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فهرست



انقالب صنعتی اول



انقالب صنعتی اول



.میشود1914تا1860زمانیدورهشاملدومصنعتیانقالب

.شدآغازفوردهنریانبوهتولیدطراحیبا
.داشتندعهدهبررااصلینقشالکتریکیماشینهای
الکتریسیته،فوالد،ازآهن،وسنگزغالبخار،برعالوه.گشتپدیدارانرژیمنابعواساسیاولیهمواددرتغییربادومصنعتیانقالب

.میشداستفادهتولیدفراینددرشیمیاییموادونفت
.شدتبدیلورهدایندرآسانفعالیتیکبهمونتاژخطسیستمهایازاستفادهباانبوهتولیدوشدمعرفیباراولینبرایمونتاژخط

بازارهایبهمحصوالتدستیابی،حملونقلدرتسهیلوداشتراهآهنویژهبهتولیدشبکهتوسعهدرعمدهاینقشفوالد،تولیدتوسعه
.ساختآسانرامحصوالتبرایاولیهموادتهیهوجدید

.دادندشکلراانتقالوارتباطاتروزنامه،ارزانکاغذوتحریر،ماشینرادیو،تلفن،ماننددیگر،جدیدپیشرفتهای

انقالب صنعتی دوم

نقش اصلی
الکتریکیماشین های

توسعه در زمان
فوردطراحی تولید انبوه هنری 



انقالب صنعتی دوم



انقالب صنعتی سوم

وقفه پیشرفت، بحران اقتصادی جهانی در زمان دو جنگ جهانی

کی جایگزینی فناوری مکانی
الو الکترونیکی به دیجیت



انقالب صنعتی سوم

با مداخله انساناتوماسیون



انقالب صنعتی چهارم





رایانش،مشترکمحصولتوسعهمانندبی شماریفناوری هایوپارادایم هاشامل•

،اتارتباطواطالعاتفناوری،سازمانیمنابعبرنامه ریزی،اشیاءاینترنت،ابری

غیرهو(RFID)رادیوییامواجبابازشناسیسامانه

بایاءاشاینترنتادغامطریقازسیستم هابیندردادهتبادلفراینداتوماسیون•

ابریوشناختیرایانش

سایبرفیزیکیسیستم هایعنوانبه•

انقالب صنعتی چهارم



عوامل تسریع کننده نسل چهارم صنعت

نرخ تغییر از نوع نمایی

به طورگستره تغییرات، 
بخش هایچشمگیری همه 

و عمیقاًمی کندرا مختل بیزنس
می گذاردتأثیر آن هابر 



عناصر انقالب صنعتی چهارم

الزماخطارهایارائهوهوادرموجودذراتورطوبتدما،گیریاندازه
ناهنجارفعالیت هایتشخیصوبی سیمارتباطقابلیت

ازاداده هانتقالوشبکهورابط هاطریقازدستگاه هابینارتباط
حلیلتوتجزیهجهتمرکزیسروروتصمیم گیرندگانبهسنسورها

نههرگووتولیدیآالتماشینعملکردیوضعیتکنترل
مهمرویداد

تولیدفرآیندمغز
،سنسورشبکه های،داده هاجمع  آوریسیستم هایشامل

کنترل کنندهدستگاه هایوفعال کننده ها
تولیدمحیطدرانرژیمصرفبرنظارت



؛منحصربه فردهوشمندمحصوالتتوسعه•

محصوالت؛مشخصاتبامتناسبهوشمندکارخانه هایسازگار سازی•

؛کسب وکارجدیدمدل هایتحقق•

کارکنان؛برایکارمحلدرجدیداجتماعیزیرساخت هایایجاد•

زندگی؛وکاربینبهترتعادلایجاد•

؛مصرف کنندهشخصیتقاضاهایبهپاسخ•

.مشکالتومسائلبهفوریپاسخ گوییبرایهوشمندنرم افزارهایتوسعه•

نوآوری های انقالب صنعتی چهارم



تولید؛فرایندشدندیجیتالی▪

فرآیند؛خودتوسطتولید،فرایندهایمدیریت▪

؛مصرف کنندگانبهاطالعاتاینارائهومحصوالتتوسطاطالعاتحمل▪

؛وکارکسبدنیایوشرکتکارخانه،کلبراشیاءاینترنتشدنحاکم▪

تولید؛عملکردبهبود▪

شمند؛هوودیجیتالیسیستم هایدروکارکسب اصولوداده هاکلیهتحلیلوتجزیه▪

تحوالت انقالب صنعتی چهارم در صنعت



؛هزینه هاکاهشومنابعافزایش▪

؛"غیرمتمرکزتولید"به"متمرکزتولید"ازالگوتغییر▪

:قابلیتباخودکارتولیدمنابعازشبکه هاییایجاد▪

مختلفموقعیت هایبهپاسخدرخودکنترلی✓

خودپیکربندی✓

دانش محور✓

سنسوربرمبتنی✓

مناسبمدیریتیوبرنامه ریزیسیستم هایشامل✓

تحوالت انقالب صنعتی چهارم



پیامدهای محیطی انقالب صنعتی چهارم



پیامدهای محیطی انقالب صنعتی چهارم



چهار سناریوی محیطی انقالب صنعتی چهارم



پارادایم های انقالب صنعتی چهارم



ارنرم افزتوسطهستند،میکروتراشهوسنسوربهمجهزکهماشین آالتیواشیاء▪

.هستندمتصلاینترنتبهومی شوندکنترل

کنندذخیرهمستقلبه طورراعملیاتینیازهایوداده هامی توانند▪

زمان،مثالعنوانبهدهند،اطالعراماشین آالتبهمربوطتولیدیاطالعاتمی توانند▪

.ودشاتخاذمحصولساختتکمیلبرایبایدکهپارامترهایییاتولیدمحلتولید،

 آالتماشینیاابزارتوسطکهبخشی)کارقطعهنقشهوشمندمحصولحالت،ایندر▪

.می دهدتغییرفعالبخشیبهمنفعلحالتازسیستمدررا(می شودپردازش

محصوالت هوشمند



هوشمثالبرای)ماشینبهماشینیاوشناختیرایانشفناوری هایبهمجهزدستگاهی▪

.(ماشینیادگیریومصنوعی

حلرامسئلهکنند،استداللمی توانندماشین آالت،فناوری هااینازاستفادهطریقاز▪

.کننداقدامنهایتدروبگیرندتصمیمکنند،

گزینجایبنابرایناست،آوردهارمغانبهراغیرمتمرکزخودسازماندهیهوشمند،ماشین▪

.استشدهقبلیسنتیتولیدسلسله مراتب

ولیدتوهای( بخش)ماژولدیگر،دستگاه هایبامحلیکنترلاطالعاتکهکهآنجاییاز▪

خطودنبمدوالروانعطاف پذیریبهبودباعثنتیجهدر،می کندبرقرارارتباطمحصوالت

.می شودتولید

ماشین هوشمند



ران هاآبنابراین،می پردازدسیستمدردانشخودکارسازیبهتقویت شدهاپراتور▪

.ندمی کتبدیلتولیدسیستمدربخشسازگارترینوانعطاف پذیرترینبه

،تشخیصجملهازوظایفانواعبااحتماالً تولیدیسیستمچنیندرکارکنان▪

.می شوندروبروتولیداستراتژیتأییدونظارت

درطاف پذیرانعمسائلحاللواستراتژیکتصمیم گیرندگاننقشکارکنان،این گونه▪

.می کنندبازیرافنیپیچیدگیافزایششرایط

تقویت شدهاپراتور



شدهتلمخهستند،فیزیکیفعالیت هایبرمبتنیعمدتاکهکسب وکارسنتیمدل های▪

.می کنندپیداسوقدیجیتالی شدنسمتبهو

ربه طوبلکه،می گذاردتأثیرسازمانکسب وکارمدلبرنه تنهادیجیتالاختالل▪

دافراوسازمان هاباتعامالتوجدیدروابطجملهازجامعه،اقشارتمامبرقابل توجهی

.می گذاردتأثیر

آنبرایبایدکهضرورتیعنوانبهدیجیتالی شدنامردرجهانسراسرسازمان های▪

.کنندتجدیدنظرشود،تدویناستراتژی

بانیپشتی،آن هاشبکهباسازمان هاروابطتغییرتوسطارتباطاتواطالعاتفناوری▪

.می شود

اختالل دیجیتال



انقالب صنعتی چهارمفرصتهای

تولیدجدیدفناوریواتوماسیون✓

خارجیوداخلیفرآیندهایبهینه سازی✓

تصمیماتازپشتیبانیوتصمیم گیری✓

تأمینزنجیرهبهبود✓

انسانیمنابعمدیریتبهبود✓

نظامیصنایعبهبود✓



انقالب صنعتی چهارمفرصتهای
نظامیصنایعبهبود✓

سازمانیمنابعبرنامه ریزیسیستم هایبهبود✓

محصولکیفیتبهبود✓

اطالعاتجریانیکپارچه سازی✓

بودجه بندیوبرنامه ریزیبهبود✓

پیش بینانهتعمیراتونگهداری✓

اجزامیانمتقابلارتباط✓

انباروموجودیمدیریت✓

مشتریانباارتباطمدیریتبهبود✓



و فناوری جدید تولیداتوماسیون



فرآیندهای داخلی و خارجیبهینه سازی



و پشتیبانی از تصمیمات تصمیم گیری
م گیری هایتصمیازکسب وکاربهره مندساختنوتصمیم گیری هاازپشتیبانیبهبود✓

وکاررویه هایازحاصلاطالعاتتجزیه وتحلیلوجمع آوریبراساسخودکار

محصوالت

برواطالعاتتجزیه وتحلیلنوینروش هایازاستفادهبامدیرانتصمیم گیری✓

خودکارصورتبهتصمیم گیریامکانوکارخانهدرموجودواقعیت هایاساس

باالقوهبوموجودمشتریاندقیقگروه بندیوتبلیغاتخصوصدرگیریتصمیم✓

دهافزوواقعیتومجازیواقعیت،کالن دادهمصنوعی،هوشفناوری هایازاستفاده

تأمینزنجیرهبهینه سازیبرایتصمیم گیری هاپشتیبان✓



بهبود زنجیره تأمین
لیت هایقابازاستفادهباتولیدوتدارکاتتوزیع،شبکه هایکاراییافزایش✓

داده هاقدرتمندتجزیه وتحلیلوپردازش

جدید،خدماتتوسعهوتأمینزنجیرهسراسردرشرکاباداده هااشتراک✓

تقاضاجدیدالگوهایکشفوتقاضاپیش بینیدقتبهبود

حمل ونقل،انبارداریمانندتامین،زنجیرهایمرحلهچندینکاهش✓

ساختازاستفادهبامحصوالت،ازتعدادیبرایمجددطراحیکاهش✓

افزودنی

مشتریمکانبهنزدیکوشبکهنزدیکمحصوالتساختامکان✓



بهبود مدیریت منابع انسانی
بهمربوطداده هایبررسیامکانانسانی؛منابعبهمربوطگزارشاتوتجزیه وتحلیل✓

رکتوپیشرفتومهاجرتمورددرمختلفتجزیه وتحلیل هایویژهبهکارکنان،استخدام

شغل

کارکنانالاشتغسطحتعیینبعدیچندتجزیه وتحلیل هایازاستفادهکار؛نیرویتخصیص✓

برایتقاضامی رودانتظارکهخاصمناطقدر(فروشبخش هایدرمثالعنوانبه)

یابدافزایشخاصخدماتومحصوالت

آنردکهکارکنانازیکپارچهدادهپایگاهیکعنوانبهانسانی؛منابعمدیریتپورتال✓

.ودمی شذخیرهغیرهوشغلیارتقا،پیشرفت هاحقوق،،شایستگی هابهمربوطاطالعات

بهمربوطدقیقداده هایتحلیلوذخیرهشغلی؛مسیروآموزشبرایبرنامه ریزی-✓

دادهانبارهایدرمی توانرافردهرتوسطآمدهدستبهمهارت های



بهبود کیفیت محصول
عملکرد هاوتولیداتکیفیتبهینه سازی✓

داده هایازاستفادهباواقعیزماندرتولیدخطوطازروزانهداده هایدریافت✓

عملیاتیداده هایباهمراهتولیدماشین آالتازحاصلسنسور

.تاسبررسیومشاهدهقابلمحصولتولیدچرخهکلتولید،ازمرحلههردر✓

آنعللباهمراهرامحصولکیفیتنقص،داده هامناسبتجزیه وتحلیل✓

می کندپیش بینی



بودجه بندیو برنامه ریزیبهبود 
افرادهمهبینمؤثرارتباطلزوم✓

اهدافباکارکنانهمچنینوبخش هاهمهعملیاتیوروزمرهفعالیت هایپیوند✓

استراتژیک

یاندازه گیرقابلاهدافقالبدرسازماناستراتژیوچشم اندازتبدیلتسهیل✓

ودجه هایبتخصیصوعملیاتیسطحرویبراستراتژیکبرنامه هایسریعنگاشت✓

سازمانیواحدهاییازیرپروژه هابهپروژه

زمانمدتدروشرکتگروهیحالتدرکارامکانبابودجهبهینهنسخهایجاد✓

کوتاه

محیطدرتهدیدکنندهمختلفعواملباسازمانمواجههاحتمالاندازه گیری✓



پیش بینانهنگهداری و تعمیرات 
ی سیمبسنسورهایازاستفادهباکردنبدعملازقبلقطعه،خرابیتشخیص✓

درهشدار دهندهعالئمنمودنحسکارخانهیکسراسردردستگاه هاروی

طتوسکهاشیاءاینترنتسیستم هایازاستفادهباآنارسالوتجهیزات

می شوندپشتیبانیبی سیمفناوری



بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان
درکبهتررامشتریانتجربیاتونیازهایبهتردرک✓

مشتریانازدقیق تریتقسیم بندی✓

مشتریانباطوالنی تروکارآمدتر،نزدیک ترروابطایجاد✓

مشتریترجیحاتبهتردرکوهدفمندتبلیغات✓

مشتریتوسطراحتخدماتدریافت✓

؛دهارائه شخدماتومحصوالتازمشتریانرضایتسطحبررسیوپیگیری✓

بازارروندهایشناسایی✓



حرفه ایمتخصصان▪

زیرساخت هادراولیهسرمایه گذاریهزینهبودنباال▪

سازمانفرهنگ▪

سایبریامنیت▪

عالیمدیریتحمایت▪

داده پردازشومدیریت▪

مدیریتیچالش▪

فناورانهچالش▪

کسب وکارفعلیمدل هایشدنمنقضی▪

فرآیندهاانعطاف پذیری▪

کارکنانایمنی▪

چالشهای نسل چهارم صنعت



مهارتیچندومدرنکارکنانبهنیاز➢

کسبجهترشدمستعدوجواننیروهاینبودندسترسدروکشورهاجمعیتشدنپیر➢

صنعتچهارمنسلفناوری هایوسیستم هاپیاده سازیبرایالزممهارت های

تغییربرابردرفعلیکارکنانمقاومتوتمایلعدم➢

فعلیکارنیروهایبرایجدیدفناوری هایوابزارها،دستگاه هاازاستفادهسختی➢

مهارتیوشغلیویژگی هایتغییر➢

لنسفناوری هایوسیستم هاباکارتواناییجهتآموزیمهارتوآموزشبرنامه هایارائهبهنیاز➢

صنعتچهارم

کالن دادهعاملیتعنوانبهرشته ایبینتیموجودعدم➢

حرفه ایمتخصصان 



توسعهوتحقیق➢

فنیآموزش➢

:شاملفناورانهزیرساخت های➢

دیجیتالشبکه✓

ماشین آالت✓

پیچیدهفناوری های✓

کالن دادهفناوریبه کارگیری✓

داده هاازبهره برداریجهتمناسبالگوریتم های✓

امنیت✓

زیرساخت هااولیه در سرمایه گذاریباال بودن هزینه 



مداومرفتاریالگویبامقابله➢

ایینپبهباالازرویکردباوکارکنانوسازمانبرحاکمفرهنگتدریجیتغییر➢

نوآورانهذهنیتویادگیریبهتمایل،انعطاف پذیریفرهنگبهنیاز➢

فرهنگ سازمان



ابربردرخودتولیدیامکاناتومحصوالتکارکنان،اطالعات،امنیتازاطمینان➢

امنیتیخطرات

صنعتیماشین آالتجملهازدستگاه هاموقعبهشدنروزبه➢

امنیتیدستورالعمل هایوابزارهاازمجموعهبهنیاز➢

سایبریامنیت 



صنعتچهارمنسلازسازمانمدیرانحمایتبهنیاز➢

مدیرههیاتعمده،سهامدارانشاملذینفعانحمایتبهنیاز➢

حمایت مدیریت عالی 



داده هایماشین،سنسورهایمانندمختلفمنابعطریقازآوریجمعوداده هامختلفانواعوجود➢

لجستیکداده هایوزیرساختداده هایکیفیت،داده هایکارخانه،داده هایمحصول،

داده هااندازه➢

داده هامدیریتوپردازشذخیره،برایمختلفیروش هایبهنیاز➢

داده هاجریانبینرابطهکردنمشخصومختلفداده هایازالگوکشف➢

تجزیه وتحلیل هادرناسازگاریوغیرضروریوزائدداده هایوجود➢

زائدداده هایحذفواصالح➢

سایبریحمالتوهکمستعدومحرمانهومفیداطالعات،رایانه هابهحدازبیشوابستگی➢

مدیریت و پردازش داده 



سازمان؛درحرفه ایاطالعاتیجامعسیاستبهنیاز➢

مزیتیکایجادبرایآنازاستفادهودانشگذاشتناشتراکدرآمادگیعدم➢

رقابتی؛

.مدیریتفرایندهایدرتغییربهنیاز➢

چالش مدیریتی



جدیدفناوری هایاکتسابدرتکاملیوتدریجیفرایندیک➢

فناوری هاپیچیدگی➢

آنفناوری هایوصنعتچهارمنسلمفهوممورددردانشکمبود➢

چالش فناورانه



بهوجهتبامشتریانتظاراتافزایشباعثاثردرکسب وکارفعلیمدل هایتغییر➢

آفرینتحولفناوری هایدرپیشرفت

کسب وکارفعلی مدل هایشدن منقضی



محصوالتسفارشی سازیوشخصی سازیبهتوجهباانعطاف پذیریبهنیاز➢

تولیدیفرآیندهایدرمدیریتیتغییراتبودنسخت➢

سیستمبرمرسوم،فرآیندیکدرتغییرایجادزیادتاثیات➢

فرآیندهاانعطاف پذیری



ربات هابه کارگیریایمنیازاطمینانکسبوایمنیبودنمهم ➢

ایمنی کارکنان



ربات هابه کارگیریایمنیازاطمینانکسبوایمنیبودنمهم ➢

ایمنی کارکنان



فناوریزیرساخت هایتقویت▪

کسب وکارجدیدمدل هایشناسایی▪

جدیدفناوری هایتوسعه▪

دیجیتالدنیایبامتناسبجدیدهمکاری هایارائه▪

تولید کنندگاناولویت هایکردنمشخص▪

تحولحالدرکارنیرویکیفیتافزایش▪

لمسئوتیمفقطنهشوند،نوآورانهمحصوالتتولیددرگیرشرکتکارکنانهمه▪

نوآوری ها

شرایط تطبیق با نسل چهارم صنعت



کارخانه هوشمند قلب نسل چهارم صنعت



ازشبیساختقابلیتیکایجادبرایمدرن هایفن آوریمختلف هایترکیبکاربرد

خودسازگاروانعطاف پذیرحد

ختلف،مفرآیندهایاتصالباانعطاف پذیریوکاراییجدیداشکالایجادبرایفرصتی

ه ایشیوبه(غیرهوبرنامه ریزانمقدم،خطکارگران)ذینفعانواطالعاتیجریان های

کارآمد

کارخانه هوشمند



یمحاسباتقدرتوارتباطیمکانیسم های،ماشین هاازپیوستههمبهشبکهیک

وشهمانندپیشرفته ایفناوری هایازکهسایبری-فیزیکیسایبرسیستمیک

دکارخوفرآیندهایهدایت،داده هاتحلیلوتجزیهبرایماشینییادگیریومصنوعی

.می کنداستفادهزمانهردریادگیریو

کارخانه هوشمند



اصول کارخانه هوشمند



واحدهامیانسریعوموثرپیوندوجداسازیبرایمختلفبخش هایظرفیت

مجددساختومتمرکزغیرماژولچندینبهسیستمتقسیم

دراختاللحداقلباجداگانهخطوطجایگزینیخصوصدرتولیدکنندگاناطمینان

تولیدفرآیندهاییامحصوالتسایر

عیب هاواشکاالتکردنبرطرفبودنآسان

مشتریاننیازهایبهتوجهباتغییراتیبرابردرپذیریانعطاف

بودنمدوالر



هکصنعتچهارمنسلدرکلیدیاصلیک•

مختلف،ماشین هایآن،طریقاز

،سنسورها،سایبرفیزیکیسیستم های

متصلیکدیگربهافرادودستگاه ها

؛می شوند

یارتباطوالکتریکیمکانیکی،یداده ها•

قابلیتافزایشبرایاستاندارد

.هستندحیاتیتعامل پذیری

تعامل پذیری



تمرکز زدایی

ری هاتصمیم گیدرکارمندانکهغیرمتمرکزساختار•

وفرایندهامی توانندومی شونددادهمشارکت

ییرتغکسب وکارشرایطبهتوجهباراکارروش های

.دهند

جودمومختلفسیستم هایمستقلگیریتصمیم•

نرسیدمسیرازاینکهبدونهوشمند،کارخانهدر

.شوندمنحرفسازماننهاییوواحدهدفبه



مجازی سازی
آنها،بینارتباطبرقراریوماژولچندینبهسیستمتقسیم

لحبرای.می کندایجادراسیستمگستردهآزمایشبهنیاز

.استالزممجازی   سازیچالش،این

وکیفیزیدنیایدرماشین آالتوواقعیفرایندهایبرنظارت

مدل هاییامجازیمدل هایباسنسورداده هایآنازپس

.شودمیدادهپیوندشبیه   سازیطریقازشدهایجاد

دمی شواستفادههوشمندکارخانهدر"مجازیدوقلوی"یکاز

بودبهقابل توجهیمیزانبهراموجودمحصوالتوفرآیندهاتا

.شودداده



خدمات محوری

خدماترویبیشترکسب وکارهاتمرکز•

مشتریانبهخوبخدماتارائهبابیشترسود•

بررویتمرکزوبهتر،وریبهره    داشتنهدفبافرآیندها،ازبرخیسپاریبرون•

کسب وکاراصلیفرآیندهای

رامشتریانتقاضایاساسبرخدماتارائهابریرایانشفناوریازاستفاده•

.می کندامکان پذیرکسب وکاربرای



واکنش پذیری
منبعهرخرابییااجزاعملکردسوءخودکارطوربهکهگونه ایبهسیستمطراحی•

شود؛کشفوتشخیص

ت؛مشکالسریعحلبرایکافیتواناییوهشدارهایاخطاهاتمامیموقعبهتشخیص•

شود؛رفعوتشخیصخطارخدادمحلدقیقاًکهنحویبهسیستمانعطاف پذیری•

خلی؛داتغییراتبهنسبتبالدرنگطوربهوواقعیزماندرسیستممناسبواکنش•

.واقعیزماندرداده هااشتراک گذاریبهوپردازشبهنیاز•



شفافیت

جامعومفیداطالعاتدادنقراراختیاردر

بهاپراتورهاساختنقادروواقعیزماندر

کارآمدترتصمیماتاتخاذمنظور

میانمتقابلارتباطواتصالطریقازدادهزیادمقادیربودندسترسدر

پیشرفتونوآوریایجاد،قابلیت هاافزایشوفناوری هاوافراد،دستگاه ها



انقالب صنعتی چهارم و

مدیریت منابع انسانی



Ind 4.0های منابع انسانی در مولفه



دورهایندرانسانیمنابعروپیششرایط
است؛امکان پذیرمکانهروزمانهردرکههمکاری،✓
فوریبازخورد✓
بازفرهنگ✓
دادهبرمبتنیتصمیمات✓
فناوریسرمایهوانسانیسرمایهبینمرزهایشدنمبهم✓

.شوندرسازگامدرنپدیدهبابایدونیستنداماندرآمدهبوجودشرایطازانسانیمنابع
.می شودایجادانسانیمنابعمدیریتدرتحولبرایعزمیبنابراین،

Ind 4.0شرایط پیش رو منابع انسانی در 



شاملواستتکاملحالدرصنعتچهارمنسلازبخشیعنوانبهکهجدیدیمفهوم
ومصنوعیهوش،کالن داده،اشیاءاینترنتماننددیجیتالفناوری هایدرنوآوری هایی

.می باشدکارکنانبعدینسلمؤثرمدیریتبرای5Gو6Gماننددادهسریعشبکه های

تمامهکراپیوستهبهمانسانیمنابعفرایندهایکهداردراامکاناینهوشمندانسانینابعم
.دهدتغییر،می پوشاندراظهورحالدراستعدادهایجنبه های

انسانی هوشمندمنابع 


