدایش انقالب صنعتی چهارم در جهان گردیده
است که ماحصو آن ارتقای بهره وری ،اتوماسیون ،یکپارچگی اجزای تولید و تغییر در روابط
میان تولیدکنندگان ،تأمین کنندگان و مشتریان شده است.
دادههای حجیم و تحلیل داده
تحلیو دادهها مبتنی بر م موعه بزرگ دادهها ،در سالهای اخیر در تولید مورد توجه بسیاری
لرار گرفته است .تحلیو دادههای ح یم میتواند من ر به بهینهسازی کیفیت تولید ،نگهداشت
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انرژی و بهبود سرویسدهی ت هیزات گردد .درزمینهٔ انقالب صنعتی چهارم ،گردآوری و
ارزیابی جامع داده از بسیاری منابع متفاوت همانند ت هیزات تولیدی و سیستمهای مدیریت
مشتری من ر به تصمیمگیری بهینهتر و موذرتر میشود.
روباتهای خودمختار
تولید کنندگان در بیشتر صنایع از روباتها برای غلبه بر پیچیدگیهای تولید استفاده میکنند،
اما روبات ها در طول زمان تکامو پیدا کرده و بهبود یافته اند .آنها خودمختار شده اند ،منعطف
شده و لابلیت همکاری با سایرین را پیدا کرده اند .در نهایت ،این
روباتها میتوانند با یکدیگر تعامو کرده و در کنار انسانها و در امنیت
کامو کار کرده و از آنها یاد بگیرند .این روبات ها نسبت به گ شته
هزینه-های پایین تری داشته و طیف گستردهتری از لابلیتهای تولیدی
را دارا هستند.
برای مثال ،کوکا ، 1یک تولید کننده اروپایی ت هیزات روباتیک است که
دارای لابلیت تعامو با سایرین است .این روبات ها بهم پیوسته بوده و میتوانند در کنار
یکدیگر کار کنند و بطور اتوماتیک فعالیت هایشان را به منظور تناسب محصوالت تمام نشده
در خط تولید تنظیم نمای ند .سنسورها و واحدهای کنترل می توانند همکاری با انسان را
متولف کنند .بطور مشابه ،تامینکنندگان روباتهای صن عتی روبات هایی با دو دست به نام
 YuMiارائه کرده اند که بطور خاص برای مونتاژ محصوالت مختلف طراحی شدهاند.
شبیهسازی
در حال حاضوور در فاز مهندسووی تولید از شووبیهسووازیهای سووه بعدی از محصوووالت ،مواد و
فرآیندهای تولیدی استفاده میگردد ،اما در آینده ،شبیه سازیها بطور گستردهتری در کارخانهها
و عملیات آنها مورد اسوووتفاده لرار خواهد گرفت .این شوووبیهسوووازیها دادههای آنی را برای
انعکاس جهان فیزیکی در یک مدل م ازی مورد استفاده لرار داده که میتواند شامو ،ماشینها،
1. Kuka
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محصوالت و انسانها است .در نهایت این پیشرفت باعث میگردد تا اپراتورها بتوانند ماشینها
را در محیطی م ازی آزمون کرده و بهینه سازند.
به عنوان مثال ،زیمنس و یک شوورکت تولید کننده ماشووینآالت صوونعتی در آلمان یک ماشووین
م ازی تولید کردهاند که میتواند ما شینکاری لطعات را با ا ستفاده از دادههای بد ست آمده از
ماشین فیزیکی ان ام دهد .این موضوع در نهایت باعث میگردد تا زمان راهاندازی ماشین برای
پردازغهای والعی تا  80درصد کاهش یابد.
یکپارچهسازی عمودی و افقی سیستم
بیشووتر سوویسووتم های فناوری اطالعات امروزی بطور کامو یکپارچه نیسووتند .شوورکتها ،تامین
کنندگان ،و مشتریان به ندرت به یکدیگر متصو هستند .دپارتمانهایی همانند مهندسی ،تولید و
خدمات هم وجود ندارند .ورایف سوووطح کف کارخانه بطور کامو یکپارچه نشووودهاند .اما در
انقالب صنعتی چهارم ،شرکتها ،دپارتمانها ،ورایف و لابلیتها بیشتر و بیشتر یکپارچه شده
و همانند شرکتهای همتراز ،شبکههای جهانی یکپارچه سازی داده را ساخته و زن یره ارزغ
اتوماتیک و یکپارچهای را شکو میدهند.
برای مثال ،دو شرکت

Dassault Systèmes

و

BoostAeroSpace

یک پلتفرم همکاری برای صنایع

اروپایی فعال در صنایع دفاعی و هوانوردی ساختهاند .ایردیزاین ،1که نام این پلتفرم ا ست یک
ف ضای کاری معمولی برای همکاری در طراحی و تولید ارائه میکند و به عنوان یک خدمت در
یک محیط ابری امن ارا ئه میگردد .این پلتفرم میتوا ند و رایف پیچ یده ت بادل محصوووول و
دادههای تولید را میان عوامو مختلف مدیریت نماید.
اینترنت اشیاء صنعتی
در حال حا ضر صرفا برخی از سن سورهای تولیدی و ما شینها به یکدیگر شبکه شده و از

1. AirDesign
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محاسووبات جاسووازی شووده 1اسووتفاده میکنند و بطور عمده در یک هرم عمودی اتوماسوویون
سازماندهی شدهاند که در آن سنسورها و دستگاهها با هوغ محدود شده و کنترل اتوماتیک به
یک سووویسوووتم کنترل فرآیند تولید میپردازند .اما با اینترنت اشووویاء ،بیشوووتر ت هیزات و حتی
محصوالت ناتمام ،با محاسبات جاسازی شده به یکدیگر متصو میشوند.
شرکت

Bosch Rexroth

فرو شنده سی ستم کنترل و حرکت ،یک تأ سی سات تولیدی برای

ساخت سوپاپ با یک فرآیند نیمه اتوماتیک و نامتمرکز ای اد کرد .مح صوالت با کدها ی
فرکانس های رادیویی شنا سایی شده و ای ستگاههای کاری می دانند که کدام مراحو تولید
با ید برای هر محصوووول ان ام گیرد و می توان ند برای ان ام عمل یات های خاص و
منحصربفرد تطبیق پیدا کنند.
امنیت سایبری
بی شتر شرکتها هنوز بر سی ستمهای مدیریت و تولیدی که ب سته ه ستند و به یکدیگر مت صو
نی ستند واب سته ه ستند .با ارتقای ات صالهای کامپیوتری و ا ستفاده از پروتکوهای ا ستاندارد
ارتباطی که با انقالب صنعتی چهارم پدیدار شدهاند ،نیاز به حفارت از سی ستمهای صنعتی و
خطوس تولیدی از خطرات سایبری به شدت در حال رشد است .نتی ه این حفارت ،ارتباطات
لابو اطمینان و امن برای سیستم تولیدی خواهد بود.
محاسبات ابری
هماکنون شوورکتها از نرم افزارهای ابری برای برخی کاربردهای تحلیلی اسووتفاده میکنند ،اما با
انقالب صنعتی چهارم نیاز شدیدی برای اشتراکگ اری داده میان سایتهای تولیدی و مرزهای
شرکت ای اد گردید .عملکرد تکنولوژی های ابری نیز به سرعت در حال بهبود و ارتقا ا ست،
بطوریکه زمان پا سخ گویی این سی ستمها به چند میلی ذانیه ر سیده ا ست .همچنین در انقالب

1. embedded computing
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صنعتی چهارم ،سیستمهای رصد و کنترل فرآیندها ابری هستند.

تولید افزایشی
شرکت هایی که امروزه از تکنولوژی تولید افزای شی ،همانند چاپ سه بعدی ا ستفاده میکنند،
بطور عمده از این تکنولوژی بهمنظور سووواخت نمونه اولیه و سووواخت اجزای محصوووول بهره
میبرند .با انقالب صوونعتی چهارم ،این روغهای تولید افزایشووی بطور گسووتردهای برای تولید
د ستههای کوچکی از مح صوالت سفار شی شدهای که مزیتهای مختلفی همانند طراحیهای
پیچیده و سبک وزن را ارائه میدهند ،مورد ا ستفاده لرار میگیرند .سی ستمهای تولید افزای شی
نامتمرکز با عملکرد باال میتوانند هزینه های انتقال در فواصوووو مختلف را کاهش دهند و در
نهایت من ر به افزایش بهرهوری در تولید گردند.
برای مثال ،شرکتهای هواپیما سازی در حال حا ضر از تولید افزای شی برای برر سی طرحهای
جدید اسوووتفاده می کنند که باعث کاهش وزن هواپیما و کاهش هزینه ها برای مواد خامی نظیر
تیتانیوم میگردد.
واقعیت افزوده
سوویسووتمهای مبتنی بر والعیت افزوده طیف گسووترده ای از خدمات ،همانند انتخاب لطعات در
انبار و ار سال د ستورالعموهای تعمیر به د ستگاههای موبایو .این سی ستمهای در حال حا ضر
دوران نوزادی خود را طی میکنند اما در آینده شوورکتها به شووکلی گسووتردهتر از تکنولوژی
والع یت افزوده اسوووت فاده خواه ند کرد تا بتوان ند به کارک نانشوووان اطال عات آنی ارا ئه داده و
تصمیمگیری و رویههای کاری را بهبود ببخشند.
برای مثال ،کارگران ممکن ا ست د ستورالعمو چگونگی تعویض یک لطعه را بر روی د ستگاه
والعی دریافت کنند .این اطالعات بطور م ستقیم و بر روی ت هیزاتی همانند عینکهای والعیت
افزوده در جلوی چشمان کارگر نمایش داده میشوند.
کاربرد دیگر این تکنولوژی آموزغ م ازی است .زیمنس یک ماژول آموزغ م ازی برای نرم
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افزار کوموس 1خود ساخته ا ست که از محیط سه بعدی و عینکهای والعیت افزوده ا ستفاده
میکند تا کارکنان کارخانه را برای مواجه با مولعیتهای اضطراری آماده نماید.
مزیتهای انقالب صنعتی 4

دی یتالی شدن صنایع و تولید میتواند در نهایت من ر به طیف و سیعی از تغییرات در تولید،
فرآیندها ،بروندادها و مدلهای کسووبوکار شووود .کارخانههای هوشوومند به انعطافپ یری در
تولید کمک میکنند .اتوماتیک کردن فرآیندهای تولیدی ،انتقال اطالعات مشوووتریان به زن یره
ارزشووی تولید و اسووتفاده از روباتهای لابو تنظیم به مفهوم این اسووت که طیف گسووتردهای از
محصوووالت با ت هیزات مشووابه میتوانند تولید شوووند .این سووفارشوویسووازی انبوه باعث تولید
لطعات کوچک(حتی لطعات کامال منحصوربفرد) به دلیو توانایی دسوتگاهها در تطبیق سوریع با
نیازهای مشووتری و تولید افزایشووی اسووت .از سوووئی دیگر این انعطافپ یری من ر به ارتقای
نواری میگردد ،زیرا میتوان بدون راه اندازی م دد ماشوین آالت و یا ای اد تغییرات اسواسوی،
نمونههای اولیه را تولید نمود.
از س وئی دیگر در انقالب صنعتی چهارم ،سرعتی که مح صوالت تولید می شوند نیز به شدت
ارتقا پیدا کرده ا ست .طراحی دی یتال و مدل سازی م ازی از فرآیندهای تولید توان سته ا ست
زمان بین طراحی مح صوالت و تولید آنها را به شدت کاهش دهد .زن یرههای تأمین داده محور
میتواند من ر به سرعت بخشیدن به فرآیندهای تولیدی در حدود  120درصد شده و زمان الزم
برای رسیدن محصوالت به بازار را  70درصد کاهش دهد.
یکپارچه سازی توسعه محصول با تولید فیزیکی و دی یتالی من ر به بهبودهای بزرگی در کیفیت
محصوالت و نرخ خطاها شده است .دادههای بدست آمده از سنسورها میتوانند برای رصد هر
لطعه ای مورد اسووتفاده لرار بگیرند ب ای آنکه برای تشووخیص خطاها نمونهگیری به عمو آید.
این دادهها میتوانند از طریق تکنیکهای دادهکاوی برای شناسایی و حو مشکالت کوچک ،اما
همیشووگی مورد اسووتفاده لرار بگیرند .بهبود کیفیت نقش مهمی در کاهش هزینهها و در نتی ه
افزایش رلابتپ یری برای شرکت بازی میکند.
1. Comos
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بهرهوری نیز می تواند از طریق اذرات متنوع انقالب صوونعتی چهارم ارتقا پیدا کند .با اسووتفاده از
تحلیوهای پیشوورفته در برنامههای پیشبینی نگهداری ت هیزات و ماشووینآالت ،شوورکتهای
تولیدی میتوانند از شووکسووتهای ماشووینآالت در کف کارخانه اجتناب کنند و زمان خرابی
ماشووین آالت را  50درصوود کاهش داده و تولید را حدود  20درصوود افزایش دهند .برخی از
شوورکتها به دلیو وجود روبات های هوشوومند و خودمختار لادرند که در شووب و بدون نیاز به
سرپرست انسانی به کار خود ادامه دهند .برای مثال ،در هلند و در شرکت فیلیپس 128 ،روبات
در تاریکی شوووب به تولید ریشتراغهای الکترونیکی میپردازند و تنها  9کارگر به تضووومین
کیفیت تولیدات مشغولند.
م شتریان لادرند تا بیش از گ شته در فرآیند طراحی درگیر شوند بطوریکه دلیقا چیزی که می
خواهند را به کارخانهها م نتقو نمایند و با هزینه پایین سفارغ خود را تحویو بگیرند .از سوئی
دیگر انقالب صوونعتی چهارم من ر شووده اسووت که کارخانهها بس ویار به مشووتریان خود نزدیک
شوند .این مسئله من ر شده است تا کارخانهها به دل شهرها بازگشته و هزینههای جاب ایی و
انتقال محصوالت بهشدت کاهش یابد.
چالشهای انقالب صنعتی چهارم
بلوغ تکنولوژی و توسعه نوآوریها

امروز ارزشووی که انقالب صوونعتی چهارم بر چرخه تولید جهانی اضووافه میکند بر هیچکسووی
پو شیده نی ست .برخی اعتقاد دارند که انقالب صنعتی چهارم مفهومی ا ست که به خوبی تبیین
نشووده اسووت .عدهای دیگر معتقدند که دی یتالی کردن کامو محصوووالت و زن یره ارزغ یک
رویای دستنیافتنی است .گارتنر در سال  2014چرخه تکنولوژیهای نورهور ،تعداد زیادی از
تکنولوژی های مرتبط با انقالب صوونعتی را ارائه کرده اسووت .بر اسوواس این گزارغ بیش از ده
سال طول خواهد ک شید که بخش عمدهای از این تکنولوژیها به عر صه کاربرد گ سترده د ست
پیدا کنند .شکو  4نمایانگر این چرخه تکنولوژیهای نورهور در انقالب صنعتی چهارم ا ست.
همانطور که مشخص است این چرخه با تکنولوژیهایی آغاز میگردد که در مرحله نواری لرار
دارند .در این مرحله گ شت زمان من ر به افزایش انتظارات از فناوری شده و این مسیر تا نقطه
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عطف انتظارات حرکت میکند .سپس در م سیر آرمانزدایی 1به پایین حرکت کرده و پس از آن
در مسیر روشنگری حرکت کرده و در نهایت به سرزمین بهرهوری میرسد.

شکل :4چرخه تکنولوژیهای نوظهور مرتبط با انقالب صنعتی چهارم)Gartner, 2014( 2

با توجه به اینکه صوونایع تولید مبتنی بر نسووو چهارم یا دی یتالی از همگرایی تعداد بسوویار
زیادی از تکنولوژی های مختلف ای اد شووده اسووت ،به نظر می رسوود حرکت در مسوویر این
انقالب مسوووتلزم حرکت تدری ی و مرحله به مرحله اسوووت .بر این اسووواس ارزیابی بلو
تکنولوژی نخ ستین گام در ک سب مزیت برای انتقال و حرکت به دی یتالی شدن ا ست .از
این جهت ،سواالت مشخصی که پیشروی شرکت ها لرار دارد شامو م موعه الدامات الزم
برای این ان تقال ،زیر ساخت های الزم و تغییرات ضروری در سازمان برای انتقال به دنیای
دی یتال ا ست .ماتریس زیر که ن شانگر بلو دی یتالی ا ست با ترکیب چگونگی و چطور به
عنوان دو مولفه متفاوت در انتقال به دنیای دی یتال  4سووطح بلو مختلف را برای انتقال به
1. Disillusionment
2. https://www.gartner.com/newsroom/id/2819918
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دنیای دی یتال ای اد میکند.

شکل  :5ماتریس چگونه-چطور برای شناسایی مراحل بلوغ انقالب صنعتی چهارم ()Capgemini, 2013

با توجه به این چهار سطح بلو در پ یرغ و انتقال به انقالب صنعتی چهارم میتوان مدل بلو
انقالب صنعتی چهارم را ارائه نمود.
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شکل  :6مدل بلوغ انقالب صنعتی چهار ()acatech, 2017

مدل فوق مدلی مرحله به مرحله است که در هر بخش استراتژیهای مختلفی برای توسعه ارائه
میدهد .این مدل مبتنی بر م سیر تو سعه ،دارای  6مرحله تو سعه م زا ا ست .هر مرحله بر روی
مرحله لبلی سوواخته شووده و لابلیتهای الزم برای آموزغ و دسووتیابی شوورکت به مزیتهای
دی یتالی شدن را ن شان میدهد .بر ا ساس این مدل بلو  ،فرآیند انتقال از هر مرحله به مرحله
دیگر فرآیندی اسوووت بهم پیوسوووته و تدری ی که در طول همة اجزای کارخانه ،فرآیندها و ...
وجود دارد.
مرحله  :1کامپیوتریسازی
نخستین مرحله از مسیر توسعه کامپیوتری سازی است ،که مبنایی برای دی یتالی شدن محسوب
میگردد .در این مرح له ،تکنولوژی های اطال عاتی مختلفی بدون تو جه به ی کدیگر در درون
شرکت توسعه پیدا میکنند .در حال حاضر این فرآیند در بیشتر شرکتها بخوبی پیشرفت کرده
است و بطور عمده برا ی اجرای ورایف تکراری با کارایی باال استفاده میگردد.
یک مثال خوب در این زمینه میتواند ما شینهای سی.ان .سی با شد .این ما شینها با ات صال به
کامپیوتر ،اسوووتفاده از نقشوووههای تولید شوووده توسوووط  CADو تولید توسوووط کامپیوتر نمونه
منحصربفردی از کامپیوتری شدن خطوس تولید است.
مرحله  :2اتصال
در مرحله اتصوووال ،اجزای غیر متصوووو تکنولوژی های اطالعاتی با اجزای متصوووو جایگزین
میگردند .نرمافزارهای مختلف پرکاربرد به یکدیگر متصووو شووده و معکوس کننده فرآیندهای
ا صلی ک سب و کاره ستند .بخشهایی از سی ستمهای تکنولوژی عملیاتی تأمین کننده ات صال و
ای اد لابل یت های هم کاری م یان اجزا هسوووت ند ا ما یک پارچگی کا مو تکنولوژی اطال عات و
تکنولوژی عملیات هنوز رخ نداده است.
مفهوم کلی ات صال این ا ست که زمانیکه طراحیها در واحد مهند سی ان ام گرفت ،دادههای ان
به واحد تولید منتقو گردد ،و سپس مراحو تولید بر ا ساس فرآیندهای  CADو  CAMبه ترتیب
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ان ام شود .زمانیکه فرآیند تولید ان ام شد ،تاییدها بصورت اتوماتیک صورت میگیرند.
مرحله  :3مشاهدهپذیری
سنسورها باعث می گردند که دادههای مختلف از مرحله شروع پردازغ تا پایان یافتن آنها
مشووخص شووده و لابو جمعآوری گردند .میکروچیپ ها و تکنولوژی شووبکه این امکان را
ای اد می کنند که رویدادها و مولعیت های مختلف بطور آنی ضبط شوند و لابلیت استخراج
در کو شرکت را دا شته با شند .این رخداد در درون کارخانه با عنوان سایه دی یتالی شدن
شناخته می شود .سایه دی یتال می تواند ن شان دهد که در هر لحظه چه اتفالی در شرکت
می افتد که این موضووووع من ر به این می گردد که تصووومیمات مدیریت مبتنی بر داده های
والعی باشد.
این مرحله ،یکی از مراحلی است که شرکتها باید نحوه تفکرشان را تغییر دهند .این مرحله
صرفا به معنای جمعآوری اطالعات برای ان ام تحلیوهای مختلف نی ست ،بلکه مدیران آنها
باید بپ یرند که این دادهها مهمترین منبع برای ت صمیمگیریهای آنها ا ست .ترکیب دادههای
بدست آمده از سنسورها و دادههای موجود میتواند مزایای مختلفی را به ارمغان آورد.
مرحله  :4شفافیت
مرحله سوم شامو ساخت یک سایه دی یتالی از مولعیت فعلی شرکت بود .مرحله بعدی برای
شوورکت فهم چرایی رخ دادن برخی اتفالات و اسووتفاده از این فهم برای تولید داتش بوسوویلة
تحلیو علت و معلولی ا ست .به منظور شنا سایی و تف سیر تعامالت در سایه دی یتال ،دادههای
بد ست آمده باید بو سیلة بکارگیری مهند سی دانش مورد تحلیو لرار بگیرند .ات صال معنایی و
یکپارچهسوووازی داده ها برای تولید اطالعات من ر به ای اد دانش الزم برای اتخاذ تصووومیمات
پیچیده و سریع میگردد.
تولید دادههای ح یم و تفسیر آنها که من ر به شفافیت درون شرکت میگردد میتواند برای
رصد وضعیت ماشین آالت و ت هیزات مورد استفاده لرار بگیرد .پارامترهای ضبط شده برای
رخدادهای م شابه مورد ج ست و لرار گرفته و ت صمیماتی اتخاذ می شوند که بهترین نتی ه را

انقالب صنعتی  :4مفاهیم ،رویکردها و روندهای تکنولوژیک 32 /

دربر خواهند داشت .در نهایت ،شفافیت یکی از مهمترین الزامات نگهداری پیشگیرانه است.
مرحله  :5قدرت پیشبینی
مرحله پن م از م سیر تو سعه انقالب صنعتی چهارم و دی یتالی شدن کارخانهها ،ای اد ررفیت
پیش بینی ا ست .در این مرحله شرکت لادر ا ست سناریوهای مختلف را شبیه سازی کرده و
بهترینها آنها را شوناسوایی کند .این مرحله شوامو ،بازنمایی سوایه دی یتال در آینده به منظور
شناسایی تنوع گسترده ای از سناریوهایی است که امکان ارزیابی اینکه در آینده چه رخ خواهد
داد را میدهد .درنتی ه ،شوورکتها لادر خواهند بود توسووعههای آتی خود را در زمان مناسووب
پیشبینی نمایند.
مرحله  :6تطبیقپذیری و خود یادگیری
ررفیت پیشبینی الزام بنیادین برای فعالیت های اتوماتیک و تصووومیمگیری اتوماتیک اسوووت.
تطبیقپ یری بهمپیو سته به شرکت اجازه میدهد تا ت صمیمات م شخ صی را با کمک تکنولوژی
اطالعات گرفته و در نتی ه بتواند با محیط به سرعت در حال تغییر ک سبوکار تطبیق پیدا کند.
درجه تطبیق پ یری واب سته به پیچیدگی ت صمیمات و نرخ هزینه منفعت ا ست .زمانی شرکت به
هدف تطبیقپ یری دست پیدا کرده است که لادر باشد از دادههای بدست آمده از سایه دی یتال
برای تصمیمگیری هایی استفاده کند که بهترین نتایج را در کوتاهترین زمان ممکن به بار آورند.

فصل دوم :حوزههای کاربرد و زنجیره ارزش

مقدمه

بررسیهای مختلف در خصوص بازار انقالب صنعتی چهارم نشان میدهند که ارزغ فعلی آن
در حدود  160بیلیون دالر ا ست و انتظار میرود این ارزغ تا سال  2022تا  15در صد ر شد
داشته باشد .1با توجه به رشد روزافزون این انقالب در صنایع مختلف به نظر میرسد ضروری
است حوزه های کاربرد آن تشریح و زن یره ارزشی این نسو از صنعت روشن گردد.
بر این اساس میتوان بازار انقالب صنعتی چهارم را بر اساس زیربازارهای زیر تقسیمبندی نمود:
بر اساس تکنولوژی


روباتیک صنعتی



امنیت سایبری



اینترنت اشیاء



پرینت سه بعدی



رابط پیشرفته انسان-ماشین

1. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/industry-4-market-102536746.html
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دادههای ح یم



والعیت افزوده و والعیت م ازی



هوغ مصنوعی

بر اساس صنعت


خودروسازی



هوافضا



ت هیزات الکترونیکی و الکتریکی



مواد و صنایع شیمیایی



غ ا و کشاورزی



نفت و گاز



انرژی و نیرو



سالمت



سایر حوزههای صنعتی( شامو نساجی ،معدن ،کاغ  ،بستهبندی ،دارویی ،آب و
فاضالب ،ریختهگری)

در فصو لبو تالغ گردید تا بطور خالصه حوزههای کاربردی و زن یره ارزغ انقالب صنعتی
چهارم بر اساس تکنولوژی مورد بحث لرار بگیرد .در این فصو تالغ شده است تا مهمترین
حوزه های کاربردی انقالب صنعتی چهارم در صنایع مختلف بررسی و مورد تحلیو لرار بگیرند.
بطور گسترده ،دی یتالیسازی به این معنی است که شرکتها میتوانند تکنولوژیهای جدید را
به عنوان اهرمی برای توسعه کو زن یره ارزششان در حوزههای مختلف همانند فروغ ،مالی،
تحقیق و توسعه و منابع انسانی لرار دهند .شکو زیر نشان میدهد که چگونه دی یتالیسازی بر
زن یره ارزغ اذر میگ ارد.

فصو دوم :حوزههای کاربرد و زن یره ارزغ 35 /

شکل  : 7چگونگی تأثیر دیجیتالی شدن بر زنجیره ارزش (منبع)infosy :

صنایع خودروسازی

صوونعت خودروسووازی در حال حاضوور عالئم بسوویار زیادی در
خ صوص ر شد تقا ضای بازار برای کنترل فرآیندها و بهبود بهره
وری تولیدی ن شان میدهد .این صنعت در حال ورود به انقالب
صنعتی چهارم بوده و در حال حاضر تغییرات بسیار زیادی را در

تا سال 2020
تعداد خودروهای متصل
از  23میلیون به بیش از
 150میلیون خواهد
رسید.

خ صوص اتوما سیون ،تبادل داده و تکنولوژیهای تولیدی ت ربه

 1/8میلیارد اتصال

کرده ا ست .ر شد تکنولوژیهای ارتباس فردی و اینترنت ا شیاء

ماشین به ماشین در
صنعت خودروسازی تا افق زمانی
.2022

صوونعتی بازار خودروها را بهشوودت تحت تأذیر لرار دا ده اسوت.
بطوریکه تکنولوژیهای تعبیه شده در درون خودرو امروزه یکی
از مهمترین عوامو اذرگ ار بر تصمیم خرید است.
بر ا ساس مطالعهای که تو سط م مع جهانی الت صاد 1صورت
گرفته است نشان می دهد ارزشی معادل با هشتصد میلیارد دالر

تا سال  2030انتظار
میرود  40درصد خودروهای
چینی الکتریکی باشند.

آمریکا برای بازیگران صوونعت خودرو وجود دارد و این ارزغ

تا سال  2025انتظار می

تا پایان سال  2025به  3تریلیون دالر خواهد رسید که در نتی ه

رود بازار جهانی روباتهای
همکار چهار برابر گردد.
1. World economic Forum
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رشد دی یتالی شدن صنعت خو دروسازی است .خودروهای امروزی خودشان را پارک میکنند،
خودمختار بوده و بدون کنترل راننده در اتوبان ها رانندگی میکنند .در آیندهای نزدیک جادهها
و اتوبان ها از ترافیک کمتری برخوردار خواهند بود و مردم خودرو را نه به عنوان یک محصول
که به عنوان یک ت ربه متحرک خریداری میکنند.1
این تغییرات من ر به ای اد اختالالت اساسی در مدل کسب و کار شرکتها خواهد شد و این
شرکتها م بورند برای بقا کسب وکارشان را مورد بازنگری لرار دهند .برای همگامی با این
تغییرات کسبوکارها ناگزیرند در خصوص ساختارهایشان ،مهارتهای کارکنان ،شیوههای
استخدام ،نحوه جمعآوری و تحلیو دادهها تفکر کرده و تغییراتی ای اد نمایند.
پویایی الکتریکی ،یکی از مهمترین کاربردهای انقالب صنعتی چهارم در صنعت خودروسازی
است .نخستین نسو از این تکنولوژیها ،شامو خودروهای الکتریکی میگردد که سالهاست در
دسترس مردم لرار گرفتهاند .پیشرفت های تکنولوژیک که ماحصو اذرات انقالب صنعتی چهارم
بر صنعت خودروسازی است میتواند شامو باطریهای نوآورانه ،امکان شارژ بصورت بیسیم و
سیستم های محرکه هوشمند و امکان رانندگی خودمختار و هوشمند در خودروها باشد.
از سوئی دیگر ،توسعه تکنولوژی اینترنت اشیاء به تولیدکنندگان خودروها و تأمین کنندگان
لطعات در زن یره ارزغ آنها کمک میکند تا با هزینههای بسیار پایینتر و با بهرهوری باالتر به
تولید محصوالت بپردازند .کاهش زمانهای راهاندازی ماشینها ،ارتقای بهرهوری از طریق
اتوماسیون و بهینهسازی منابع و کاهش هزینههای نگهداری از جمله اذرات اینترنت اشیاء بر
صنعت خودروسازی هستند.
کیفیت و ل ستیک نیز با دی یتالی شدن صنعت دچار تغییرات زیادی شدهاند .ردیابی اتوماتیک لطعات
من ر به ساده شدن ل ستیک شده و کنترل کیفیت آنی لطعات را ممکن ساخته است .استفاده از روبات-
های همکار( )Cobotبرای ان ام ورایف غیر ارگونومیک ،پیچیده و یا تکراری به این مفهوم است که
فرآیندهای دستی و اتوماتیک میتوانند به بهترین شکو ممکن با یکدیگر همکاری و تعامو کنند.
1. World Economic Forum White Paper Digital Transformation of Industries: Automotive Industry
(2016) at: http://reports.weforum.org/digital-transformation/wpcontent/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wef-dti-automotivewhitepaper-final-january-2016200116a.pdf
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صنایع هوافضا

صنایع هوایی و ساخت هواپیما یکی از صنایع بهشدت متقاضی انقالب صنعتی چهارم است .این صنایع
که شامو نیروهای کاری ماهر و بهشدت متخصص است و از تکنولوژیهای پیشرفته و بدیع استفاده
میکند ارتباس نزدیکی با تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم دارد .برای نمایش ارتباس انقالب صنعتی
چهارم با این صنایع میتوان دوره عمر یک هواپیما را بر اساس سه مرحله فرآیندهای توسعه ،تولید
سریالی و بعد از بازار تقسیمبندی نمود و ارتباس تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم و دی یتالی شدن
را با هر یک از این مراحو نشان داد .شکو زیر نمایی کلی از این ارتباس را ارائه میدهد:1
فعالیتهای
توسعه

راهکارهای
بالقوه

تکنولوژی
های مبتنی
بر فعالیت-
های بین
وظیفهای

پس از بازار و
عملیات

تولید سریالی

تحلیوهای
ارگونومی انسانی
ارتقای محیط-
های همکارانه
طراحی با شبیه -
سازی و
کامپیوتر

ماشینهای خود
تنظیمگر
سبدهای حافظه
هوشمند
مدیریت
سفارشهای
جدید

نمونهسازی
م ازی و تست

مدیریت ارتباس
با مشتری

تقاضای هوشمند
مواد و ابزارها

شبیهسازی پرواز

برنامهریزی
ماشینآالت

روباتهای
خودیادگیرنده

بهینهسازی مجازی فرآیند
آمادهسازی مجازی کار

اتوماسیون
ل ستیک
خودروهای
خودمختار

تولید ماژوالر

رصد ریموت

روباتیک
هوشمند

نگهداری پیش-
بینی شده

روباتهای
همکار

شخصیسازی
انبوه

تحلیوهای
پیشرفته داده

کیفیت لابو
پیشبینی
ردیابی لطعات
مبتنی بر RFID

خدمات به
اشتراکگ اری
داده
تولید مبتنی بر
تقاضا

ماشینهای خود تشخیصدهنده
دستگاههای کنترل از طریق موبایل

واقعیت افزوده
سیستمهای خودسامانده
اسناد فرآیندها و دستنامههای هوشمند
تولید افزایشی

شکل  :8فرآیندهای چرخه تولیدی هواپیما و تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم مرتبط با آن

2

 .1این بخش برگرفته از گزارشی با عنوان انقالب صنعتی چهارم در صنایع هوایی است:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Aeronauti
cs%20%20IoT%20Applications%20v1.pdf
2. http://aiac.ca/blog_posts/digitization-industry-4-0-aerospace-defense-boosting-transformation/

انقالب صنعتی  :4مفاهیم ،رویکردها و روندهای تکنولوژیک 38 /

بطورکلی فرصووتهای که برای صوونایع هواپیمایی از طریق اتصووال به انقالب صوونعتی چهارم
پدیدار میگردد را میتوان بر اساس موارد زیر شرح داد:
کارخانههای متصل
اسوتفاده از تکنولوژیهای انقالب صونعتی چهارم و علیالخصووص اینترنت اشویاء در صونایع
هوافضوووا من ر به ارتقای کارایی نیروی کار از طریق تأمین اطالعات زمینهای الزم برای نیروی
کاری میگردد.
ارتقای اتصال میان انسان و ماشین من ر به یکپارچگی بیشتر زن یره ارزشی این صنایع میگردد.
فرآیند تولیدی دقیق
تو سعه و تولید یک هواپیما فرآیندی ا ست پیچیده و شامو هزاران مرحله ا ست که اپراتورها
باید دنبال کنند و ب سیاری موارد را باید کنترل کنند تا کیفیت الزم ای اد شود .برخالف سایر
صنایع همانند خودرو سازی در این صنایع ا ستفاده از تکنولوژیهای اتوماتیک پایین ا ست.
بیشووتر فرآیندهای مونتاژ یک هواپیما همانند تولید یک لطعه توسووط نیروی انسووانی صووورت
میگیرد .کار خا نه های هوشوووم ند در صووو نایع هوایی از طریق تأمین ت هیزات و ابزار های
هو شمند ،به نیروهای ان سانی کمک میکنند تا بهرهوری و کارایی فعالیتهای تولیدی شان را
افزایش دهند.
ابزارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء
با ات صال کارکنان به ابزارهای شان در یک پلتفرم مبتنی بر اینترنت ا شیاء ،فرآیند تولید یک
هواپیما به شوودت تسووریع شووده و اطالعات در طول خط های مونتاژ جریان پیدا میکند.
ایرباس فناوری های اینترنت اشوویاء را نه تنها برای محصوووالتش به کار گرفته اسووت بلکه
ابزارهایی که کارگران در تولید از آن ها اسوووتفاده می کنند را نیز مبتنی بر اینترنت اشووویاء
ساخته است.
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برای مثال کارمندان ایرباس در کارخانه میتوانند از تبلت یا عینکهای هوشوومند برای بررسووی
پوسوووته فلزی هواپیما اسوووتفاده کنند که میتواند تعیین کند که چه پیچی برای یک سووووراخ
مشخص الزم است و نیروی الزم برای چرخاندن آن چقدر خواهد بود .این اطالعات میتوانند
بطور آنی به ابزارهای روباتیک فرسوتاده شووند و سوایر فرآیندهای تولید ان ام پ یرد .در تولید
یک هواپیما بیش از  400هزار پیچ و مهره وجود دارد که ضروری ا ست با  1100ابزار متفاوت
مورد ا ستفاده لرار بگیرند .اینترنت ا شیاء میتواند بهطور بینظیری این فرآیندها را ساده کرده و
من ر به افزایش سرعت مونتاز یک هواپیما گردد.
ردیابی موقعیت
یکی از چالشهای اساسی در کارخانههای هوشمند بکارگیری تکنولوژیهایی است که لادرند
مولع یت و م حو ت هیزات تول یدی را رد یابی کن ند و بطور آنی مولع یت آن ها را در زن یره
ارزغ تولید یک محصول ارائه دهند .این چالش صرفا به ارائه مولعیت یک ماشین یا یک ابزار
محدود نمی گردد بلکه گردآوری اطالعات آن ت هیز و رفتار آن یکی دیگر از چالشهای ا صلی
کارخانههای هوشمند است .وجود این تکنولوژیها میتواند من ر به ارتقای امنیت اپراتور شده
و امنیت ت ولید را باال ببرد(از طریق اعتبار سن ی کارکنان آموزغ دیده در ا ستفاده از ما شینهای
بخصوص) .این موضوع در صنایع هوافضا به شدت پررنگتر است و نیازمند ممیزی جدیتری
در کیفیت و لاعدهگ اری میباشد.
نگهداری پیشگیرانه
توسوووعه خدمات نگهداری پیشوووگیرانه به کاهش زمانراهاندازی ماشووویناالت تولید هواپیما و
افزایش امنیت صووونعت بطور کلی می گردد .زمانی که هواپیما بر روی زمین اسوووت ،یکی از
مهمترین عوامو حیاتی هزینهزا در صنعت هوایی مح سوب میگردد .این م ساله میتواند من ر
به اختالالت بزرگ و درنتی ه از بین بردن شهرت تولید کننده شود.
در حال حا ضر تعداد ب سیار زیادی سن سور در هواپیما به کار گرفته می شود .این سن سورها بطور
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آنی پارامترهای کلیدی عملکرد را رصوود کرده و دادهها را از طریق تکنولوژیهای اینترنت اشوویاء
تفسوویر می کند .این اطالعات به دسووت کارکنان روی زمین رسوویده و مورد تحلیو لرار میگیرد و
م شکالت آن مورد شنا سایی لرار گرفته و به سرعت مورد الدام لرار میگیرند .این مو ضوع هم
هزینههای نگهداری را کاهش میدهد و هم مدت زمان آن را کم میکند.
افزایش کارایی سوخت
عملکرد موتورهواپیما ،تحلیو داده های ناشوووی از آن و نگهداری پیشوووگیرانه میتواند کارایی
م صرف سوخت را افزایش دهد .موتورهای امروزی شامو بیش از  5000سن سور ه ستند که
می توانند عوامو کلیدی را اسوووتخراج کرده و رفتار موتور را مدلسوووازی نمایند .تحلیو دادهها
میتواند من ر به پیش بینی آنی تقاضای سوخت در موتور گردد .در نتی ه بین  10تا  15درصد
کاهش مص رف سوخت و کاهش آالیندگی زیست محیطی انتظار خواهد رفت.
صنایع کشاورزی

در حال حاضر انقالب صنعتی چهارم اذرات بسیار زیادی بر صنایع کشاورزی گ اشته است و
انتظار می رود این روند به سرعت در حال ر شد با شد .این اذرات میتواند شامو مزارع مت صو،
تولید ت هیزات جدید ،تراکتورها و ماشووین آالت متصووو باشوود که میتوانند من ر به ارتقای
بهره وری و حفارت از محیط زیست باشند .همچنین کشاورزی نسو  4میتواند من ر به ای اد
اصوالحات اسواسوی در زن یره ارزشوی صونایع کشواورزی و مدلهای کسوبوکاری گردد که
تمرکزشان بیشتر بر گردآوری و تحلیو دادهها است.
انتقال صنایع ک شاورزی به ک شاورزی ن سو  4شامو تو سعه و معرفی ابزارها و ما شین آالت
جدید در تولید است .این ابزارها و ماشینآالت را میتوان در چارچوب موارد زیر دستهبندی
و خالصه نمود:
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شکل  :9صنایع کشاورزی نسل ( 4منبع)euractiv1 :

تراکتورهای متصل
تراکتورها و استفاده از آن ها ابزارهای کلیدی توسعه صنعت کشاورزی هستند .تکنولوژیهای
اتصال و مکانیابی استفاده از ابزارهای کشاورزی را بهینه میکنند .این تکنولوژیها شامو همیار
راننده برای بهینه سازی مسیرها و کوتاه کردن زمان برداشت محصول و کاهش مصرف سوخت
است .استفاده از این تکنولوژی ها متکی به بکارگیری سنسورها در ابزارهای مختلف کشاورزی
است .سنسورها نظارت و کنترل سطح سالمت محصول را در دست میگیرند که باعث افزایش
لابو توجه بهرهوری تولید میگردد .همچنین افزایش سطح اتصال به اینترنت من ر میگردد که
مدلهای کسبوکار نیز تکامو پیدا کنند.
اتوماسیون
یکی دیگر از انتقالهای مهم از کشاورزی سنتی به کشاورزی نسو  4در فرآیندهای تولیدی
1. https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/farming-4-0-the-futureof-agriculture/
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محصوالت کشاورزی افزایش نقش اتوماسیون است که من ر به ارتقای بهرهوری از طریق کاهش
نیاز به نیروی کار انسانی میگردد.
این اتوماسیون میتواند اشکال مختلفی داشته باشد ،از اتوماتیکسازی ماشینها گرفته تا توسعه
روباتهای وریفه محور که بخشی از فرآیند تولید را اتوماتیک میکنند.

ابزارهای جدید سنجش و اندازهگیری
کلید انتقال به کشاورزی نسو چهارم توانایی جمعآوری دادهها و تحلیو آنهاست :کیفیت خاک،
سطح آبیاری ،آبوهوا ،حضور حشرات و آفات از جمله این دادهها هستند .این توانایی نیز شکوهای
مختلفی دارد ،از سنسورهای بکارگرفته شده در تراکتورها و ماشیناالت کشاورزی ،سنسورهای تعبیه
شده در خاک تا استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای جمعآوری اطالعات از باال.
شکو زیر نمایی کلی از کشاورزی نسو  4را در مقابو شرایط فعلی نشان میدهد.

شکل  :10کشاورزی نسل چهارم (منبع)Accenture :
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سالمت و دارو

راهکارهای دی یتال در بخش سووالمت شووامو زیرسوواختها(نظیر بیمارسووتانها ،کلینیکها و
سووویسوووتم های اطالعاتی درونی) و همچنین تعامو با بیمار ،فناوری اطالعات سوووالمت و
دستگاههای متصو به خدمات سالمت میشود.1
سالمت الکترونیک و فناوری اطالعات در بخش سالمت و دارو یک مفهوم جدید نی ست .این
موضوووع به کاربرد تکنولوژی اطالعات در زیرسوواختهایی نظیر بیمارسووتانها اشوواره میکند.
سووالمت مبتنی بر تکنولوژی اطالعات رکوردهای الکترونیکی سووالمت که دادههای بیماران را
مدیر یت می ک ند(برای م ثال اطال عات بی ماران بی مارسووو تان ،عکس های رادیولوژی و  )...و
سی ستمهای موجودی فناوری اطالعات(برای مثال ،مدیریت ت هیزات ،تختهای بیمار ستان و
زمانبندی کارکنان) را شامو میشود.
سووالمت نسووو  4طیف گسووتردهای از محصوووالت و خدمات را شووامو میگردد تا این اطمینان
حاصو شود که اطالعات درست ،در زمان درست به دست فرد درست خواهد رسید .از طریق
دسووتگاههای متصووو و پلتفرمهای تحویو مرالبت ،مرالبتگیرندگان ،بیماران و سوورمایهگ اران
بطور مستمر به سیستم سالمت متصو میشوند .دستگاههای پزشکی متصو همراه با گوشیهای
تلفن هوشمند ،بسیاری از خدمات جدید را در صنعت سالمت به ارمغان آورده است .پزشکی
مخابراتی و رصد از راه دور بیماران ،که یکی از خدماتی است که بطور گستردهای توسعه داده
شوووده اسوووت ،به ت عامالت از راه دور بین مرال بتده نده و بی مار ا جازه مید هد تا از طریق
سنسورهای متصو ،دستگاههای موبایو و اپلیکیشنهای مختلف ارتباس برلرار شود .رصد از راه
دور فرصتهای جدیدی را برای حوزه سالمت خلق میکند که در گ شته وجود نداشته است.
به غیر از مش واوره م ازی ،طیف گسووتردهای از اطالعات حیاتی بیمار( همانند ،سووطح گلوکوز
خون) جمعآوری شده و پلتفرم های مدیریت داده انتقال داده شود تا متخصصان سالمت بتوانند
آنها را مورد برر سی لرار دهند .تحلیوهای بر مبنای م موعه دادههای مت صو میتواند پ شتیبان
1. https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Uptake%20of%20digital%20solutions%20
v1_0.pdf
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تصمیم برای متخصصان باشد .برای بیماران نیز مزایای بسیاری به وجود آمده است ،برای مثال
می توانند اخطار برای خوردن دارو دریافت کنند و پیشوونهادهایی برای بهبود وضووعیت بیماری
شان دریافت نمایند.
یکی دیگر از کاربردهای مهم سالمت ن سو  4پز شکی شخ صی سازی شده ا ست .در پز شکی
شووخصووی ،هدف درمان پیشووگیرانه بیماری اسووت .این کار با اسووتفاده از سوووابق لبلی بیمار و
داده های ژنومیک ،پروتئومیک یا متابولیک وی صوووورت می پ یرد .انتظار میرود که عرصوووه
جدیدی از پزشکی و سالمت پدیدار شود که با تاریخچه سالمت افراد ،ژنها ،محیطها و سبک
زندگی افراد تو سعه می یابد .تکنولوژی در للب تغییرات پز شکی شخ صی لرار دارد .صنعت
متقاضی دادههای ح یم است و تحلیو آنها در حال رشد و شکوفایی است.
نسووو  4سووالمت عالوه بر موارد مطرح شووده در باال اذرات بزرگتری بر بیمههای سووالمت در
جوامع دارند .برای ارائهدهندگان خدمات بهدا شتی ،سالمت مبتنی بر فناوری اطالعات به بهبود
فرآیندها کمک میکند(تبادل بهتر اطالعات بین بیماران و پز شکان ،مؤ س سات بهدا شتی و .)...
این توسعه در نهایت باعث کاهش فاصله میان مرالبت از بیمار و ارائه خدمات به وی میگردد.
از سوئی دیگر ،ارتباس شرکتهای بیمه با پلتفرم مشترک سالمت مبتنی بر نسو  4به شرکتهای
بیمه و گیرندگان بیمه و پز شکان این امکان را میدهد تا به سریعترین شکو ممکن با یکدیگر
ارتباس داشته و فرآیندهای موجود را بسیار تسهیو و تسریع نماید.
بطور کلی می توان مزایای صنعت نسو چهارم سالمت را در موارد زیر خالصه نمود:


افزایش کیفیت مرالبت و خروجیهای سیستم سالمت



کسبوکارهای جدید مبتنی بر داده



راهی بهسوی سالمت عمومی



کاهش فشار بودجه



برنامه منس م در مقابو رشد جمعیت



پشتیبانی از لاعدهگ اری و سیاستهای دولتی
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نفت و گاز

در حال حا ضر آینده صنایع مرتبط با نفت و گاز به دالیو ب سیار زیادی با چالش مواجه ا ست .به
عنوان مثال میتوان به لیمت پایین نفت ،کشووف منابع جدید هیدروکربن ،رشوود نفوذ انرژیهای
ت د ید پ یر  ،خودرو های الکتریکی ،لوانین م حدود کن نده مرتبط با کربن و تکنولوژی های
ذخیرهسووازی انرژی اشوواره کرد .برای مواجهه با این چالشها ،بسوویاری از شوورکتهای فعال در
صنایع پایین دستی و میان دستی نفت و گاز مدلهای کسبوکارشان را تغییر دادهاند و جریانهای
درآمدی ا صلی شان را متنا سب با این تغییرات در صنعت کردهاند .بر این ا ساس ،به نظر میر سد
که حرکت به سمت مواجه شدن با این چالشها برای صنایع باالد ستی یک انتخاب نی ست ،بلکه
تنها راه برای غلبه بر چالشهای پیش روی این صنایع میبا شد .انقالب صنعتی چهارم میتواند
بهترین انتخاب برای غلبه بر موانع پیشروی این صنایع باشد.1
بیشتر شرکتهای فعال در صنعت نفت و گاز بودجه کافی برای سرمایهگ اری در انقالب صنعتی
چهارم را از اکتشاف تا تولید را دارند .استراتژیهای توسعه انقالب صنعتی چهارم در حوزه نفت
و گاز باید شامو راهحو هایی برای بهبود طراحی پروژه و ارزیابی ،حفاری بدون سرنشین ،پیش -
بینی نیازهای نگهداری و  ...باشد .شکو زیر نمایی کلی از بکارگیری انقالب صنعتی چهارم را
صنایع باالدستی نفت و گاز نشان میدهد.

شکل  : 11کاربردهای انقالب صنعتی چهارم در صنایع باالدستی نفت و گاز()infosys
1. https://www.infosys.com/engineering-services/white-papers/Documents/disruption-oilgas-upstream.pdf
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اکتشاف
شرکتهای فعال در اکت شاف میتوانند از طریق دی یتالی کردن دادهها و دانش بد ست آمده از
طریق آنهای ررفیت های جدید برای خودشووان ای اد کنند .بکارگیری تحلیوهای پیشوورفته و
تکنیکهای یادگیری ماشووین در م موعه دادههای بزرگ مقیاس به مهندسووان امکان بدسووت
آوردن بینش کافی داده و به آنها در تصمیمگیری کمک میکند.
توسعه مفهومی و اجرای پروژه
انقالب صنعتی چهارم اینکه سازمانها چگونه طراحی شوند را تغییر میدهد و بر اساس بررسی
پارامترهای بسوویار بهترین پروژه را ارزیابی و انتخاب میکند .زمانی که تحلیوهای پیشوورفته و
تکنیکهای مدل سازی دی یتال برای دادههای ورودی بکار گرفته می شوند ،چارچوب دی یتالی
را می سازند که میتواند تعداد بی شماری از پروژهها را ساخته و ارزیابی نماید .تکنولوژیهای
بکارگرفته شووده در این عرصووه می تواند مدلسووازی دی یتال ،والعیت افزوده ،تحلیو پیشوورفته

دادهها و پرینت سه بعدی باشد.
حفاری
راهکارهای دی یتال در صوونایع باالدسووت نفت میتواند من ر به ای اد پلتفرمی برای همکاری
میان ذینفعان مختلف درگیر در اجرا و پیاده سازی حفاری گردد .برای مثال تکنولوژیهای بالک
چین میتواند اسوووتانداردهای همکاری میان ذینفعان و تأمین کنندگان خدمات را تنظیم کند .از
سووووئی دیگر میتواند من ر به ارتقای امنیت داده از طریق به اشوووتراک گ اری امن داده های
حساس در اکوسیستم گردد .در کنار کاهش ریسک ،تکنولوژیهای بالک چین از طریق کاهش
هزینههای مبادله ،کو هزینههای ان ام کار را کاهش میدهد.
تولید
انقالب صوونعتی چهارم به شوورکتهای فعال در حوزه نفت و گاز کمک میکند تا بتوانند بطور
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دی یتالی داراییهای عملیاتیشووان را به یکدیگر متصووو کرده و عملکرد این داراییها را از نظر
کارایی ،میزان خطرات و نیازشان برای نگهداری مورد ارزیابی لرار دهند.
سنسورهای اینترنت اشیاء و پهبادهای کنترل از راه دور میتوانند دادههای عملیاتی را گردآوری
کرده و به منظور ارائه به تصمیمگیرندگان طبقهبندی نمایند .شکو زیر نمایی کلی از اذر انقالب
صنعتی چهارم بر تولید در صنایع نفت و گاز را نشان میدهد.
مواد و صنایع شیمیایی

انقالب صنعتی چهارم در حوزه صنایع مرتبط با مواد و شیمیایی تاذیرات چشمگیری را ای اد
نموده است .در جدول زیر تالغ شده است تا نقش تحولساز انقالب صنعتی چهارم در صنایع
شیمیایی نشان داده شود:
جدول  :1نقش تحول سازی انقالب صنعتی چهارم در صنایع شیمیایی()Delloite Analysis
اذرات

نقش تحولساز

اهداف کلیدی

مدیریت پیشبینانه دارایی :حداکثرسازی بهرهبرداری
از منابع و کاهش زمانهای خرابی ماشین آالت

کنترل و مدیریت فرآیندها :بهبود کیفیت
بهبود بهرهوری
عملیات

کارخانههای
هوشمند

کسب و

مدیریت انرژی :کاهش هزینههای انرژی
مدیریت ایمنی :رصد دائمی فرآیندها ،دارایی -
ها ،افراد و محصوالت
شبیهسازی تولید :بهبود آموزغ اپراتور و

کار

برنامهریزی تولید

مدیریت ایمنی :رصد دائمی فرآیندها ،دارایی -
کاهش ریسک

مدیریت
زن یره تأمین

اضافه نمودن تدری ی

تحقیق و

درآمد

توسعه

ها ،افراد و محصوالت
پیشبینی تقاضا :جداول زمان-بندی تولید و
تطابقپ یر با نیازهای متغیر مشتری
تولید افزایشی برای آزمون و توسعه

رشد
کسب و
کار

محصوالت جدید
تحلیوهای پیشرفته برای انتخاب مواد و
ت هیزات
پرینت چهاربعدی برای توسعه مواد پیشرفته
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توسعه محصوالت هوشمند برای کاربردهای
ای اد جریان های درآمدی
جدید

محصوالت و
خدمات
هوشمند

شیمیایی
توسعه خدمات مبتنی بر داده برای توسعه
درامد
توسعه مدلهای کسب و کار جدید بر اساس
یکپارچهسازی نیاز مشتری با محصوالت

مدیریت پیشبینانه دارایی
صووونایع شووویمیایی بطور عمده صووونایع داراییبر (تراکم باالی دارایی) شوووناخته میشووووند.
تکنولوژیهای اطالعاتی و عملیاتی میتوانند به شووورکتها کمک کنند تا فعالیتهای نگهداری
ماشووینآالت و داراییهایشووان را بهینه کرده و کارایی دارایی را از طریق نگهداری پیشووگیرانه و
پیشبینانه بهبود دهند .استفاده مستمر از دادههای گردآمده توسط سنسورها در ت هیزات حیاتی
همانند توربینها ،کمپر سورها و ابزارهای پی شرفته تحلیلی میتواند الگوهایی را برای پیشبینی
شکستها در داراییهای ای اد نماید.
ت هیزات هوشمند ،میتوانند پیامهایی را به اپراتورهای کارخانه ارسال کنند .این دادهها جداول
زمانبندی مشخصی هستند که به کارخانهداران و مدیرانشان اجازه میدهد تا پیشبینی دلیقی از
خرابیها در دست داشته باشند.

کنترل و مدیریت فرآیندها
در سالهای ابتدایی ،در اتاقهای کنترل شرکت های پتروشیمی از دستگاههای کنترل آن الوگ
استفاده می شده است .اپراتورها دور اتقاق حرکت می کردند و بطور دستی وضعیت دستگاهها
را مطالعه کرده و کنترل میکردند .در اتاق های کنترل مدرن ،داده ها از طریق سیستمهای
متصو جمع آوری شده و بطور دی یتال به اپراتورها نمایش داده می شود .این گزارغها بطور
مشخص نیاز به مرورگر دستی را از بین برده و زمان نگهداری و خطای آنرا بهشدت کاهش
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می دهد .تکنولوژی های انقالب صنعتی چهارم همانند تحلیو های آنی و کنترل اتوماتیک
الدامات درکنار یکدیگر من ر به افزایش کارایی در کنترل و مدیریت فرآیندها و ارتقای
کیفیت گردیده است.
مدیریت انرژی
هزینههای مرتبط با انرژی جز مهمترین هزینههای تحمیو شده به شرکتهای شیمیایی است.
یک کارخانه شیمیایی بطور معمول شامو م موعهای از فعالیتها و تعامالت میان آنهاست که
برای یک اپراتورها انتخاب شرایط بهینه عملیات دشوار است .یکی کارخانه پیشرو در حوزه
مواد شیمیایی به نام  ،Borealisاز داده کاوی و مدلسازی به منظور شبیهسازی میزان انرژی الزم
برای کارخانه با توجه به عوامو مختلف نظیر وضعیت فعلی کارخانه ،دمای بیرون ،کهولت
کاتالیوزرها و  ...استفاده میکند.
مدیریت ایمنی
با توجه به ماهیت خطرناک محصوالت و مواد مورد استفاده در شرکتهای شیمیایی ،ضروری
است شرکتهای تولید کننده مواد شیمیایی از امنیت کارکنانشان ،شرکای زن یره تأمین و
مشتریانشان اطمینان پیدا کنند .این فرآیند در کو طول عمر محصول از تولید تا ذخیره ،انتقال و
استفاده نهایی ادامه مییابد .درحالیکه روغهای سنتی حفظ ایمنی محیط کار شامو رصد و
آزمون نمونهها بوده است ،تکنولوژیهای متصو که در انقالب صنعتی چهارم مورد استفاده لرار
میگیرند میتوانند به شرکت ها کمک کنند تا بطور پیوسته محصوالتشان را مورد رصد دائمی
لرار دهند .برای مثال ،رنگهای هوشمند میتوانند تکانها و لرزغها و یا سایر تغییرات را در
تانکرهای حاوی مواد شیمیایی حس کنند و به اپراتورها اخطار دهند تا ریسک تلفات انسانی و
یا مالی کاهش پیدا کند.
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شبیهسازی تولید
شرکتهای شیمیایی بطور روزافزونی از بصریسازی و سه بعدی و والعیت م ازی برای آموزغ
نیروی انسانی و کارکنان بخش نگهداری و تعمیرات استفاده میکنند .برای مثال شبیهساز آموزشی
زیمنس به اپراتورها ت ربه م ازیای از مولعیتهای مختلف را ارائه میدهد .آموزغ گیرندگان
میتوانند در طول محیط شبیهسازی شده حرکت کنند ،با ت هیزات کار کنند و مولعیتهای
خطرناک مختلف را به منظور توسعه ایمنی ت ربه نمایند .همچنین این افراد میتوانند
باهمکارنشان همکاری کرده تا عملکرد گروهی آنها توسط مدرسان لابو سن ش و رصد لرار
گیرد .همچنین اپراتورها میتوانند به دادههای والعی ای اد شده توسط سنسورها دست پیدا کنند.
پیشبینی تقاضا
شرکتهای شیمیایی میتوانند از طریق پیشبینی تقاضا و زمانبندی پاسخگو به سطحی از ررفیت
بهینه دست پیدا کنند .برای مثال ،شرکت ،BASFاز رویکرد تحلیوهای پیشبینانه برای پیشبینی
سطح تقاضا استفاده میکند .این شرکت از طریق ترکیب دادههای تاریخی شرکت و دادههای
التصادی میتواند سطح تقاضای خود را پیشبینی نماید .مدل پیشبینی عوامو بیرونی همانند
اذرات فصلی ،داده های التصادی سطح کالن برای مشتریان صنعتی در سطح ملی و منطقهای،
تغییرات لوانین و مقررات و عوامو درونی همانند استراتژیهای گسترغ شرکت ،اکتسابها و
ادغامها و  ...را با یکدیگر ترکیب میکند.
رشد کسب و کار
انقالب صنعتی چهارم نقشی تحولساز در صنایع مختلف بازی میکند و اذرات مستقیمی بر رشد
کسب و کار و زن یره ارزشی این صنایع میگ ارد .از یک طرف ،شرکتها میتوانند پیشنهادهای
جدیدی توسعه دهند و محصوالت و خدمات فعلیشان را از طریق تحقیق و توسعه در مواد
پیشرفته و محصوالت متمایز بهبود دهند .از سوئی دیگر ،تکنولوژیهای دی یتال شرکتهای
شیمیایی را لادر می کنند تا با نیازهای مشتریان و محصوالت سفارشی شده یکپارچه شده و
محصوالتی را با مدلهای کسبوکاری جدید توسعه دهند.
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تولید افزایشی برای آزمون و توسعه محصوالت جدید
تولید افزایشی که با عنوان پرینت سه بعدی نیز شناخت میشود از اطالعات بدست آمده دی یتالی
برای ساخت محصوالت فیزیکی استفاده میکند و به شرکتهای شیمیایی کمک میکند تا هزینه-
ها را در طول فرآیند تحقیق و توسعه کاهش دهند .تولید افزایشی به طراحان کمک میکند تا
راکتورهای شخصیشان را با تنظیمات هندسی مشخصی برای کنترل فرآیند شیمیایی درون
راکتورها طراحی کنند .به عنوان مثال ،محققان دانشگاه گالسگو ،راکتورهای پلی پروپیلن چاپ
شده با پرینتر سه بعدی را تولید کردند که می تواند جایگزین های ارزان لیمت برای راکتورهای
ضدزنگ باشد .این راکتورهای پالستیکی که در مقیاس آزمایشگاهی یا بزرگتر ساخته میشوند
همانند راکتورهای سنتی در دمای  150درجه سانتیگراد عمو میکنند و بطور بالقوه هزینههای
عملیاتی آزمایشگاههای شیمیایی را کاهش میدهد.
دستهبندی بر اساس اکوسیستم
در گزار شی که تو سط  pwcو در سال  2018منت شر شده ا ست با  1155مدیر کارخانه از 26
ک شور جهان م صاحبه شده و مدلی تو سعه داده شده ا ست که شرکتها را بر ا ساس بلو
دی یتالیشووان رتبهبندی میکند .بر اسوواس این چارچوب دسووتهبندی ،شوورکت در یکی از چهار
گروه زیر لرار میگیرند:
مبتدیان ،دنبال کنندگان ،نوآوران و لهرمانان .بر اساس این دستهبندی و دادههای بدست آمده از این
پژوهش ،چهار اکوسیستم شناسایی شده است که بر اساس آن هر یک از شرکتها در هر یک از این
اکوسیستمها جا نمایی میگردند .این چهار اکو سیستم عبارتند از :راهکارهای مشتری ،عملیات،
تکنولوژی و مردم .این چهار اکوسیستم در نهایت به عنوان چارچوبی برای ارزیابی سطح بلو
شرکتها در حرکت به سمت لهرمان دی یتال شدن مورد استفاده لرار میگیرد.
لهرمانان دی یتال مزیت رلابتیشان را باهماهنگ سازی و یکپارچه کردن این چهار اکوسیستم با
یکدیگر بدست میآورند .نقطه شروع برای حرکت به سمت لهرمان دی یتال شدن ای اد تعریف
مشخصی از چشم انداز و ارزغ پیشنهادی اکوسیستم بر مبنای شایستگیهای درونی بنگاه و
ارزیابی اکوسیستم شرکت میباشد .شکو زیر مدل بلو الیهای را برای حرکت به سمت لهرمان
دی یتالی را نشان میدهد.
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شکل  :12نقشه راه برای تبدیل شدن به قهرمان دیجیتال ()pwc, 2018

اگرچه انقالب صنعتی چهارم در حال رشد و توسعه سریع و در طول یک دهه گ شته مسیری
بدیع را برای انتقال به دنیای جدید در تولید معرفی کرده است ،اما تنها گروه کوچکی از شرکتها
در مولعیتی لرار دارند که بتوانند از مزیت رلابتی ناشی از آن بهره ببرند .این شرکتها که به آنها
لهرمانان دی یتال گفته میشود در تالشند تا در مسیری نوآورانه به توسعه لابلیتها و بازارهایشان
در عرصه انقالب صنعتی چهارم بپردازند.
برای فهم بهتر چشم اندازو لابلیت های لهرمانان دی یتال و اینکه چرا ان ها بطور بالقوه موفق
ه ستند ،ضروری ا ست تا عواملی مورد برر سی لرار بگیرند که این شرکتها بطور عادی
واجد آن هسوووتند و آن ها را از سوووایر شووورکتها جدا میکند .بر این اسووواس میتوان این
شرکت ها را مبتنی بر چهار الیه اکوسیستم دی یتال از سایرین جدا نمود .این چهار الیه که
در باال به آن ا شاره گردید چهار الیه ا صلی ک سب وکار ا ست که فعالیت های سازمانی را به
یکدیگر متصوووو می کند .در نهایت این چهار الیه من ر به ارتقا و پیشووورفت زن یره ارزغ
دی یتال خواهد گردید .هر یک از این چهار الیه نمایانگر خوشووه ای از فعالیتها اسووت که
برخی از آن ها در درون سووازمان رخ داده و برخی دیگر در بیرون از سووازمان .شووکو زیر
چهار الیه اکوسیستم را نشان میدهد.
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شکل  :13چهار الیه اکوسیستم دیجیتال ()pwc, 2018

اکوسیستم راهکارهای مشتری
در این گروه که به آن الیه مدل کسووب و کار و ارزغ مشووتری نیز گفته میشووود ،شوورکتها
مح صوالت و خدمات متنوعی را ارائه میدهند که میتوانند بهترین پی شنهادها را به م شتریان یا
م صرف کنندگان ارائه دهند .این م ساله از طریق شخ صی سازی ،سفار شی سازی ،ویژگیهای
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افزوده ،جر یان های درآ مدی خالق ،طراحی های نوآورا نه و نرمافزار های کاربردی ام کان پ یر
میگردد .این الیه همچنین شامو موجودیتها بیرونی ا ست که شرکت با یکپارچه سازی آنها
در راه حو هایش ارزغ بیشوووتری خلق میکند .لهرمانان دی یتال ،بطور پیوسوووته راه کارهای
پیشنهادی را ارتقا داده و تالغ میکنند تا از کانالهای مختلف یا بطور مستقیم از طریق شخص
ذالث با مشتریان ارتباس بگیرند.
اکوسیستم عملیات
این اکوسیستم که از آن با عنوان الیه توانمندساز و کارایی زن یره ارزغ نیز یاد میگردد ،شامو
فعالیتهای فیزیکی و جریان هایی اسووت که پشووتیبان اکوسوویسووتم راهکارهای مشووتری اسووت.
همچنین این الیه شامو تو سعه مح صول ،برنامهریزی ،منبعیابی ،تولید ،انبارداری ،ل ستیک و
خدمات اسوووت .همچنین هر شوووریک خارجی که جزئی از عملیات شووورکت میباشووود ،نظیر
تولیدکنندگان تحت لرارداد ،شرکای ل ستیک و دانشگاهیان جزئی از این اکوسیستم است.
اکوسیستم تکنولوژی
اکو سی ستم تکنولوژی ،اکو سی ستمی ا ست که پو ششدهنده معماری فناوری اطالعات و رابط
کاربری فناوریهای دی یتال و پشتیبانی و جهشهای تکنولوژیکی در اکوسیستمهای راهکارهای
م شتریان ،عملیات و مردم ا ست .این اکو سی ستم شامو برخی تکنولوژیهای ا سا سی انقالب
صنعتی چهارم همانند هوغ م صنوعی ،پرینت سه بعدی ،اینترنت ا شیاء صنعتی و سن سورها،
والعیت افزوده و م ازی و روباتها است.
اکوسیستم مردم
الیه توانمند ساز بعدی عر صه شای ستگیهای سازمانی و فرهنگ ا ست .نتایج برر سیها ن شان
میدهند که بی شتر شرکتهایی که بلو الزم برای تبدیو شدن به لهرمان دی یتال را دارند فالد
چشوووم انداز ،اسوووتراتژی و فرهنگ الزم برای حمایت از تبدیو شووودن به لهرمان دارند .این
اکوسیستم پوشش دهنده مهارتها ،تفکر و رفتار ،ارتباطات و منابع مهارتی است.
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جمعبندی

در این بخش تالغ گردید تا حوزه های کاربرد و زن یره ارزغ انقالب صووونعتی چهارم مورد
برر سی لرار بگیرد .اگرچه رویکردهای متنوعی به این م ساله میتوان اتخاذ نمود ،در این گزارغ
تالغ شد تا زن یره ارز شی انقالب صنعتی چهارم مبتنی بر تکنولوژیهای دخیو مورد برر سی
لرار بگیرند .همچنین حوزههای کاربرد در صنایع مختلف مورد برر سی لرار گرفت و حوزههای
اصلی پرکاربرد انقالب صنعتی چهارم در بخشها و صنایع مختلف مورد بررسی لرار بگیرد.
نتایج این بررسووی نشووان می دهند که انقالب صوونعتی چهارم برآمده از توسووعه تکنولوژی در
سی ستم های سایبر فیزیکی ا ست که از تبدیو دنیای فیزیکی به دنیای دی یتال شروع شده و در
یک مسووویر چرخشوووی به دنیای فیزیکی باز میگردد .این حلقه ،بیانگر یکپارچهسوووازی انواع
تکنولوژی هایی همانند ،تحلیو ،تولید افزایشوووی ،روباتیک ،هوغ مصووونوعی ،تکنولوژی های
شناختی ،مواد پی شرفته و والعیت افزوده ا ست که به یکدیگر مت صو می شوند و چرخه فیزیکی
به دی ی تال و دی ی تال به فیزیکی را کا مو میکن ند .جدول زیر این حل قه را همراه با
تکنولوژیهای تعبیه شده در آن نشان میدهد:
جدول  :2تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم
مراحل
فیزیکی به دیجیتال

تکنولوژیهای بالقوه
سنسورها و کنترلها
والعیت افزوده

دیجیتال

یکپارچهسازی سیگنال
بهینهسازی و پیشبینی
بصریسازی
محاسبات شناختی

دیجیتال به فیزیکی

تولید افزایشی
مواد پیشرفته
روباتیک اتوماتیک
طراحی و شبیهسازی دی یتال

منبع()Deloitte analysis
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با توجه به بررسیهای صورت گرفته میتوان گفت که اساس انقالب صنعتی چهارم در یکپارچه-
سازی تکنولوژیهای مختلف و اتصال آنها به منظور بهره-گیری در فرآیند تولید است .امروزه
بسیاری از کشورها و صنایع مختلف به سوی این انقالب در حرکت هستند و دولتها سیاست -
های تشویقی مختلفی را به منظور توسعه و کاربست این تکنولوژیها تدوین کردهاند .از سوئی
دیگر انقالب صنعتی چهارم اذرات بزرگی را بر محصوالت و خدمات گ اشته است .جدول زیر
نمایی کلی از این اذرات را نشان میدهد.
جدول  :3کاربردهای بالقوه انقالب صنعتی چهارم برای محصوالت
اثرات

کاربردهای بالقوه

ساخت محصوالت هوشمند

اضووافه نمودن سوونسووورها و اتصوواالت برای بهبود عملکرد
محصول یا ایمنی؛
اتصال به برنامههای موبایو برای بهبود ت ربه کاربری؛
ا ضافه نمودن مواد پی شرفته به مح صوالت موجود به منظور
عملکرد بهتر.

فراهمسازی دادههای تولید شده از
تکنولوژیهای هوشمند به عنوان یک
محصول یا خدمت

د ستر سی به داده و فراداده از طریق عملیات ک سبوکاری
موجود؛
توسووو عه یک پلتفرم برای مدیر یت داده های برآ مده از
محصوالت و شرکتهای متصو.

توسعه محصوالت و خدمات جدید

تو سعه سفار شی سازی از منظر هزینه به صرفه؛ نواری در
محصوالت جدید و هیبریدی از طریق تکنولوژیهای تولید
پیشرفته.

منبع()Deloitte analysis

فصل سوم :انقالب صنعتی چهارم استراتژی و سیاستها

استراتژیها و سیاستهای توسعه انقالب صنعتی چهارم در آلمان

آلمان به عنوان خوا ستگاه پیدایش انقالب صنعتی چهارم هیچ مرکز ا ستراتژیک سیا سیای که
توسعه دهنده انقالب صنعتی چهارم در این کشور باشد را ندارد ،اما بطور همزمان سازمانها و
ذینفعان مختلفی بر روی این موضووووع کار میکنند .این سوووازمان ها از یکدیگر جدا بوده و با
یکدیگر رلابت میکنند ،اما بهشدت به یکدیگر نزدیک هستند و باهم تعامو میکنند .بسیاری از
این فعالیت ها تحت نظارت م ستقیم دولت و نهادهای سیا سی لرار دا شته و برخی دیگر تو سط
شرکتهای بزرگ و منابع مالی شخصی آنها صورت میپ یرند.
نقش وزارتخانهها

در آلمان ،وزارتخانهها نقش ب سیار مهمی در گردهمآمدن بازیگران ،د ستر سی به ت هیزات و
حمایت های مالی و غیر مالی برای توسوووعه این انقالب بازی میکنند .این وزارت خانه ها با
تدوین لوانین ،استانداردها و تنظیمات فراملی در تالشند تا مسیر توسعه این انقالب را در آلمان
تسهیو نمایند .وزارتخانه های متعددی در آلمان وجود دارند که بطور مستقیم با فرایند توسعه
انقالب صنعتی چهارم درگیرند .جدول زیر نمایی کلی از این وزاتخانهها را نشان میدهد.
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جدول  :4وزارتهایی که مستقیما در سیاستهای انقالب صنعتی چهارم در آلمان دیگر هستند

وزارتخانه

حوزههای فعالیت

وزارت امور اقتصادی و انرژی دولت فدرال

حمایت از صنعت ،اتحادیهها و پلتفرمها

وزارت فدرال آموزش و پژوهش

حمایت از پژوهش

وزارت فدرال امور اجتماعی و کار

اشتغال

وزارت فدرال کشور

امنیت داده

وزارت فدرال زیرساختهای دیجیتال و

زیرساخت ،سیمکشی پهنای باند

حملونقل
وزارت فدرال دادگستری وحفاظت از حقوق

حفارت از مصرفکنندگان ،امنیت داده

مصرفکنندگان
منبع ()germany’s industry 4.0 strategy, 2016

شش وزارتخانه فدرال بطور مستقیم درگیر سیاستگ اری برای انقالب صنعتی چهارم هستند.
در سال  2010م لس فدرال آلمان یک کمیته ویژه برای جامعه دی یتال و اینترنتی ای اد نمود.
پس از آن دولت فدرال آلمان یک برنامه جامع  3ساله برای سالهای  2014تا  2017تدوین نمود
که در آن نکات کلیدی و نقاس استراتژیک به تفکیک برای هر وزارتخانه تدوین شده است.
همچنین برنامه  I40انقالب صنعتی چهارم با عنوان:

)industry 4.0 (I40

یک برنامه استراتژیک

است که توسط دولت آلمان طراحی شده و از طریق وزاتخانه های آموزغ و پژوهش و وزارت
امور التصادی و انرژی اجرا میگردد .هدف این برنامه استراتژیک تحریک تولید دی یتال از
طریق یکپارچهسازی محصوالت ،زن یره ارزغ و مدلهای کسب و کار است .همچنین این
برنامه با هدف حمایت از پژوهش و شبکه سازی بین بازیگران صنعت و همچنین استانداردسازی
توسعه یافته است.
برنامه سوویاسووتی  I40در بازه زمانی  10تا  15سوواله نوشووته شووده اسووت و مبتنی بر برنامه
اسووتراتژیک  2020دولت آلمان نوشووته شووده اسووت .برنامه سوویاسووتی  I40از یکپارچهسووازی
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سیستمهای سایبر فیزیکی و اینترنت اشیاء پشتیبانی میکند و هدف اصلی آن ارتقای بهرهوری
و کارایی و انعطافپ یری در فرآیندهای تولید و ر شد الت صادی ا ست .برنامه سیا ستی 140
دارای الیههای مختلفی همانند ،د ستورالعموها ،چ شم انداز و نقش راهبر برای دولت از طریق
وزارتخانهها و شوووکودهی به اسوووتراتژیها و تأمین سووورمایه .در این برنامه نقش ایده و
پیادهسووازی عملیاتی به بطور گسووتردهای توسووط صوونعت و بازیگران آکادمیک و اجتماعی
صوووورت میگیرد و از طریق آ کادمی علم و تکنولوژی( ،)Acatechپلتفرم  I40و هم کاری
سوویاسووتگ اران ان ام می شووود .تاکید اصوولی این برنامه بر توسووعه تکنولوژی و تغییرات
ساختاری صنعت بو سیلة بهبود اینترنت ا شیاء و سی ستمهای سایبر فیزیکی در فرآیندهای
صوونعتی اسووت .همچنین ،مدل تأمین مالی این برای اجرای این برنامه بر مبنای منابع عمومی
بوده و با هدفگیری پژوهش ،مراکز شایستگی 1و مشارکت صنعت تأمین میگردد.
تأمین مالی عمومی انقالب صنعتی چهارم در آلمان

بودجه این برنامه  200میلیون یورو است که توسط دولت تأمین مالی میگردد .وزارت آموزغ
و پژوهش دولت فدرال  120میلیون یورو برای توسوووعه فعالیت های پژوهشوووی و بررسوووی
طرحهای پیشنهادی در خصوص سیستمهای فناوری اطالعات برای سیستمهای سایبر فیزیکی،
اینترنت اشیاء و برنامه  .I40وزارت امور التصادی و انرژی با صرف بودجهای معادل  80میلیون
یورو مورف به فعالیت بر روی ا ستاندارد سازی و لاعدهگ اری ا ست .همچنین این وزارتخانه
مورف به توسعه برنامه های اتوماتیک سازی انقالب صنعتی چهارم و خدمات هوشمند است.
مخاطبان هدف -با تاکید بر کسبوکارها ،شرکتهای کوچک و متوسط و سیاستمداران

با هدف ارتقای دی یتالی شوودن فرآیندهای صوونعتی و تأمین دانش فنی برای گروههای هدف،
برنامه سوویاسووتی  I40شوورکتهای بزرگ ،کارآفرینان و شوورکتهای کوچک و متوسووط را در
بخش ها مختلف هدف لرار داده اسوووت .آکاتک ،وریفه دبیرخانه فعالیتهای مرتبط با برنامه را
داشووته و برنامه سوویاسووتی  I40توسووط ان من فدرال فناوری اطالعات ،ارتباطات و رسووانههای
1. Competence Centers
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جدید( ،)BITKOMفدراسوویون مهندسووی آلمان( )VDMAو ان من تولیدکنندگان الکترونیک و
الکتریک( )ZVEIبه اجرا گ اشته می شود .شکو زیر نمایی کلی از ساختار برنامه سیاستی آلمان
را در خصوص انقالب صنعتی چهارم نشان میدهد:1

شکل  :14ساختار برنامه سیاستی انقالب صنعتی چهارم در آلمان ( )industrie 4.0, 2017

پلتفرم  I40دارای چندین کارگروه مختلف است که راهکارهای عملیاتی مختلفی را توسعه میدهد
و توصیههای سیاستی مختلفی را در حوزههای استانداردها و استانداردسازی ،امنیت سیستمهای
شبکه شده ،چارچوبهای لانونی ،پژوهش و آموزغ ارائه میدهد .این کارگروهها به ترتیب
عبارتند از:


کارگروه معماری منابع؛



کارگروه استانداردها و استانداردسازی؛
1. http://www.plattform-i40.de/I40/ Navigation/EN/Home/home.html
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کارگروه امنیت سیستمهای شبکه شده؛



کارگروه تدوین چارچوب لانونی؛



کارگروه آموزغ؛

کمیته راهبری که شامو نماینده کسب و کار است توسعه دهنده استراتژی برای پیاده سازی فنی
یافتههای کارگروه ها اسوووت .گروه اسوووتراتژی ،که شوووامو نمایندهای از حاکمیت ،ان منهای
صنعتی ،دان شگاه ،اتحادیههای ک سب و کار و وزارتخانههای فدرال ا ست ،در تال شند تا رهبری
سیا ست گ اری را ان ام داده و دارای نق شی چندوجهی در خ صوص برر سی اذرات اجتماعی-
سیاسی انقالب صنعتی چهارم هستند.
همچنین این برنامه سیا ستی شامو ب ستههای مختلف حمایتی از شرکتهای کوچک و متو سط
ا ست که به عنوان زن یره ارزغ در این انقالب صنعتی فعالیت میکنند .این پلتفرم در یکی از
بزرگترین شبکه های صنعتی دنیا برای دی یتالی شدن صنعت پیاده سازی شده است .به منظور
تسریع فرآیند دی یتالی شدن شرکتها و استانداردسازی فرآیندها ،برنامه شبکه آزمایشگاههای
انقالب صوونعتی چهارم 1و شووورای اسووتانداردسووازی انقالب صوونعتی چهارم با هدف کمک به
شرکتها به منظور کسب استانداردهای الزم برای انقالب صنعتی  4را توسعه داده است .بطور
کلی پلتفرم  I40بر موارد زیر تمرکز میکند:
 ارائه یک پلتفرم برای ارتقای شووبکهسووازی و یادگیری توسووط بخشهای خصوووص وی
عاللهمند .برای مثال ،ارائه گرنت به شرکا به منظور دستیابی به دانش و ادبیات انقالب
صوونعتی چهارم .این وریفه از طریق نمایش نمونههای موفق پیرامون پلتفرم صووورت
گرفته و تالغ می شود کاربردهای مختلف انقالب صنعتی چهارم نمایش داده شود.
 ایفای نقش میان ی گری و هماهنگی در فرآیند ا ستاندارد سازی .پروژه  RAMI4که در
برنامه سیاستی  I40تعبیه شده است به همین منظور توسعه یافته است .همچنین پلتفرم
 I40در تالغ است تا میان پروژه م کور و شورای استانداردسازی هماهنگیهای الزم
را ای اد نماید.
1. https://lni40.de/en/
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 ح ما یت از اسوووتراتژی بینالمللی سوووازی؛ این پلتفرم تالغ میک ند تا با ای اد
سازوکارهای الزم فرآیند عقد لراردادهای همکاری را ت سهیو کرده و امکان د ستیابی
سازمان های آلمانی به سایر شرکا را در جهان میسر سازد.
استراتژیها و سیاستهای توسعه انقالب صنعتی چهارم در اتحادیه اروپا

در سال  2014کمی سیونی در اتحادیه اروپا در خ صوص لزوم تو سعه تکنولوژیهای دی یتال
(شووامو محاسووبات ابری ،داده های ح یم ،کاربردهای اینترنت در صوونعت ،پرینت سووه بعدی،
کارخانههای هوشمند و والعیت افزوده) در کشورهای عضو تشکیو گردید و بر اهمیت ارتقای
بهرهوری از طریق بازتعریف مدل های کسووب و کار و سوواخت محصوووالت و خدمات جدید
تاکید شد .در نهایت در بیانیه این ن ش ست که با عنوان سیا ست صنعتی اتحادیه اروپا منت شر
گردید  6اولویت ا صلی شنا سایی شد که سه اولویت م ستقیما به انقالب صنعتی چهارم ا شاره
دارد .این حوزههای اولویت دار عبارتند از :تولید پیشرفته مبتنی بر تکنولوژیهای اینترنت اشیاء
صووونعتی ،تکنولوژیهای توانمندسووواز کلیدی؛ همانند باطریها ،مواد هوشووومند و فرآیندهای
تولیدی با عملکرد باال و شبکههای هو شمند و زیر ساختها .هدف سیا ستی طرح شده در این
بیانیه کسب سهم  20درصدی تولید دی یتال از کو تولیدات اتحادیه اروپا در سال  2020است.
کمیسیون فوق سه هدف سیاستی زیر را به منظور توسعه تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم
طرح کرده است:


ت اریسازی سریعتر تکنولوژیهای تولید پیشرفته(انقالب صنعتی )4؛



کاهش کمبودهای سمت تقاضا برای محصوالت و تکنولوژیهای انقالب صنعتی 4؛



ارتقای مهارتها برای تولید پیشرفته؛

در سال  2016برنامه سیا ستی دیگری با محوریت تکنولوژیهای دی یتال در اتحادیه اروپا به
تصووویب رسووید که بر گ ار به صوونعت دی یتال و تغییرات تکنولوژی تولیدی تمرکز داشووت.
مهمترین ابزارهای تأمین مالی طرح شده در این گزارغ برای سرمایهگ اری در صنعت دی یتال
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شامو موارد زیر است:


 37میلیارد یورو سرمایهگ اری در نوآوریهای دی یتال؛



 500میلیون یورو تأمین مالی از صووو ندوق ات حاد یه ارو پا و  5میل یارد دالر از م نابع
کشورهای عضو به منظور توسعه هابهای نواری دی یتال؛



 6/7میلیارد دالر برای توسعه خطوس اولیه تولید لطعات الکترونیکی هوشمند؛

اهداف سیاست نوآری اتحادیه اروپا در توسعه انقالب صنعتی 4

با توجه به روندهای بهشووودت درحال رشووود در خصووووص دی یتالی شووودن تولید ،اروپا با
چالش های لابو مالحظه ای در خصووووص انقالب صووونعتی چهارم مواجه اسوووت .مهمترین
چالشهای پیش روی اتحادیه اروپا عبارتند از :سطح پایین سرمایهگ اری شرکتهای کوچک
و متو سط در تو سعه این تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی ،نیاز جدی به ا ستاندارد سازی و
سنجهای لاعدهگ اری در خ صوص دادهها ،لابلیت اتکا به دادهها ،ا ستانداردهای داده و انتقال
آن ها ،مو ضوعات امنیت داده و  .)...هدف سیا ستی اتحادیه اروپا در خ صوص انقالب صنعتی
چهارم عبارتست از:
ارتقا و بهبود رلابت پ یری اتحادیه اروپا در حوزه تکنولوژی های دی یتال و اطمینان از اینکه
همة شووورکتها در اروپا و بدون درنظر گرفتن بخش ،مولعیت و اندازه میتوانند از کو مزایای
نوآوریهای دی یتال اسووتفاده کنند( .)European Commission 2016: 7همچنین ابزارهای کالن
سیاستی زیر به منظور دستیابی به این هدف سیاستی تدوین شدهاند:


تقویت همکاریهای سیاسی؛



سرمایهگ اری در ررفیتها برای نواری؛



توسوووعه مهارت های نیروی انسوووانی در ارتباس با تکنولوژی های پیشووورفته از طریق
برنامههای آموزشی؛
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شکو زیر نمایی کلی از برنامه سیاستی اتحادیه اروپا در توسعه انقالب صنعتی چهارم را نشان میدهد:

شکل  :15طراحی سیاست اروپا برای انقالب صنعتی چهارم()European Commission, 2016

برنامه های طرح شده در شکو باال توسط اتحادیه اروپا برای ورودی به عصر دی یتال بطور
کامو تشریح شدهاند .در این برنامه به موارد زیر تاکید شده است:
 .1ایجاد هابهای نواری دیجیتال در سراسر اروپا
دانشگاه های پژوهش محور و مؤسسات عمومی پژوهشی باید در هابهای نواری دی یتال
توسعه پیدا کنند و صنعت را برای ان ام آزمایشها توانمند سازند .در نهایت این مساله من ر
به این خواهد شد که ریسک سرمایهگ اری شرکتهای کوچک و متوسط در پیوستن به
انقالب صنعتی چهارم کاهش پیدا کرده و باعث می شود تا این شرکتها از مزایای شبیهسازی
بهره مند گردند .عالوه بر این ،هاب های دی یتال باید بتوانند دسترسی به منابع مالی را تسهیو
کرده و خدمات ارتباس عمومی را برای شرکت ها فراهم آورند .منابع مالی توسعه این هابها
در افق زمانی  2020که توسط کمیسیون اروپا تأمین خواهد گردید معادل با  500میلیون
یورو خواهد بود.
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 .2توسعه و ایجاد شراکت عمومی-خصوصی
شراکت بخش عمومی و خصوصی عالوه بر اینکه میتواند منابع مالی الزم برای توسعه انقالب
صنعتی چهارم را در اروپا تسهیو نماید میتواند همکاری در تحقیق و توسعه را تسهیو نموده و
من ر به ارتقای توسعه لواعد و استانداردها گردد .بر اساس برنامه کمیسیون اروپا ،این شراکت
باید حمایت لویتری دریافت کند تا به یک چارچوب و اکوسیستم والعی به منظور یکپارچه-
سازی نوآوریهای صنعتی دی یتال تبدیو گردد( .) EC, 2016: 11به این منظور ضروری است تا
افق زمانی  2020مبلغ  5میلیارد یورو در حمایت از برنامههای نواری و پژوهش راهبردی شراکت
عمومی –خصوصی صورت بگیرد .به منظور دستیابی به این هدف یک گروه از پلتفرمها باید در
جست وی یکپارچهسازی تکنولوژیهای دی یتال از لبیو اینترنت اشیاء ،دادهها ح یم و
محاسبات ابری ،سیستمهای خودمختار و هوغ مصنوعی باشند .به این منظور  278میلیون یورو
به منظور توسعه پروژههای نوآورانه و پژوهشی مرتبط با تولید پیشرفته توسط کمیسیون اروپا
تأمین خواهد گردید(.)EC, 2014
 .3استانداردسازی
استانداردها هم در توسعه و هم در انتشار محصوالت ،خدمات و فرآیندها نقش دارد .استانداردها
توسعه محصوالت را تسهیو کرده ،زمان رسیدن به بازار را کوتاه نموده و سازگاری و لابلیت
همکاری بین بخشهای مختلف صنعت را تضمین میکند .کمیسیون مورف است اهمیت
موضوع را بررسی و باز سازماندهی نماید و تمرکز جدیای بر تالغهایی نماید که مرتبط با
حوزه انقالب صنعتی  4است .هدف اول این است که ابتدا به لحاظ استراتژیک تمرکز شود و
سپس یک مکانیسم مناسب برای روند تحقق ای اد شود .با توجه به جهت گیری استراتژیک
استاندارد سازی ،کمیسیون پنج زمینه را تعیین کرده است که باید برای این تالغها مهم باشد:
اینترنت نسو پن م ،محاسبات ابری ،اینترنت اشیاء ،تکنولوژیها داده و امنیت سایبری؛
 .4تکنولوژیهای درحال ظهور و آینده
برنامه سیاستی تکنولوژیها آینده و درحال رهور توسط  DG CONNECTای اد شده است .این
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برنامه که به عنوان بخشی از برنامه علوم عالی در افق زمانی  2020اروپا است تا فعالیتهای
تأمین مالی را از طریق دانشگاهها و تسهیالت پژوهشی و همچنین شرکتهای با فناوری سطح
باال جهتدهی نماید .هدف در این برنامه این است که این تأمین مالی به عنوان مشولی برای
پیادهسازی تکنولوژیهای جدید رادیکال لرار گیرد .بودجه این برنامه معادل با  2.6میلیارد یورو
است.
جدول زیر سرمایه گ اری تخمینی برای دی یتالی کردن صنایع اروپایی را نشان میدهد:
جدول  :5سرمایهگذاری برای دیجیتالی کردن صنایع اروپایی

2020/2016

اتحادیه اروپا

کشورهای عضو

صنعت

هابهای نواری دیجیتال

 500میلیون یورو

 5میلیارد یورو

 17میلیارد

شراکتهای بخش عمومی -

 4میلیارد یورو

نزدیک به  1میلیارد یورو توسعه

یورو

ت هیزات الکترونیک و سیستمها

خصوصی

برای شراکتهای اروپایی)
سیاستهای ملی/استراتژیهای

 15میلیارد یورو ( برنامههای

دیجیتالیسازی

سیاستی ملی)

پروژه مشترک اروپایی بر روی

 300میلیون یورو

 1میلیارد یورو از طریق کشورهای

الکترونیک

توسعه ت هیزات

عضو (برای مثال ،فرانسه ،آلمان،

الکترونیک و سیستمها

هلند ،ایتالیا و بریتانیا)

 5میلیارد یورو

برای شراکتهای
اروپایی
منبع (Comission, 2016

)European

استراتژیها و سیاستهای توسعه انقالب صنعتی چهارم در فرانسه

در طول سالهای اخیر صنعت فرانسه با بحران شدید رلابتپ یری روبرو بوده است .به منظور
مواجهه با این بحران ،دولت مرکزی فرانسه برنامهای را با عنوان "فرانسه صنعتی جدید" در
سپتامبر  2013آغاز نمود .به منظور یکپارچه سازی کنشگران متعدد سیاسی در این برنامه که با
عنوان برنامه اتحاد در صنعت برای آینده شناخته میشود ،دولت فرانسه تمرکز خود را بر انقالب
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صنعتی چهارم لرار داده است .این اتحاد شامو شرکتها ،دانشگاههای علوم و مهندسی ،سازمان-
های پژوهشی و شورای ملی صنعتی میگردد .هدف ،همکاری با یکدیگر بر پروژهها و توسعه
راهکارهایی به منظور بازساختاردهی مدل صنعتی فرانسه از طریق دی یتالی شدن است .این
برنامه بر  5پایه استوار شده است:


توسعه تکنولوژیهای آینده؛



حمایت از شرکتها در فاز انتقال به عصر دی یتال؛



آموزغ نیروهای کاری؛



ارتباطات عمومی؛



تقویت همکاریهای جهانی و اروپایی؛

از سال  2013تا پایان  2015نزدیک به  1.9میلیارد دالر سرمایه از بخش عمومی گردآوری گردید
که عمده آن با هدف توسعه تکنولوژیهای آینده جمعآوری شده است .اهداف اصلی این برنامه
شامو موارد زیر است:


دی یتالیسازی ،م ازیسازی و اینترنت اشیاء؛



روباتیک و والعیت افزوده؛



تولید افزایشی( پرینت سه بعدی)؛



رصد و کنترل؛



مواد کامپوزیتی ،مواد جدید و مونتاژ؛



اتوماتیکسازی و روباتیک؛



کارایی انرژی؛

در کنار توسعه تکنولوژیهای آینده ،پایه دوم( حمایت از شرکتها در افزایش انتقال به عصر
دی یتال) نیز مورد توجه لرار گرفته و سیاستهای مشخصی در خصوص آن طراحی شده است.
برای مثال ،شرکتهای کوچک و متوسط در فرآیند مدرن سازی و بازساختاربندی مورد حمایت
لرار میگیرند.
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اساسا ،شرکتهای فرانسوی دسترسی بسیار خوبی به تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطی دارند ،اما
از این تکنولوژیها بطور محدودی استفاده میکنند .در پایان سال  99 ،2013درصد از شرکتهای
فرانسوی دسترسی گستردهای به اینترنت و زیرساختهای اطالعاتی داشتند ،اما فقط  64درصد
از آنها وبسایت داشتند و تنها  25درصد از آنها از طریق اینترنت به خرید و فروغ کاال
میپرداختند.
از سوئی دیگر برنامه سیاستی انتقال دی یتال در سال  2012با هدف حمایت از شرکتهای
کوچک و متوسط در اکتساب کاربردهای تکنولوژیهای دی یتال و هم یکپارچهسازی این
تکنولوژیها در تولید به منظور ارتقای رلابت پ یری توسط دولت فرانسه طراحی گردید.
استراتژیها و سیاستهای توسعه انقالب صنعتی چهارم در ایتالیا

بیشتر صنعت تولیدی ایتالیا در بخش شمالی کشور لرار گرفته است و تفاوتهای بسیار بزرگی
از منظر رلابت پ یری صنایع به بخش جنوبی آن دارد .اگرچه بیشتر صنایع اصلی ایتالیا در ناحیه
شمالی لرار دارند ،اما فقط تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ این نواحی واب سته به فناوری
اطالعات هستند .با این وجود ،وزارت توسعه التصادی ایتالیا برنامه استراتژیک مدونی به منظور
هماهنگی ،توسوعه و تأمین مالی انقالب صونعتی چهارم تدوین نموده اسوت .در این برنامه یک
پلتفرم جامع برای توسعه انقالب صنعت چهارم در ایتالیا طراحی شده است که تالغ میکند تا
وزارتخانههای ذیربط ،دانشوووگاههای پیشووورو ،مراکز پژوهشوووی ،ان منهای کسوووبوکار و
اتحادیه های کارگری را به یکدیگر متصوووو کرده و یکپارچه نماید .هدف اصووولی این پلتفرم،
فعال سازی و تسهیو فرآیند انتقال به عصر دی یتال است .برنامه ملی ایتالیا در خصوص انقالب
صنعتی چهارم در افق زمانی  2020-2017دارای  4نقطه عطف ا ستراتژیک ا

ست ( Ministero

:)dello sviluppo economico, 2017


سرمایهگ اری در نواری :تحریک سرمایه بخش خصوصی در معرفی تکنولوژیها ،انقالب
صنعتی چهارم و رشد هزینه کرد در تحقیق و توسعه و نواری؛



بهبود زیرساختها :تدارک زیرساخت های کافی شبکه ،اطمینان از امنیت داده و حفارت از
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دادهها ،همکاری در ای اد استانداردهای لابلیتهای همکاری جهانی؛


آموزغ و پژوهش :ساخت مهارت ها از طریق آموزغ و توسعه پژوهش و صندوقهای
تأمین مالی؛



آگاهی و حکمرانی :توسعه دانش در تکنولوژیهای بالقوه انقالب صنعتی چهارم و اطمینان
از اینکه اهداف تبیین شده بدست آمدهاند.

مهمترین جنبه در خصوص روغهای تأمین م الی انقالب صنعتی چهارم در برنامه ایتالیا در
مقایسه با آلمان استفاده از مشوقهای مالیاتی و فرصتهای استهالک است .شرکتها میتوانند
با خلق ارز در تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم تا  250درصد ارزغ خلق شده را بفروغ
برسانند .همچنین در این برنامه شرکتها امکان استفاده از اعتبارهای مالیاتی برای هزینه کرد
تحقیق ،توسعه و نواری بین  25تا  50درصد را دارا میباشند .این مقدار میتواند بین  5تا 20
میلیون یورو ارتقا پیدا کند .همچنین مشوقهای مشابهی بطور اختصاصی برای استارتاپهای
نوآور طراحی شده است تا بتوانند از پس مشکالت مالی در طول دوره ج ب سرمایه برآیند.
در جدول زیر تالغ شده است تا نمایی کلی از سیاست کشورهای مختلف در خصوص توسعه
انقالب صنعتی چهارم ارائه گردد:

کشور

فرانسه

عنوان
برنامه

Alliance
pour
l'Industri
e du Futur

مخاطبان

مدل تأمین

هدف

مالی
ترکیبی از

تمرکز

اهداف

ارائه مشوق-

مدرنسازی تولید

صنایع

بودجه

نتایج بدست
آمده
تأمین وام

های مدرن-
سازی به
صنایع
کوچک و

در فرانسه و
ابزارهای تولیدی
و همچنین
حمایت از

اروپایی و
کارخانههای
تولیدی و
شرکتهای

ابزارهای
عمومی
تأمین مالی
عمومی

حدود 10
میلیارد دالر
از منابع
بخش

برای 800
شرکت،
حمایت از
3400

متوسط؛
توسعه برنامه
پیشنهادهای

استفاده و
یکپارچهسازی
تکنولوژیهای

کوچک و
متوسط با
بلو فناوری

همانند وام
و مشوق-
های

عمومی ،و
حمایت
بخش

شرکت به
منظور
توسعه تولید

مالی؛
نمایش

دی یتال به منظور
انتقال شرکتها

به منظور
انتقال به

مالیاتی با
سرمایه-

خصوصی در
تأمین مالی؛

مدرن،
شناسایی

پروژههای

و مدلهای

دنیای

گ اری

بیش از 300
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کشور

عنوان
برنامه

مخاطبان

مدل تأمین

هدف

مالی

دی یتال؛

خصوصی
در تحقیق
و توسعه و

متخصص و
درگیرسازی
بیش از 18
منطقه در
فرآیند؛

تمرکز

اهداف

آزمایشی؛
توسعه
تکنیکهای

کسب و کار به
عصر دی یتال به
منظور خلق

تولید پیشرفته

منبعی جدید

خطوس

برای رشد

تولیدی؛

بودجه

نتایج بدست
آمده

التصادی
نواوریهای
تکنولوژیک بر
مبنای پایههایی
از لبیو

آلمان

سوئد

Plattform
Industrie
4.0

Produktio
n 2030

یکپارچهسازی
افقی در سراسر
شبکههای
ارزغ،
مهندسی
فرآیند،
یکپارچهسازی
عمودی شامو
جنبههای امنیتی
و مالحظات
مربوس به راه-
های جدید کار
و آموزغ؛

توسعه
رهبری و
مهارتها در
تولید پایدار

به حرکت راندن
تولید دی یتال از
طریق ارتقای
دی یتالیسازی و
اتصال درونی
محصوالت،
زن یره ارزغ و
مدلهای کسب
و کار؛
حمایت از
پژوهش ،شبکه-
سازی شرکای
صنعتی و
استانداردسازی؛

کاهش نرخ
جدایی
صنعت،

تولید کننده-
ها،
شرکتهای
کوچک و
متوسط و
سیاست-
گ اران

اطمینان از اینکه
سوئد در سال
 2030به تولید
پایدار از طریق

مؤسسات
پژوهشی،
دانشگاهها و
شرکتها/
شرکتهای

تکنولوژیهای

کوچک و

دی یتال دست
یابد

متوسط و
حوزه
خدمات

انتقال یافته-
های
پژوهشی به
عرصه

ترکیب
ابزارهای
تأمین مالی
عمومی با

 200میلیون
یورو از
وزارت

منابع مالی
بخش
خصوصی؛

آموزغ
وزارت
التصاد؛

کاربرد،
توسعه
معماری
منابع و
اجرای پلتفرم
 I4با 150
عضو؛

تأمین مالی از
بخش

 25میلیون

تأمین مالی 30

عمومی و
تأمین مالی
اشتراکی از
طریقصنعت،
بطوریکه
دست کم 50
درصد از
هزینه پروژه-
ها از این
منابع تأمین
گردد

یورو از
طریق
VINNOVA

برای سال
-2013
 ،2018و
مابقی توسط
صنعت در
حدود 25
میلیون یورو

پروژه ،شامو
 150کسب و
کار ،تأسیس
مدرسه دکتری
و تأمین مالی
از طریق
ابزارهای تأمین
مالی اشتراکی
از طریق
صنعت؛
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کشور

عنوان
برنامه

تمرکز
شتاب دهی به
توسعه
تکنولوژی-
های
ارتباطات و

هلند

Smart
Industry

اطالعات در
تولید و تطابق
با زن یره
ارزغ کسب
و کار؛
سرمایهگ اری
بر دانش
موجود؛
تمرکز بر
موضوعات
پژوهشی برای
بخشهای
جدید و توسعه
محصوالت

ایتالیا

Intelligent
Factory
Cluster

(تولید پایدار،
تولید تطابق-
پ یر ،تولید با
عملکرد باال؛
حمایت از
انتقال
تکنولوژی ،به
اشتراکگ اری
دانش و
زیرساخت؛

اهداف

اطمینان از اینکه
شرکتهای
هلندی برای
تغییرات
تکنولوژیک آماده
هستند

توسعه و پیاده-
سازی استراتژی-
های مبتنی بر
پژوهش و
نواری ،هدایت
صنایع ایتالیایی به
تولید محصوالت
دی یتال،
خدمات،
فرآیندها و
تکنولوژیهای
مدرن؛

مخاطبان

مدل تأمین

هدف

مالی

اجتماعات
کسب و کار،
تمرکز ویژه
بر صنایع با
سطح
فناوری باال،
بخشهای
شیمیایی،
غ او
کشاورزی و
ل ستیک

کارخانههای
هوشمند؛
شرکتهای
بزرگ؛
شرکتهای
کوچک و
متوسط؛
دانشگاهها؛
مراکز
پژوهشی و
...

بودجه

ترکیب
تأمین مالی

حدود 25

عمومی از
کشورهای
عضو
اتحادیه
اروپا با
همکاری

میلیون یورو
برای سال
2017-2014
از طریق
تأمین مالی
اشتراکی از

صنایع
هلندی

صنعت؛

تأمین مالی
از بخش
عمومی؛
تأمین مالی
از بخش
خصوصی؛

نتایج بدست
آمده
راه اندازی 10
آزمایشگاه که
تا سال 2016
به 14
آزمایشگاه
رسیده است؛
هر آزمایشگاه
تخصصی
درآمدی
حدود
250هزار یورو
تا  4میلیون
یورو در سال
ای اد کردهاند؛

 45میلیون
یورو تأمین
مالی؛
 34میلیون
یورو از
بخش
عمومی و 11
میلیون یورو
از بخش
خصوصی؛
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درسهایی از سازمانهای بزرگ و استارتاپها
ABB

یک تأمین کننده پیشووورو در

حوزه روبوواتهووای صووو ن ع تی و
نرمافزارهووای روبووات ،ت هیزات و
راه کار های صووونعتی اسوووت .این
شرکت در  53ک شور دنیا شعبه دا شته و بیش از  400هزار روبات را ن صب کرده ا ست .این
شرکت تا پایان سال  2015به بیش از  35میلیارد دالر د ست پیدا کرده و به عنوان یک شرکت
تکنولوژی بنیان در حوزه نیرو و اتوما سیون شناخته می شود .مدل درآمدی این شرکت فروغ
مستقیم محصوالت و دریافت برای خدمات است.
راهکارها
 ABBبا چشمانداز ارائه راهکارهای مختلف به صنایع یکپارچه تالغ میکند تا اینترنت اشیاء،
افراد ،خدمات و روبات ها را با یکدیگر یکپارچه سازد .یکی از مهمترین راهکارهای ارائه شده
توسط این شرکت ارائه تکنولوژیهایی است که به سادگی لابلیت دسترسی و یکپارچهسازی در
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سرتاسر کارخانه را داشته و یا میتواند در یک ناحیه تولیدی مورد استفاده لرار گیرد .روباتیک
 ABBبه شرکتها کمک میکند تا موانع ورود به دنیای تولید دی یتال را از طریق ارتقای ساده-
سازی ،یکپارچهسازی و همکاری روباتها و انسانها کاهش دهد.
ABB Decathlon Services

و

servicePort

دو راهکار اصلی

ABB

برای تحلیوهای آنی و

اتوماتیک فرآیندهای صنعتی هستند.
سن ش و بهینهسازی همة مراحو فرآیندی و پارامترها؛
کار همکارانه میان تعداد زیادی از دپارتمانهای یک شرکت؛
یکپارچه سازی داده از منابع مختلف و متعدد داده

(همانندCRM, DCS ،

(ERP,؛

در دسترس بودن آنالین و امن همة دادهها و تحلیوها

؛

محصوالت و خدمات
روباتهای صنعتی :ارائه بیش از  50نوع روبات صنعتی در ابعاد و
وزنهای مختلف و با کارکردهای متفاوت.
کنترلگرها :کنترلگر روباتها که توسط  ABBارائه میشوند لابلیت
کنترل حرکات بهشدت کوچک ،سریع ،و لابو برنامهریزی روباتها
را دارند .در حال حاضر این شرکت  6کنترولر مختلف را تولید و به فروغ میرساند.
نرم افزارهای روبات :در حال حاضر این شرکت بیش از  13نرمافزار کاربردی به همراه پلتفرم
توسعه نرمافزار برای روباتها را توسعه میدهد .برخی از این نرمافزارها عبارتند از :نرمافزار
مونتاژ ،نرمافزار برغ ،نرمافزار ماشینکاری ،پالستیک و . ...
حوزههای عملکرد
 ABBبه بخش های صووونعتی مختلفی همانند صووونایع خودروسوووازی،
الکترونیک ،غ ا و دارو ،صنایع ریختهگری ،ب ستهبندی ،پال ستیک ،صنایع
چوبی و  ...خدمت ارائه کرده است.

www.arburg.com
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آربورگ یک شرکت آلمانی در حوزه تولید محصوالت پالستیکی شخصیسازی شده است.
تقاضا برای این محصوالت پالستیکی در صنعت بطور روزافزونی در حال رشد است .تولید
دسته های کوچک بدون کاهش کارایی یک چالش اساسی محسوب میگردد .ترکیب لالبگیری
تزریقی ،تولید افزایشی و تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم میتواند تولید محصوالت
سفارشی را در اندازههای بزرگ از منظر التصادی توجیهپ یر نماید .این شرکت در حال حاضر
بیش از  2500پرسنو در آلمان و  500نفر در سرتاسر جهان دارد .همچنین درآمد این شرکت تا
پایان سال  2017معادل با  700میلیون یورو بوده است.
راهکارها
راهکارهای ارائه شده توسط آربورگ برای تولید اجزای پالستیکی در صنایع مختلفی همانند
خودروسازی ،ارتباطات ،تکنولوژی پزشکی و بستهبندی مورد استفاده لرار میگیرد .این شرکت
با استفاده از تکنولوژی های انقالب صنعتی چهارم شامو تولید افزایشی و اینترنت اشیاء به سایر
صنایع در تولید لطعات پالستیکی در ابعاد باال راهکار ارائه میدهد.
سلولهای تولیدی اتوماتیک و شبکهشده به یکدیگر؛
تولید افزایشی و ماشینهای لالبگیری تزریقی؛
روباتهای شش محوره و گردآوری دادهها در محیط امن؛
یکپارچهسازی تبلت ،موبایو و ت هیزات شخصی با فضای ابری ذخیره دادهها و دستگاهیهای تولید؛
محصوالت و خدمات
ماشینهای قالبگیری تزریقی :این ماشینها شامو طیف وسیعی از
تکنولوژیهای لالبگیری هیدرولیکی ،هیبریدی ،الکتریکی و عمودی
هستند که توسط آربورگ برای صنایع مختلف ارائه می-شوند.
تولید افزایشی :تکنولوژیهای ارائه شده توسط شرکت آربورگ به سایر صنایع کمک میکنند تا
بتوانند به طیف وسیعی از انتخابهای مختلف برای تولید افزایشی دست پیدا کنند.
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پروژههای کلید در دست :سلولهای تولیدی اتوماتیک که ترکیبی از سیستمهای روباتیک و
ماشینی است میتواند توسط آربورگ به عنوان یک خدمت به سایر شرکتها در نقاس مختلف
جهان ارائه و راهاندازی شود.
خدمات مشاوره انقالب صنعتی چهارم :متخصصان این شرکت در هر نقطه از زمان و در بیش
از  50نقطه از جهان آمادهاند تا خدمات مشاورهای در خصوص انتقال صنایع به انقالب صنعتی
چهارم را ارائه نمایند.
حوزههای عملکرد
آرگبورگ به صنایع مختلفی همانند پزشکی ،بستهبندی،
خودروسازی و صنایعی که در آنها لطعات پالستیکی شخصی

www.kistler.com

سازی شده وجود دارد خدمت ارائه میدهد.
کیستلر ،به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در ارائه تکنولوژیهای سن ش پویا برای سن ش
فشار ،نیرو ،گشتاور و شتاب است که با ارائه خدمات مختلف به مشتریان صنعتی به آنها در
بهبود محصوالتشان و ارتقای کارایی فرآیند تولیدی کمک میکند .این شرکت بیش از  60مقر
در سرتاسر دنیا داشته و تا پایان سال  2016توانسته است  400میلیون دالر درآمد کسب کند.
راهکارها
کیستلر یکی از دنبال کنندگان استراتژی اینترنت اشیاء است که به عنوان یک تأمین کننده لطعات
و سیستم در یک م موعه راهکار یکپارچه فعالیت میکند .در کارخانه هوشمند کیستلر ،منابع
تولیدی همانند سیستمهای مونتاژ و تولیدی توسط یک پلتفرم یکپارچه تقاضا را کنترل و فرآیندها
را بهینه میکند:
دردسترسپ یری و یکپارچهسازی همة دادههای مهندسی ،تولید و زن یره ارزغ؛
مدیریت موذر دادهها و تحلیو آنها؛
برچسب گ اری و کدگ اری اختصاصی برای همة لطعات؛
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سن ش و بهینهسازی همة پارامترها و مراحو پردازغ؛
تحلیو خودکار و آنی فرآیندها؛
راهکارهای مبتنی بر والعیت افزوده؛
محصوالت و خدمات
سنسورها :کیستلر یکی از شرکتهای پیشرو در تولید سنسورهای صنعتی شامو سنسورهای
نیرو ،فشار ،گشتاور ،شتاب ،سیگنال و  ...است.
سیستمها :کیستلر بیش از  30نوع سیستم متفاوت را در غالب یک پلتفرم یکپارچه به مشتریان
خود ارائه میدهد .برخی از این سیستمها عبارتند از :سامانه اکتساب داده ،رصد فرآیندها با
تکنولوژی  ،ComoNeoسامانه تحلیو دادههای ترافیک ،تست موتور الکتریکی ،سامانه سن ش و
اندازهگیری دادههای سنسورها و . ...
حوزههای عملکرد
محصوالت و خدمات شرکت کیستلر بهطور گستردهای در
صنایع مختلف کاربرد دارد .اما میتوان به صنایع خودروسازی
و تست خودرو و همچنین کنترل صنایع از طریق تولید سنسورها

www.bossard.com

در کارخانهها اشاره نمود.
بوسارد ،یکی از شرکتهای پیشرو در توسعه و راهاندازی کارخانههای هوشمند در جهان است.
این شرکت مشتریانش را لادر می سازد تا صاحب یک کارخانه هوشمند شده و در بازار رلابتیشان
به برتری دست پیدا کرده و برند و محصوالتشان را بهبود دهند .درآمد خالص این شرکت تا
پایان سال  2017نزدیک یک میلیارد دالر بوده و با بیش از  2000نفر پرسنو در بیش از  70نقطه
از جهان فعالیت میکند.
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راهکارها
ترکیب هوشمندی کسبوکار با پلتفرم کارخانه هوشمند؛
دی یتالیسازی فرآیندهای تولیدی؛
پشتیبانی از جریان کاالها تأمین کننده تا خط تولید؛
داده کاوی و یادگیری ماشین؛
بهینهسازی جریان کاالها و محصوالت؛
ابزارهای مبتنی بر فضای ابری برای مشتریان(خدمات مشتریان)؛
سیستمهای هوشمند رصد فرآیندها و بهینهسازی خودکار؛
محصوالت و خدمات
سیستمهای ل ستیک کارخانههای هوشمند :این سیستمهای شامو م موعهای از ابزارها و
تکنولوژیهای منحصر بفرد در توسعه سیستمهای ل ستیکی در کارخانههای هوشمند است .این
ابزارها عبارتند از:
جعبههای هوشمند :جعبههایی که بطور پیوسته میان سطح موجودی فعلی و
تقاضای تولید ارتباس برلرار میکند)؛
برچسبهای هوشمند :این برچسبها همة اطالعات مرتبط با محصول و
مولعیت آنی آنها را نشان میدهد.
کارتهای هوشمند :این کارتها سیستمهای کارت کانبان را با تکنولوژیهای
 RFIDترکیب کرده و پیادهسازی فرآیندهای تولیدی را ساده میکنند.

حوزههای عملکرد
محصوالت بوسارد تا کنون در  70کشور دنیا و در صنایع مختلفی همانند خودروسازی ،راهآهن،
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تولید ماشینهای سنگین برفروبی ،تولید سیم و کابو(کوماکس) و
 ...توسعه داده شده است .این شرکت به دلیو ارائه راهکار در
ل ستیک و سیستمهای ل ستیکی به صنعت خاصی محدود نبوده
و طیف وسیعی از کارخانههای هوشمند در حوزه مشتریان این

www.symantec.com

شرکت هستند.
سیمنتک ،یکی از شرکتهای پیشرو در عرصه امنیت اطالعات و امنیت اطالعات است .این
شرکت آمریکایی که در کالیفرنیا والع است جز  500شرکت برتر دنیا بوده و تا پایان سال 2017
نزدیک به  4میلیارد دالر درآمد داشته است .این شرکت که بیشتر با توسعه نرمافزارهای امنیتی
برای کامپیوترهای شخصی شناخته میشود ،در سال  2012وارد بازار انقالب صنعتی چهارم
گردید .سیستم های کنترل تولید ،امنیت سایبری و حفارت از اطالعات م موعهای از فعالیتها
و خدمات این شرکت برای صنایع مختلف است .مدل درآمدی این شرکت مبتنی بر فروغ
مستقیم و نسخه آزمایشی است.
راهکارها
خدمات امنیت سایبری :رصد ،شبیهسازی ،سیستمهای هوشمند مقابله با خطر و ...
حفاظت از خطرات :حفارت از خطرات وجمالت سایبری؛حفارت یکپارچه از سرورها و مراکز
داده؛ مدیریت مبتنی بر فضای ابری در مراکز داده ،درگاهها و ...؛
حفاظت از اطالعات :سیستمهای حفارت یکپارچه از دادهها؛ حفارت ابری برای امنیت
اپلیکیشنهای موبایو؛
محصوالت و خدمات
محصوالت این شرکت در حوزه انقالب صنعتی چهارم شامو م موعهای از نرمافزارهای امنیت
داده و اطالعات به شرح زیر میباشد:
امنیت سیستمهای کنترل صنعتی؛ نرمافزار حفارت از ت هیزات صنعتی ،شبکهها و مدیریت
سیستمها شامو ت هیزات خودکارسازی ،کنترلگرهای لابو برنامهریزی و روباتهای صنعتی؛
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سیستمهای امنیت سایبری؛ شامو م موعه نرمافزارهای حفارت اطالعات و دادهها در برابر
ویروسها و حمالت سایبری؛
مدیریت تجهیزات اینترنت اشیاء و سیستمهای تعبیه شده :وجود دستگاههای مختلف همانند
موبایو ،تبلت و ت هیزات کنترلی در کارخانه های هوشمند ،خطر حمالت سایبری به و از بین
رفتن دادهها و اطالعات را در کارخانه افزایش میدهد .سیستمهای یکپارچه و امن این شرکت
به منظور اجتناب از این مساله و مدیریت کو زن یره ارزغ تولید یک کارخانه تولید شدهاند.
حوزههای عملکرد
محصوالت و خدمات این شرکت در حوزه امنیت کارخانههای
هوشمند و امنیت سایبری در بیش از  50کشور دنیا و در صنایع
مختلفی همانند خودروسازی (وولو و بنز) ،ساخت هواپیما
(ایرباس و بوئینگ) ،کشاورزی و سالمت بفروغ رسیده است.

www.bcn3dtechnologies.com

این شرکت ،یکی ازتولیدکنندگان پیشرو پرینترهای سهبعدی
صنعتی در جهان است که در کشور اسپانیا و الع شده است .این شرکت فعالیت خود را در سال
 2012آغاز نمود و به عنوان یک شرکت زایشی دانشگاهی از دانشگاه پلیتکنیک کاتالونیا شناخته
میشود .چشم انداز ان شرکت تغییر تولید سنتی از طریق مهیا ای اد ت هیزات هوشمند به منظور
تولید بهرهورتر است .محصوالت این شرکت تا کنون به  57نقطه از دنیا صادر شده و توانسته
است تا پایان سال  2017بیش از  20میلیون دالر درآمد کسب کند.
راهکارها
تولید نمونههای اولیه و مدلهای مفهومی از؛
ت هیزات و دستگاههای منعطف با مصارف صنعتی؛
سیستم یکپارچه تولید و لابلیت ارتباس پیوسته با CAD؛
استفاده از پلیمرهای امن به عنوان ماده مورد استفاده در پرینت با منشأ
ارگانیک و لابو بازیافت؛
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محصوالت و خدمات
پرینترهای رومیزی سه بعدی :این پرینترها در  2نوع مختلف بانامهای
 Sigmaو  Sigmaxارائه میشود.
نرمافزار  : CURAاین نرم افزار برای استفاده از پرینترهای سهبعدی که
توسط این شرکت تولید شده اند مورد استفاده لرار می گیرد .این نرم -
افزار دارای یکی رابط کاربری بسیار ساده است که برای تازهکاران و افراد حرفهای لابو
استفاده می باشد .در این نرم افزار همة مدل ها طراحی و سپس به پرینترها فرستاده شده و
مدلساز ی ان ام میگردد .تجهیزات جانبی پرینتر :این شرکت همة لطعات و لوازم جانبی
پرینترهای سه بعدی شامو پردازشگرها ،مواد خام ،کابو های اتصال ،پیچ ها و  ....را تولید و
در اختیار مشتریانش لرار میدهد.
حوزههای عملکرد
مهمترین کاربردهای این پرینترها در ساخت نمونه اولیه
محصوالت صنعتی است .صنایع خودروسازی و پزشکی در زمره

www.aventics.com

مهمترین و اصلیترین مشتریان این شرکت هستند.
تولید لطعات کوچک و بسیار کوچک در صنعت یکی از چالشهای روزمره صنایع امروز است.
تولید این لطعات مستلزم وجود ت هیزات و دستگاههای منعطف و هوشمند است .اونتیکس،
یکی از شرکتهای پیشرو در تولید لطعات و سیستمهای پنوماتیک در آمریکا است .تعداد
کارمندان این شرکت بیش از  2100نفر بوده و توانسته است تا پایان سال  2017حدود 400
میلیون دالر درآمد کسب کند .این شرکت در حال حاضر در بیش از  20کشور دنیا شعبه داشته
و درحال فروغ محصوالت خود به سرتاسر دنیا میباشد.
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راهکارها
اونتیکس با ارائه طیف گسوووتردهای از سووویسوووتمهای سووواخت سووووپاپ و
سیستمهای پیشرفته سوپاپ و یکپارچه سازی این سیستمهای با سیستمهای
پی شرفته الکترونیکی سوپاپ کمک شایانی به اینترنت ا شیاء صنعتی کرده
اسووت .سوویسووتمهای فوق العاده سووبک این شوورکت به منظور پشووتیبانی از
مدوالسوویون صوونعتی طراحی و سوواخته شوودهاند .با وجود این تکنولوژی،
سی ستمهای کنترلی سوپاپها در ف ضایی دور از د ستگاهها نگهداری شده و
کنترل را تسهیو میکند .اطالعات گردآوری شده از سوپاپها که شامو انواع
مختلفی از سوپاپ ها ا ست تو سط سی ستم الکترونیکی به پرداز شگر منتقو
شده و مورد تحلیو لرار میگیرند .این سی ستم از همة پروتکوهای مر سوم اترنت برای جریان
بدون درز اطالعات پشتیبانی میکند.
محصوالت و خدمات
رصدگر هوشمند :این رصدگر هوشمند که یکی از حلقههای
اساسی در اینترنت اشیاء است دارای ویژگیهای زیر است:
گردآوری دادههای محلی و تحلیو دادهها خارج از فضای کنترلگر

www.asteelflash.com

ماژولهای تحلیو گر پیش از نصب که به منظور بررسی و تحلیو
مولعیت و کارایی انرژی مورد استفاده لرار میگیرند.
پشتیبانی از رابطهای مختلف کاربری دستگاههای مرتبط با اینترنت اشیاء؛
مدیریت دادهها و حفارت از دادهها در پروتکوها امن؛
سنسورهای هوشمند :انواع سنسورهای هوشمند پردازغ فشار ،دما و ....؛ این سنسورها
لابلیت تعبیه در بین م اری سوپاپها ،دریچهه ای مختلف در دستگاه های صنعتی و  ...را
داشته و توانمندی سن ش و گردآوری دادههای مربوس به دما ،فشار ،کشیدگی ،نیرو و  ...را
داراست.
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حوزههای عملکرد
مهمترین کاربردهای این محصوالت در شرکتهای بستهبندی ،مواد غ ایی( بطور عمده کارخانه -
های تولید کننده سس) ،بطریسازی ،تولید محصوالت مایع همانند شویندهها و  ...است.
این شرکت یکی از شرکتهای پیشرو و چندملیتی در حوزه ارائه تکنولوژیهای مدرن برای
انقالب صنعتی چهارم است .این شرکت که مقر اصلی آن در فرانسه است در سال  1999به
منظور توسعه خدمات الکترونیک و تولید ت هیزات پیشرفته و بوردهای الکترونیکی تأسیس شد.
در حال حاضر این شرکت دو مرکز تحقیق و توسعه و  18کارخانه تولیدی در سرتاسر جهان
دارد و به عنوان یکی از تولید کنندگان تکنولوژیهای مرتبط با انقالب صنعتی چهارم شناخته
میشود .م موع کو نیروی فعال در این شرکت  5700نفر و درآمد آن تا پایان سال  2017حدود
 900میلیون یورو بوده است.
راهکارها
به عنوان یک تولید کننده لراردادی ،این شرکت خدمات الکترونیکی مختلفی همانند راهکارهای
اینترنت اشیاء ،مهندسی ،ساخت نمونه اولیه ،پرینت سه بعدی و خدمات مالکیت فکری را ارائه
میدهد.
کارخانههای هوشمند این شرکت و امکانات منحصربفرد آن میتواند راهکارهای پیشرفته مختلفی
را برای ت هیزات متصو ،اینترنت اشیاء ،خانههای هوشمند ،ساختوساز هوشمند و تکنولوژی -
های سبز تأمین کند .این شرکت با ارائه خدمات متنوع در خصوص طراحی ،مهندسی و تولید
دی یتال به مشتریانش کمک میکند .عمده راهکارهای این شرکت محدود به طراحی ،تولید انبوه
سفارشی و مدیریت زن یره تأمین در صنایع مختلف میگردد.
محصوالت و خدمات
طراحی محصول :استفاده از ابزارهای مختلفی همانند تولید افزایشی به منظور طراحی و تولید
نمونه اولیه انواع مختلف محصوالت در صنایع مختلف؛
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راهاندازی کارخانههای هوشمند :طراحی ،توسعه و راهاندازی کارخانههای هوشمند در صنایع
مختلف مبتنی بر تولید انبوه و شخصیسازی شده؛
مدیریت زنجیره ارزش :ارائه راهکارهای مختلف در خصوص طراحی ،بهینهسازی زن یره
ارزغ ،هندسی معکوس ،تحلیو دادهها ح یم؛
ساخت نمونه اولیه محصول :طراحی برای آزمایش محصول ،طراحی برای تولید ،طراحی برای
عرضه به بازار ،پرینت سهبعدی و طراحی برای مونتاژ؛
حوزههای عملکرد
این شرکت تا کنون در بخشها و صنایع مختلفی وارد شده است.
مهمترین این صنایع عبارتند از :خودروسازی ،لباس و پوشاک ،صنایع
هوایی ،پهباد ،صنایع دفاعی و نظامی ،تکنولوژیهای سبز،
اینترنت اشیاء صنعتی ،سالمت و پزشکی ،بناهای هوشمند،

www.ge.com/digital.com

جنرال الکتریک که یکی از برترین شرکتهای تولیدی ت هیزات الکترونیکی در دنیا است در
حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای پیشرو در انقالب صنعتی چهارم و انقالب
دی یتالی شناخته میشود .دی یتالی سازی تولید ،ماشینهای بهشدت به یکدیگر مرتبط و متصو،
دادهها و افرادی که با ماشینها کار میکنند ،مهمترین ویژگیهای کارخانههای هوشمند امروزی
هستند .مقر این شرکت در آمریکا بوده و درحال حاضر بیش از  300هزار نفر نیرو و در م موع
بیش از  100میلیارد دالر درآمد در سال دارد.
راهکارها
کارخانههای هوشمند میلیاردها بایت داده از فرآیندهای تولیدی و داراییهایشان تولید میکنند.
مهمترین چال این شرکتها این است که چگونه میتوانند این دادههای ح یم را تبدیو به
دادههای هوشمند کرده و از ان ها استفاده کنند .جنرال الکتریک با ارائه راهکارهای مختلفی
توانسته است سهم بزرگتری از تحلیو دادههای ح یم را در صنایع به خود اختصاص دهد.
خدمات جدید ابری جنرال الکتریک شرکتها را لادر میسازد تا به مزیت کامو ناشی از تحلیو
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دادههای ح یم دست پیدا کرده و بتوانند بر اساس آنها ت هیزات و فرآیندها را بهینهسازی کنند؛
دادهها و نرمافزاها همگی مبتنی بر فضای ابری بوده و کاربران و کارخانهها در این فضا به یکدیگر
متصو میشوند؛
ارتباس از سرتاسر دنیا امکان پ یر بوده و تنها یک موبایو و یا تبلت برای دسترسی به کو دادهها
کافیست؛
محصوالت و خدمات
 :Predixپردیکس یک پلتفرم اینترنتی است که به عنوان پلی بین
کارخانه و فضای ابری محسوب میشود .این سیستم عامو دادهها
را گردآوری کرده و پس از تحلیو به گزارغهای لابو اتکای

www.hologramcompany.com

مختلفی تبدیو میکند .این نتایج میتوانند به منظور بهینهسازی
ت هیزات ،فرآیندها ،نواری ،بهینهسازی داراییها و عملیات بکارگرفته شوند.
 :SCADAاسکادا یکی از نرم افزارهای اصلی جنرال الکتریک برای انتقال به عصر دی یتال است.
اسکادا به مشتریانش کمک میکند تا بتوانند به سادگی کنترل همة ت هیزاتشان را بطور آنی در
اختیار گرفته و کنترل کنند .این زیرساخت اساسی برای کاربردهای متنوعی همانند تولید پیوسته،
تولید کارگاهی ،تولید هیبریدی و همچنین توزیع محصوالت لابو استفاده است.
حوزههای عملکرد
خدمات این شرکت در حوزه انقالب صنعتی چهارم تا کنون در صنایع مختلفی همانند
خودروسازی( ،)sabaruصنایع شیمیایی (  ،)Sabic, Lek Pharmaceuticals, Vale Fertilizantesمواد
غ ایی ( )Factora, Cascades Tissue Group, Spomlekو  ...است.
یکی از اصول انقالب صنعتی چهارم شناسایی امن و لابو اعتماد محصوالت مبتنی بر تعداد بچها
و یا شماره سریال منحصربفرد است .این شماره سریالها میتواند برای ل ستیک ،شناسایی و
تعامو با مشتریان مورد استفاده لرار گیرد که میتواند در محیطی و بطور آنی خوانده شود.
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هولوگرام ،یکی از شرکتهای موفق در عرصه تولید برچسبهای امن در دنیا است .این شرکت
آلمانی نوپا توانسته است بیش از  5میلیون دالر درآمد کسب کند و بیش از  50کشور دنیا
محصوالت خود را صادر نماید.
راهکارها
برچسبهای هوشمند شناسایی ،محصوالت را لادر میسازد تا به سادگی از یکدیگر شناسایی
شوند .گروه راکو یکی از مشهورترین تولیدکنندگان برچسبهای هوشمند است و صاحب
کارخانه اچ.پی تولید کننده پرینتر است .هر برچسب تولید شده به تنهایی دارای شخصیتی مستقو
و متمایز است و دارای یک شماره سریال منحصر بفرد یا کد ماتریسی ،کیو.آر کد و یا بارکد
است.
این بارکدها میتوانند با تکنولوژیهای  RFID/NFCترکیب شده تا فرآیند شناسایی ان ام گیرد.
محصوالت بطور اپتیکی با نانوگرام مورد تائید لرار گرفته و سریعا مورد شناسایی لرار میگیرند.
محصوالت و خدمات
نانوگرام :هولوگرامهای دارای تکنولوژی نانوگرام راهحوهای ترکیبی
متنوعی را ارائه میدهند و محصوالت و برند را با نشانهگ اری و لابلیت
ردگیری پیوند میدهد .این برچسبها میتوانند با انواع مختلفی از مواد
ترکیب شوند و کاربردهای گستردهای را خلق نمایند.
هولوگرام استاندارد :یک برچسب ضد جعو و م هز به فیلم خود
تخریبی است که بالفاصله نشان میدهد که تالشی برای جدا سازی و دستکاری آن صورت
گرفته است و استفاده م دد از آن غیرممکن است.
 :Lettercodeامضای دی یتالی است و حفارت بیشتری برای محصوالت فراهم میکند .این عنصر
در هر بخش متنی از طرح چاپ شده و با چشم غیرمسلح دیده میشود.
برچسبهای لیزری :حکاکی لیزری برچسبها یک جزء اساسی از هولوگرامهای این شرکت
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است و تست لابلیت اطمینان محصوالت را تضمین میکند .عنصر امنیتی ،حاوی کدهای عددی،
عالمتها ،گرافیکها و کدهای ماتریس دادهها در صورت لزوم است.
 :Holobraceیک برچسب امنیتی است که توسط شرکت هولوگرام برای لباس و محصوالت
نساجی طراحی شده است .هولوگرام با تکنولوژی نانوگرام ،حفارت موذر در مقابو تقلب را در
باالترین سطح امنیتی ارائه میدهد و میتواند به محصول نساجی متصو شود.
پرینتر دیجیتال :چاپ دی یتال دارای باالترین کیفیت در ترکیب با اذربخشی هزینه باال و مناسب
برای اجرا در اندازههای بزرگ و کوچک است .فرایند چاپ مدرن می تواند کامال با الزامات
صنعت مربوطه و خواستههای فردی سازگار باشد .طرحهای بسیار پیچیده برای پروسه چاپ
دی یتال الکتروفوتوگرافی با دلت تا  10نانومتر هیچ مشکلی ندارند.
حوزههای عملکرد
محصوالت این شرکت کاربردهای بسیار گستردهای دارند و در صنایع
مختلفی به کار گرفته میشوند .مهمترین این صنایع عبارتند از
خودروسازی ،نوشیدنی ،داروسازی و مواد شیمیایی است.

www.kometgroup.com

در صنعت ماشینکاری ،غالبا پتانسیو کامو ابزارهای ماشینی مورد بهره
برداری و استفاده لرار نمیگیرد .با نظارت و تحلیو دستگاه ،دادههای عملیاتی و پردازغ ،نه تنها
به منظور بهینهسازی فرآیندها و لابلیت اطمینان بیشتر آنها مورد استفاده لرار میگیرد ،بلکه همچنین
برای بهبود کیفیت ماشینکاری و بهرهوری و کاهش هزینههای مصرف ،مورد استفاده است .گروه
صنعتی کومت یکی از شرکتهای پیشرو در عرصه انقالب صنعتی چهارم است .این شرکت دارای
 1800نیروی کاری فعال و درآمدی بالغ بر  160میلیون یورو است .این شرکت در  15نقطه از
جهان دارای سایت تولیدی است و به بیش از  50کشور دنیا صادرات دارد.
راهکارها
سیستم نظارت  ToolScopeکه توسط  KOMET® BRINKHAUSتوسعه یافته است یک سیستم
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کمکی جامع برای استفاده در ماشینکاری است .در حالی که پردازغ در
حال ان ام است ،سیگنالهای داخلی دستگاه ،اطالعات مرتبط با فشار،
دما و یا گشتاور را نظارت و ذبت میکند.
همچنین این سیستم میتواند رویدادهایی مانند تغییر ابزار و تولف دستگاه را تشخیص میدهد.
با استفاده از دانش بدست آمده از شناسههای فرآیند و پردازغ مانند برنامه ،ابزار ،شماره توالی،
و غیره ،که میتواند از سیستم کنترل بخواند ،لادر به تنظیمات الزم در فرایند و ای اد طیف
وسیعی از مستندات میباشد .برنامههای تولید شده توسط این شرکت میتوانند به سادگی راه-
اندازی شده و فعال شوند و میتوان آنها را بر روی رابط کاربر فراخوانی کرد و الدامات مختلفی
را ان ام داد.
محصوالت و خدمات
سیستمهای رصد فرآیند :یک سیستم جامع کمک برای ماشینکاری تولید ،اولین و تنها سازنده
ابزار با رویکرد یکپارچه برای صنعت  4.0است .اساس این محصول ،افزایش استفاده از لدرت
کامپیوتر و تحلیو دادههای ح یم همراه با رصد فرآیندهای مدو الر است.
انتخاب ابزار آنالین و برنامهریزی  : CNCانتخاب ابزار و برنامههای  CNCبرای متههای فلزی،
فرز و برغ میتواند به سرعت و بهآسانی تولید شود و در بطور تمام ولت صورت پ یرد.
محصوالت کومت کمک می کنند تا ابزار مناسب در کسری از ذانیه پیدا شود .این خدمت بطور
رایگان در اختیار مشتریان لرار میگیرد.
زیرساخت ابری کومت :این زیرساخت ابری که توسط کومت توسعه داده شده است ،به ماشین -
ها اجازه میدهد تا در یک فضای ابری به یکدیگر متصو شوند .دادههای جمعآوری شده توسط
ماشینها در این فضا نگهداری شده و سیستمهای رصد فرآیند( )Toolscopeبه آنها متصو می -
گردند .همچنین افراد در کارخانهها میتوانند از ت هیزات هوشمند همانند گوشیها و تبلتها به
این فضا متصو شده و پردازغهای مختلف را ان ام دهند.
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حوزههای عملکرد
مشتریان این شرکت بطور عمده صنایع سنگین ،خودروسازی ،هواپیما ،ریو و لوکوموتیو و
همچنین کشتی سازی هستند .با این حال سایر صنایع نیز از محصوالت این شرکت استفاده
میکنند .کومت ،یکی از شرکتهای لدیمی تولید ابزارهای صنعتی و ماشینکاری است.
کا .یو.کا یک شرکت تولید روبات صنعتی در آلمان است که در سال  1898پایهگ اری گشت.
تولیدات آن درزمینهٔ خودکارسازی ابزار کارخانهها است و به بسیاری از کشورهای مهم صنعتی
فروخته میشود .دفتر مرکزی این شرکت در آلمان بوده و درآمد آن تا پایان سال  2017نزدیک
به  2میلیارد دالر بوده است .تعداد کارکنان این شرکت در سرتاسر دنیا به بیش از  12هزار نفر
میرسد.
راهکارها
کایوکا ارائه دهنده راه کارهای پیشرفته در اتوماسیون مبتنی بر روبات است .این شرکت یکی از
شرکتهای پیشرو در انقالب صنعتی چهارم محسوب شده و سهم بزرگی در دی یتالی شدن
صنایع در جهان دارد .الزامات تولید در حال رشد بوده و دوره عمر محصول در حال کاهش
است درحالیکه تنوع محصول در حال افزایش است .این مساله من ر به این الزام میگردد که
سیستم های منعطف با یکدیگر تعامو کرده و بطور خودکار عملیاتشان را ان ام دهند .این شرکت
با ارائه دهها نوع روبات صنعتی هوشمند و خودکار تالغ میکند تا اذر مستقیمی بر انتقال به
عصر صنعتی آینده بگ ارد .بطور کلی راهکارهای این شرکت عبارتند از:
حداکثر کارایی التصادی؛
اینترنت اشیاء :شناسایی لطعات ،مواد و روباتها درجایی که به آنها نیاز است؛
همکاری انسان-ماشین که پتانسیوهای انسان را با ماشین ترکیب میکند؛
محصوالت و خدمات
کا.یو.کا صاحب بیش از  1000نوع محصول متفاوت در عرصه هوشمند سازی کارخانه و تولید
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است .بطور کلی محصوالت این شرکت شامو موارد زیر میگردد:
روباتها :این د سته شامو روباتهای صنعتی ،سن سورهای سه
بعدی ،نرمافزار روباتها ،کنترلگر روبات و روباتهای اسوووپری
رنگ ،جوشکاری ،ماشینکاری و  ...است.
ماشینهای تولیدی :این دسته شامو ما شیناالت جاب ایی خطی،
ماشیناالت جاب ایی چرخشی ،ماشینهای ریختهگری هوشمند و
 ...است.
سی ستمهای تولیدی :این د سته شامو مهند سی سی ستمهای
خودکار ،مهندسووی سوویسووتمهای هوافضووا ،سوولولهای تولیدی
استانداردشده و سیستمهای تولیدی سفارشی است.
ماشینهای متحرک :این دسته شامو تولید ماشینهای حمو و نقو درون کارخانه ،روباتهای
متحرک ،نرمافزار مکانیابی در سایت تولیدی و پلتفرم متحرک کا.یو.کا است.
حوزههای عملکرد
م شتریان ا صلی این شرکت صنایع خودرو سازی ،ل ستیک و
ت ارت الکترون یک ،صووون عت الکترون یک ،انرژی ،سوووال مت
(روبات های پزشکی کا.یو.کا) ،صنایع مواد غ ایی ،صنعت فلزات،
هوافضا ،صنعت سرگرمی ،مواد پالستیکی و  ...است.

www.mpdv.com

امروزه بسوویاری از تولیدکنندگان ناگزیرند نیازهای درحال رشوود مشووتریانشووان را مدیریت کنند و
محصوووالتشووان را بر مبنای تکنولوژیهای انقالب صوونعتی چهارم بسووازند .نقطه شووروع برای
شرکتهای مختلف در این م سیر با یکدیگر تفاوت دارد .ام.پی.دی.وی یکی از شرکتهای موذر
در ارائه راهکاری کارا ،منعطف و پایدار به منظور دستیابی به کارخانه هوشمند است .این شرکت
آلمانی در حال حاضوور بیش از  400نفر نیرو داشووته و درآمدی بالغ بر  20میلیون دالر در سووال
 2017خلق کرده است .مدل درآمدی این شرکت خدمات مشاوره و فروغ ارزغ افزوده است؛
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راهکارها
به منظور انتقال هر کارخانهای به یک کارخانه هوشمند ،این شرکت یک برنامه  4مرحلهای ساده
ارائه میدهد:
شفاف سازی فرآیندهای درون کارخانه با گردآوری کامو و ارزیابی داده با سیستم اجرایی
تولید()MES؛
انتقال برنامه ریزی تولید و کنترل درون یک ابزار واکنشی مناسب با یکپارچهسازی دادههای
گردآوری شده درون فرآیند برنامهریزی سیستم اجرایی تولید؛
استفاده از یافتههای حاصو از دوگام لبو به منظور ای اد چرخههای تولیدی که من ر به کارخانه
خودلاعدهگ ار میگردد؛
اتصال کارکردی همةدپارتمانها ،منابع و سیستمهای درگیر در فرآیند تولید.
محصوالت و خدمات
نرمافزار جامع سیستم اجرایی ( )HYDRA MESتولید یک چشمانداز
 360درجهای از همة منابع درگیر در تولید ارائه میدهد و میتواند
فرآیندهای همپوشان را در تولید نشان دهد .هایدرا به عنوان یک پلتفرم
فناوری اطالعات ارائه می گردد و به عنوان یک اتصال بین تولید (کف
کارخانه) و سطح مدیریتی عمو میکند.
مهمترین کاربردهای این پلتفرم عبارتند از:
رویکرد هدفمند و سیستماتیک برای شرکتهای کوچک و
متوسط؛
امکان پیادهسازی در هر مرحله؛
امکان ارتباس و یکپارچهسازی با ماشین آالت موجود؛
امکان ارتباس با پلفترمهای هوشمند موبایلی و تبلت؛
داشبورد جامع شاخصهای کلیدی عملکرد و توان تحلیو دادههای ح یم؛
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یکپارچهسازی و اتصال همة دپارتمانهای تولیدی کف کارخانه و الیههای مدیریتی و ماشیناالت
با یکدیگر و ارائه رابط کاربری برای مشاهده همة اطالعات و گزارغها؛
نانوفوکس در سال  1994در آلمان تأسیس و به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در انقالب
صنعتی چهارم در حوزه تولید سیستمهای سه بعدی سن ش سطوح مطرح گردید .تقاضای
روزافزون به منظور تولید کاالهای با کیفیت صنایع مختلف را درگیر استفاده از تکنولوژیهای
انقالب صنعتی چهارم کرده است .در این میان ،تکنولوژیهای سن ش اتوماتیک و مستقو از
کاربر نقش اساسیای در تضمین کیفیت تولید دارند .دادهای لابو اتکای سن ش سطوح،
اطالعاتی دربارة کیفیت محصول که در کنترل فرآیندهای تولیدی نقش دارند مهیا میسازد.
نانوفوکس در سال  2011به انقالب صنعتی چهارم پیوست و با توسعه تکنولوژیهای سن ش
سطح در مقیاس نانو( )software platform μsoftmetrology for system controlنقش اساسیای در
این انقالب برای خود ای اد کرد .این شرکت تا پایان سال  2017بیش از  2000نفر نیرو و
درآمدی بالغ بر  12میلیون یورو داشته است.
راهکارها
نانو فوکس عالوه بر سوویسووتم های میکروسووکوپ سووه بعدی،
سی ستمهای اندازهگیری سطوح برای ا ستفاده درون خطی ارائه

www.nanofocus.com

میدهد .این سوویسووتمهای سوون ش سووطوح کامال اتوماتیک میتوانند بطور کامال منعطفی در
خطوس تولیدی لرار بگیرند .این راهکارها دارای ویژگیهای زیر هستند:
سیستم های اندازه گیری سه بعدی سطوح آماده برای ادغام با سایتهای تولیدی؛
فرآیند اندازهگیری کامال اتوماتیک و ارزیابی دادههای جمعآوری شده؛
دادههای اندازه گیری لابو اطمینان برای تضمین کیفیت و کنترل فرایندهای تولید؛
افزایش توان و کاهش زمان خاموغ شدن دستگاهها؛
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محصوالت و خدمات
 :µsurfتکنولوژی سن ش سه بعدی سطوح برای ذبت توپوگرافی،
خطوس کوچک و ضخامت الیهها در محدوده میکرو و نانو در چند
ذانیه؛
 :µscanتکنولوژی اسکن سطوح که برای اسکن نوری و سه بعدی سطوح
مورد استفاده لرار میگیرد و تصاویری در سطح نانو و میکرو ارائه میدهد؛
 :µprintتکنولوژی پرینت این شرکت که ترکیبی از یک لیزر با  128کانال
و یک چنگال تنظیم نوسان عمودی است.
 :Marsurfیک سیستم اندازه گیری جمع و جور و لابو حمو برای اندازه گیری
اشیاء بزرگ ،مانند رول یا اتوبید است.
 :3D microscopeیک استاندارد جدید با حسگرهای با وضوح باال است برای
لرار گرفتن در همة محورها و ت هیزات اتوماسیون صنعتی است؛
حوزههای عملکرد
حوزههای کاربرد ت هیزات و محصوالت این شرکت طیف وسیعی از صنایع
مختلف را پوشش میدهد .از جمله :خودروسازی ،پیوهای سوختی ،صنعت
کاغ و چاپ ،نیمه هادی ،تکنولوژیهای پزشکی ،مهندسی مکانیک ،هنر،

www.pi4.com

مواد ،مهندسی سیستمهای میکرو ،مهندسی امنیت و تولید ابزار؛
تبدیو کارخانههای سنتی به کارخانههای هوشمند توسط تکنولوژیهای اینترنت اشیاء یکی از
روندهای بهشدت درحال گسترغ در دنیا است .به منظور کارآیی و با بهره وری باال در آینده،
باید یک پلتفرم روباتیک ای اد شود که بهطور دائم با الزامات بهرهوری در استفاده از منابع و
لابلیت انطباق ،و همچنین با نیازهای طراحی ارگونومیک مطابقت داشته باشد .شرکت اتریشی
"پای  "4یک تولید کننده روباتهای صنعتی با نام  workerbotاست که به عنوان یک ابزار کارا
میتواند با روغهای عملیاتی و بهشدت منعطف در خطوس تولیدی مختلفی یکپارچه شود .در
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حال حاضر این شرکت بیش از  50نفر نیرو در آلمان و اتریش داشته و بیش از  43دفتر در
کشورهای مختلف دنیا دارد .درآمد این شرکت تا پایان سال  2017بیش از  100میلیون یورو
بوده است.
راهکارها
 Workerbotمیتواند برای نوآوری های آینده مورد استفاده لرار بگیرد ،به این دلیو که دارای
ساختاری ماژوالر بوده و با کامپیوترهای شخصی لابو کنترل است .آناتومی انسانگونه این روبات
با دو دست و بدن لابو چرخش و سیستمهای پردازغ تصویر به وی امکان تشخصی مولعیت
و ویژگیهای لطعات را دارد .مهمترین ویژگیهای این روبات عبارتند از:
لابلیت دسترسی کامو از طریق اترنت و امکان انتقال داده از طریق شبکههای داخلی؛
ادغام آسان در سیستم های ارتباطی ماشین آالت موجود؛
 pi4_controlV10نرم افزار کنترل بصری با یک صفحه لمسی؛
تشخیص نوری مولعیت و ویژگی های لطعات؛
کنترل یکپارچه نیروهای وارد شده؛
پلت فرم موبایو؛
محصوالت و خدمات
 :Workerbotمهمترین محصول این شرکت
است که لابلیت تطبیق باهمة سیستمهای
اطالعاتی داخلی و خط تولیدهای مختلف
را داراست و توانایی پردازغ تصویر،
مولعیت یابی ،شناسایی لطعات و  ...را دارا میباشد.
سیستم ممیزی یکپارچه :یک روبات کامال اتوماتیک به منظور شناسایی محصوالت معیوب،
کنترل کیفیت تولید ،شناسایی لطعات تا اندازه کمتر از یک میلیمتر ،امکان اتصال به  CADو
امکان کنترل از موبایو و تبلت؛
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دوربینهای لیزری :سیستم های دوربین و لیزر با وضوح باال اساس
سیستمهای بازرسی اتوماتیک این شرکت هستند که همه آنها یک طراحی
مدو الر و از این رو انعطاف پ یر هستند .این دوربینها دارای ویژگیهای:
بررسی لطر دستگاههای نصب شده روی سطح ،بازرسی مقدار لحیم کاری
اعمال شده ،بازرسی اتصاالت لحیم کاری؛ اندازه گیری ارتفاع توسط لیزر؛ تست عملکرد نوری
صفحه نمایش

LED / LCD

این شرکت آلمانی یکی از شرکتهای جهانی تولید کننده
سنسورها و راهکارهای سنسور برای کاربردهای صنعتی است.
این شرکت در حوزههای کارخانههای هوشمند ،اتوماسیون

www.sick.com

ل ستیک و اتوماسیون فرآیند فعال است .این شرکت حدود
 8800کارمند در سرتاسر جهان داشته و درآمدی بالغ بر  1.5میلیارد یورو در سال  2017داشته
است .اطالعات به عنوان پایهای برای فرآیندهای صنعتی پویا ،بهینهسازی فرآیندها و
خودسازماندهی ماشینآالت و ت هیزات بهحساب میآید و واضح است که گردآوری و تحلیو
این اطالعات امری حیاتی و ضروری است .سبک داری بیش از  100نوع سنسور و تحلیوگر
داده داشته و از این منظر جز شرکتهای پیشرو در انقالب صنعتی چهارم محسوب میگردد.
راهکارها
این شرکت با ارائه سنسورهای صنعتی به منظور گردآوری و تحلیو اطالعات نقش اساسی در
توسعه کارخانههای هوشمند بازی میکند .سنسورهای هوشمند لادرند تا با دادههای جمعآوری
شده از ت هیزات ،ماشینآالت و محیط کارخانه در خصوص فرآیندهای تولید و وضعیت دستگاه -
ها تحلیوهای کمی مختلفی را ارائه دهند .مهمترین راهکارهای این شرکت عبارتند از:
شبکهسازی و دی یتالیسازی فرآیندهای تولید؛
توسعه کارخانههای هوشمند از طریق سنسورهای هوشمند؛
امنیت دادهها و اطالعات؛
بهروزرسانی همزمان همة محصوالت تولید شده و مصورسازی وضعیت هریک در هر لحظه از زمان؛
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محصوالت و خدمات
محصوالت این شرکت بر اساس نوع ورایفی که ان ام میدهند را می-
توان در  5دسته لرارداد:
تشخیص :سیستمهای سنسور سبک میتوانند بطور آنی و در شرایط
سخت ،اشیاء و ویژگیهای آنها را تشخیص دهد.
اندازهگیری :سنسورهای این شرکت توانایی محاسبه دامنه ،ح م و
ابعاد اشیاء را دارا هستند .همچنین میتوانند فاصله ،سرعت و غلظت
را اندازهگیری کنند.
رصد و کنترل :سیستم حسگر اطمینان از نظارت و جمع آوری
اطالعات هدفمند است SICK .فراهمکننده اجزای سیستم و راه حوهای سیستمی برای انتشار،
فرآیند و کنترل سیستم برای انتشار آالینده و نظارت بر کیفیت است.
حفاظت :ایمنی شخصی در کارخانهها دارای باالترین اولویت است ،اما ماشینها و سایر اشیاء
نیز نیازمند ایمنی و رصد دائمی هستند .ایمنی فنی نیاز به نظارت بر مناطق خطرناک ،نقاس
خطرناک ،دسترسی ،درها و فلپ ها ،مولعیت مکانی و حرکات دارد SICK .سالها ت ربه و
محصوالت نوآورانه و پیشگام را برای ان ام این کارها بکار میبندد.
شبکهسازی و یکپارچهسازی :در عصر اطالعات ،دسترسی ساده ،سریع و لابو کنترل به
اطالعات نشان دهنده یک مزیت استراتژیک مهم است .راهحوهای حسگر هوشمند سبک و
کنترلهای ایمنی انواع مختلفی از تکنولوژیهای یکپارچه را ارائه میدهند که دسترسی را به
دادههای ارائه شده توسط سنسورهای مختلف فراهم میکند.
این شرکت اسپانیایی یکی از شرکتهای پیشرو در طراحی و تولید پهبادهای سنگین برای موارد
اورژانسی نظیر آتشنشانی و ن ات و استفادههای کشاورزی است .این شرکت از تکنولوژی
پتنت شده به منظور رساندن آب بهطور مستقیم با استفاده از جریان هوا از موتور که به زمین
متصو میشود استفاده میکند .این شرکت تاکنون توانسته است به بیش از  50کشور دنیا صادرات
ان ام دهد و درآمدی بالغ بر  50میلیون دالر در سال  2017کسب کند.
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راهکارها
دِرون هاپر یک هواپیمای بدون سرنشین سنگین است که برای
پشتیبانی هوایی برای آتشسوزیها طراحی شده است .هر پهباد

www.drone-hopper.com

ررفیت حداکثر بارگیری  300لیتر آب و اندازه  160سانتی
متر(لطر) و  50سانتیمتر ارتفاع را دارد .این پهبادها دارای سیستمهای کنترل ،دوربینهای
ترموگرافی و سیستمهای ناوبری هستند .این پهبادها دارای ویژگیهای زیر است:
می توانند به آب را از طریق جریان هوا انتقال داده و مستقیما بر روی ناحیه آتشگرفته پرتاب
کنند.؛
دامنة پرتاب  300لیتر آب میتواند بین  50تا  100متر باشد.
این سیستم ها لادرند مولعیت خودشان را تشخیص داده و در همکاری با سایر پهبادها وضعیتشان
را اصالح کنند؛
محصوالت و خدمات
پهبادهای این شرکت دارای دو حالت عملیاتی زمینی( پهبادها بطور زیمنی به
نزدیکی محو آتشسوزی حمو شده و در آن محو از زمین بلند میشوند) و
هوایی ( پهبادها در یک دامنه عملیاتی در هوا ن صب شده و لابلیت تطبیق با
شرایط پیدا میکنند -لابو استفاده در کارخانهها) عرضه میشوند.
هر نوع هواپیمای بدون سرنشین شامو یک سیستم مغناطیسی برای کنترل
ناپیوسووته آب برای اسووتفاده از مقدار مناسووب آب برای هر نوع خاص از
آتش میباشد.
این پهبادها با اسووتفاده از سوویسووتم ناوبری لابلیت مولعیتیابی داشووته و
توانایی هماهنگی با سایر پهبادها و مقدار و مولعیت آتش دارد؛
این سیستم شامو سنسورهای حرارتی و سیستم های مولعیتیاب است
که امکان شووناسووایی بهترین نقطه برای خاموغسووازی آتش و هماهنگ
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سازی الدامات همزمان را دارند.
افزایش کارایی پهبادها توسط ای اد غباری از آب که از طریق خنکسازی مرکز آتش توسط
تبخیر و ح ف اکسیژن از محیط آتش صورت میپ یرد.
امکان گردآوری اطالعات حیاتی به منظور پیشگیری از بروز سوانح شامو مولعیت مکانی پهبادها،
دمای محیط ،اختالالت من ر به آتشسوزی و  ...از دیگر ویژگیهای این سیستم است.
حوزههای عملکرد
مهمترین حوزههای کاربرد این پهبادها کارخانههای هو شمند با امکان یکپارچه سازی اطالعات
در شبکههای گسترده است.
این شرکت اوکراینی یک تو سعه دهنده نرمافزار و تحقیق و تو سعه با رویکرد نواری ا ست و
بیش از  25سال در حوزه فناوری اطالعات و در بخشهای مختلف فعالیت کرده ا ست .هدف
اصلی این شرکت کمک به سایر شرکت ها در انتقال به عصر دی یتال است .این شرکت تا کنون
توان سته ا ست بیش از  800پروژه را با موفقیت به ان ام بر ساند و در حال حا ضر دارای 120
متخصووص فناوری اطالعات و در بین  3توسووعه دهنده برتر والعیت م ازی و والعیت افزوده
است.
راهکارها
دامنه راهکارهای این شرکت طیف وسیعی از بخشهای مختلف
را به خود اختصاص میدهد .این راهکارها عبارتند از:
بازیوار سااازی :یکی از تخصووصهای این شوورکت توسووعه

www.program-ace.com

اپلیکیشووون های تعاملی و بازیوار 1شوووده اسوووت که میتواند کارایی فرآیند آموزغ را در
شرکتهای مختلف باال ببرد.
واقعیت افزوده و مجازی برای کساابوکارها :ارائه برند ،محصوووول یا بینش و ارائه پیامهای
1. gamification
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لدرتمند به مشتریان ،از جمله فعالیت هایی است که والعیت افزوده و م ازی در دنیای کسب و
کار ان ام میدهند API .های تو سعه داده شده تو سط این شرکت به ک سبوکارها این امکان را
می دهد تا نه تنها محصووولشووان را ترویج کنند بلکه بتوانند با مشووتریانشووان در فرآیند توسووعه
محصول درگیر شوند.
اینترنت اشیاء :با استفاده از این تکنولوژیهای هوشمند متصو ،کسبوکارها میتوانند کنترل
سیستمهای مدیریتی ،زیرساختی ،خدماتی و یا کاربردی خودشان را کنترل نمایند .برنامه  Aceدر
این ا برای کمک به یکپارچه سازی ارتباطات برای بهبود اذربخشی کسبوکار ،کاهش هزینهها،
زمان ارائه به بازار هوشمندانهتر و کارآمدتر و افزایش مشارکت مشتری است.
هوش مصنوعی و دادههای حجیم :راهکارهای هوغ مصنوعی این شرکت به کسبوکارها این
امکان را می دهد تا بطور آنی از رفتار مشتریانشان ،نحوه عملکرد محصول در بازار و افزایش
امنیت اطالعاتشان آگاه گردند.
دگرگونی دیجیتال :تکنولوژیهای هوشمند و پلتفرمهای مبتنی بر فناوری اطالعات این شرکت
به مشتریان این امکان را میدهد تا با دی یتالی ساختن فرآیندهای کسبوکارشان از مزایای
اتوماتیکسازی اکو سیستم کسبوکارشان بهره ببرند.
حوزههای عملکرد
مهمترین حوزههای عملکرد این شرکت شامو تکنولوژیهای کشاورزی (تولید و توسعه نرمافزار
برای پهبادهای کشاورزی ،کاربردهای والعیت افزوده) ،آموزغ ( راهکارهای بازیوار سازی،
آموزغ م ازی در شرکت ها) ،انرژی (راهکارهای والعیت م ازی و افزوده ،اینترنت اشیاء و
تولید دی یتال) ،کارخانه های تولید ( راهکارهای روباتیک و اتوماسیون ،آموزغ از طریق والعیت
م ازی و افزوده) و خودروسازی( رابط کاربری انسان-ماشین ،اپلیکیشنهای والعیت افزوده،
کاتالوگهای م ازی) است.
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در آینده شرکتها همة ت هیزات ،سیستمهای نگهداری ،منابع ،کارکنان ،تأمین کنندگان و
شرکایشان و همچنین مشتریهایشان را از طریق سیستمهای اجتماعی -فنی به یکدیگر شبکه
میکنند .در این گزارغ تالغ گردید تا انقالب صنعتی چهارم از ابعاد مختلفی مورد بررسی لرار
گیرد .در بخش نخست ،تعاریف و م فاهیم انقالب صنعتی چهارم مورد بررسی لرار گرفت .بر
اساس تعریف و مبتنی بر نتایج این پژوهش انقالب صنعتی چهارم به ترکیب سیستمهای سایبر-
فیزیکی ،اینترنت اشیاء ،محاسبات ابری و محاسبات شناختی اطالق میگردد.
سیستمهای سایبر-فیزیکی که سیستمهایی هوشمند ،تطابقپ یر ،پیشبینانه و توزیع شده هستند
در حوزههای مختلفی نظیر ارتباطات ،مصرفکنندگان ،انرژی ،زیرساخت ،سالمت ،تولید ،صنایع
نظامی ،امنیت فیزیکی ،امنیت سایبری ،ساختمانهای هوشمند ،خانههای هوشمند و  ...کاربرد
دارند و در ترکیب با تکنولوژیهای اینترنت اشیاء و محاسبات دادههای ح یم انقالب صنعتی
چهارم را ای اد میکنند .با این توصیف انقالب صنعتی چهارم برآمده از انقالب صنعتی سوم
یعنی انقالب فناوری اطالعات بوده و به شبکهسازی و اتصال یکپارچه سیستمهای تولیدی و
تکنولوژیهای مختلف با یکدیگر اشاره دارد .از سوئی دیگر انقالب صنعتی چهارم دارای موارد
کاربرد متعددی است که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
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مورد کاربری  :1کارخانه انعطافپ یر (منبع)Festo :؛ انعطاف پ یری تنها به معنی چسبندگی و
ارت اعی بودن نیست ،بلکه چابکی ،سازگاری ،انحصار ،عدم تمرکز و توانایی در یادگیری است.
در یک کارخانه انعطافپ یر ،طیف گستردهای از محصوالت با ویژگیهای سفارشی باید در
تقاضای بسیار فصلی تولید شود .تولید به مولع در ررفیت بهینه از طریق تعدیو مولعیتی خطوس
تولید به دست میآید.
مورد کاربری  :2مدیریت تعمیر و نگهداری هوشمند (منبع)wbk :؛ هزینههای غیرمستقیم ناشی
از خرابی ماشینها میتواند بهطور لابو توجهی از هزینههای مستقیم برای تعمیر و نگهداری و
تعمیرات بیشتر باشد .مفاهیم نگهداری پیش بینی شده به اپراتور اجازه میدهد تا بهطور لابو
توجهی هزینههای ناشی از خرابی ماشینآالت و عدم کارکرد دستگاهها را که بطور غیر برنامه -
ریزی شده اتفاق میافتند کاهش دهد.
مورد کاربری  :3تولید شبکهای (منبع)iwb :؛ کالن روندهایی مانند انطباق محصوالت با الزامات
بازار متالطم ،من ر به یک فرآیند تولیدی پیچیده میشود .شبکهسازی همة فرآیندهای تولیدی،
محصوالت ،مشتریان ،تامینکنندگان و ذینفعان من ر به ای اد مزیت رلابتی برای بنگاهها میشود.
مورد کاربری  :4مدیریت یکپارچه مشتری (منبع)IPA :؛ پاسخ به درخواستهای همیشه در حال
تغییر مشتریان مستلزم بهرهگیری از شبکه میان تولید ،مصرف کننده و زن یره تأمین است.
یکپارچهسازی مشتریان در فعالیتهای تحقیق و توسعه محصول ،من ر به ای اد ارزغ افزوده و
مزیت رلابتی پایدار برای کسبوکارها میگردد.
مشخص است که انقالب صنعتی چهارم دارای فرصتها و تهدیدهای مختلفی است .در جدول
زیر که بر اساس یک مطالعه در آلمان در خصوص فرصتهای رشد در انقالب صنعتی چهارم
صورت گرفته است ،حوزههای التصادی مختلف و ارزغ افزوده آنها در انقالب صنعتی چهارم
ارائه شده است:
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جدول  :6فرصتهای برای رشد با انقالب صنعتی چهارم

بخشهای التصادی

انقالب صنعتی 4

یورو)

2013

2025

25-2013

25-2013

25-2013

40/08

52/10

+ 30%

2/21 %

12/02

74

88/8

+ 20 %

1/53 %

14/8

76/79

99/83

+ 30 %

2/21 %

23/04

تجهیزات الکتریکی

40/72

52/35

+ 30 %

2/21 %

12/08

کشاورزی

18/55

21/33

15 %

1/17%

2/78

93/65

107/70

15 %

1/17 %

14/05

343/34

423/11

+23 %

1/74 %

78/77

صنایع شیمیایی
وسایل نقلیه موتوری و
قطعات خودرو
مهندسی ماشینآالت و
تأسیسات

فناوری اطالعات و
ارتباطات
پتانسیل مشترک  6بخش

منبع:

ارزش افزوده ناخالص

پتانسیل برای

رشد ساالنه

رشد (به میلیارد

BITKOM/Fraunhofer IAO, 2014

با توجه به بخشهای انتخاب شده در جدول باال به نظر میرسد هر بخشی را میتوان دی یتالی
نمود و هر صنعتی را با تکنولوژیهای دی یتال دگرگون ساخت .سناریوهای آینده توسعه
تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم بهشدت بلندپروازانه است .این مفهومسازی که چگونه
انقالب صنعتی چهارم بر شرکتها و بخشها ،التصادها و جوامع اذر میگ ارد هنوز دلیقا
مشخص نیست .با این حال این اذرگ اریها میتواند در سه چشمانداز متفاوت خالصه و دسته -
بندی گردد(:)Stephan, 2014
نواری برافکن :انقالب صنعتی چهارم مدلهای کسبوکار و خلق ارزغ جدیدی را ممکن
میسازد؛
پیشرفت :انقالب صنعتی چهارم مشکالت امروزی با تکنولوژیهای جدید را حو و فصو میکند؛
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تخریب :انقالب صنعتی چهارم جدید نیست و رویکردهای نوآورانه ندارد؛
آنچه مشخص است این موضوع می باشد که انقالب صنعتی چهارم به مفهوم یک تغییر
تکنولوژیک بزرگ نیست و بیشتر به شبکهسازی ،یکپارچهسازی و همسوسازی تکنولوژیهای
مختلف که ریشه در انقالب صنعتی سوم دارند اشاره میکند .با این توصیف اگرچه این انقالب
در گامهای نخستین خود به سر می برد ،اما مسیرهای توسعه آن چندان مشخص نیست و در حال
حاضر میتوان گفت که این انقالب بر فرصتهای زیر تاکید میکند:


شبکهسازی آنی و همزمان فرآیندهای تولیدی که من ر به تولید ارزان ،پایدار و کاراتر
میگردد؛



ارتقای بهره وری تولید و افزایش کارایی از طریق تسهیو ارتباس میان ماشین-انسان؛



درگیر شدن مستقیم مشتریان در فرآیند تولید و تعبیه شدن نیازهای آنها در توسعه
محصوالت؛

در این گزارغ و در فصو دوم تالغ گردید تا زن یره ارزشی و حوزههای کاربرد انقالب صنعتی
چهارم مورد بررسی لرار گیرد .گزارغها و مطالعات مختلفی در دنیا تالغ کردهاند تا از منظرهای
مختلفی انقالب صنعتی چهارم را مورد بررسی لرار دهند .این دستهبندیها یا از چشمانداز
تکنولوژیهای مورد استفاده در انقالب صنعتی چهارم صورت گرفتهاند و یا از طریق حوزههای
کاربرد این انقالب در سایر بخشها و صنایع و یا بر اساس مولعیت جغرافیایی.
از منظر تکنولوژی و مبتنی بر بررسیهای صورت گرفته دست کم  9تکنولوژی منحصر بفرد و
مستقو د ر ترکیب و یکپارچگی با یکدیگر انقالب صنعتی چهارم را شکو میدهند .اگر چه
برونداد نهایی انقالب صنعتی چهارم در ترکیب این تکنولوژیها با یکدیگر من ر به ای اد و خلق
کارخانههای هوشمند میگردد که کلیه فرآیندهای جاری آنها بطور دی یتال صورت میپ یرد،
اما دستیابی به این کارخانههای هوشمند دارای سطوح بلو متفاوتی است که میتواند بصورت
مرحله به مرحله صورت گیرد.
اساس انقالب صنعتی چهارم بر ترکیب و یکپارچهسازی تکنولوژیهای مختلف در فرآیندهای
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تولیدی و ل ستیک است .به بیان دیگر ،یکپارچه شدن این تکنولوژیها از طریق پلتفرمهای
فناوری اطالعات میتواند من ر به ارتقای بهرهوری و کارایی تولید ،کاهش هزینهها و افزایش
زمان ان ام فعالیتها و تولید محصوالت باشد .مطالعات مختلفی در خصوص سطوح بلو
انقالب صنعتی چهارم صورت گرفته است و تالغهای مختلفی به منظور سن ش آمادگی
شرکتهای مختلف برای رسیدن به عصر دی یتال طرح شده است .بطور کلی انتقال از انقالب
صنعتی سوم به دنیای دی یتال دارای  9دامنه فرآیندی است(:)Schumacher et al., 2016
دامنه  -1استراتژی
طراحی نقشه راه برای پیو ستن به انقالب صنعتی چهارم ،تنظیم و گردآوری منابع در دسترس و
تحلیو الزامات مسیر؛
دامنه  -2رهبری
تمایو رهبران ،مدیریت شایستگیها و روغها ،هماهنگی اجزای سازمانی به منظور دستیابی به
انقالب صنعتی چهارم؛
دامنه  -3مشتریان
گردآوری و تحلیو داده های مشتریان ،دی یتالی سازی فرآیند فروغ /خدمات و . ...
دامنه  -4محصوالت
شخ صی سازی مح صوالت ،دی یتالی سازی مح صوالت ،یکپارچه سازی مح صول در سایر
سیستمها؛
دامنه  -5عملیات
نامتمرکزسازی فرآیندها ،شبیهسازی و مدلسازی ،همکاریهای فرا دپارتمانی؛
دامنه  -6فرهنگ
به اشتراکگ اری دانش ،نواری باز ،همکاریهای درون سازمانی ،کاربست ارزغهای ناشی از IT؛
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دامنه  -7افراد
ارت قای شووووایسوووتگی افراد در حوزه ف ناوری اطال عات ،آموزغ افراد به منظور پ یرغ
تکنولوژیهای جدید ،استقالل کارکنان و  ...؛
دامنه  -8حکمرانی
لا عده گ اری کار برای انقالب صووونعتی چ هارم ،اسووو تا ندارد گ اری تکنولوژی ،ح فا رت از
داراییهای فکری
دامنه  -9تکنولوژی
توسوووعه تکنولوژیهای مدرن فناوری اطالعات ،اسوووتفاده از دسوووتگاهها و ت هیزات متحرک،
استفاده از روباتهای صنعتی هوشمند ،استفاده از ارتباطات ماشین – انسان؛
آنچه م شخص ا ست ه سته مرکزی انقالب صنعتی چهارم به یکپارچه شدن ما شین و ان سان در
یک پلتفرم متصو است .در این میان اینترنت اشیاء ،روباتها و تحلیو دادههای ح یم بی شترین
نقش را بر عهده دارند .به نظر می رسد سطوح دستیابی به انقالب صنعتی چهارم مستلزم حرکت
در مسیر زیر باشد:
 .1طراحی خروجی های مورد انتظار :در این مرحله ضروری ا ست تا هر بنگاه هدف نهایی و
کارکردهای مورد انتظارغ را دی یتالی شدن طراحی و چ شمانداز رو شن و م شخ صی را
تبیین نماید.
 .2ارزیابی سطوح آمادگی تکنولوژیک :در این مرحله ضروری است تا هر بنگاه به ارزیابی
سطح آمادگی خود برای انتقال به عصر دی یتال بپردازد .ررفیت ج ب ،آمادگی پ یرغ
تکنولوژی ،حوزههای عملیات و  ...از جمله این ارزیابی هستند؛
 .3تمرکز بر توسعه فناوری اطالعات :در این گام به عنوان نخستین مرحله اجرایی سازی
انقالب صنعتی چهارم ضروری است تا بنگاه بر توسعه فناوری اطالعات در همة اجزای
کسب و کار خود نماید .این گام نخستین مرحله در راه دستیابی به کارخانه هوشمند است.
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استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت کارخانه ،ارتباس با مشتریان ،مدیریت فرآیندها،
مدیریت ل ستیک و  ...از م موعه فعالیتهای این گام میباشد.
 .4گردآوری دادهها :یکی از مهمترین اجزای انقالب صنعتی چهارم گردآوری دادهها و تحلیو
دادههای ح یم بد ست آمده از تولید و مشتریان است .در این مرحله استفاده از سنسورهای
صنعتی به منظور دستیابی به اطالعات تولید ،مولعیت محصوالت و ت هیزات ،کیفیت
محصوالت ،گردآوری اطالعات ماشینها و ت هیزات به منظور نگهداری و تعمیرات
پیشگیرانه و  ...ضروری است؛
 .5شبیهسازی و مدلسازی :در این مرحله کلیه فرآیندها تولیدی ،محصوالت و خدمات از طریق
تکنولوژی های تولید افزایشی و چاپ سه بعدی مدلسازی و تولید میگردند.
 .6هوشمند سازی فرآیندها ی تولیدی :در این مرحله کارخانه به کارخانه هوشمند تبدیو می -
گردد .استفاده از روباتهای صنعتی هوشمند و مستقو و یکپارچهسازی آنها با انسان ،سایر
ماشینها و روباتها و همچنین یکپارچهسازی با دادههای بدست آمده از سنسورها و
سیستمهای مولعیتیاب از جمله فعالیتهای این مرحله هستند.
 .7آموزغ نیروی انسانی و کنترل ت هیزات :آموزغ یکی از اساسیترین و اصلیترین فرآیندها
در گ ار به انقالب صنعتی چهارم است .آموزغ نیروی انسانی در استفاده از ت هیزات و
همچنین کنترل خرابی دستگاهها و نگهداری از آنها از طریق تکنولوژیهای والعیت افزوده
و والعیت م ازی نقش اساسی در موفقیت پروژههای گ ار به انقالب صنعتی چهارم دارد.
 .8یکپارچهسازی و اتصال :این گام به عنوان سطح نهایی بلو تکنولوژیهای انقالب صنعتی
چهارم به اتصال و یکپارچهسازی کلیه فرآیندهای تولیدی ،دستگاهها ،ماشینآالت ،روباتها،
سنسورها ،مشتریان ،ل ستیک و  ...در یک کو یکپارچه است.
در فصو سوم از این گزارغ تالغ گردید تا سیاستهای کشورهای مختلف و ت ارب این
کشورها در توسعه انقالب صنعتی چهارم مورد بررسی لرار گیرد .اگرچه خواستگاه این انقالب
در آلمان بوده و این کشور به عنوان نقطه اصلی شروع انقالب صنعتی چهارم شناخته میشود،
اما سایر کشورها همانند ژاپن ،آمریکا ،کره جنوبی و اتریش نقش اساسی و مهمی در توسعه
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تکنولوژی های مرتبط با این انقالب دارند .همانطور که بیان شد انقالب صنعتی چهارم به یکپارچه
شدن تکنولوژیهای  9کانه که در فصو دوم مورد اشاره لرار گرفت اشاره میکند .ل ا کشورها
و صنایع مختلفی در گ ار سالهای مختلف در توسعه این تکنولوژیها نقش داشتهاند و در
نهایت در سال  2011صورت بندی نظری مشخصی از انقالب صنعتی چهارم ارائه میگردد.
بررسیهای مختلف نشان میدهد که کشورهای مختلف برنامههای سیاستی و استراتژیهای
متمایزی را برای حرکت به سمت انقالب صنعتی چهارم آغاز کردهاند .عمده تالغها در
کشورهای مختلف در پاسخگویی به سواالت زیر بوده است:
 چگونه سیاستهای مختلف میتواند اگاهی عمومی را از مزایای انقالب صنعتی چهارم
باال ببرد؟ کدام صنایع میتوانند به عنوان پ یرندگان اولیه باشند؟ زن یره ارزغ صنایع
مختلف چگونه تغییر میکند؟
 انقالب صنعتی چهارم چگونه در شرکتهای کوچک و متوسط پیاده سازی میگردد؟ نقش
شرکتهای خالق و کوچک در توسعه تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم چیست؟
 انقالب صنعتی چهارم چگونه شرکتهای بزرگ را تحت تأذیر لرار میدهد؟ چه مشوق-
هایی الزم است تا این شرکتها به سمت دی یتالی سازی کارخانهها و کسب و کارشان
حرکت کنند؟
 چگونه سیستم نواری منطقهای تطابق تکنولوژی را در خوشههای منطقهای یا در صنایع
نورهور تسریع کرده و شتاب میبخشد؟
 نقش سیستم ملی نواری در اتخاذ و طراحی سیاستهای توسعه انقالب صنعتی چهارم
چیست؟
 آیا مهارتهای مشخص و منحصربفردی برای نیروی کاری انقالب صنعتی چهارم
ضروری است؟ منطق توسعه این مهارتها و آموزغ آنها چگونه است؟ نقش
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی در این فرایند چیست؟
 چگونه سیاستهای مختلف میتواند همکاری بین بنگاهها و سایر ذینفعانی که نقش
اساسی در توسعه انقالب صنعتی چهارم دارند را ارتقا دهد؟
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برنامههای سیاستی کشورهای مختلف تالغ کردهاند تا به شیوههای مختلفی به این سواالت
پاسخ دهند .به نظر میرسد به منظور حرکت به سمت انقالب صنعتی چهارم در ایران ضروری
است به سواالت فوق پاسخ داده شود تا یک برنامه سیاستی موذر و کارآمد طراحی گردد .به این
منظور و بر اساس مطالعه سیاست های طرح شده در کشورهای مورد بررسی الدامات زیر به
منظور توسعه انقالب صنعتی چهارم در ایران پیشنهاد میگردد:
 .1طراحی و پیادهسازی پیمایش سطح آمادگی پ یرغ انقالب صنعتی چهارم در بخشها و
صنایع مختلف؛ هدف از این الدام شناسایی فرصتهای سرمایهگ اری ،شناسایی صنایع با
سطح آمادگی باالتر به منظور پ یرغ تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم ،شناسایی
زیرساختها و فهم دلیقی از توزیع نیروی انسانی متخصص در بخشهای مختلف است؛
 .2اولویتبندی و شناسایی حوزههای با سطح آمادگی باال؛ هدف از این الدام سیاستی اولویت -
بندی صنایع مختلف به منظور تدوین استراتژیها ورود است .اولویتبندی میتواند نقش
اساسی در ورود به زن یره ارزشی انقالب صنعتی چهارم داشته باشد .به این دلیو که از یک
سو از هدر رفت منابع جلوگیری میکند و از سوئی دیگر بخشها و صنایعی را هدف لرار
میدهد که دارای باالترین میزان سطح ررفیت ج ب هستند که خود میتواند من ر به ارتقای
کارایی و شتاب بخشی به فرآیند پیوستن به انقالب صنعتی چهارم گردد .با توجه به بررسیها
صورت گرفته به نظر میرسد بخشهای خودروسازی و کشاورزی در ایران دارای بیشترین
میزا ن ج ابیت و سطح توانمندی به منظور پ یرغ تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم را
دارا هستند.
 .3تدوین برنامه سیاستی به منظور پیوستن به انقالب صنعتی چهارم در ایران؛ ضروری است
پس از فهم حوزههای با اولویت باال و سطح آمادگی هر بخش یا صنعت برنامه سیاستی
منس می به منظور توسعه انقالب صنعتی چهارم در ایران برداشته شود .همچنین ضروری
است این برنامه سیاستی واجد موارد زیر باشد:
الف) اهداف سیاستی :هر برنامه سیاستی با یک هدف سیاستی آغاز شده و همة اجزای
ان به منظور دستیابی به این اهداف طراحی میگردند .این اهداف باید بتوانند هم
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توس عه پژوهش را در سطح بنگاه و هم در سطح ملی پوشش داده و هم توسعه نواری
و تکنولوژی را در این دو سطح مورد بررسی لرار دهند .با این مضمون ،اهداف
سیاستی طراحی شده به  4هدف اصلی تقسیمبندی خواهند شد .اهداف سیاستی
توسعه پژوهش در فناوری ها ،آموزغ ،ارتقا و پیشبرد دانش در خصوص انقالب
صنعتی چهارم در سطح ملی ،اهداف سیاستی به منظور ارتقای تحقیق و توسعه در
سطح بنگاه ،اهداف سیاستی به منظور ارتقای تکنولوژی و نواری در سطح ملی ،بخش
و یا نواحی نواری در ایران و در نهایت اهداف سیاستی به منظور توسعه تکنولوژی
و نواری در سطح بنگاه؛
ب) تدوین ابزارهای سیاستی؛ در این مرحله ضروری است به منظور دستیابی به هریک
از اهداف فوق ال کر ابزارهای سیاستی متنوعی به کار گرفته شود .این ابزارها میتوانند
شامو ابزارهای مالی و غیر مالی باشند .ابزارهای مالی شامو مشوقهای مالی ،وامهای
مختلف ،ارائه گرنتهای مختلف به محققان ،دانش ویان دکتری ،دانش ویان پسادکتری،
اساتید دانشگاهها ،ارائه جوایز علمی به محققان مختلف در حوزه تکنولوژیهای انقالب
صنعتی چهارم ،ارائه جوایز مالی به محققان شرکتهای مختلف در امر تحقیق و توسعه
تکنولوژیهای مختلف ،ارائه مشوقهای مالی برای انتشار مقاالت و پتنتهای مختلف
در این حوزه و نیز ارائه مشوقهای مختلفی نظیر حمایت از پایاننامههای تحصیالت
تکمیلی ،حمایت از توسعه محصوالت در شرکتهای کوچک و استارتاپها و  ...باشد.
ابزارهای غیر مالی میتواند شامو مشوقهای مالیاتی به منظور تشویق تولید کنندگان به
دی یتالی سازی فرآیندهای تولیدیشان و حرکت به سمت کارخانهها و محصوالت
هوشمند ،مشوق های حمایتی از توسعه کسب و کارها شامو بهبود فضای کسب و کار
و ارائه خدمات اموزشی و توانمندسازی به کنشگران و تولید کنندگان ،ارائه حمایتهای
مختلف همانند خدمات مشاوره کسب و کار و حقولی ،ای اد مراکز شایستگی به منظور
توسعه مدل های کسب و کار و تحقیق و توسعه دولتی ،ای اد و راهاندازی پروژههای
تحقیقاتی مشترک ،ارائه چشماندازهای مختلف از فرصتهای پیشرو ،خریدهای دولتی
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به عنوان تقویت طرف تولید کننده و انواع مشوقهای مختلف در خصوص صادرات
محصوالت و واردات مواد خام ،تکنولوژیهای مختلف و  . ...در جدول زیر تالغ
شده است تا بطور خالصه انواع ابزارهای سیاستی در حمایت از توسعه انقالب صنعتی
چهارم در ایران ارائه گردد:
جدول  :7ابزارهای سیاستی به منظور توسعه انقالب صنعتی چهارم در ایران

بخش سیاستی
مشوقهای مالی

مثالهایی از سیاست صنعتی ،فناوری و نواری
وامهای با نرخ بهره پایین؛
توسعه صندوقهای سرمایه گ اری خطرپ یر به منظور توسعه
استارتاپها؛
گرنتها شامو گرنتهای پژوهشی و نواری؛
حمایت مالی از پایاننامهها ،فرصتهای مطالعات دانش ویان
دکتری و اساتید دانشگاهها و . ...
حمایت مالی در چارچوب جوایز از پتنتها ،محققان برتر
دانشگاهی و صنعتی و . ...

مشوقهای غیر مالی

مشوقهای مالیاتی؛
انواع حمایت از توسعه کسب و کار ،صادرات و واردات در
چارچوب لاعدهگ اری و ای اد نظام تأمین مالی؛

سیاست
تکنولوژی

تکنولوژی/انتقال پروژههای پژوهشی مشترک؛
مراکز انتقال تکنولوژی یا شبکه انقالب صنعت چهارم به منظور
حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط؛
توسعه مراکز نواری و شتابدهندههای تخصصی در عرصه توسعه
تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم؛
ارتقای استارتاپهای صنعتی ؛

فرصتهای اطالعاتی و شبکه -توانمندسازی شرکتهای بزرگ در کاربست هوغ مصنوعی،
سازی

اینترنت اشیاء و امنیت اطالعات؛
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مثالهایی از سیاست صنعتی ،فناوری و نواری

بخش سیاستی

برگزاری نمایشگاهها و کنفرانسهای مختلف؛
ای اد کنسرسیوم تحقیقاتی و صنعتی در حوزه انقالب صنعتی
چهارم؛
آموزش

برنامهریزی به منظور توسعه آموزغهای مرتبط با انقالب صنعتی
چهارم در دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و صنایع؛
ارائه خدمات منتورشیپ و مشاوره در چارچوب خدمات دولتی
به منظور توسعه کسب و کار و انتقال شرکتهای بزرگ به عصر
دی یتال؛

ج) تدوین گروه های هدف :این بخش از برنامه سیاستی واجد همة اطالعات ضروری در
خصوص گروهها هدفی است که سیاست بر آنها اذر میگ ارد .در این مرحله ضروری است که
در برنامه سیاستی با دلت انواع ذینفعان شناسایی ،نوع ارتباس آنها با سیاستها روشن و روغ
تأذیرپ یری هریک نمایش داده شود.
د) م ریان :در این بخش از برنامه سیاستی ضروری است تا م ریان سیاستهای فوق شناسایی
و اهداف طراحی شده به هریک از آنها تفهیم گردد .به نظر میرسد در برنامه سیاستی توسعه
انقالب صنعتی چهارم در ایران ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،شورای عالی فضای م ازی ،سازمان فناوری اطالعات ،وزارت صنایع و معادن،
وزارت کشاورزی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،م لس شورای اسالمی ،اتاق ،مرکز
همکاریهای فناوری ریاست جمهوری بیشترین نقش را در اجرای سیاستهای مرتبط با انقالب
صنعتی چهارم در ایران داشته باشند.
در فصوووو چهارم از این گزارغ تالغ گردید تا تعدادی از مهمترین شووورکت های بزرگ،
متوسووط و کوچک فعال در حوزه تکنولوژیهای انقالب صوونعتی چهارم مورد بررسووی لرار
بگیرد .منطق انتخاب این شرکتها مدل کسب و کار  B2Bیا کسب و کار به کسب و کار بوده
ا ست .علت این کمک به سیا ست گ ار در شنا سایی نقاس تمرکز ک سب و کارهای جهانی به
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منظور شوووناسوووایی پتانسووویوهای سووورمایه گ اری ،لراردادهای انتقال تکنولوژی ،اتحادهای
استراتژیک و همکاریهای توسعه تکنولوژی و نواری بوده است .بررسیهای صورت گرفته
در این بخش ن شان میدهد که عمدة شرکتهای فعال در این حوزه شرکتهای آلمانی و یا
بی شتر ک شورهای اتریش و هلند ا ست .اگرچه شرکتهای آمریکایی نقش ب سزایی در تو سعه
این تکنولوژی ها دارند اما در این بخش تالغ گردید به دالیو سیا ستی ک شورهای اروپایی و
ژاپن و کره جنوبی مدنظر لرار بگیرند که چرایی آن در ام کان ای اد پروتکو های ارتباطی و
انتقال تکنولوژی اسووت .از سوووئی دیگر بررسوویها نشووان میدهند که عمدة تمرکز بنگاههای
خارجی در انقالب صوونعتی چهارم بر تکنولوژی های اینترنت اشوویاء ،سوونسووورها و روباتها
میباشود و بخش عمده ای از محصووالت تولید شوده شوامو این محصووالت اسوت .از منظر
حوزه های کاربرد بخش عمدهای از تکنولوژی ها در صووونایع خودروسوووازی ،کشووواورزی و
کارخانه ها هوشووومند کاربرد د ارند و به بیان دیگر عمدة مشوووتریان از این صووونایع بودهاند.
شرکتهای تو سعه دهنده نرمافزارهای یکپارچه سازی اطالعات ،امنیت اطالعات سایبری و
محا سبات و ذخیره سازی ابری انبوهی از شرکتهای مختلف ه ستند که به ارائه خدمات به
کارخانه های هوشمند و کسب و کارهای مرتبط با انقالب صنعتی چهارم میپردازند.
بررسی شرکتهای فعال در حوزه انقالب صنعتی نشان میدهد که این شرکتها در دوسته اصلی
لابو تق سیمبندی ه ستند .د سته نخ ست شرکتهای بزرگی ه ستند که خود کاربران تکنولوژیهای
انقالب صنعتی چهارم بوده و از کارخانههای هوشمند به منظور توسعه محصوالت و خدمات خود
بهره میبرند .از این میان میتوان به شرکتهای جنرال الکتریک ،زیمنس ،بوغّ ،سپ و سی سکو
اشووواره نمود .دسوووته دوم شووورکتهای کوچک و متوسوووطی هسوووتند که به عنوان تأمین کنندگان
تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم برای سایر شرکتها مح سوب میگردند .این شرکتهای
کوچک و متو سط که بطور عمده در تو سعه تکنولوژیهای روبات ،پرینت سه بعدی ،سن سورها و
فناوری اطالعات و امنیت آن فعالاند به عنوان تأمین کنندگان کارخانههای هوشمند فعالیت میکنند.
مطالعهای که در دفتر ذبت اختراعات اروپا صورت گرفته است نشان میدهد انقالب صنعتی چهارم
بهشدت در حال توسعه است .این مطالعه نشان میدهد که تنها در سال  2016بیش از 5000بتنت در
این دفتر در خصوص تکنولوژیهای انقالب صنعتی چهارم به ذبت رسیده است .این تعداد نسبت به
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 3سال گ شته خود  54درصد رشد نشان میدهد .بر اساس این گزارغ بیشترین تعداد اختراعات
ذبت شده مربوس به آلمان ( خودروسازی ،زیرساخت و صنایع تولیدی) و فرانسه (هوغ مصنوعی،
امنیت ،رابط کاربری و سیستمهای سه بعدی ) است .همچنین این مطالعه نشان میدهد که نیمی از
پتنتهای ذبت شده در بازه زمانی  2011تا  2016تنها توسط  25شرکت ذبت شدهاند که عمده آنها
شرکتهای آسیایی هستند .در میان این شرکتهای بزرگ زیمنس در کنار شرکتهای نوکیا ،فیلیپس،
تکنیکالر و اریکسون در باالترین سطح از ذبت اختراعات در حوزه انقالب صنعتی چهارم لرار دارند.
شکو  16نمایی کلی از تعداد پتنتهای ذبت شده در بازه زمانی  2011تا  2016توسط شرکتهای
بزرگ را در دفتر ذبت اختراعات اروپا نشان میدهد .همانطور که مشخص است سامسونگ ،الجی
و سونی به عنوان بزرگترین شرکتهای آسیایی در صنعت دی یتال رتبههای اول تا سوم را در ذبت
پتننتهای مرتبط با انقالب صنعتی چهارم بر عهده داشتهاند.

شکل  20 :16شرکت برتر در ثبت بتنت در دفتر ثبت اختراعات اروپا در سالهای  2011تا 2016
(Patenr Office, 2017

)European
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در این میان نقش استارتاپها و شرکتهای کوچک و متوسط در توسعه تکنولوژیهای انقالب
صنعتی چهارم حائز اهمیت است .به منظور شناسایی منابع خلق کننده ارزغ در اکوسیستم
انقالب صنعتی چهارم ضروری است تا اجزای این اکوسیستم مورد بررسی لرار بگیرد .این
اکوسیستم شامو بازیگران زیر است:
 بازیگران پلتفرم که محصوالتی را تأمین میکنند که ارتباس بین زیرساختهای دی یتال
و فیزیکی را تسهیو میکنند .این پلتفرمها در کو یک سیستم از گردآوری تا تحلیو
دادهها گسترده میشوند.
 فروشندگان تجهیزات برای تولیدگنندگان محصوالت نهایی که تکنولوژیهای انقالب
صنعتی چهارم را در فرآیندهای تولیدیشان به کار میبندند و میتوانند از این تکنولوژی-
ها به منظور ساخت محصوالت هوشمند برای مشتریانشان استفاده کنند.
 تولیدکنندگان که داری پیچیدهترین کار هستند و نه تنها باید بتوانند نیازهای بهشدت
در حال تغییر مشتریانشان را پیشبینی کنند بلکه باید بتوانند بطور همزمان لابلیتهای
فعلی تولیدیشان را با روندهای آینده تکنولوژی تطبیق دهند.
 یکپارچهسازان که مشاورانی هستند برای چگونگی طراحی ،پیادهسازی ،و همکاری در
توسعه راهکارهای هوشمند به منظور ای اد باالترین ارزغ .این بازیگران بهشدت با
سایر راهکارهای موجود در بازار آشنا بوده و ت ارب موفق را به خوبی میشناسند.
همچنین این بازیگران به تولیدکنندگان کمک میکنند تا بتوانند انتقال به انقالب صنعتی
چهارم را مدیریت ،پیادهسازی و بهینه نمایند.
 استارتاپها یا سایر تأمین کنندگان تکنولوژی که توسعه دهنده تکنولوژیهای
توانمندساز همانند سنسورها ،یادگیری ماشین ،والعیت افزوده و  ..هستند.
موضوع پیچیده برای شرکتهای مختلف برای ورود به انقالب صنعتی چهارم و استفاده از
تکنولوژیهای آن نقطه شروع است .این شرکتهای بطور عمده نمیدانند که از ک ا باید شروع
کنند و نخستین الدامات کدام است .همکاری به شرکتها کمک میکند تا بتوانند تخصص بدست
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آورده ،سریعتر مقیاس شوند و یا از لابلیتها و مهارتهای همکارانشان منتفع گردند .یکی از
مثالهای همکاری میتواند ارتباس میان بازیگران ذکر شده در اکوسیستم انقالب صنعت چهارم
باشد .این بازیگران در کنار یکدیگر لابلیتهای منحصربفردغ را در اختیار هم میگ ارند ،پلتفرمی
را جهت گردآوری و تحلیو دادهها توسعه داده و مسیر حرکت به انقالب صنعتی چهارم را تسهیو
میکنند .برای مثال  Enelیک شرکت ایتالیایی تأمین کننده انرژی و گاز با یک استارتاپ اسرائیلی
به نام  3Dsignalبه منظور پیش بینی و تنظیم مخاطرات احتمالی در کارخانه و پیشگیری از لبو از
ولوع آنها همکاری میکند .این همکاری به  Enelکمک میکند تا بتواند پیش از آنکه مشکالت
باعث تولف کو فرآیند تولیدی در کارخانه شود آنها را شناسایی و مرتفع سازد .این پیشبینی از
طریق رابط موبایلی که شرکت  3Dsignalدر اختیار آن لرار میدهد امکانپ یر میگردد.
استارتاپها میتوانند ارزغ پیشنهادی منحصربفرد خودشان را از راههای مختلفی ارائه نمایند.
نخست ،میتوانند انعطافپ یری و سفارشی سازی را به تولید کنندگان پیشنهاد کنند .بعالوه اینکه
لیمتهایی که استارتاپها پیشنهاد میکنند به شکو لابو توجهی نسبت به لیمتهای شرکتهای
بزرگ کمتر است .همچنین استارتاپها شامو تیمی میان رشتهای از کارآفرینان هستند که عالوه
بر توسعه تکنولوژی و پیادهسازی آن میتوانند یک کسب و کار پیرامون آن شکو دهند و
تکنولوژی را به یک راه کار مورد استفاده برای کاربر نهایی تبدیو نمایند .در نهایت ،استارتاپها
به دلیو اندازه کوچکشان بسیار چابک بوده و نسبت به تغییرات محیط بسیار انعطافپ یر
هستند(.)Agmon, 2017
یکی دیگر از مسیرهای همکاری شرکتهای بزرگ و استارتاپهای فعال در اکوسیستم انقالب
صنعتی چهارم ،شتابدهنده تخصصی برای تکنولوژیهای مرتبط و حمایت از استارتاپها است.
برای مثال شرکت  ABBیک شتابدهنده تخصصی به نام

ATOMLEAP

برای هوغ مصنوعی

صنعتی ای اد کرده است .این شتابدهنده ک ه در سوئیس لرار دارد و هدف آن حمایت از
استارتاپ های اروپایی فعال در حوزه هوغ مصنوعی صنعتی هستند طیف وسیعی از راهکارهای
استارتاپها را همانند اتوماسیون صنعتی ،شبکههای برق و روباتیک و شهرها و ساختمانهای
هوشمند را مورد حمایت لرار میدهد .در طول دوره شتاب دهی این استارتاپها از خدمات
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مشاوره و مربیگری ،حمایتهای فنی و کمک به کسب فرصتهایی در خصوص پ یرغ
مشتریان جدید و ت اریسازی راهکارهایشان در بازار جهانی بهرهمند میگردند .بهترین
استارتاپهای این شتابدهنده در پایان برنامه شتاب دهی برنده جایزه میگردند .همچنین این
شتابدهنده بهترین راهکارهای تولید شده توسط استارتاپهایش را خریداری نموده و در
چارچوب محصوالت و خدمات خود به مشتریانش ارائه میدهد.
در یک جمعبندی کلی می توان گفت که انقالب صنعتی چهارم در کمتر از یک دهه از معرفی
به جهان صنعتی توانسته است اهمیت خود را به کشورهای مختلف نشان دهد .در این مساله که
این انقالب نسو بعدی جهشهای تکنولوژیک و مسیر حرکت صنایع مختلف در طول  20سال
آینده خواهد بود شکی نیست و به نظر میرسد کشور ما نیز دارای پتانسیوهای بخصوصی در
پیوستن به این انقالب و زن یره ارزشی آن دارد .این پتانسیوها در اینترنت اشیاء ،خودروسازی
مبتنی بر سیستمهای سایبر-فیزیکی و هوشمند به دلیو وجود زیرساختهای مختلف و همچنین
محاسبات ابری بیش از سایر حوزههای تکنولوژیک است .دو تکنولوژی تولید افزایشی ونرم -
افزارهای تحلیو دادههای ح یم که دارای روندی بهشدت صعودی در جهان هستند میتوانند به
عنوان نقاس بالقوه پیشرفت در این عرصه برای کشور باشند.
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