
  



  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان 
 :نسل چهارم یانقالب صنعت

 پارادایم نوین صنعتی مبتنی بر هوشمندسازی و دیجیتالی شدن 

 یروشن دیسع ،یاسیال یمهد ،یمحمد یمهد  گاننندک تهیه

 978-600-6844-95-4 شابک

 بنیان فناوردانش ناشر

 1398 سال نشر

 به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. متعلقکلیه حقوق محفوظ و 

 ریاست جمهوری
 معاونت علمی و فناوری



 

 

 

 

 

 

 



 

 فهرست مطالب

 3 .................................................................................................................................... پیشگفتار
 7 ........................................................................................................................................... مقدمه

 13 ............................................................ ابعادفصل اول: انقالب صنعتی چهارم: مفهوم و 

 20 .................................................................های تکنولوژیک انقالب صنعتی چهارمپیشران

 26 .............................................................................................. 4های انقالب صنعتی مزیت

 27 ..................................................................................... های انقالب صنعتی چهارمچالش
 

 33 ............................................................... های کاربرد و زنجیره ارزشفصل دوم: حوزه

 33 ................................................................................................................................. مقدمه
 35 ........................................................................................................... صنایع خودروسازی

 35 .................................................................................................................... صنایع هوافضا

 40 ................................................................................................................ صنایع کشاورزی

 43 ................................................................................................................... سالمت و دارو

 45 ......................................................................................................................... نفت و گاز



 
 

 2/  کیتکنولوژ یو روندها کردهایرو م،ی: مفاه4 یانقالب صنعت

 

 47 ....................................................................................................... شیمیاییمواد و صنایع 

 55 ........................................................................................................................... بندیجمع
 

 57 ......................................... هافصل سوم: انقالب صنعتی چهارم استراتژی و سیاست

 57 ................................. های توسعه انقالب صنعتی چهارم در آلمانها و سیاستاستراتژی

 57 ............................................................................................................ هاخانهنقش وزارت

 59 ......................................................... تأمین مالی عمومی انقالب صنعتی چهارم در آلمان

 59 ..... مدارانو متوسط و سیاست های کوچکوکارها، شرکتبا تاکید بر کسب -مخاطبان هدف

 62 ..................... های توسعه انقالب صنعتی چهارم در اتحادیه اروپاها و سیاستاستراتژی

 63 ....................................4اهداف سیاست نوآری اتحادیه اروپا در توسعه انقالب صنعتی 

 66 ............................... های توسعه انقالب صنعتی چهارم در فرانسهها و سیاستاستراتژی

 68 .................................. صنعتی چهارم در ایتالیاهای توسعه انقالب ها و سیاستاستراتژی
 

 73 .................................................................... فصل چهارم: انقالب صنعتی چهارم در عمل

 73 ................................................................ هاهای بزرگ و استارتاپهایی از سازماندرس

 
 101 ....................................................................................... بندی و تحلیلفصل پنجم: جمع

 119 ...................................................................................................................................... منابع

 



 

 پیشگفتار

گ ار بر نمی نه اذر ناورا های ف ند نه تصوووور کرد. رهور رو ناورا بدون تغییرات ف نده را  توان آی

ها، هم نیازهای های جدیدی را توسعه داده است که این توانمندیهای مختلف، توانمندیحوزه

 با خود به ارمغان آورده است. وکار راهای جدید کسبجدید را خلق کرده و هم مدل

شان از آن دارد درهای مختلف، بهمروری اجمالی بر روندها و فناوری  یک از کمتر خوبی ن

دسوووتخوغ تغییرات لابو توجهی خواهد سووواخت و در نتی ه این  را جهان فناوری دهه،

بازیگران ندیشوووی،با پیش تغییرات،  بدون دورا بو تغییر و  لا نه ذهنی غیر  لقخ لدرت زمی

 .ندارند را آینده تصویر

شده و روندها فناورانه ساس مطالعات ان ام  ر توان دی پیشِ رو، تغییرات فناورانه را میبر ا

و  2، دی یتالی شوودن1بندی نمود. هوشوومندیسووه دسووته اصوولی و سووه پیشوورانِ کالن دسووته

شترک همه روندهای اذرگ ار بر حوزهرا می 3پایداری صو م صنایع توان ف مختلف در ها و 

 آینده دانست.

                                                
1. Smartness 

2. Digitalization 

3. Sustainability 
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 های اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوریی پاردادیمهای فناورانهروندها و پیشران. کالن1شکل 

 

وکار اذر های کسوووبصوووورت مشوووترک بر حوزههر کدام از محورهای فوق، به تنهایی و یا به

 شوندوالت جدید ارائه میگ ارند، بازیگران جدیدی بروز پیدا خواهند کرد، خدمات و محصمی

سب ستم ک سی ستخوغ تغییرات لابوو اکو شرانوکار د شد. این پی غییر، های تتوجهی خواهد 

اند که امروزه فراوانی آن در ادبیات وکار شووودهموجب پیدایش مفاهیمی در التصووواد و کسوووب

 باشد.توجه میسیاستگ اری علم و فناوری چشمگیر و لابو

های التصادی مبتنی بر دانش و نوآوری را گونه عنوان کرد که اساس پارادیماینتوان دروالع می

شتراکی2، التصاد چرخشی1بر پنج بعد اصلی به نام التصاد دی یتال سبز3، التصاد ا ، و 4، التصاد 

توان تصوووویر کرد که هرکدام، متأذر از روندها و تغییرات فناورانه، می 5انقالب صووونعتی چهارم

 وکار را با خود به ارمغان خواهند آورد.ید کسبهای جدحوزه

 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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سال های اخیر، حرکت به سمت نسو چهارم صنعتی و یکی از روندهای التصادی بسیار مهم در 

صنایع و بخش های مختلف به خصوص بخش ست. نفوذ آن در  سو چهارمهای تولیدی بوده ا  ن

های تولیدی نامی است که به اتوماسیون و تبادل داده در فناوری 1صنعت یا انقالب صنعتی چهارم

های اطالعات و ارتباطات با به بیان دیگر همگرایی تولید صووونعتی و فناوری داده شوووده اسوووت.

های اخیر توجه بسیار زیادی هم در محافو شود. در طول سالخوانده می 4یکدیگر صنعت نسو 

آکادمیک و هم در محافو صوونعتی به این حوزه نورهور شووده اسووت. با این حال، این انقالب در 

ستوار انقالب پ 3صنعت بر پایه  سیته و فناوری اطالعات ا سیون، الکتری یش از خود یعنی مکانیزا

 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 

ی یر را خواهند پ یرفت معرفهای که بیشوترین تاذهای آن با نسوو سونتی التصواد، حوزهتفاوت

های توسعه این نسو از صنعت در کشورهای منتخب ها و استراتژیشوند. همچنین سیاستمی

ها، آپهای بزرگ و استارتهای مربوس به تعامو بین شرکتآموختهو همچنین مروری از درس

 از جمله موارد دیگری است که در این گزارغ به آن پرداخته خواهد شد.
                                                
1. Industry 4.0 

. اقتصاد و جامعه2شکل   





 

 

 مقدمه

نامی است که به اتوماسیون و تبادل داده در  1نسو چهارم صنعت یا انقالب صنعتی چهارم

اطالعات  هایهای تولیدی داده شده است. به بیان دیگر همگرایی تولید صنعتی و فناوریفناوری

های (. در طول سالHermann et al., 2016شود )خوانده می 4و ارتباطات با یکدیگر صنعت نسو 

هم در محافو صنعتی به این حوزه نورهور  اخیر توجه بسیار زیادی هم در محافو آکادمیک و

انقالب پیش از خود یعنی مکانیزاسیون،  3شده است. با این حال، این انقالب در صنعت بر پایه 

ر گیری اینترنت اشیاء و خدمات دالکتریسیته و فناوری اطالعات استوار شده است. امروزه شکو

گردیده است. بطورکلی مفهوم نسو صنعت  4های تولیدی من ر به توسعه بیشتر نسو محیط

 چهارم صنعت دی یتالی شدن تولید است. 

گردد. این ماشین که به سرعت در عمدة نخستین انقالب در تولید به پیدایش ماشین بخار باز می

ولید و وری تصنایع همانند نساجی، معدن و سایر صنایع گسترده شد توانست من ر به ارتقای بهره

های تولید و افزایش راندمان نیروی وری کاهش هزینهد. نتی ه این ارتقای بهرهافزایش کارایی گرد

گیری نهادها و توسعه انسانی بود که من ر به رشد جوامع شهری و صنعتی شدن شهرها، شکو

                                                
1. Industry 4.0 
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های نهادی برای انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه جدید صنعتی بود. ساختارهای جدید زیرساخت

عه های توسای از نهادها گردید که پایهپدید آمده من ر به رهور م موعه گستردهالتصادی -اجتماعی

برابری در تولید  30گیری جامعه مدرن غرب را فراهم آورد. خروجی انقالب صنعتی افزایش و شکو

 داد. وری تولید در نساجی و ... که اساس این تغییرات را شکو میبرابری بهره 15آهن، ارتقای 

کند که درنتی ه فعالیتمیالدی رخ داد به انقالبی اشاره می 19قالب صنعتی که در لرن دومین ان

سازی فورد صورت پ یرفت. اگرچه این انقالب تحت تأذیر های هنری فورد در کارخانه اتومبیو

توان از نقش انقالب الکتریسیته صرف نظر کرد، اما پیدایش آن به موتور الکتریکی است و نمی

های مرتبط با تولید انبوه وابسته است. این انقالب که از آن به عنوان انبوه و توسعه فناوریتولید 

برابری سرعت تولید خودرو گردید. فناوری طراحی شده  8شود من ر به ارتقای تولید انبوه یاد می

توسط فورد به سرعت به سایر صنایع تسری یافت و شکو جدیدی از جامعه انسانی شکو گرفت. 

ری وین انقالب در صنعت که با پیدایش الکتریسیته و موتورهای الکتریکی همراه گردید بهرها

های متنوعی در شکو جدید شدت افزایش داد و من ر به توسعه زیرساختعوامو تولید را به

ها شد. توسعه نهادهای مختلفی همانند لوانین راهنمایی و رانندگی، توسعه زندگی برای انسان

ترین نتایج این انقالب در تاریخ صنعت ها، رشد شهرنشینی و ... از مهمها و جادهیابانشهرها، خ

 بودند.

ک با گردد. تولید اتوماتیسومین انقالب صنعتی در تاریخ به پیدایش فناوری اطالعات باز می 

ا توسعه این انقالب که بمیالدی رخ داد.  20استفاده از الکتریسیته و فناوری اطالعات که در لرن 

انقالب  گیریها همراه بود من ر به شکوکامپیوترها، افزایش توان محاسباتی و تحلیلی ماشین

معرفی گردید.  1برنامه پ یرمنطقی  گرکنترلنخستین  1969جدیدی در لرن بیستم گردید. در سال 

روز برای مبسیاری که ا هایمؤلفهصنعتی سوم که با دی یتالی شدن جهان همراه گردید با انقالب 

، های کامپیوتریها، توسعه حافظههای ریزپردازندههمه آشنا هستند همراه گردید. توسعه فناوری

 های هستند کهها و نانوتکنولوژی و ... از این جمله فناوریهای چاپ سه بعدی، موبایودستگاه

زیک مدرن توسعه فیاین انقالب که با با انقالب دی یتالی و فناوری اطالعات توسعه پیدا کردند. 

 های مهندسی تسریانگیز آن همراه گردید به سرعت به سایر حوزهو دستاوردهای نظری شگفت

                                                
1. Programmable Logic Controller 
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 یافت و توانست نقش اساسی در تغییر پارادایمیک اجتماعی و التصادی بشر بازی کند. 

ن و ددی یتالی شگردد انقالبی است که در نتی ه انقالب صنعتی چهارم که امروزه از آن یاد می

 1یفیزیک –های سایبر سیستم اتصال همة بازیگران در فرآیند خلق ارزغ ای اد شده است.

 ترینهممهوشمند، تولید صنعتی متصو و واحدهای منطقی که لادر به اتصال به یکدیگر هستند 

آلمان به عنوان خواستگاه این انقالب در جهان شناخته  ویژگی این انقالب در صنعت است. 

ی از اصنایع رلابتی در جهان است، توسط شبکه گسترده ترینمهمدارای  کشور کهشود. این می

، نسو چهارم صنعت سازی و اجرایپیادهگردد. تسهیالت پژوهشی، توزیعی و تولیدی حمایت می

، عالوههبنه تنها جریان تولید در سطح کارگاه تولیدی، بلکه کو زن یره ارزغ را بهینه خواهد کرد. 

ین شبکه تمام مراحو چرخه عمر محصول، از ایده محصول تا توسعه آن، تولید، استفاده، ا

 .شودنگهداری و بازیافت را شامو می

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

 
                                                

یکپارچه شده است.  کامپیوتر است که با کاربرانشهای مبتنی بر سیستم سایبر فیزیکی یک سیستم کنترل و یا نظارت توسط الگوریتم. 1
زمانی به  هایاند و هر عملیاتی بر روی فضاهای مختلف و مقیاسافزاری به شدت در هم تنیده شدهها اجزای فیزیکی و نرمدر این سیستم

برنتیک، فراشناختی، ادغام نظریه سایای از رویکردهای های سایبر فیزیکی شامل مجموعه گستردهشوند. سیستمهای متعددی بیان میروش
شناخته  (embedded Systems)های جاسازی شده طراحی و علوم پردازش اطالعات است. کنترل فرآیند بطور عمده به عنوان سیستم

زیادی با سیار های سایبر فیزیکی شباهت بگردد. همچنین سیستمبیشتر بر عناصر محاسباتی تاکید می های جاسازی شدهشود. سیستممی
گی های سایبر فیزیکی توانمندی باالتری در ترکیب و هماهناینترنت اشیاء دارند و از لحاظ معماری شبیه به یکدیگر هستند، اما سیستم

   (. Khaitan & McCalley, 2015دهند )بین عناصر فیزیکی و محاسباتی از خود بروز می
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 (Rojko, 2017های صنعتی ): انقالب1 شکل

صنعتی مبتنی بر نسو چهارم صنعت حاکم شده است در نهایت من ر  روندی که امروزه بر تولید

-شمار با حسگرها و توانایی جمعزات بییگردد. اتصال ت ههای هوشمند میبه توسعه کارخانه

ردیابی ه سطوح باالیی از کنترل و امکان بمن ر  1زمانهمها بطور آوری، انتقال و تفسیر داده

ا هها، ابزارها و انسانمفهوم است که با انقالب صنعتی چهارم ماشینگردد و این بدین اطالعات می

های بکهوکارها شرسد در آینده کسببه نظر میکنند. تعامو می باهمتصال پیدا کرده و ابه یکدیگر 

های انبارداری و امکانات تولیدشان را به شکو آالت، سیستمجهانی را ای اد خواهند کرد که ماشین

امو های سایبر فیزیکی شکند. در محیط تولیدی این سیستمترکیب می 2یبر فیزیکییک سیستم سا

ودکار خ صورتبهتوانند سازی امکانات تولیدی است که میهای ذخیرههای هوشمند، سیستمماشین

هایت این در نمستقو یکدیگر را کنترل کنند.  طوربهاطالعات را مبادله کنند، الداماتی ان ام دهند و 

و  تولید، مهندسی، استفاده از مواد ٔ  درزمینهانات من ر به بهبود بنیادی در فرآیندهای صنعتی امک

های هوشمند که درحال حاضر در حال گردد. کارخانهو چرخة حیات می تأمینمدیریت زن یرة 

یدی تعبیه های تولسیستمکنند. رهور پیدا کردن هستند، از یک روغ جدید برای تولید استفاده می

ها شبکه شده و بطور افقی ها و شرکتشده بطور عمودی با فرآیندهای کسب وکار درون کارخانه

 شوند.توانند بطور آنی مدیریت شوند متصو میهای ارزغ که میبه شبکه

های هوشمند این امکان را فراهم های بسیار زیادی دارد. کارخانهنسو چهارم صنعت پتانسیو

آورند که نیازهای فردی مشتریان شناسایی شده و به فرآیند تولید اضافه گردند. در نسو چهارم می

کنند که در آخرین لحظه کسب و کار پویا و فرآیندهای مهندسی این امکان را فراهم میصنعت، 

ب انقال نماید. در نهایتگیری بهینه کمک شایانی میاز تولید تغییراتی ای اد گردد و به تصمیم

ها گردد که در ادامه به آنهای کسب و کار جدید میگیری مدلچهارم صنعتی من ر به شکو

حلی بدیع برای برخی از مشکالت جهان اشاره خواهد گردید. همچنین این صنعت به عنوان راه

تواند من ر به افزایش کارایی منابع و انرژی شده و شود. برای مثال میامروزی در نظر گرفته می

شناختی را کنترل کند. از سوئی دیگر گسترغ این صنعت من ر تولید شهری و تغییرات مردم یا

                                                
1. Real-time 

2. Cyber-physical Systems (CPS) 



aaac 
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د مستلزم های هوشمنگردد. سیستمشناختی منحصربفردی در محیط کار میبه ای اد تغییرات مردم

ای هکرده به جای نیروهایی است که صرفا بر فعایتبکارگیری نیروهای متخصص و تحصیو

های کاری منعطف و هوشمند در نهایت به کارکنان این کنند. سازمانی تمرکز میروتین و تکرار

زندگی کاریشان را با زندگی شخصیشان ترکیب کرده و به سطوح باالتری کان را خواهند داد تا ما

 بین کار و زندگی دست پیدا کنند.  اری و توازنکاز کیفیت زندگی 

 هایویژگیفهوم انقالب صنعتی چهارم، ابعاد و بر این اساس هدف اصلی این گزارغ تبیین م

های عملیاتی این انقالب در فضای کسب و کار جهان است. توسعه ترینمهمآن و همچنین شرح 

در بخش نخست این گزارغ تالغ شده است تا مفهوم و ابعاد اساسی انقالب صنعتی چهارم 

چهارم ارائه شده و تالغ شده مورد بررسی لرار بگیرد. در این بخش تعاریف انقالب صنعتی 

های برسازنده انقالب صنعتی چهارم و همچنین ، تکنولوژیمختلفاناست تا بطور دلیق ابعاد 

های آن مورد بررسی و تحلیو لرار گیرد. نمودار زیر نمایی کلی از چارچوب مفهومی رانپیش

 دهد:مورد استفاده برای تدوین این گزارغ را نشان می
 

 

 : چارچوب مفهومی تدوین گزارش انقالب صنعتی چهارم1نمودار  

 

ای هدر بخش دوم از این گزارغ تالغ شده است تا زن یره ارزغ انقالب صنعتی چهارم و حوزه

انقالب 
صنعتی چهارم

مفاهیم و 
ابعاد

نقش شرکت 
های بزرگ و 

کوچک

زنجیره 
ارزش

نظام حکمرانی و 
سیاست گذاری
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های کاربرد و زن یره ارزشی انقالب صنعتی اگرچه حوزه کاربرد آن مورد بررسی لرار گیرد.

 رسد صنایعدهد اما به نظر میهای مختلف را پوشش میصنایع و بخشچهارم طیف وسیعی از 

 ها و بهبیشترین میزان مشارکت را در توسعه این فناوری کشاورزیخودروسازی و هوایی و 

توسعه داده  شده در این صنایع به سرعت  هایتکنولوژیرسد ها دارند. به نظر میکارگیری آن

 ، صنایع پوشاک، ل ستیک و ت هیزات الکترونیک گسترده شدهبندیدر سایر صنایع همانند بسته

 و کاربردهای منحصربفردی ای اد نموده است. 

گ اری کشورهای مختلف در خصوص فصو سوم از این گزارغ به نظام حکمرانی و سیاست

توسعه انقالب صنعتی هارم پرداخته است. در این بخش از گزارغ ت ارب کشورهای مختلف 

ده ارائه ش هاآنهای سیاستی و استراتژیک ه انقالب صنعتی چهارم و برنامهدر خصوص توسع

های هها و گرواست. در این بخش تالغ شده است تا اهداف سیاستی، ابزارهای سیاستی، مشوق

 بندی گردند. هدف مختلف در کشورهای مختلف بررسی و تقسیم

بزرگ و  هایشرکتدر فصو چهارم این گزارغ تالغ شده است تا مروری بر برخی از 

ها بر اساس کوچک فعال در انقالب صنعتی چهارم صورت گیرد. منطق انتخاب این شرکت

یر ها سااند که مشتریان آنهایی انتخاب شدهها بوده است که صرفا شرکتنوع مشتریان آن

فعال در  هایشرکتدهند که عمدة اند. مطالعات نشان میها و کسب و کارها بودهشرکت

های روبات، سنورها، های انقالب صنعتی چهارم در عرصة توسعه تکنولوژیتوسعه فناوری

ین رسد یکپارچگی ااینترنت اشیاء و فناوری اطالعات فعال هستند. نکته اینکه به نظر می

 گرددیمو یک کارخانه به کارخانه هوشمند ها در صنایع مختلف در نهایت من ر به تبدیفناوری

 ارخانهکو صرف به کارگیری یک فناوری در یک بخش از فرآیند تولید یک کارخانه به مفهوم 

 .باشدهوشمند انقالب صنعتی چهارم نمی

 



 

 چهارم: مفهوم و ابعاد ی: انقالب صنعتاول فصل

ایه سه گردد که بر پهمانطور که گفته شد نسو چهارم صنعت به دی یتالی شدن تولید اطالق می

شین سیته و تولید انبوه و همچنین انقالب پیش از خود یعنی انقالب ما های بخار، انقالب الکتری

ست. شده ا ستوار  سال  انقالب فناوری اطالعات ا ستین بار در  در هانوفر  2011این مفهوم نخ

ترین موضوووعات در میان محافو آلمان معرفی گردید. نسووو چهارم صوونعت یکی از مرسوووم

صلی این انقالب در صنعت بهرهآکادمیک و  ست. ایدة ا صنعتی در آلمان ا ز برداری ااجتماعات 

 های جدید و مفاهیمی مختلفی است، همانند: فناوری پتانسیو

 پ یری و استفاده از اینترنت و اینترنت اشیاء؛دردسترس 

 ها؛یکپارچگی فرآیندهای فنی و فرآیندهای کسب و کار در شرکت 

  سازی جهان والعی؛ازینگاشت دی یتالی و م 

 های هوشمند شامو تولید صنعتی هوشمند و محصوالت هوشمند؛کارخانه 

شده در برخی منابع ساس نتایج ارائه  سو چهار صنعت می1بر ا های تواند باعث کاهش هزینه، ن

 20تا  10درصووود و کاهش بین  30تا  10های ل سوووتیک هزینهدرصووود،  30تا  10تولید بین 

                                                
1. Rojko  2017 
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هم های ماز سوئی دیگر این انقالب در صنعت مزیتهای مدیریت کیفیت گردد. درصدی هزینه

صوالت به بازار، بهبود  دیگری را نیز ای اد کرده ضه مح ست. برای مثال کوتاه کردن زمان عر ا

ی های تولید، محیط کارگویی مشوووتری، امکان تولید انبوه بدون توجه به افزایش هزینهپاسوووخ

 و همچنین استفاده کاراتر از انرژی و منابع طبیعی. ترتر و منعطفدوستانه

های شووود به کارخانهنسووو چهارم صوونعت که از آن به عنوان انقالب صوونعتی چهارم یاد می 

 ها وهوشوومند، اسووتفاده از اینترنت اشوویاء در تولید و اسووتفاده از فناوری اطالعات در کارخانه

نزی، کرغ منتشر شده توسط گروه مشاوران مککند. بر اساس گزافرآیندهای تولیدی اشاره می

 فناوری شناخته شده است:روند  4 های نسو چهار صنعت،پیشران

 ؛های داده توزیع شده و ...ها، لدرت محاسباتی، پایگاهرشد خیره کننده در ح م داده 

 های ح یم؛و تحلیو داده های فناورانه در هوشمندی کسب و کاررهور لابلیت  

 شکال جدیدی سان ا ستم -از تعامو ان سی سی،  سطوح لم شین همانند  های والعیت ما

 ؛2های والعیت افزودهو سیستم 1م ازی

 ای ههای دی یتال به دنیای فیزیکی همانند روباتپیشووورفت در انتقال دسوووتورالعمو

 پرینت سه بعدی؛ هایدستگاهپیشرفته و 

بگیرند، نسو چهارم صنعت پتانسیودر شرایطی که این چهار توانمندساز در کنار یکدیگر لرار 

هایی که کند. برای مثال وجود ماشوووینهای باالیی برای تغییر محیط تولید و کارخانه پیدا می

شکستمی شینتوانند خطاها و  بینی کرده و گزارغ دهند و یا نگهداری از آالت را پیشهای ما

فرآیند  بینی نشده درتغییرات پیشها را بطور اتوماتیک ان ام دهند و یا در صورت بروز دستگاه

سازمانده فعالیت کنند.  صنعت به دلیوتولید و ل ستیک بطور خود سو چهارم  سوئی دیگر ن  از 

شتری ای اد می شناخته میارتباس تنگاتنگی که با م سو چهار که با جمعشود. کند نیز  وری آن

تواند این الزامات را در چرخة تولید لرار داده وکو کند میالزامات و نیازهای مشووتری آغاز می

شتری نهایی این چرخه را  سترس بودن  مبنای اینسازی نماید. شخصیبرای م توانمندی در د

                                                
1. Virtual reality 

2. Augmented reality 
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های درگیر سازی همة موجودیتهمة اطالعات مرتبط در زمان درست است که از طریق شبکه

 کنندگان و تأمینکپارچگی مشووتریان، های فنی این الزامات )یجنبهدهد. در خلق ارزغ رخ می

ستم سی سیعی از کاربردهای  شامو طیف و سایبر تولیدکننده(  ش–های  یاء و فیزیکی، اینترنت ا

 باشد. های تولید صنعتی میسیستم

ست. فیزیکی ا –های سایبر ، بر مبنای اتصال اجزای سازنده سیستم4سیستم اجرایی صنعت نسو 

شده با کنترل نامتمرکز و با اتصال پیشرفته هستند که  جاسازیهای این اجزای سازنده سیستم

ولید، های تسازی فرآیندیابی، ردیابی، نظارت و بهینهرا با هدف شناسایی، مکان زمانهماطالعات 

 4یک کارخانه هوشمند را بر اساس مفهوم صنعت نسو  2شکو کنند. گردآوری و مبادله می

دهد. فرآیند مرکزی تبدیو دی یتال به فیزیکی در یک سیستم تولیدی با لابلیت تنظیم نشان می

 م دد است. 

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

 

های اختصاص داده شده برای ان ام ورایف خاص خطوس تولید ذابت با ماشین ،نخستین لدم

ا ماشینهای تولید منعطف بلدم بعدی، سیستم .گرددمی، بنابراین صرفا یک محصول تولید بود
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ولید ررفیت ت درساخت اما امکان تولید محصوالت متنوع را فراهم میپ یری بود که های برنامه

ت های تولیدی با لابلیت تنظیم م دد استوسعه مربوس به سیستممرحلة آخرین انعطاف نداشت. 

گویی به الزامات بازار در افزاری خود برای پاسخافزاری و سختبه سازگاری اجزای نرم لادرکه 

 نوع و تعداد محصوالت هستند. 

های هوشووومند، ها در کارخانهماشوووین

سایبر فیزیکی هستند که با سیستم های 

ستند.  گریکدی ستمدر ارتباس ه سی این 

توانند هایی هسووتند که میها، سوویسووتم

های هایشان را بر اساس الگوریتمتصمیم

های یادگیری ماشووین و اکتسوواب داده

مانهم تایج و بر اسوووواس ز یو ن ، تحل

)همانند سوووی.ان.سوووی و برنامه پ یرهای ، ماشوووینطورمعمولبهرفتارهای موفق لبلی بگیرند. 

فاده لرار می عاموان.سوووی( مورد اسوووت نه را  کارخا و  1های متحرکگیرند و بخش بزرگی از 

 Korena and) پوشووواندگری هسوووتند میهایی که لادر به خودسوووازماندهی و خودبهینهروبات

shitalnib, 2010.) 

ها حسگرهایی جاسازی شده که در آن های هوشمند، محصوالت نیز هوشمند هستنددر کارخانه

آوری شده بطور های جمعپردازد. دادهها میآوری دادهسیم به جمعاست که از طریق شبکه بی

 ایطگیری وضعیت محصول و شرعمده برای تشخیص مولعیت و محو محصول، برای اندازه

از سوئی دیگر، محصوالت هوشمند لابلیت کنترل و پردازغ گیرد. محیط مورد استفاده لرار می

ند جریان توانتوانند مسیر ل ستکی خود را از طریق تولید کنترل کنند و حتی میها میدارند. آن

، افزون بر این مواردها مرتبط است را کنترل کرده و یا بهینه سازند. کار تولیدی را که به آن

 ترینمهممحصوالت هوشمند لادرند وضعیتشان را در هر لحظه از طول عمرشان رصد کنند. 

 سازد. پ یر میویژگی این محصوالت در این است که نگهداری به مولع و فعاالنه را امکان

                                                
1. Mobile Agents 

هایی گفته های هوشووومند به کارخانهکارخانه

شووود که ت هیزات  و ماشووین آالت درون می

هووا لووادرنوود تووا از طریق اتوموواسووویون، آن

صنوعی  سازماندهی و هوغ م شان خود خود

 را بهبود دهند.
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در نسو چهارم صنعت، عناصر تولید در کنار نمود فیزیکی خود دارای یک هویت م ازی 

م ازی هویت چنینشوند. ها در یک فضای ابری ذخیره مییز هستند که در چارچوب دادهن

 بعدی، 3 هایمدل به مدارک از محصول را به مربوس اطالعات و هاداده انواع تواندمی ای

 آزمون/گیریاندازه هایداده و تاریخی اطالعات فعلی، وضعیت هایداده فردی، هایشناسه

 .را در بر بگیرد

ر ددو عنصوور بسوویار مهم دیگر در انقالب صوونعتی چهارم، لابلیت همکاری و اتصووال هسووتند. 

ها و اجزاء، تعامو انقالب صوونعتی چهارم، الزم اسووت یک جریان مداوم اطالعات بین دسووتگاه

ا، هبا اینکار، دسووتگاهو بازیگران اصوولی برلرار شووود.  های تولیدیماشووین، سوویسووتم –ماشووین 

شین شوند. ها میانهها و کارخما صو  شیاء به یکدیگر مت یگر از یکی دتوانند از طریق اینترنت ا

ست که در آن برخی از ورایف موضوعات مهم در این همکاری شین ا سان با ما ها، همکاری ان

سطح از همکاری، گیرند. تولیدی بطور کامال خودکار ان ام می ساندر این  ها در ها با روباتان

یک رابط کاربری پیشوورفته نیز کنند. پیچیده و بدون سوواختار همکاری میاجرای ورایف کاری 

و مبتنی  1های عملیات از راه دوربرای این ارتباس توسعه داده شده است که غالبا شامو سیستم

 های والعیت افزوده هستند. بر محیط

ه در گفته شووود انقالب صووونعتی چهارم به روند فعلی اتوماسووویون و تبادل دادهمانطور که 

ستمفناوری سی شامو،  سایبر های تولیدی  سبات ابری،  –های  شیاء، محا فیزیکی، اینترنت ا

مشووخص اسووت انقالب گردد. های هوشوومند اطالق میمحاسووبات شووناختی و ای اد کارخانه

رسد هنوز تعریف مشخص و صنعتی چهارم در عمو دارای سطوح مختلفی بوده و به نظر می

ساس منابع منحصر بفردی از این  ست تا بر ا شده ا ست. در این ا تالغ  شده ا انقالب ارائه ن

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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 ، صدای صنعت آلمان BDIانقالب صنعتی چهارم از دید 

کند. اشاره میبه انقالب صنعتی چهارم  4صنعت نسو 

(، تولید 1پس از مکانیزاسیون)انقالب صنعتی 

( 3(، اتوماسیون)انقالب صنعتی 2انبوه)انقالب صنعتی 

و امروز اینترنت اشیاء و خدمات که به بخش جدایی 

ی های انقالب صنعتتولید شده است. فناوریناپ یری از 

عنوان یک مولعیت ت اری  بزرگی را برای آلمان بههای رشد چهارم، پتانسیو ای اد فرصت

کنند که کسب و کارها با استفاده از نسو چهارم صنعت لادر بینی میمتخصصان پیشدارند. 

 . 1درصد افزایش دهند 30وریشان را تا خواهند بود که بهره

 

 انقالب صنعتی چهارم از دید سازمان سرمایه و تجارت آلمان

 کیتکنولوژ، به تکامو 4صنایع هوشمند یا صنعت نسو 

یزیکی ف-های سایبرهای جاسازی شده به سیستماز سیستم

کند. این انقالب در صنعت، نمایانگر انقالبی اشاره می

است که از طریق اینترنت اشیاء،  و داده و خدمات ای اد 

های هوشمند و مدیریت فرآیندهای مستقو کمک هوغ نامتمرکز به ای اد شبکهشده است. 

های حیاتی و مهمی از تولید و فرآیندهای دنیای والعی و م ازی نمودگر جنبهکرده و با تعامو 

این انقالب یک تغییر پارادایم از تولید متمرکز به تولید نامتمرکز است که بوسیلة تولیدی است. 

های تکنولوژیکی که متضمن منطق فرآیند تولید متعارف است. این موضوع به این پیشرفت

شین االت تولید صنعتی پردازشگر محصول نیستند بلکه محصول با ممعنی است که ماشین آ

 .  2آالت تعامو کرده تا بگوید دلیقا چه کاری ان ام دهد

 

                                                
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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 کنزیمشاوران مک از دید گروه چهارم انقالب صنعتی

سووازی بخش ، فاز بعدی در دی یتال4انقالب صوونعتی

سیلة  ست که بو شرانه به حرکت در می 4تولید ا آید: پی

 ،ها، توان محاسباتی، اتصالگیر ح م دادهافزایش چشم

شبکه صا  سیع و رهور خصو های کم لدرت در دامنه و

سبهای تحلیولابلیت شمندی ک سانگری و هو شکال جدید تعامو ان شین همانند-وکار که ا  ما

ستم سی ستورالعموسطوح لمسی و  تال به های دی یهای والعیت افزوده و  پیشرفت در انتقال د

 ؛ 1زندهان فیزیکی همانند روباتیک و پرینت سه بعدی را رلم میج

 

 

 SAPانقالب صنعتی چهارم از دید 

-انقالب صنعتی چهارم، عبارتی ت میعی برای تکنولوژی

بر اساس مفاهیم ها و مفاهیم زن یرة ارزغ سازمان است. 

اشیاء  فیزیکی، اینترنت –های سایبر تکنولوژیک سیستم

انداز دستیابی به کارخانه و اینترنت خدمات، چشم

 یهای هوشمند انقالب صنعتدر درون ساختار ماژوالر کارخانهد. نکنهوشمند را تسهیو می

ها را رصد کرده و یک کپی م ازی از جهان والعی های سایبر فیزیکی فرآیندم، سیستمچهار

یزیکی با های سایبر فگیرد. عالوه بر اینترنت اشیاء، سیستممی ساخته و تصمیمات نامتمرکز را

از طریق اینترنت خدمات، خدمات بین کنند. یکدیگر و با افراد تعامو کرده و همکاری می

سازمانی و درون سازمانی پیشنهاد شده و بوسیلة مشارکت کنندگان در زن یره ارزغ مورد 

  . 2گیرداستفاده لرار می

 

                                                
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/ 



 
 

 20/  کیتکنولوژ یو روندها کردهایرو م،ی: مفاه4 یانقالب صنعت

 

 

 از دید پارلمان اروپا چهارم صنعتیانقالب 

که برای گروهی از  اسوووت یعبارتانقالب صووونعتی چهارم 

یو بد بک در طراحی، ت چا مات  دیتولهای  خد یات و  عمل

 4شووود. های تولیدی و محصوووالت بکار برده میسوویسووتم

دهد این انقالب چهارمین انقالب صنعتی در جهان است که جانشین عالمتی است که نشان می

ست و موجب جهش کوانتومی در بهره سه شده ا وری و تغییر در زندگی انقالب پیش از خود 

 .1مردم جهان شده است
 

 

 انقالب صنعتی چهارم تکنولوژیکهای پیشران

همانطور که در بخش لبو اشوواره گردید انقالب صوونعتی چهارم که در دهه اخیر آغاز شووده 

های مختلفی بوده اسووت که در نهایت عرصووههای تکنولوژیک در اسووت برآمده از پیشوورفت

ست. این یکپارچگی و همگرایی این تکنولوژی شده ا ها با یکدیگر من ر به بروز این انقالب 

ست که  9انقالب برآمده از  شرفت تکنولوژیک ا ست. در در ادامه به آنپی شده ا ها پرداخته 

شین سورها، ما سن ستماین انقالب  سی اوری اطالعاتی به زن یره های فنها، اجزای کاری، و 

فیزیکی(  -های سایبرمتصو)سیستم گریکدیهای به گردند. این سیستمارزغ تولید متصو می

ستفاده از پروتکومی ستفاده از توانند با ا ستاندارد اینترنت با یکدیگر تعامو کرده و با ا های ا

ز سوئی اها و تطبیق با تغییرات بپردازند. ها، ساماندهی آنبینی شکستها، به پیشتحلیو داده

یو داده کان گردآوری و تحل ماشووویندیگر این انقالب ام ید ها را از  ها فراهم کرده و تول

تر و ب منعطف، به مراتترسریعتر، فرآیندهایی هایی پایینمحصوالتی با کیفیت باالتر با هزینه

ییر غوری تولید، تالب من ر به ارتقای بهرهدر نهایت این انقکند. کاراتر را فراهم می شوودتبه

سطح رلابت صنعتی و بهبود  صادی، رشد  شرکتالت که  رهمانطوگردد. ها و مناطق میپ یری 

پیشرفت تکنولوژیک است. شکو زیر نمایی کلی  9بیان شد، انقالب صنعتی چهارم برآمده از 

 دهد.فناوری را ارائه می 9از این 

                                                
1. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf 
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 (BCG)منبع:  های پیشران انقالب صنعتی چهارم: تکنولوژی3 شکل

 

پیشرفت تکنولوژیک در نهایت من ر به پیدایش انقالب صنعتی چهارم در جهان گردیده  9این 

وری، اتوماسیون، یکپارچگی اجزای تولید و تغییر در روابط است که ماحصو آن ارتقای بهره

 کنندگان و مشتریان شده است.  تأمینمیان تولیدکنندگان، 

 

 های حجیم و تحلیل دادهداده

های اخیر در تولید مورد توجه بسیاری ها، در سالها مبتنی بر م موعه بزرگ دادهتحلیو داده

ت سازی کیفیت تولید، نگهداشتواند من ر به بهینههای ح یم میلرار گرفته است. تحلیو داده
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انقالب صنعتی چهارم، گردآوری و  ٔ  درزمینهگردد.  زاتیت هدهی انرژی و بهبود سرویس

یت های مدیرارزیابی جامع داده از بسیاری منابع متفاوت همانند ت هیزات تولیدی و سیستم

 شود.تر و موذرتر میگیری بهینهمشتری من ر به تصمیم
 

 های خودمختارروبات

کنند، تفاده میهای تولید اسبر پیچیدگیها برای غلبه تولید کنندگان در بیشتر صنایع از روبات 

ف اند، منعطها خودمختار شدهاند. آنها در طول زمان تکامو پیدا کرده و بهبود یافتهاما روبات

اند. در نهایت، این شده و لابلیت همکاری با سایرین را پیدا کرده

نیت امها و در تعامو کرده و در کنار انسان گریکدیتوانند با ها میروبات

ها نسبت به گ شته این روبات. رندیبگ ادیها کامو کار کرده و از آن

ولیدی های تتری از لابلیتتری داشته و طیف گستردههای پایین-هزینه

 را دارا هستند. 

، یک تولید کننده اروپایی ت هیزات روباتیک است که 1برای مثال، کوکا

نار توانند در کها بهم پیوسته بوده و میروباتدارای لابلیت تعامو با سایرین است. این 

 هایشان را به منظور تناسب محصوالت تمام نشدهیکدیگر کار کنند و بطور اتوماتیک فعالیت

توانند همکاری با انسان را ند. سنسورها و واحدهای کنترل میدر خط تولید تنظیم نمای

ه نام هایی با دو دست بعتی روباتهای صنکنندگان روباتمتولف کنند. بطور مشابه، تامین

YuMi اند. اند که بطور خاص برای مونتاژ محصوالت مختلف طراحی شدهارائه کرده 
 

 سازیشبیه

های سووه بعدی از محصوووالت، مواد و سووازیدر فاز مهندسووی تولید از شووبیه در حال حاضوور

ها خانهتری در کاربطور گستردهها سازیگردد، اما در آینده، شبیهفرآیندهای تولیدی استفاده می

های آنی را برای ها دادهسوووازیمورد اسوووتفاده لرار خواهد گرفت. این شوووبیه ها و عملیات آن

ا، هتواند شامو، ماشینانعکاس جهان فیزیکی در یک مدل م ازی مورد استفاده لرار داده که می

                                                

1. Kuka 
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ها تا اپراتورها بتوانند ماشین گرددها است. در نهایت این پیشرفت باعث میمحصوالت و انسان

 را در محیطی م ازی آزمون کرده و بهینه سازند. 

آالت صوونعتی در آلمان یک ماشووین به عنوان مثال، زیمنس و یک شوورکت تولید کننده ماشووین

شیناند که میم ازی تولید کرده ستفاده از دادهتواند ما ست آمده از کاری لطعات را با ا های بد

اندازی ماشین برای گردد تا زمان راهان ام دهد. این موضوع در نهایت باعث میماشین فیزیکی 

 درصد کاهش یابد.  80های والعی تا پردازغ
 

 سازی عمودی و افقی سیستمیکپارچه

امینها، تهای فناوری اطالعات امروزی بطور کامو یکپارچه نیسووتند. شوورکتبیشووتر سوویسووتم

لید و هایی همانند مهندسی، تومتصو هستند. دپارتمان یکدیگرکنندگان، و مشتریان به ندرت به 

اند. اما در خدمات هم وجود ندارند. ورایف سوووطح کف کارخانه بطور کامو یکپارچه نشوووده

ده ها بیشتر و بیشتر یکپارچه شها، ورایف و لابلیتها، دپارتمانانقالب صنعتی چهارم، شرکت

شبکه هایشرکتو همانند  ساخته و زن یره ارزغ هانی یکپارچههای جهمتراز،  سازی داده را 

 دهند. ای را شکو میاتوماتیک و یکپارچه

یک پلتفرم همکاری برای صنایع  BoostAeroSpace و Dassault Systèmesبرای مثال، دو شرکت 

ساخته صنایع دفاعی و هوانوردی  ست یک 1ایردیزاین اند.اروپایی فعال در  ، که نام این پلتفرم ا

ضای کاری معمولی برای همکاری در طراحی و تولید ارائه می کند و به عنوان یک خدمت در ف

ئه می بادل محصوووول و  گردد. این پلتفرم مییک محیط ابری امن ارا یده ت رایف پیچ ند و توا

 های تولید را میان عوامو مختلف مدیریت نماید. داده
 

 اینترنت اشیاء صنعتی

صرفا برخی ا  ضر  شیندر حال حا سورهای تولیدی و ما سن شده و از ز  شبکه  ها به یکدیگر 

                                                

1. AirDesign 
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اتوماسوویون کنند و بطور عمده در یک هرم عمودی اسووتفاده می 1محاسووبات جاسووازی شووده

ها با هوغ محدود شده و کنترل اتوماتیک به دستگاهاند که در آن سنسورها و سازماندهی شده

حتی  بیشوووتر ت هیزات واما با اینترنت اشووویاء، پردازند. یک سووویسوووتم کنترل فرآیند تولید می

 شوند. محصوالت ناتمام، با محاسبات جاسازی شده به یکدیگر متصو می

ستم کنترل و حرکت، یک  Bosch Rexrothشرکت  سی شنده  ساتفرو سی  تولیدی برای تأ

سوپاپ ی محصوالت با کدهابا یک فرآیند نیمه اتوماتیک و نامتمرکز ای اد کرد.  ساخت 

ستگاهفرکانس شده و ای سایی  شنا دانند که کدام مراحو تولید های کاری میهای رادیویی 

ید برای هر محصوووول ان ام گیرد و می یاتبا ند برای ان ام عمل خاص و توان های 

 منحصربفرد تطبیق پیدا کنند. 

 

 امنیت سایبری

شرکت شتر  ستمبی سی ستند و به ها هنوز بر  سته ه صو  گریکدیهای مدیریت و تولیدی که ب مت

ستند  صال نی ستند. با ارتقای ات سته ه ستفاده از پروتکوواب ستاندارد  هایهای کامپیوتری و ا ا

شده صنعتی چهارم پدیدار  ستمارتباطی که با انقالب  سی صناند، نیاز به حفارت از  عتی و های 

سایبری  نتی ه این حفارت، ارتباطات  . در حال رشد است شدتبهخطوس تولیدی از خطرات 

 لابو اطمینان و امن برای سیستم تولیدی خواهد بود. 

 

 محاسبات ابری

با ما کنند، اافزارهای ابری برای برخی کاربردهای تحلیلی اسووتفاده میها از نرماکنون شوورکتهم

های تولیدی و مرزهای سایتگ اری داده میان نیاز شدیدی برای اشتراک چهارمانقالب صنعتی 

ست، عملکرد تکنولوژیشرکت ای اد گردید.  سرعت در حال بهبود و ارتقا ا های ابری نیز به 

سخ ستم  بطوریکه زمان پا سی ست. همچنین در انقالب گویی این  سیده ا ها به چند میلی ذانیه ر

                                                

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

 

    افزایشیتولید  

ستفاده میشرکت سه بعدی ا شی، همانند چاپ  نند، کهایی که امروزه از تکنولوژی تولید افزای

سووواخت نمونه اولیه و سووواخت اجزای محصوووول بهره  منظوربهبطور عمده از این تکنولوژی 

ولید ای برای تهای تولید افزایشووی بطور گسووتردهبرند. با انقالب صوونعتی چهارم، این روغمی

سته شدهد شی  سفار صوالت  های های مختلفی همانند طراحیمزیتای که های کوچکی از مح

سبک وزن را ارائه می ستفاده لرار میپیچیده و  ستم گیرند. دهند، مورد ا شی های تولید افزایسی

های انتقال در فواصوووو مختلف را کاهش دهند و در توانند هزینهنامتمرکز با عملکرد باال می

 وری در تولید گردند.  ر به افزایش بهرهنهایت من

سی طرح هایشرکتبرای مثال،  شی برای برر ضر از تولید افزای سازی در حال حا ای ههواپیما

ها برای مواد خامی نظیر کنند که باعث کاهش وزن هواپیما و کاهش هزینهجدید اسوووتفاده می

 گردد. تیتانیوم می
 

 واقعیت افزوده

ای از خدمات، همانند انتخاب لطعات در طیف گسووترده والعیت افزودههای مبتنی بر سوویسووتم

ستورالعمو سال د ستگاهانبار و ار ستمهای تعمیر به د سی ضر های موبایو. این  های در حال حا

تر از تکنولوژی ها به شووکلی گسووتردهکنند اما در آینده شوورکتدوران نوزادی  خود را طی می

ند  فاده خواه نوالعیت افزوده اسوووت تا بتوان ئه داده و  دکرد  نانشوووان اطالعات آنی ارا کارک به 

 های کاری را بهبود ببخشند. گیری و رویهتصمیم

ستورالعمو ست د ستگاه  برای مثال، کارگران ممکن ا چگونگی تعویض یک لطعه را بر روی د

ستقیم و بر روی ت هیزاتی همانند عینک لعیت اهای ووالعی دریافت کنند. این اطالعات بطور م

 شوند. افزوده در جلوی چشمان کارگر نمایش داده می

کاربرد دیگر این تکنولوژی آموزغ م ازی است. زیمنس یک ماژول آموزغ م ازی برای نرم 
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ست که  1افزار کوموس ساخته ا سه بعدی و عینکخود  ستفاده از محیط  های والعیت افزوده ا

 های اضطراری آماده نماید. عیتکند تا کارکنان کارخانه را برای مواجه با مولمی

 4های انقالب صنعتی مزیت

صنایع و تولید می شدن  سیعی از تغییرات در تولید، دی یتالی  تواند در نهایت من ر به طیف و

پ یری در به انعطاف های هوشوومندکارخانهوکار شووود. های کسووبفرآیندها، بروندادها و مدل

ه زن یره باتوماتیک کردن فرآیندهای تولیدی، انتقال اطالعات مشوووتریان کنند. تولید کمک می

ی از اهای لابو تنظیم به مفهوم این اسووت که طیف گسووتردهارزشووی تولید و اسووتفاده از روبات

د سووازی انبوه باعث تولیاین سووفارشوویتوانند تولید شوووند. محصوووالت با ت هیزات مشووابه می

ریع با ها در تطبیق سومنحصوربفرد( به دلیو توانایی دسوتگاهلطعات کوچک)حتی لطعات کامال 

پ یری من ر به ارتقای از سوووئی دیگر این انعطافنیازهای مشووتری و تولید افزایشووی اسووت. 

اندازی م دد ماشوین آالت و یا ای اد تغییرات اسواسوی، توان بدون راهگردد، زیرا میمی نواری

 های اولیه را تولید نمود. نمونه

س صوالت تولید میاز  سرعتی که مح صنعتی چهارم،   شدتبهشوند نیز وئی دیگر در انقالب 

ست.  ست ارتقا پیدا کرده ا سته ا سازی م ازی از فرآیندهای تولید توان طراحی دی یتال و مدل

داده محور  تأمینهای زن یرهکاهش دهد.  شدتبهزمان بین طراحی محصوالت و تولید آنها را 

درصد شده و زمان الزم  120سرعت بخشیدن به فرآیندهای تولیدی در حدود تواند من ر به می

 درصد کاهش دهد.  70رسیدن محصوالت به بازار را  یبرا

سازی توسعه محصول با تولید فیزیکی و دی یتالی من ر به بهبودهای بزرگی در کیفیت یکپارچه

توانند برای رصد هر می اهای بدست آمده از سنسورهمحصوالت و نرخ خطاها شده است. داده

د. گیری به عمو آیای مورد اسووتفاده لرار بگیرند ب ای آنکه برای تشووخیص خطاها نمونهلطعه

برای شناسایی و حو مشکالت کوچک، اما کاوی های دادهتوانند از طریق تکنیکها میاین داده

ی ه ها و در نتینههمیشووگی مورد اسووتفاده لرار بگیرند. بهبود کیفیت نقش مهمی در کاهش هز

 کند. پ یری برای شرکت بازی میافزایش رلابت

                                                
1. Comos 
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تواند از طریق اذرات متنوع انقالب صوونعتی چهارم ارتقا پیدا کند. با اسووتفاده از وری نیز میبهره

 هایشوورکتآالت، بینی نگهداری ت هیزات و ماشووینهای پیشهای پیشوورفته در برنامهتحلیو

آالت در کف کارخانه اجتناب کنند و زمان خرابی های ماشووینتوانند از شووکسووتتولیدی می

برخی از درصوود افزایش دهند.  20درصوود کاهش داده و تولید را حدود  50آالت را  ماشووین

های هوشوومند و خودمختار لادرند که در شووب و بدون نیاز به ها به دلیو وجود روباتشوورکت

 روبات 128پس، یمثال، در هلند و در شرکت فیلبرای سرپرست انسانی به کار خود ادامه دهند. 

کارگر به تضووومین  9و تنها  پردازندهای الکترونیکی میتراغدر تاریکی شوووب به تولید ریش

 . کیفیت تولیدات مشغولند

شوند بطوریکه دلیقا چیزی که می شته در فرآیند طراحی درگیر  شتریان لادرند تا بیش از گ  م

نتقو نمایند و با هزینه پایین سفارغ خود را تحویو بگیرند. از سوئی ها مخواهند را به کارخانه

به مشووتریان خود نزدیک  اریبسووها دیگر انقالب صوونعتی چهارم من ر شووده اسووت که کارخانه

و  ییجاب اهای ها به دل شهرها بازگشته و هزینهمن ر شده است تا کارخانه مسئلهشوند. این 

 کاهش یابد.   شدتبهانتقال محصوالت 
 

 های انقالب صنعتی چهارمچالش

 هابلوغ تکنولوژی و توسعه نوآوری
کسووی کند بر هیچامروز ارزشووی که انقالب صوونعتی چهارم بر چرخه تولید جهانی اضووافه می

ست که به خوبی تبیین  صنعتی چهارم مفهومی ا ست. برخی اعتقاد دارند که انقالب  شیده نی پو

معتقدند که دی یتالی کردن کامو محصوووالت و زن یره ارزغ یک ای دیگر نشووده اسووت. عده

نورهور، تعداد زیادی از های چرخه تکنولوژی 2014نیافتنی است. گارتنر در سال رویای دست

های مرتبط با انقالب صوونعتی را ارائه کرده اسووت. بر اسوواس این گزارغ بیش از ده تکنولوژی

ها به عرصه کاربرد گسترده دست این تکنولوژی ای ازسال طول خواهد کشید که بخش عمده

ست. نمایانگر این چرخه تکنولوژی 4شکو پیدا کنند.  صنعتی چهارم ا های نورهور در انقالب 

لرار  نواریگردد که در مرحله هایی آغاز میمانطور که مشخص است این چرخه با تکنولوژیه

دارند. در این مرحله گ شت زمان من ر به افزایش انتظارات از فناوری شده و این مسیر تا نقطه 
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سیر آرمانکند. عطف انتظارات حرکت می به پایین حرکت کرده و پس از آن  1زداییسپس در م

 رسد. وری میدر مسیر روشنگری حرکت کرده و در نهایت به سرزمین بهره

 
 (Gartner, 2014) 2های نوظهور مرتبط با انقالب صنعتی چهارمچرخه تکنولوژی:4 شکل

صوونایع تولید مبتنی بر نسووو چهارم یا دی یتالی از همگرایی تعداد بسوویار با توجه به اینکه 

رسوود حرکت در مسوویر این های مختلف ای اد شووده اسووت، به نظر میزیادی از تکنولوژی

انقالب مسوووتلزم حرکت تدری ی و مرحله به مرحله اسوووت. بر این اسووواس ارزیابی بلو  

ست.  شدن ا سب مزیت برای انتقال و حرکت به دی یتالی  ستین گام در ک ز اتکنولوژی نخ

ها لرار دارد شامو م موعه الدامات الزم روی شرکتاین جهت، سواالت مشخصی که پیش

ساختبرای این ان سازمان برای انتقال به دنیای تقال، زیر ضروری در  های الزم و تغییرات 

ست.  ست با ترکیب چگونگی و چطور به دی یتال ا شانگر بلو  دی یتالی ا ماتریس زیر که ن

سووطح بلو  مختلف را برای انتقال به  4عنوان دو مولفه متفاوت در انتقال به دنیای دی یتال 

                                                
1. Disillusionment 

2. https://www.gartner.com/newsroom/id/2819918 
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 ند. کدنیای دی یتال ای اد می

 
 (Capgemini, 2013) چطور برای شناسایی مراحل بلوغ انقالب صنعتی چهارم-: ماتریس چگونه5 شکل

 

ل بلو  توان مدبا توجه به این چهار سطح بلو  در پ یرغ و انتقال به انقالب صنعتی چهارم می

 انقالب صنعتی چهارم را ارائه نمود. 
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 (acatech, 2017) : مدل بلوغ انقالب صنعتی چهار6 شکل

های مختلفی برای توسعه ارائه مدل فوق مدلی مرحله به مرحله است که در هر بخش استراتژی

ست. هر مرحله بر روی  6دهد. این مدل مبتنی بر مسیر توسعه، دارای می مرحله توسعه م زا ا

ای هالزم برای آموزغ و دسووتیابی شوورکت به مزیتهای مرحله لبلی سوواخته شووده و لابلیت

شان می شدن را ن ساس این مدل بلو ، فرآیند انتقال از هر مرحله به مرحله دهد. دی یتالی  بر ا

تدری ی که در طول همة اجزای کارخانه، فرآیندها و ... دیگر فرآیندی اسوووت بهم پیوسوووته و 

 وجود دارد. 

 

 سازی: کامپیوتری1مرحله 

 سازی است، که مبنایی برای دی یتالی شدن محسوبمرحله از مسیر توسعه کامپیوترینخستین 

له، تکنولوژیمی کدیگر در درون گردد. در این مرح به ی جه  بدون تو عاتی مختلفی  های اطال

رفت کرده ها بخوبی پیشدر حال حاضر این فرآیند در بیشتر شرکتکنند. شرکت توسعه پیدا می

 گردد. ی اجرای ورایف تکراری با کارایی باال استفاده میاست و بطور عمده برا

شینیک مثال خوب در این زمینه می شینتواند ما شد. این ما سی با سی.ان. صال به های  ها با ات

تولید توسوووط کامپیوتر نمونه و  CADهای تولید شوووده توسوووط کامپیوتر، اسوووتفاده از نقشوووه

 منحصربفردی از کامپیوتری شدن خطوس تولید است. 
 

 : اتصال 2مرحله 

های اطالعاتی با اجزای متصوووو جایگزین در مرحله اتصوووال، اجزای غیر متصوووو تکنولوژی

ای کننده فرآینده معکوسبه یکدیگر متصووو شووده و افزارهای مختلف پرکاربرد گردند. نرممی

ستند. بخش سب و کاره صلی ک ستما سی صال و کننده ا تأمینهای تکنولوژی عملیاتی هایی از  ت

یت لابل مو تکنولوژی اطالعات و ای اد  کا ما یکپارچگی  ند ا یان اجزا هسوووت های همکاری م

 تکنولوژی عملیات هنوز رخ نداده است. 

ست که زمانیکه  صال این ا سی ان ام گرفت، داده ها درطراحیمفهوم کلی ات های ان واحد مهند

ساس فرآیندهای  سپس مراحو تولید بر ا به ترتیب  CAMو  CADبه واحد تولید منتقو گردد، و 
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 ند.گیرمیبصورت اتوماتیک صورت  هازمانیکه فرآیند تولید ان ام شد، تاییدان ام شود. 

 پذیری: مشاهده3مرحله 

ا همختلف از مرحله شروع پردازغ تا پایان یافتن آنهای گردند که دادهسنسورها باعث می

ها و تکنولوژی شووبکه این امکان را میکروچیپآوری گردند. مشووخص شووده و لابو جمع

های مختلف بطور آنی ضبط شوند و لابلیت استخراج کنند که رویدادها و مولعیتای اد می

شند. این رخداد در درون کارخانه با شته با شرکت را دا شدن  در کو  سایه دی یتالی  عنوان 

سایه دی یتال میشناخته می شرکت شود.  شان دهد که در هر لحظه چه اتفالی در  تواند ن

 هایگردد که تصووومیمات مدیریت مبتنی بر دادهافتد که این موضووووع من ر به این میمی

 باشد. والعی 

تغییر دهند. این مرحله ها باید نحوه تفکرشان را این مرحله، یکی از مراحلی است که شرکت

ست، بلکه مدیران آنها آوری اطالعات برای ان ام تحلیوصرفا به معنای جمع های مختلف نی

صمیم ترینمهمها باید بپ یرند که این داده ست. ترکیب دادههای آنگیریمنبع برای ت ای هها ا

 ه ارمغان آورد. تواند مزایای مختلفی را بهای موجود میبدست آمده از سنسورها و داده

 

 : شفافیت4مرحله 

سایه دی یتالی از مولعیت فعلی شرکت بود. مرحله بعدی برای  شامو ساخت یک  مرحله سوم 

شوورکت فهم چرایی رخ دادن برخی اتفالات و اسووتفاده از این فهم برای تولید داتش بوسوویلة 

سایه  سیر تعامالت در  سایی و تف شنا ست. به منظور  های ادهدی یتال، دتحلیو علت و معلولی ا

صال معنایی و  سی دانش مورد تحلیو لرار بگیرند. ات سیلة  بکارگیری مهند ست آمده باید بو بد

ها برای تولید اطالعات من ر به ای اد دانش الزم برای اتخاذ تصووومیمات سوووازی دادهیکپارچه

  گردد.پیچیده و سریع می

د برای توانگردد میشفافیت درون شرکت میها که من ر به های ح یم و تفسیر آنتولید داده

آالت و ت هیزات مورد استفاده لرار بگیرد.  پارامترهای ضبط شده برای رصد وضعیت ماشین

صمیماتی اتخاذ می ست و لرار گرفته و ت شابه مورد ج ا شوند که بهترین نتی ه ررخدادهای م
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 مات نگهداری پیشگیرانه است. الزا ترینمهمدربر خواهند داشت. در نهایت، شفافیت یکی از 

 بینی: قدرت پیش5مرحله 

شدن کارخانه صنعتی چهارم و دی یتالی  سعه انقالب  سیر تو ت ها، ای اد ررفیمرحله پن م از م

شبیهپیش سناریوهای مختلف را  ست  شرکت لادر ا ست. در این مرحله   سازی کرده وبینی ا

شوامو، بازنمایی سوایه دی یتال در آینده به منظور ها را شوناسوایی کند. این مرحله ها آنبهترین

سایی تنوع گسترده سناریوهایی است که امکان ارزیابی اینکه در آینده چه رخ خواهد شنا ای از 

های آتی خود را در زمان مناسووب ها لادر خواهند بود توسووعهدرنتی ه، شوورکتدهد. داد را می

 بینی نمایند. پیش
  

 خود یادگیری پذیری و: تطبیق6 مرحله

ک اسوووت. گیری اتوماتیهای اتوماتیک و تصووومیمبینی الزام بنیادین برای فعالیتررفیت پیش

شرکت اجازه میپ یری بهمتطبیق سته به  صمیمات مشخصی را با کمک تکنولوژیپیو  دهد تا ت

سب سرعت در حال تغییر ک ند. ق پیدا کوکار تطبیاطالعات گرفته و در نتی ه بتواند با محیط به 

شرکت به درجه تطبیق ست. زمانی  سته به پیچیدگی تصمیمات و نرخ هزینه منفعت ا پ یری واب

 های بدست آمده از سایه دی یتالپ یری دست پیدا کرده است که لادر باشد از دادههدف تطبیق

 .هایی استفاده کند که بهترین نتایج را در کوتاهترین زمان ممکن به بار آورندگیریبرای تصمیم

 

 

 



 

 ارزش رهیکاربرد و زنج هایحوزه: دوم فصل

 مقدمه

دهند که ارزغ فعلی آن نشان می چهارمبازار انقالب صنعتی های مختلف در خصوص بررسی

ست و انتظار می 160در حدود  سال بیلیون دالر ا شد  15تا  2022رود این ارزغ تا  صد ر در

ی رسد ضروربا توجه به رشد روزافزون این انقالب در صنایع مختلف به نظر می . 1داشته باشد

 گردد.  صنعت روشنهای کاربرد آن تشریح و زن یره ارزشی این نسو از است حوزه

 نمود: بندیتوان بازار انقالب صنعتی چهارم را بر اساس زیربازارهای زیر تقسیمبر این اساس می

 

 بر اساس تکنولوژی

 روباتیک صنعتی 

 امنیت سایبری 

 اینترنت اشیاء 

 پرینت سه بعدی 

 ماشین-رابط پیشرفته انسان 

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

 والعیت افزوده و والعیت م ازی 

  مصنوعیهوغ 

 

 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 

 بندی، دارویی، آب و های صنعتی) شامو نساجی، معدن، کاغ ، بستهسایر حوزه

 گری(فاضالب، ریخته

های کاربردی و زن یره ارزغ انقالب صنعتی حوزهدر فصو لبو تالغ گردید تا بطور خالصه 

 رینتمهمچهارم بر اساس تکنولوژی مورد بحث لرار بگیرد. در این فصو تالغ شده است تا 

 های کاربردی انقالب صنعتی چهارم در صنایع مختلف بررسی و مورد تحلیو لرار بگیرند. حوزه

را  جدید هایتوانند تکنولوژیها میشرکتسازی به این معنی است که بطور گسترده، دی یتالی

های مختلف همانند فروغ، مالی، به عنوان اهرمی برای توسعه کو زن یره ارزششان در حوزه

ازی بر سدهد که چگونه دی یتالیشکو زیر نشان میتحقیق و توسعه و منابع انسانی لرار دهند. 

 گ ارد. زن یره ارزغ اذر می

 

 



 
 

 35/  ارزغ رهیکاربرد و زن  هایحوزه :دومفصو 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 صنایع خودروسازی

ادی در یصوونعت خودروسووازی در حال حاضوور عالئم بسوویار ز

ضای بازار برای کنترل فرآیندها و بهبود بهره شد تقا صوص ر خ

شان صنعت در حال ورود به انقالب می وری تولیدی ن دهد. این 

صنعتی چهارم بوده و در حال حاضر تغییرات بسیار زیادی را در 

سیون، تبادل داده و تکنولوژی صوص اتوما ه های تولیدی ت ربخ

ست.  شد تکنولوژیکرده ا شیاء ر های ارتباس فردی و  اینترنت ا

 ده اسوت. لرار دا تأذیرتحت  شوودتبهصوونعتی بازار خودروها را 

شده در درون خودرو امروزه یکی بطوریکه تکنولوژی های تعبیه 

 عوامو اذرگ ار بر تصمیم خرید است.  از مهمترین

ساس مطالعه صادبر ا سط م مع جهانی الت صورت  1ای که تو

دهد ارزشی معادل با هشتصد میلیارد دالر نشان میگرفته است 

آمریکا برای بازیگران صوونعت خودرو وجود دارد و این ارزغ 

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

                                                
1. World economic Forum 

 2020تا سال 
تعداد خودروهای متصل 

میلیون به بیش از  23از 
میلیون خواهد  150

 رسید.

میلیارد اتصال  8/1

در  ماشین به ماشین

صنعت خودروسازی تا افق زمانی 
2022.  

انتظار  2030 تا سال

درصد خودروهای  40رود می
 چینی الکتریکی باشند.

انتظار می 2025 تا سال

های رود بازار جهانی روبات
 همکار چهار برابر گردد. 
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کنند، دروسازی است. خودروهای امروزی خودشان را پارک میورشد دی یتالی شدن صنعت خ

ا های نزدیک جادهکنند.  در آیندهمیها رانندگی ننده در اتوبانخودمختار بوده و بدون کنترل را

ها از ترافیک کمتری برخوردار خواهند بود و مردم خودرو را نه به عنوان یک محصول و اتوبان

  .1کنندمیکه به عنوان یک ت ربه متحرک خریداری 

ها خواهد شد و این این تغییرات من ر به ای اد اختالالت اساسی در مدل کسب و کار شرکت

وکارشان را مورد بازنگری لرار دهند. برای همگامی با این ها م بورند برای بقا کسبشرکت

های های کارکنان، شیوهدر خصوص ساختارهایشان، مهارت رندیناگزوکارها تغییرات کسب

 ها تفکر کرده و تغییراتی ای اد نمایند. آوری و تحلیو دادهاستخدام، نحوه جمع

کاربردهای انقالب صنعتی چهارم در صنعت خودروسازی  ترینمهم، یکی از پویایی الکتریکی

 گردد که سالهاست درها، شامو خودروهای الکتریکی میاست. نخستین نسو از این تکنولوژی

های تکنولوژیک که ماحصو اذرات انقالب صنعتی چهارم اند. پیشرفتدسترس مردم لرار گرفته

، امکان شارژ بصورت بیسیم و نوآورانههای تواند شامو باطریخودروسازی است میبر صنعت 

 های محرکه هوشمند و امکان رانندگی خودمختار و هوشمند در خودروها باشد. سیستم

نندگان ک تأمیناز سوئی دیگر، توسعه تکنولوژی اینترنت اشیاء به تولیدکنندگان خودروها و 

االتر به وری بو با بهرهتر های بسیار پایینکند تا با هزینها کمک میهلطعات در زن یره ارزغ آن

وری از طریق ها، ارتقای بهرهاندازی ماشینهای راهتولید محصوالت بپردازند. کاهش زمان

های نگهداری از جمله اذرات اینترنت اشیاء بر سازی منابع و کاهش هزینهاتوماسیون و بهینه

 صنعت خودروسازی هستند. 

وماتیک لطعات اند. ردیابی اتکیفیت و ل ستیک نیز با دی یتالی شدن صنعت دچار تغییرات زیادی شده

-شدن ل ستیک شده و کنترل کیفیت آنی لطعات را ممکن ساخته است. استفاده از روبات من ر به ساده

برای ان ام ورایف غیر ارگونومیک، پیچیده و یا تکراری به این مفهوم است که ( Cobotهای همکار)

   کنند. و تعاموتوانند به بهترین شکو ممکن با یکدیگر همکاری فرآیندهای دستی و اتوماتیک می

                                                
1. World Economic Forum White Paper Digital Transformation of Industries: Automotive Industry 
(2016) at: http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-

content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wef-dti-automotivewhitepaper-final-january-2016-
200116a.pdf 
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 صنایع هوافضا

ع متقاضی انقالب صنعتی چهارم است. این صنای شدتبهصنایع هوایی و ساخت هواپیما یکی از صنایع 

اده های پیشرفته و بدیع استفمتخصص است و از تکنولوژی شدتبهکه شامو نیروهای کاری ماهر و 

نعتی برای نمایش ارتباس انقالب ص های انقالب صنعتی چهارم دارد.کند ارتباس نزدیکی با تکنولوژیمی

یک هواپیما را بر اساس سه مرحله فرآیندهای توسعه، تولید  توان دوره عمرچهارم با این صنایع می

یتالی شدن چهارم و دی  های انقالب صنعتیبندی نمود و ارتباس تکنولوژیسریالی و بعد از بازار تقسیم

 :1دهدرا با هر یک از این مراحو نشان داد. شکو زیر نمایی کلی از این ارتباس را ارائه می
 

 
های فعالیت

 توسعه
 تولید سریالی

پس از بازار و 
 عملیات

راهکارهای 
 بالقوه

های تحلیو
 ارگونومی انسانی

های خود ماشین
 گرتنظیم

اتوماسیون 
 ل ستیک

 رصد ریموت تولید ماژوالر

-ارتقای محیط

 های همکارانه
سبدهای حافظه 

 هوشمند
خودروهای 
 خودمختار

روباتیک 
 هوشمند

-نگهداری پیش

 بینی شده
-شبیهطراحی با 

سازی و 
 کامپیوتر

مدیریت 
سفارشهای 

 جدید

های روبات
 همکار

سازی شخصی
 انبوه

های تحلیو
 پیشرفته داده

سازی نمونه
 م ازی و تست

مدیریت ارتباس 
 با مشتری

تقاضای هوشمند 
 مواد و ابزارها

کیفیت لابو 
 بینیپیش

خدمات به 
گ اری اشتراک

 داده

 سازی پروازشبیه
ریزی برنامه
 آالتماشین

های روبات
 خودیادگیرنده

ردیابی لطعات 
 RFIDمبتنی بر 

تولید مبتنی بر 
 تقاضا

تکنولوژی
های مبتنی 
-بر فعالیت

های بین 
 ایوظیفه

 دهندههای خود تشخیصماشین سازی مجازی فرآیندبهینه
 های کنترل از طریق موبایلدستگاه سازی مجازی کارآماده

 واقعیت افزوده
 خودسامانده هایسیستم

 های هوشمنداسناد فرآیندها و دستنامه
 تولید افزایشی

 2های انقالب صنعتی چهارم مرتبط با آن: فرآیندهای چرخه تولیدی هواپیما و تکنولوژی8 شکل

                                                
 صنعتی چهارم در صنایع هوایی است: این بخش برگرفته از گزارشی با عنوان انقالب. 1

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/ 

https://ec.europa.eu/growth/tools
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م صوونعتی چهار انقالبطریق اتصووال به  ازهای که برای صوونایع هواپیمایی بطورکلی فرصووت

 توان بر اساس موارد زیر شرح داد:گردد را میپدیدار می

  

 متصل هایکارخانه

در صونایع اینترنت اشویاء  الخصووصیعلهای انقالب صونعتی چهارم  و اسوتفاده از تکنولوژی

 ای الزم برای نیرویاطالعات زمینه تأمیناز طریق  من ر به ارتقای کارایی نیروی کارهوافضوووا 

 گردد.میکاری 

 ردد.  گارتقای اتصال میان انسان و ماشین من ر به یکپارچگی بیشتر زن یره ارزشی این صنایع می

 

 فرآیند تولیدی دقیق

ست که اپراتورها  شامو هزاران مرحله ا ست پیچیده و  سعه و تولید یک هواپیما فرآیندی ا تو

سیاری موارد را باید کنترل کنند تا  سباید دنبال کنند و ب شود. برخالف  ایر کیفیت الزم ای اد 

ستفاده از تکنولوژی صنایع ا سازی در این  ست. صنایع همانند خودرو های اتوماتیک پایین ا

بیشووتر فرآیندهای مونتاژ یک هواپیما همانند تولید یک لطعه توسووط نیروی انسووانی صووورت 

نهمی کارخا نایع هوایی گیرد.  و ابزارهای  ت هیزات تأمیناز طریق های هوشووومند در صووو

سانی کمک می شمند، به نیروهای ان را  شانیدیتولهای وری و کارایی فعالیتکنند تا بهرههو

 افزایش دهند.

 

 اینترنت اشیاءرهای  مبتنی بر اابز

شیاء، فرآیند تولید یک  شان در یک پلتفرم مبتنی بر اینترنت ا صال کارکنان به ابزارهای با ات

کند. های مونتاژ جریان پیدا میتسووریع شووده و اطالعات در طول خط شوودتبههواپیما 

های اینترنت اشوویاء را نه تنها برای محصوووالتش به کار گرفته اسووت بلکه ایرباس فناوری

 اءیشووواکنند را نیز مبتنی بر اینترنت ها اسوووتفاده میابزارهایی که کارگران در تولید از آن

 ساخته است. 
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های هوشوومند برای بررسووی توانند از تبلت یا عینکایرباس در کارخانه میبرای مثال کارمندان 

تواند تعیین کند که چه پیچی برای یک سووووراخ پوسوووته فلزی هواپیما اسوووتفاده کنند که می

توانند این اطالعات میمشخص الزم است و نیروی الزم برای چرخاندن آن چقدر خواهد بود. 

ر تولید دفرسوتاده شووند و سوایر فرآیندهای تولید ان ام پ یرد. بطور آنی به ابزارهای روباتیک 

ست با  400یک هواپیما بیش از  ضروری ا ابزار متفاوت  1100هزار پیچ و مهره وجود دارد که 

شیاء می ستفاده لرار بگیرند. اینترنت ا ساده کرده و  یرینظیب طوربهتواند مورد ا این فرآیندها را 

 من ر به افزایش سرعت مونتاز یک هواپیما گردد. 

 

 ردیابی موقعیت

ساسی در کارخانههای یکی از چالش هایی است که لادرند های هوشمند بکارگیری تکنولوژیا

ند و بطور آنی مولع یابی کن یدی را رد حو ت هیزات تول یت و م ها را در زن یره ت آنیمولع

تولید یک محصول ارائه دهند. این چالش صرفا به ارائه مولعیت یک ماشین یا یک ابزار ارزغ 

صلیگردد بلکه گردآوری اطالعات آن ت هیز و رفتار آن یکی دیگر از چالشمحدود نمی  های ا

تواند من ر به ارتقای امنیت اپراتور شده ها میوجود این تکنولوژیهای هوشمند است. کارخانه

شینو امنیت ت ستفاده از ما سن ی کارکنان آموزغ دیده در ا ای هولید را باال ببرد)از طریق اعتبار

ری تتر است و نیازمند ممیزی جدیپررنگ شدتبهبخصوص(. این موضوع در صنایع هوافضا 

 باشد. گ اری میدر کیفیت و لاعده
 

 نگهداری پیشگیرانه

االت تولید هواپیما و اندازی ماشوووینراهتوسوووعه خدمات نگهداری پیشوووگیرانه به کاهش زمان

گردد. زمانی که هواپیما بر روی زمین اسوووت، یکی از افزایش امنیت صووونعت بطور کلی می

سوب میعوامو حیاتی هزینه ترینمهم صنعت هوایی مح ساله میگردد. زا در  تواند من ر این م

 به اختالالت بزرگ و درنتی ه از بین بردن شهرت تولید کننده شود. 

سنسور در هواپیما به کار گرفته می سیار زیادی  سنسورها بطودر حال حاضر تعداد ب ر شود. این 
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های اینترنت اشوویاء ها را از طریق تکنولوژیآنی پارامترهای کلیدی عملکرد را رصوود کرده و داده

رد و گیکند. این اطالعات به دسووت کارکنان روی زمین رسوویده و مورد تحلیو لرار میتفسوویر می

شکالت آن  سمورد م سرعت مورد الدام لرار میاشنا ضیی لرار گرفته و به  م ع هوگیرند. این مو

 کند. دهد و هم مدت زمان آن را کم میهای نگهداری را کاهش میهزینه

 

 افزایش کارایی سوخت

کارایی تواند های ناشوووی از آن و نگهداری پیشوووگیرانه میتحلیو داده ،عملکرد موتورهواپیما

شامو بیش از  سوخت را افزایش دهد. موتورهای امروزی  صرف  ستند که  5000م سور ه سن

ا هتحلیو دادهتوانند عوامو کلیدی را اسوووتخراج کرده و رفتار موتور را مدلسوووازی نمایند. می

درصد  15تا  10بینی آنی تقاضای سوخت در موتور گردد. در نتی ه بین تواند من ر به پیشمی

 رف سوخت و کاهش آالیندگی زیست محیطی انتظار خواهد رفت. کاهش مص

 

 صنایع کشاورزی

شته است و  صنعتیدر حال حاضر انقالب  چهارم اذرات بسیار زیادی بر صنایع کشاورزی گ ا

شد. این اذرات میانتظار می شد با سرعت در حال ر صو، رود این روند به  شامو مزارع مت تواند 

توانند من ر به ارتقای تراکتورها و ماشووین آالت متصووو باشوود که میتولید ت هیزات جدید، 

تواند من ر به ای اد می 4وری و حفارت از محیط زیست باشند. همچنین کشاورزی نسو بهره

وکاری گردد که های کسوباصوالحات اسواسوی در زن یره ارزشوی صونایع کشواورزی و مدل

 است. ها تمرکزشان بیشتر بر گردآوری و تحلیو داده

سو  شاورزی ن شاورزی به ک صنایع ک شین آالت  4انتقال  سعه و معرفی ابزارها و ما شامو تو

 بندیتوان در چارچوب موارد زیر دستهآالت را میجدید در تولید است. این ابزارها و ماشین

 و خالصه نمود:
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 (1euractiv)منبع:  4: صنایع کشاورزی نسل 9 شکل

 

 تراکتورهای متصل

ای هها ابزارهای کلیدی توسعه صنعت کشاورزی هستند. تکنولوژیتراکتورها و استفاده از آن

و همیار ها شاماین تکنولوژیکنند. یابی استفاده از ابزارهای کشاورزی را بهینه میاتصال و مکان

ش مصرف سوخت سازی مسیرها و کوتاه کردن زمان برداشت محصول و کاهراننده برای بهینه

ها متکی به بکارگیری سنسورها در ابزارهای مختلف کشاورزی استفاده از این تکنولوژیاست. 

گیرند که باعث افزایش سنسورها نظارت و کنترل سطح سالمت محصول را در دست میاست. 

 ردد کهگهمچنین افزایش سطح اتصال به اینترنت من ر میگردد. وری تولید میلابو توجه بهره

 وکار نیز تکامو پیدا کنند. های کسبمدل

 

  اتوماسیون

در فرآیندهای تولیدی  4های مهم از کشاورزی سنتی به کشاورزی نسو یکی دیگر از انتقال

                                                
1. https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/farming-4-0-the-future-

of-agriculture/ 
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اهش وری از طریق کمحصوالت کشاورزی افزایش نقش اتوماسیون است که من ر به ارتقای بهره

 گردد. نیاز به نیروی کار انسانی می

ه تا توسعه ها گرفتسازی ماشینتواند اشکال مختلفی داشته باشد، از اتوماتیکاتوماسیون میاین 

 کنند. های وریفه محور که بخشی از فرآیند تولید را اتوماتیک میروبات

 

   گیریابزارهای جدید سنجش و اندازه

هاست: کیفیت خاک، ها و تحلیو آنآوری دادهکلید انتقال به کشاورزی نسو چهارم توانایی جمع

ای هها هستند. این توانایی نیز شکووهوا، حضور حشرات و آفات از جمله این دادهسطح آبیاری، آب

عبیه االت کشاورزی، سنسورهای تمختلفی دارد، از سنسورهای بکارگرفته شده در تراکتورها و ماشین

 ری اطالعات از باال. آوشده در خاک تا استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای جمع

 دهد. را در مقابو شرایط فعلی نشان می 4شکو زیر نمایی کلی از کشاورزی نسو 

 

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

ها و ها، کلینیکنها)نظیر بیمارسووتاراهکارهای دی یتال در بخش سووالمت شووامو زیرسوواخت

ناوری اطالعات سوووالمت و سووویسوووتم مار، ف با بی عامو  های اطالعاتی درونی( و همچنین ت

 .1شودهای متصو به خدمات سالمت میدستگاه

ست. این  سالمت و دارو یک مفهوم جدید نی سالمت الکترونیک و فناوری اطالعات در بخش 

. کندها اشوواره میهایی نظیر بیمارسووتانموضوووع به کاربرد تکنولوژی اطالعات در زیرسوواخت

ا های بیماران رسووالمت مبتنی بر تکنولوژی اطالعات رکوردهای الکترونیکی سووالمت که داده

یت می تان، عکسمدیر مارسووو ماران بی عات بی ثال اطال ند)برای م های رادیولوژی و ...( و ک

ستم ستان و مدیریت ت هیزات، تخت برای مثال،های موجودی فناوری اطالعات)سی های بیمار

  شود.را شامو می کارکنان( یبندمانز

گردد تا این اطمینان ای از محصوووالت و خدمات را شووامو میطیف گسووترده 4سووالمت نسووو 

حاصو شود که اطالعات درست، در زمان درست به دست فرد درست خواهد رسید. از طریق 

اران گ سوورمایهگیرندگان، بیماران و های تحویو مرالبت، مرالبتهای متصووو و پلتفرمدسووتگاه

های های پزشکی متصو همراه با گوشیدستگاهشوند. بطور مستمر به سیستم سالمت متصو می

پزشکی تلفن هوشمند، بسیاری از خدمات جدید را در صنعت سالمت به ارمغان آورده است. 

 ادهای توسعه دمخابراتی و رصد از راه دور بیماران، که یکی از خدماتی است که بطور گسترده

بت عامالت از راه دور بین مرال به ت جازه میشوووده اسوووت،  مار ا نده و بی تا از طریق ده هد  د

رصد از راه  های مختلف ارتباس برلرار شود.های موبایو و اپلیکیشنسنسورهای متصو، دستگاه

کند که در گ شته وجود نداشته است.  های جدیدی را برای حوزه سالمت خلق میدور فرصت

اطالعات حیاتی بیمار) همانند، سووطح گلوکوز ای از اوره م ازی، طیف گسووتردهاز مشوو ریبه غ

های مدیریت داده انتقال داده شود تا متخصصان سالمت بتوانند آوری شده و پلتفرمخون( جمع

شتیبانهای متصو میهای بر مبنای م موعه دادهها را مورد بررسی لرار دهند. تحلیوآن  تواند پ

                                                
1. https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Uptake%20of%20digital%20solutions%20

v1_0.pdf 
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ای مثال آمده است، بر به وجودتصمیم برای متخصصان باشد. برای بیماران نیز مزایای بسیاری 

یماریبتوانند اخطار برای خوردن دارو دریافت کنند و پیشوونهادهایی برای بهبود وضووعیت می

 دریافت نمایند.  شان

سو  سالمت ن شخصی 4یکی دیگر از کاربردهای مهم  شکی  ست. در پز شده ا شکی سازی  پز

شووخصووی، هدف درمان پیشووگیرانه بیماری اسووت. این کار با اسووتفاده از سوووابق لبلی بیمار و 

رود که عرصوووه پ یرد. انتظار میهای ژنومیک، پروتئومیک یا متابولیک وی صوووورت میداده

 ها و سبکها، محیطپزشکی و سالمت پدیدار شود که با تاریخچه سالمت افراد، ژنجدیدی از 

سعه میزندگی افرا صنعت د تو صی لرار دارد.  شخ شکی  یابد. تکنولوژی در للب تغییرات پز

 ها در حال رشد و شکوفایی است.  های ح یم است و تحلیو آنمتقاضی داده

های سووالمت در بر بیمه یتربزرگسووالمت عالوه بر موارد مطرح شووده در باال اذرات  4نسووو 

سالمت مبتنی بر فناوری اطالعات به بهبود دهندگان خدمات برای ارائه جوامع دارند. شتی،  بهدا

شکان، کندفرآیندها کمک می سات)تبادل بهتر اطالعات بین بیماران و پز س شتی مؤ  . و ...( بهدا

ردد.  گاین توسعه در نهایت باعث کاهش فاصله میان مرالبت از بیمار و ارائه خدمات به وی می

 هایشرکتبه  4پلتفرم مشترک سالمت مبتنی بر نسو  بیمه با هایشرکتاز سوئی دیگر، ارتباس 

شکان این امکان را می یگر شکو ممکن با یکد نیترعیسردهد تا به بیمه و گیرندگان بیمه و پز

 ارتباس داشته و فرآیندهای موجود را بسیار تسهیو و تسریع  نماید. 

 خالصه نمود:توان مزایای صنعت نسو چهارم سالمت را در موارد زیر بطور کلی می

 های سیستم سالمتافزایش کیفیت مرالبت و خروجی 

 وکارهای جدید مبتنی بر دادهکسب 

  سالمت عمومی یسوبهراهی 

 کاهش فشار بودجه 

 برنامه منس م در مقابو رشد جمعیت 

 های دولتیگ اری و سیاستپشتیبانی از لاعده 
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 نفت و گاز

ست.  سیار زیادی با چالش مواجه ا صنایع مرتبط با نفت و گاز به دالیو ب ضر آینده  ه بدر حال حا

های توان به لیمت پایین نفت، کشووف منابع جدید هیدروکربن، رشوود نفوذ انرژیعنوان مثال می

با کربن و تکنولوژیریپ  دیت د نده مرتبط  حدود کن های الکتریکی، لوانین م ای ه، خودرو

فعال در  هایشوورکتها، بسوویاری از برای مواجهه با این چالش .سووازی انرژی اشوواره کردذخیره

های ریاناند و جوکارشان را تغییر دادههای کسبصنایع پایین دستی و میان دستی نفت و گاز مدل

صلدرآمدی  صنعت کرده شانیا سب با این تغییرات در  ساس، به نظر میاند. را متنا سد ربر این ا

شدن با این چالشکه  سمت مواجه  ستی یک انتخاب نیست، بلکه حرکت به  صنایع باالد ها برای 

صنایع میتنها راه برای غلبه بر چالش صنعتی چهارم میهای پیش روی این  شد. انقالب  واند تبا

  . 1روی این صنایع باشدبهترین انتخاب برای غلبه بر موانع پیش
صنعتی  گ اری در انقالبفعال در صنعت نفت و گاز بودجه کافی برای سرمایه هایشرکتبیشتر  

های توسعه انقالب صنعتی چهارم در حوزه نفت استراتژیچهارم را از اکتشاف تا تولید را دارند. 

-هایی برای بهبود طراحی پروژه و ارزیابی، حفاری بدون سرنشین، پیشحوو گاز باید شامو راه

شکو زیر نمایی کلی از بکارگیری انقالب صنعتی چهارم را بینی نیازهای نگهداری و ... باشد. 

 دهد. صنایع باالدستی نفت و گاز نشان می

 
 (infosys: کاربردهای انقالب صنعتی چهارم در صنایع باالدستی نفت و گاز)11 شکل

                                                
1. https://www.infosys.com/engineering-services/white-papers/Documents/disruption-oil-

gas-upstream.pdf 
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 اکتشاف

شاف می هایشرکت ست آمده از از طریق دی یتالی کردن دادهتوانند فعال در اکت ها و دانش بد

 های پیشوورفته وهای جدید برای خودشووان ای اد کنند. بکارگیری تحلیوهای ررفیتطریق آن

بدسووت های بزرگ مقیاس به مهندسووان امکان های یادگیری ماشووین در م موعه دادهتکنیک

 کند.ری کمک میگیها در تصمیمبینش کافی داده و به آن آوردن

 

  توسعه مفهومی و اجرای پروژه

 دهد و بر اساس بررسیها چگونه طراحی شوند را تغییر میانقالب صنعتی چهارم اینکه سازمان

رفته و های پیشووزمانی که تحلیو کند.پارامترهای بسوویار بهترین پروژه را ارزیابی و انتخاب می

سازی دی یتال برای دادهتکنیک شوند، چارچوب دی یتالی ورودی بکار گرفته میهای های مدل

ساخته و ارزیابی نماید. از پروژه یشماریبتواند تعداد سازند که میرا می های تکنولوژیها را 

تواند مدلسووازی دی یتال، والعیت افزوده، تحلیو پیشوورفته بکارگرفته شووده در این عرصووه می

 .ها و پرینت سه بعدی باشدداده
 

   حفاری

تواند من ر به ای اد پلتفرمی برای همکاری راهکارهای دی یتال در صوونایع باالدسووت نفت می

بالک  هایسازی حفاری گردد. برای مثال تکنولوژیمختلف درگیر در اجرا و پیادهمیان ذینفعان 

کنندگان خدمات را تنظیم کند. از  تأمینتواند اسوووتانداردهای همکاری میان ذینفعان و می چین

به اشوووتراکسووووئی دیگر می به ارتقای امنیت داده از طریق  ند من ر  های گ اری امن دادهتوا

 از طریق کاهش بالک چینهای حساس در اکوسیستم گردد. در کنار کاهش ریسک، تکنولوژی

 دهد.های ان ام کار را کاهش میهای مبادله، کو هزینههزینه
 

  تولید

کند تا بتوانند بطور فعال در حوزه نفت و گاز کمک می هایشوورکتانقالب صوونعتی چهارم به 
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ظر ها را از نرا به یکدیگر متصووو کرده و عملکرد این دارایی شووانعملیاتیهای دی یتالی دارایی

 کارایی، میزان خطرات و نیازشان برای نگهداری مورد ارزیابی لرار دهند. 

های عملیاتی را گردآوری توانند دادهیاء و پهبادهای کنترل از راه دور میسنسورهای اینترنت اش

ذر انقالب ابندی نمایند. شکو زیر نمایی کلی از گیرندگان طبقهکرده و به منظور ارائه به تصمیم

 دهد. صنعتی چهارم بر تولید در صنایع نفت و گاز را نشان می
 

 مواد و صنایع شیمیایی

چهارم در حوزه صنایع مرتبط با مواد و شیمیایی تاذیرات چشمگیری را ای اد انقالب صنعتی 
ساز انقالب صنعتی چهارم در صنایع نموده است. در جدول زیر تالغ شده است تا نقش تحول

 شیمیایی نشان داده شود:

 (Delloite Analysis)شیمیاییصنعتی چهارم در صنایع  انقالب: نقش تحول سازی 1 جدول

 سازنقش تحول اهداف کلیدی اذرات

عملیات 
کسب و 

 کار

 وریبهبود بهره
های کارخانه

 هوشمند

رداری ببینانه دارایی: حداکثرسازی بهرهمدیریت پیش
 های خرابی ماشین آالتاز منابع و کاهش زمان

 کنترل و مدیریت فرآیندها: بهبود کیفیت
 های انرژیهزینهمدیریت انرژی: کاهش 

-: رصد دائمی فرآیندها، داراییایمنیمدیریت 

 ها، افراد و محصوالت
سازی تولید: بهبود آموزغ اپراتور و شبیه

 ریزی تولیدبرنامه

 کاهش ریسک
مدیریت 

 تأمینزن یره 

-: رصد دائمی فرآیندها، داراییایمنیمدیریت 

 ها، افراد و محصوالت
 بندی تولید و-جداول زمانبینی تقاضا: پیش

 پ یر با نیازهای متغیر مشتریتطابق

رشد 
کسب و 

 کار

اضافه نمودن تدری ی 
 درآمد

تحقیق و 
 توسعه

تولید افزایشی برای آزمون و توسعه 
 محصوالت جدید

های پیشرفته برای انتخاب مواد و تحلیو
 ت هیزات

 پرینت چهاربعدی برای توسعه مواد پیشرفته
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ای اد جریان های درآمدی 
 جدید

محصوالت و 
خدمات 
 هوشمند

توسعه محصوالت هوشمند برای کاربردهای 
 شیمیایی

توسعه خدمات مبتنی بر داده برای توسعه 
 درامد

های کسب و کار جدید بر اساس توسعه مدل
 سازی نیاز مشتری با محصوالتیکپارچه

 
 بینانه داراییمدیریت پیش

شووووند. بر )تراکم باالی دارایی( شوووناخته میشووویمیایی بطور عمده صووونایع داراییصووونایع 

داری های نگهها کمک کنند تا فعالیتتوانند به شووورکتهای اطالعاتی و عملیاتی میتکنولوژی

را بهینه کرده و کارایی دارایی را از طریق نگهداری پیشووگیرانه و  شووانیهاییداراآالت و ماشووین

های گردآمده توسط سنسورها در ت هیزات حیاتی بود دهند. استفاده مستمر از دادهبینانه بهپیش

سورها و همانند توربین شرفته تحلیلی میها، کمپر بینی تواند الگوهایی را برای پیشابزارهای پی

 های ای اد نماید.ها در داراییشکست

 لجداو هاکارخانه ارسال کنند. این داده یاپراتورهاهایی را به توانند پیامت هیزات هوشمند، می

قی از بینی دلیدهد تا پیشمی اجازهمدیرانشان  داران وکارخانهبندی مشخصی هستند که به زمان

 ها در دست داشته باشند.  خرابی

 
 کنترل و مدیریت فرآیندها

الوگ کنترل آنهای از دستگاه پتروشیمی هایشرکتهای کنترل اتاقدر ، بتداییهای ادر سال

ا هکردند و بطور دستی وضعیت دستگاهاپراتورها دور اتقاق حرکت میشده است. استفاده می

های ها از طریق سیستمهای کنترل مدرن، دادهکردند. در اتاقرا مطالعه کرده و کنترل می

طور بها شود. این گزارغآوری شده و بطور دی یتال به اپراتورها نمایش داده میمتصو جمع

 کاهش شدتبهرا مشخص نیاز به مرورگر دستی را از بین برده و زمان نگهداری و خطای آن
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های آنی و کنترل اتوماتیک های انقالب صنعتی چهارم همانند تحلیودهد. تکنولوژیمی

ای و ارتقالدامات درکنار یکدیگر من ر به افزایش کارایی در کنترل و مدیریت فرآیندها 

 است.  گردیده کیفیت 

 

 مدیریت انرژی

شیمیایی است.  هایشرکتهای تحمیو شده به هزینه ترینمهمهای مرتبط با انرژی جز هزینه

هاست که میان آن ها و تعامالتای از فعالیتیک کارخانه شیمیایی بطور معمول شامو م موعه

برای یک اپراتورها انتخاب شرایط بهینه  عملیات دشوار است. یکی کارخانه پیشرو در حوزه 

سازی میزان انرژی الزم ، از داده کاوی و مدلسازی به منظور  شبیهBorealisبه نام  شیمیاییمواد 

ت لبا توجه به عوامو مختلف نظیر وضعیت فعلی کارخانه، دمای بیرون، کهو برای کارخانه

  کند.استفاده می کاتالیوزرها و ... 

 

 مدیریت ایمنی

شیمیایی، ضروری  هایشرکتبا توجه به ماهیت خطرناک محصوالت و مواد مورد استفاده در 

و  نتأمیتولید کننده مواد شیمیایی از امنیت کارکنانشان، شرکای زن یره  هایشرکتاست 

مشتریانشان اطمینان پیدا کنند. این فرآیند در کو طول عمر محصول از تولید تا ذخیره، انتقال و 

های سنتی حفظ ایمنی محیط کار شامو رصد و یابد. درحالیکه روغاستفاده نهایی ادامه می

ر اهای متصو که در انقالب صنعتی چهارم مورد استفاده لرها بوده است، تکنولوژیآزمون نمونه

ها کمک کنند تا بطور پیوسته محصوالتشان را مورد رصد دائمی توانند به شرکتگیرند میمی

ها و یا سایر تغییرات را در ها و لرزغتوانند تکانهای هوشمند میلرار دهند. برای مثال، رنگ

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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 سازی تولیدشبیه

سازی و سه بعدی و والعیت م ازی برای آموزغ شیمیایی بطور روزافزونی از بصری هایشرکت

از آموزشی سکنند. برای مثال شبیهعمیرات استفاده میو تنیروی انسانی  و کارکنان بخش نگهداری 

 گیرندگاندهد. آموزغ های مختلف را ارائه میای از مولعیتزیمنس به اپراتورها ت ربه م ازی

ای هکنند، با ت هیزات کار کنند و مولعیت سازی شده حرکتدر طول محیط شبیهتوانند می

توانند خطرناک مختلف را به منظور توسعه ایمنی ت ربه نمایند. همچنین این افراد می

ها توسط مدرسان لابو سن ش و رصد لرار کارنشان همکاری کرده تا عملکرد گروهی آنباهم

  ه توسط سنسورها دست پیدا کنند.های والعی ای اد شدتوانند به دادهگیرد. همچنین اپراتورها می
 

 بینی تقاضاپیش

حی از ررفیت گو به سطبندی پاسخبینی تقاضا و زمانتوانند از طریق پیششیمیایی می هایشرکت

ینی ببینانه برای پیشهای پیش، از رویکرد تحلیوBASFبهینه دست پیدا کنند. برای مثال، شرکت

ای ههای تاریخی شرکت و دادهاز طریق ترکیب دادهکند. این شرکت سطح تقاضا استفاده می

د بینی عوامو بیرونی هماننبینی نماید. مدل پیشتواند سطح تقاضای خود را پیشمی التصادی

ی، اهای التصادی سطح کالن برای مشتریان صنعتی در سطح ملی و منطقهاذرات فصلی، داده

ا و ههای گسترغ شرکت، اکتساباستراتژیتغییرات لوانین و مقررات و عوامو درونی همانند 

 کند. ها و ... را با یکدیگر ترکیب میادغام

 

 رشد کسب و کار

ر رشد کند و اذرات مستقیمی بساز در صنایع مختلف بازی میانقالب صنعتی چهارم نقشی تحول

ادهای هتوانند پیشنها میگ ارد. از یک طرف، شرکتکسب و کار و زن یره ارزشی این صنایع می

در مواد  جدیدی توسعه دهند و محصوالت و خدمات فعلیشان را از طریق تحقیق و توسعه

 هایرکتشهای دی یتال تکنولوژیبهبود دهند. از سوئی دیگر،  پیشرفته و محصوالت متمایز

کنند تا با نیازهای مشتریان و محصوالت سفارشی شده یکپارچه شده و شیمیایی را لادر می

 وکاری جدید توسعه دهند. های کسببا مدل محصوالتی را
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 تولید افزایشی برای آزمون و توسعه محصوالت جدید

یتالی شود از اطالعات بدست آمده دی تولید افزایشی که با عنوان پرینت سه بعدی نیز شناخت می

-ند تا هزینهکشیمیایی کمک می هایشرکتکند و به برای ساخت محصوالت فیزیکی استفاده می

د تا کنها را در طول فرآیند تحقیق و توسعه کاهش دهند. تولید افزایشی به طراحان کمک می

راکتورهای شخصیشان را با تنظیمات هندسی مشخصی برای کنترل فرآیند شیمیایی درون 

 چاپ نپروپیل پلی راکتورهای گالسگو، دانشگاه محققان مثال، عنوان به راکتورها طراحی کنند.

 اکتورهایر برای لیمت ارزان های جایگزین تواند می که کردند تولید را سه بعدی پرینتر با شده

شوند که در مقیاس آزمایشگاهی یا بزرگتر ساخته می این راکتورهای پالستیکی .باشد ضدزنگ

های کنند و بطور بالقوه هزینهدرجه سانتیگراد عمو می 150همانند راکتورهای سنتی در دمای 

 دهد. شیمیایی را کاهش میهای آزمایشگاهعملیاتی 
 

 بندی بر اساس اکوسیستمدسته

سط  شی که تو سال  pwcدر گزار ست با  2018و در  شده ا شر   26مدیر کارخانه از  1155منت

شرکت ست که  شده ا سعه داده  شده و مدلی تو صاحبه  شور جهان م ساس بلو  ک ها را بر ا

بندی، شوورکت در یکی از چهار بر اسوواس این چارچوب دسووته کند.بندی میدی یتالیشووان رتبه

 گیرند:گروه زیر لرار می

ن های بدست آمده از ایبندی و دادهمبتدیان، دنبال کنندگان، نوآوران و لهرمانان. بر اساس این دسته

 ها در هر یک از اینپژوهش، چهار اکوسیستم شناسایی شده است که بر اساس آن هر یک از شرکت

کارهای مشتری، عملیات، راهگردند. این چهار اکو سیستم عبارتند از: ها جا نمایی میسیستماکو

تکنولوژی و مردم. این چهار اکوسیستم در نهایت به عنوان چارچوبی برای ارزیابی سطح بلو  

 گیرد. ها در حرکت به سمت لهرمان دی یتال شدن مورد استفاده لرار میشرکت

سازی و یکپارچه کردن این چهار اکوسیستم با اهنگباهملهرمانان دی یتال مزیت رلابتیشان را 

آورند. نقطه شروع برای حرکت به سمت لهرمان دی یتال شدن ای اد تعریف یکدیگر بدست می

اه و های درونی بنگانداز و ارزغ پیشنهادی اکوسیستم بر مبنای شایستگیچشممشخصی از 

ان ای را برای حرکت به سمت لهرمشکو زیر مدل بلو  الیهباشد. یستم شرکت میارزیابی اکوس

 دهد.دی یتالی را نشان می
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 (pwc, 2018) نقشه راه برای تبدیل شدن به قهرمان دیجیتال :12 شکل

 

صنعتی چهارم در حال رشد و توسعه سریع و در طول یک دهه گ شته مسیری  اگرچه انقالب

ا هبدیع را برای انتقال به دنیای جدید در تولید معرفی کرده است، اما تنها گروه کوچکی از شرکت

ه به آنها ها ککه بتوانند از مزیت رلابتی ناشی از آن بهره ببرند. این شرکت در مولعیتی لرار دارند

ا و بازارهایشان هدر تالشند تا در مسیری نوآورانه به توسعه لابلیتشود ن دی یتال گفته میلهرمانا

 در عرصه انقالب صنعتی چهارم بپردازند. 

وفق ها بطور بالقوه مهای لهرمانان دی یتال و اینکه چرا اناندازو لابلیتبرای فهم بهتر چشم

سی لرار  ست تا عواملی مورد برر ضروری ا ستند،  شرکته ها بطور عادی بگیرند که این 

توان این بر این اسووواس میکند. ها جدا میها را از سوووایر شووورکتواجد آن هسوووتند و آن

سایرین جدا نمود. این چهار الیه که شرکت ها را مبتنی بر چهار الیه اکوسیستم دی یتال از 

سب صلی ک شاره گردید چهار الیه ا ست که فعالیتدر باال به آن ا سازمانی را به وکار ا های 

کند. در نهایت این چهار الیه من ر به ارتقا و پیشووورفت زن یره ارزغ یکدیگر متصوووو می

ها اسووت که ای از فعالیتچهار الیه نمایانگر خوشووههر یک از این دی یتال خواهد گردید. 

ها در درون سووازمان رخ داده و برخی دیگر در بیرون از سووازمان. شووکو زیر برخی از آن

 .دهدچهار الیه اکوسیستم را نشان می
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 (pwc, 2018: چهار الیه اکوسیستم دیجیتال )13 شکل

 

 اکوسیستم راهکارهای مشتری

ها شووود، شوورکتدر این گروه که به آن الیه مدل کسووب و کار و ارزغ مشووتری نیز گفته می

شنهادها را بدهند که میو خدمات متنوعی را ارائه می محصوالت شتری هتوانند بهترین پی ان یا م

صی شخ ساله از طریق  صرف کنندگان ارائه دهند. این م شیم سفار  هایویژگیسازی، سازی، 
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مدی خالق، طراحیافزوده، جریان نه و نرمهای درآ کاربردی امکانهای نوآورا پ یر افزارهای 

شامو موجودیتگردد. این المی شرکت با یکپارچهیه همچنین  ست که  ا هسازی آنها بیرونی ا

کارهای لهرمانان دی یتال، بطور پیوسوووته راهکند. هایش ارزغ بیشوووتری خلق میحودر راه

های مختلف یا بطور مستقیم از طریق شخص د تا از کانالنکنمی غارتقا داده و تالپیشنهادی را 

 ذالث با مشتریان ارتباس بگیرند. 
 

 اکوسیستم عملیات

، شامو دگرداین اکوسیستم که از آن با عنوان الیه توانمندساز و کارایی زن یره ارزغ نیز یاد می

هایی اسووت که پشووتیبان اکوسوویسووتم راهکارهای مشووتری اسووت. های فیزیکی و جریانفعالیت

صول، برنامه سعه مح شامو تو ستیک و ریزی، منبعهمچنین این الیه  یابی، تولید، انبارداری، ل 

باشووود، نظیر خدمات اسوووت. همچنین هر شوووریک خارجی که جزئی از عملیات شووورکت می

  .جزئی از این اکوسیستم است تولیدکنندگان تحت لرارداد، شرکای ل ستیک و دانشگاهیان
 

 اکوسیستم تکنولوژی

شش ست که پو ستمی ا سی ستم تکنولوژی، اکو سی دهنده معماری فناوری اطالعات و رابط اکو

کارهای راه هایهای تکنولوژیکی در اکوسیستمو پشتیبانی و جهشهای دی یتال کاربری فناوری

ست. این  شتریان، عملیات و مردم ا ستمم سی سی انقالب شامو برخی تکنولوژی اکو سا های ا

سورها،  صنعتی چهارم همانند سن صنعتی و  شیاء  سه بعدی، اینترنت ا صنوعی، پرینت  هوغ م

 ها است. والعیت افزوده و م ازی و روبات
 

 اکوسیستم مردم

ستگی شای صه  ساز بعدی عر سیالیه توانمند ست. نتایج برر سازمانی و فرهنگ ا شان ها نهای 

شرکتمی شتر  شدن به لهرماندهند که بی د فالد دی یتال را دارن هایی که بلو  الزم برای تبدیو 

انداز، اسوووتراتژی و فرهنگ الزم برای حمایت از تبدیو شووودن به لهرمان دارند. این چشوووم

  تفکر و رفتار، ارتباطات و منابع مهارتی است. ها، اکوسیستم پوشش دهنده مهارت
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 بندیجمع

تا حوزه کاربرد و زن یره ارزغ انقالب صووونعتی در این بخش تالغ گردید  چهارم مورد های 

ساله می سی لرار بگیرد. اگرچه رویکردهای متنوعی به این م توان اتخاذ نمود، در این گزارغ برر

صنعتی چهارم مبتنی بر تکنولوژی شی انقالب  شد تا زن یره ارز ستالغ  ی های دخیو مورد برر

سی لرار گرفت و حوزلرار بگیرند. همچنین حوزه صنایع مختلف مورد برر ای هههای کاربرد در 

 ها و صنایع مختلف مورد بررسی لرار بگیرد. اصلی پرکاربرد انقالب صنعتی چهارم در بخش

دهند که انقالب صوونعتی چهارم برآمده از توسووعه تکنولوژی در نتایج این بررسووی نشووان می

ستم شده و در سی شروع  ست که از تبدیو دنیای فیزیکی به دنیای دی یتال  سایبر فیزیکی ا های 

اع سوووازی انوگردد. این حلقه، بیانگر یکپارچهچرخشوووی به دنیای فیزیکی باز می یک مسووویر

ای ههایی همانند، تحلیو، تولید افزایشوووی، روباتیک، هوغ مصووونوعی، تکنولوژیتکنولوژی

ست که به یکدیگر متصو می شرفته و والعیت افزوده ا یزیکی شوند و چرخه فشناختی، مواد پی

به  تال  تال و دی ی مو میبه دی ی کا ند. فیزیکی را  با کن قه را همراه  جدول زیر این حل

 دهد:های تعبیه شده در آن نشان میتکنولوژی

 های انقالب صنعتی چهارم: تکنولوژی2 جدول

 های بالقوهتکنولوژی مراحل

 هاسنسورها و کنترل فیزیکی به دیجیتال

 والعیت افزوده

 سازی سیگنالیکپارچه دیجیتال

 بینیسازی و پیشبهینه

 سازیبصری

 محاسبات شناختی

 تولید افزایشی دیجیتال به فیزیکی

 مواد پیشرفته

 روباتیک اتوماتیک

 سازی دی یتالطراحی و شبیه

 (Deloitte analysisمنبع)
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-توان گفت که اساس انقالب صنعتی چهارم در یکپارچههای صورت گرفته میبا توجه به بررسی

گیری در فرآیند تولید است. امروزه -ها به منظور بهرههای مختلف و اتصال آنسازی تکنولوژی

-استها سیبسیاری از کشورها و صنایع مختلف به سوی این انقالب در حرکت هستند و دولت

از سوئی  .اندها تدوین کردههای تشویقی مختلفی را به منظور توسعه و کاربست این تکنولوژی

دیگر انقالب صنعتی چهارم اذرات بزرگی را بر محصوالت و خدمات گ اشته است. جدول زیر 

 دهد.نمایی کلی از این اذرات را نشان می
 

 : کاربردهای بالقوه انقالب صنعتی چهارم برای محصوالت3 جدول

 کاربردهای بالقوه اثرات

اضووافه نمودن سوونسووورها و اتصوواالت برای بهبود عملکرد  ساخت محصوالت هوشمند

 محصول یا ایمنی؛

 های موبایو برای بهبود ت ربه کاربری؛اتصال به برنامه

شرفته به محصوالت موجود به منظور  ضافه نمودن مواد پی ا

 عملکرد بهتر.

های تولید شده از سازی دادهفراهم

های هوشمند به عنوان یک تکنولوژی

 خدمتمحصول یا 

سب سی به داده و فراداده از طریق عملیات ک ستر وکاری د

 موجود؛

عه یت داده توسووو مدیر مده از یک پلتفرم برای  های برآ

 متصو. هایشرکتمحصوالت و 

شی توسعه محصوالت و خدمات جدید سفار سعه  ر  د نواریصرفه؛ سازی از منظر هزینه بهتو

ید تول هایمحصوالت جدید و هیبریدی از طریق تکنولوژی

 پیشرفته.

 (Deloitte analysisمنبع)

 



 

 اهاستیو س یاستراتژ چهارم یانقالب صنعت: سوم فصل

 های توسعه انقالب صنعتی چهارم در آلمانها و سیاستاستراتژی

سی سیا ستراتژیک  صنعتی چهارم هیچ مرکز ا ستگاه پیدایش انقالب  ی که اآلمان به عنوان خوا

ها و سازمان زمانهمتوسعه دهنده انقالب صنعتی چهارم در این کشور باشد را ندارد، اما بطور 

ها از یکدیگر جدا بوده و با کنند. این سوووازمانذینفعان مختلفی بر روی این موضووووع کار می

سیاری از کنند. بتعامو می باهمبه یکدیگر نزدیک هستند و  شدتبهکنند، اما یکدیگر رلابت می

شته و برخی دیگر توسط این فعالیت سی لرار دا سیا ستقیم دولت و نهادهای  ها تحت نظارت م

 پ یرند. ها صورت میبزرگ و منابع مالی شخصی آن هایشرکت

 

 هاخانهنقش وزارت

سیار مهمی در گردهمخانهدر آلمان، وزارت سی به ت هیزات و ها نقش ب ستر آمدن بازیگران، د

بازی میحمایت با خانهکنند. این وزارتهای مالی و غیر مالی برای توسوووعه این انقالب  ها 

لمان توسعه این انقالب را در آ تدوین لوانین، استانداردها و تنظیمات فراملی در تالشند تا مسیر

های متعددی در آلمان وجود دارند که بطور مستقیم با فرایند توسعه خانهتسهیو نمایند. وزارت

 دهد. ها را نشان میخانهانقالب صنعتی چهارم درگیرند. جدول زیر نمایی کلی از این وزات
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 سیاستهای انقالب صنعتی چهارم در آلمان دیگر هستند هایی که مستقیما در: وزارت4جدول 

 های فعالیتحوزه خانهوزارت

 هاها و پلتفرمحمایت از صنعت، اتحادیه وزارت امور اقتصادی و انرژی دولت فدرال

 حمایت از پژوهش وزارت فدرال آموزش و پژوهش

 اشتغال وزارت فدرال امور اجتماعی و کار

 امنیت داده وزارت فدرال کشور

های دیجیتال و وزارت فدرال زیرساخت

 نقلوحمل

 کشی پهنای باندزیرساخت، سیم

وزارت فدرال دادگستری وحفاظت از حقوق 

 کنندگانمصرف

 کنندگان، امنیت دادهحفارت از مصرف

 (germany’s industry 4.0 strategy, 2016) منبع

 

گ اری برای انقالب صنعتی چهارم هستند. سیاست خانه فدرال بطور مستقیم درگیرشش وزارت

م لس فدرال آلمان یک کمیته ویژه برای جامعه دی یتال و اینترنتی ای اد نمود.  2010در سال 

تدوین نمود  2017تا  2014های ساله برای سال 3پس از آن دولت فدرال آلمان یک برنامه جامع 

  خانه تدوین شده است.یک برای هر وزارتکه در آن نکات کلیدی و نقاس استراتژیک به تفک

یک برنامه استراتژیک  industry 4.0 (I40)انقالب صنعتی چهارم با عنوان:  40Iهمچنین برنامه 

 وزارتهای آموزغ و پژوهش و است که توسط دولت آلمان طراحی شده و از طریق وزاتخانه

اتژیک تحریک تولید دی یتال از گردد. هدف این برنامه استرامور التصادی و انرژی اجرا می

های کسب و کار است. همچنین این سازی محصوالت، زن یره ارزغ و مدلطریق یکپارچه

سازی بین بازیگران صنعت و همچنین استانداردسازی برنامه با هدف حمایت از پژوهش و شبکه

 توسعه یافته است. 

سوواله نوشووته شووده اسووت و مبتنی بر برنامه  15تا  10در بازه زمانی  40Iبرنامه سوویاسووتی 

سووازی از یکپارچه 40Iدولت آلمان نوشووته شووده اسووت. برنامه سوویاسووتی  2020اسووتراتژیک 
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وری ی بهرهکند و هدف اصلی آن ارتقاهای سایبر فیزیکی و اینترنت اشیاء پشتیبانی میسیستم

ستی  پ یری در فرآیندهایو کارایی و انعطاف سیا ست. برنامه  صادی ا شد الت  140تولید و ر

ستورالعمودارای الیه انداز و نقش راهبر برای دولت از طریق ها، چشمهای مختلفی همانند، د

و  ایدهسووورمایه. در این برنامه نقش  تأمینها و به اسوووتراتژی دهیشوووکوها و خانهوزارت

و بازیگران آکادمیک و اجتماعی ای توسووط صوونعت سووازی عملیاتی به بطور گسووتردهپیاده

کادمی علم و تکنولوژی)صوووورت می کاری  40I(، پلتفرم Acatechگیرد و از طریق آ و هم

شووود. تاکید اصوولی این برنامه بر توسووعه تکنولوژی و تغییرات گ اران ان ام میسوویاسووت

ستم سی شیاء و  سیلة بهبود اینترنت ا صنعت بو سایبر فیزیکی در فرآینساختاری  ای دههای 

مالی این برای اجرای این برنامه بر مبنای منابع عمومی  تأمینصوونعتی اسووت. همچنین، مدل 

 گردد. می تأمینو مشارکت صنعت  1گیری پژوهش، مراکز شایستگیبوده و با هدف

 

 مالی عمومی انقالب صنعتی چهارم در آلمان تأمین

گردد. وزارت آموزغ مالی می تأمینمیلیون یورو است که توسط دولت  200بودجه این برنامه 

های پژوهشوووی و بررسوووی میلیون یورو  برای توسوووعه فعالیت 120و پژوهش دولت فدرال 

کی، های سایبر فیزیهای فناوری اطالعات برای سیستمپیشنهادی در خصوص سیستم هایطرح

میلیون  80ای معادل . وزارت امور التصادی و انرژی با صرف بودجه40Iاینترنت اشیاء و برنامه 

سازی و لاعده مورفیورو  ستاندارد ست. همچنین این وزارتخانه به فعالیت بر روی ا گ اری ا

 های اتوماتیک سازی انقالب صنعتی چهارم و خدمات هوشمند است. مورف به توسعه برنامه
 

 مدارانکوچک و متوسط و سیاست هایشرکتوکارها، با تاکید بر کسب -مخاطبان هدف

، های هدفدانش فنی برای گروه تأمینهدف ارتقای دی یتالی شوودن فرآیندهای صوونعتی و  با

کوچک و متوسووط را در  هایشوورکتبزرگ، کارآفرینان و  هایشوورکت 40Iبرنامه سوویاسووتی 

های مرتبط با برنامه را ها مختلف هدف لرار داده اسوووت. آکاتک، وریفه دبیرخانه فعالیتبخش

های توسووط ان من فدرال فناوری اطالعات، ارتباطات و رسووانه 40Iداشووته و برنامه سوویاسووتی 

                                                
1. Competence Centers 
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( و ان من تولیدکنندگان الکترونیک و VDMA(، فدراسوویون مهندسووی آلمان)BITKOMجدید)

شکو زیر نمایی کلی از ساختار برنامه سیاستی آلمان  شود. ( به اجرا گ اشته میZVEIالکتریک)

 :1دهدرا در خصوص انقالب صنعتی چهارم نشان می

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

 

هد ددارای چندین کارگروه مختلف است که راهکارهای عملیاتی مختلفی را توسعه می I40پلتفرم 

ای هاستانداردسازی، امنیت سیستمهای استانداردها و های سیاستی مختلفی را در حوزهو توصیه

ها به ترتیب این کارگروهدهد. های لانونی، پژوهش و آموزغ ارائه میشبکه شده، چارچوب

 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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 های شبکه شده؛کارگروه امنیت سیستم 

 کارگروه تدوین چارچوب لانونی؛ 

 وزغ؛کارگروه آم 

 

ازی فنی سکمیته راهبری که شامو نماینده کسب و کار است توسعه دهنده استراتژی برای پیاده

های ای از حاکمیت، ان منها اسوووت. گروه اسوووتراتژی، که شوووامو نمایندههای کارگروهیافته

شگاه، اتحادیه ست، در تالشند تا رهبری های کسب و کار و وزارتخانهصنعتی، دان های فدرال ا

ست سی اذرات اجتماعیسیا شی چندوجهی در خصوص برر -گ اری را ان ام داده و دارای نق

 سیاسی انقالب صنعتی چهارم هستند. 

سته شامو ب ستی  سیا کوچک و متوسط  هایشرکتهای مختلف حمایتی از همچنین این برنامه 

صنعتی فعالیت می ست که به عنوان زن یره ارزغ در این انقالب  یکی از  فرم درکنند. این پلتا

شبکه های صنعتی دنیا برای دی یتالی شدن صنعت پیاده سازی شده است. به منظور بزرگترین 

های اه، برنامه شبکه آزمایشگفرآیندها استانداردسازیها و تسریع فرآیند دی یتالی شدن شرکت

با هدف کمک به انقالب صوونعتی چهارم  اسووتانداردسووازیو شووورای  1انقالب صوونعتی چهارم

بطور را توسعه داده است.  4الزم برای انقالب صنعتی  استانداردهایها به منظور کسب شرکت

 کند:بر موارد زیر تمرکز می I40کلی پلتفرم 

 ی های خصوووصووسووازی و یادگیری توسووط بخشارائه یک پلتفرم برای ارتقای شووبکه

نقالب دانش و ادبیات ا. برای مثال، ارائه گرنت به شرکا به منظور دستیابی به مندعالله

های موفق پیرامون پلتفرم صووورت صوونعتی چهارم. این وریفه از طریق نمایش نمونه

 شود کاربردهای مختلف انقالب صنعتی چهارم نمایش داده شود. گرفته و تالغ می

 سازی. پروژه ایفای نقش میان ی ستاندارد که در  RAMI4گری و هماهنگی در فرآیند ا

تعبیه شده است به همین منظور توسعه یافته است. همچنین پلتفرم  I40برنامه سیاستی 

I40 های الزم در تالغ است تا میان پروژه م کور و شورای استانداردسازی هماهنگی

 را ای اد نماید. 

                                                
1. https://lni40.de/en/ 
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 یت از اسوووتراتژی بین ما با ای اد المللی سوووازی؛ این پلتفرم تالغ میح تا  ند  ک

سهیوفرآیند عقد لراردادهای همکاری را سازوکارهای الزم  ستیابی  ت کرده و امکان د

 های آلمانی به سایر شرکا را در جهان میسر سازد. سازمان

 

 اتحادیه اروپاهای توسعه انقالب صنعتی چهارم در ها و سیاستاستراتژی

سال  سعه تکنولوژی 2014در  صوص لزوم تو سیونی در اتحادیه اروپا در خ  دی یتالهای کمی

های ح یم، کاربردهای اینترنت در صوونعت، پرینت سووه بعدی، )شووامو محاسووبات ابری، داده

و بر اهمیت ارتقای  در کشورهای عضو تشکیو گردید های هوشمند و والعیت افزوده(کارخانه

های کسووب و کار و سوواخت محصوووالت و خدمات جدید وری از طریق بازتعریف مدلبهره

شد. در نهای صنعتی اتحادیه اروپا  تتاکید  ست  سیا ست که با عنوان  ش شرمدر بیانیه این ن  نت

شاره  6گردید  صنعتی چهارم ا ستقیما به انقالب  سه اولویت م شد که  سایی  شنا صلی  اولویت ا

ترنت اشیاء های اینهای اولویت دار عبارتند از: تولید پیشرفته مبتنی بر تکنولوژیدارد. این حوزه

ها، مواد هوشووومند و فرآیندهای توانمندسووواز کلیدی؛ همانند باطریهای تکنولوژیصووونعتی، 

شبکه شده در این های هوشمند و زیرساختتولیدی با عملکرد باال و  ستی طرح  سیا ها. هدف 

است.  2020درصدی تولید دی یتال از کو تولیدات اتحادیه اروپا در سال  20بیانیه کسب سهم 

هارم های انقالب صنعتی چه منظور توسعه تکنولوژیکمیسیون فوق سه هدف سیاستی زیر را ب

 طرح کرده است:

 (؛4های تولید پیشرفته)انقالب صنعتی تکنولوژی ترسریعسازی ت اری 

 ؛4های انقالب صنعتی کاهش کمبودهای سمت تقاضا برای محصوالت و تکنولوژی 

 ها برای تولید پیشرفته؛ارتقای مهارت 

سال  ستی  2016در  سیا های دی یتال در اتحادیه اروپا به دیگری با محوریت تکنولوژیبرنامه 

تصووویب رسووید که بر گ ار به صوونعت دی یتال و تغییرات تکنولوژی تولیدی تمرکز داشووت. 

گ اری در صنعت دی یتال مالی طرح شده در این گزارغ برای سرمایه تأمینابزارهای  ترینمهم
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 شامو موارد زیر است:

 37 های دی یتال؛گ اری در نوآوریایهمیلیارد یورو سرم 

 500  پا و  تأمینمیلیون یورو یه ارو حاد ندوق ات یارد دالر از  5مالی از صووو نابعمیل  م

 دی یتال؛ نواریهای کشورهای عضو به منظور توسعه هاب

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

 

 4اتحادیه اروپا در توسعه انقالب صنعتی  ریآنواهداف سیاست 

درحال رشووود در خصووووص دی یتالی شووودن تولید، اروپا با  شووودتبهبا توجه به روندهای 

 ترینمهمای در خصووووص انقالب صووونعتی چهارم مواجه اسوووت. های لابو مالحظهچالش

سرمایه های پیشچالش سطح پایین  ک کوچ هایشرکتگ اری روی اتحادیه اروپا عبارتند از: 

سعه این تکنولوژی سط در تو سازی و های اطالعاتی و ارتباطیو متو ستاندارد ، نیاز جدی به ا

صوص دادههای لاعدهسنج ستانداردهای داده و انتقال ها، لابلیت اتکا به دادهگ اری در خ ها، ا

صوص انقالآن ستی اتحادیه اروپا در خ سیا ضوعات امنیت داده و ...(. هدف  صنعتی ها، مو ب 

 چهارم عبارتست از:

نان از اینکه اتحادیه اروپا در حوزه تکنولوژیپ یری ارتقا و بهبود رلابت های دی یتال و اطمی

توانند از کو مزایای و بدون درنظر گرفتن بخش، مولعیت و اندازه می ها در اروپاهمة شووورکت

(. همچنین ابزارهای کالن European Commission 2016: 7های دی یتال اسووتفاده کنند)نوآوری

 اند:سیاستی زیر به منظور دستیابی به این هدف سیاستی تدوین شده

 های سیاسی؛تقویت همکاری 

 ؛نواریها برای گ اری در ررفیتسرمایه 

 های پیشووورفته از طریق های نیروی انسوووانی در ارتباس با تکنولوژیتوسوووعه مهارت

 های آموزشی؛برنامه
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 دهد:ان میچهارم را نش صنعتیشکو زیر نمایی کلی از برنامه سیاستی اتحادیه اروپا در توسعه انقالب 

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

 

به عصر دی یتال بطور های طرح شده در شکو باال توسط اتحادیه اروپا برای ورودی برنامه

 در این برنامه به موارد زیر تاکید شده است:اند. کامو تشریح شده

 دیجیتال در سراسر اروپا نواریهای ایجاد هاب .1

دی یتال  نواریهای عمومی پژوهشی باید در هاب مؤسساتهای پژوهش محور و دانشگاه

سازند. در نهایت این مساله من ر ها توانمند توسعه پیدا کنند و صنعت را برای ان ام آزمایش

کوچک و متوسط در پیوستن به  هایشرکت گ اریسرمایه به این خواهد شد که ریسک

ازی سها از مزایای شبیهشود تا این شرکتباعث میانقالب صنعتی چهارم کاهش پیدا کرده و 

ا تسهیو نابع مالی رهای دی یتال باید بتوانند دسترسی به ممند گردند. عالوه بر این، هاببهره

 هاها فراهم آورند. منابع مالی توسعه این هابکرده و خدمات ارتباس عمومی را برای شرکت

میلیون  500خواهد گردید معادل با  تأمینکه توسط کمیسیون اروپا  2020در افق زمانی 

 یورو خواهد بود. 
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 خصوصی-ت عمومیکتوسعه و ایجاد شرا .2

تواند منابع مالی الزم برای توسعه انقالب وه بر اینکه میعال خصوصیشراکت بخش عمومی و 

تحقیق و توسعه را تسهیو نموده و تواند همکاری در صنعتی چهارم را در اروپا تسهیو نماید می

من ر به ارتقای توسعه لواعد و استانداردها گردد. بر اساس برنامه کمیسیون اروپا، این شراکت 

-کند تا به یک چارچوب و اکوسیستم والعی به منظور یکپارچهتری دریافت باید حمایت لوی

(. به این منظور ضروری است تا EC, 2016: 11های صنعتی دی یتال تبدیو گردد)سازی نوآوری

و پژوهش راهبردی شراکت  نواریهای میلیارد یورو در حمایت از برنامه 5مبلغ  2020افق زمانی 

باید در  هاپلتفرمدستیابی به این هدف یک گروه از به منظور  خصوصی صورت بگیرد.–عمومی 

 ها ح یم وهای دی یتال از لبیو اینترنت اشیاء، دادهسازی تکنولوژیجست وی یکپارچه

میلیون یورو  278های خودمختار و هوغ مصنوعی باشند. به این منظور محاسبات ابری، سیستم

روپا تولید پیشرفته توسط کمیسیون ا باط های نوآورانه و پژوهشی مرتببه منظور توسعه پروژه

 (. EC, 2014خواهد گردید) تأمین

 استانداردسازی .3

و هم در انتشار محصوالت، خدمات و فرآیندها نقش دارد. استانداردها  در توسعهاستانداردها هم 

توسعه محصوالت را تسهیو کرده، زمان رسیدن به بازار را کوتاه نموده و سازگاری و لابلیت 

کمیسیون مورف است اهمیت  کند.مختلف صنعت را تضمین می هایبخش همکاری بین

هایی نماید که مرتبط با ای بر تالغتمرکز جدینماید و  باز سازماندهیموضوع را بررسی و 

است. هدف اول این است که ابتدا به لحاظ استراتژیک تمرکز شود و  4حوزه انقالب صنعتی 

با توجه به جهت گیری استراتژیک  مناسب برای روند تحقق ای اد شود. مکانیسمسپس یک 

 هم باشد:ها مباید برای این تالغاستاندارد سازی، کمیسیون پنج زمینه را تعیین کرده است که 

 ها داده و امنیت سایبری؛اینترنت نسو پن م، محاسبات ابری، اینترنت اشیاء، تکنولوژی

 های درحال ظهور و آیندهتکنولوژی .4

ای اد شده است. این  DG CONNECTها آینده و درحال رهور توسط برنامه سیاستی تکنولوژی
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 هایفعالیتاروپا است تا  2020برنامه که به عنوان بخشی از برنامه علوم عالی در افق زمانی 

 با فناوری سطح هایشرکتها و تسهیالت پژوهشی و همچنین مالی را از طریق دانشگاه تأمین

مالی به عنوان مشولی برای  تأمیندهی نماید. هدف در این برنامه این است که این باال جهت

میلیارد یورو  2.6بودجه این برنامه معادل با  لرار گیرد. های جدید رادیکال سازی تکنولوژیهپیاد

 است. 

 دهد:گ اری تخمینی برای دی یتالی کردن صنایع اروپایی را نشان میجدول زیر سرمایه

 گذاری برای دیجیتالی کردن صنایع اروپایی: سرمایه5جدول 

 صنعت کشورهای عضو اتحادیه اروپا 2016/2020

میلیارد  17 میلیارد یورو 5 میلیون یورو 500 دیجیتال نواریهای هاب

 -های بخش عمومی شراکت یورو

 خصوصی

میلیارد یورو توسعه  1نزدیک به  میلیارد یورو 4

ها ت هیزات الکترونیک و سیستم

 های اروپایی(برای شراکت

های ملی/استراتژیهای سیاست

 سازیدیجیتالی

های میلیارد یورو ) برنامه 15 

 سیاستی ملی(

پروژه مشترک اروپایی بر روی 

 الکترونیک

میلیون یورو  300

توسعه ت هیزات 

ا هالکترونیک و سیستم

های برای شراکت

 اروپایی

میلیارد یورو از طریق کشورهای  1

عضو )برای مثال، فرانسه، آلمان، 

 ایتالیا و بریتانیا(هلند، 

 میلیارد یورو 5

 (European Comission, 2016منبع )
 

 های توسعه انقالب صنعتی چهارم در فرانسهها و سیاستاستراتژی

پ یری روبرو بوده است. به منظور های اخیر صنعت فرانسه با بحران شدید رلابتدر طول سال

ر د "فرانسه صنعتی جدید"ای را با عنوان مواجهه با این بحران، دولت مرکزی فرانسه برنامه

سازی کنشگران متعدد سیاسی در این برنامه که با آغاز نمود. به منظور یکپارچه 2013سپتامبر 

شود، دولت فرانسه تمرکز خود را بر انقالب عنوان برنامه اتحاد در صنعت برای آینده شناخته می
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-های علوم و مهندسی، سازمانها، دانشگاهرکتصنعتی چهارم لرار داده است. این اتحاد شامو ش

 ها و توسعهگردد. هدف، همکاری با یکدیگر بر پروژههای پژوهشی و شورای ملی صنعتی می

راهکارهایی به منظور بازساختاردهی مدل صنعتی فرانسه از طریق دی یتالی شدن است. این 

 پایه استوار شده است: 5برنامه بر 

 نده؛های آیتوسعه تکنولوژی 

 ها در فاز انتقال به عصر دی یتال؛حمایت از شرکت 

 آموزغ نیروهای کاری؛ 

 ارتباطات عمومی؛ 

 های جهانی و اروپایی؛تقویت همکاری 

میلیارد دالر سرمایه از بخش عمومی گردآوری گردید  1.9نزدیک به  2015تا پایان  2013از سال 

آوری شده است. اهداف اصلی این برنامه های آینده جمعکه عمده آن با هدف توسعه تکنولوژی

 شامو موارد زیر است: 

 سازی و اینترنت اشیاء؛سازی، م ازیدی یتالی 

 روباتیک و والعیت افزوده؛ 

 تولید افزایشی) پرینت سه بعدی(؛ 

 رصد و کنترل؛ 

 مواد کامپوزیتی، مواد جدید و مونتاژ؛ 

 سازی و روباتیک؛اتوماتیک 

 کارایی انرژی؛ 

ر انتقال به عص ایشها در افزهای آینده، پایه دوم) حمایت از شرکتتوسعه تکنولوژیدر کنار 

های مشخصی در خصوص آن طراحی شده است. دی یتال( نیز مورد توجه لرار گرفته و سیاست

سازی و بازساختاربندی مورد حمایت کوچک و متوسط در فرآیند مدرن هایشرکتبرای مثال، 

 گیرند. لرار می



 
 

 68/  کیتکنولوژ یو روندها کردهایرو م،ی: مفاه4 یانقالب صنعت

 

فرانسوی دسترسی بسیار خوبی به تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطی دارند، اما  هایشرکت، اساسا  

 هایشرکتدرصد از  99، 2013کنند. در پایان سال ها بطور محدودی استفاده میاز این تکنولوژی

درصد  64های اطالعاتی داشتند، اما فقط ای به اینترنت و زیرساختفرانسوی دسترسی گسترده

ها از طریق اینترنت به خرید و فروغ کاال درصد از آن 25سایت داشتند و تنها ها وبآناز 

 پرداختند. می

 هایشرکتبا هدف حمایت از  2012از سوئی دیگر برنامه سیاستی انتقال دی یتال در سال 

سازی این های دی یتال و هم یکپارچهکوچک و متوسط در اکتساب کاربردهای تکنولوژی

 پ یری توسط دولت فرانسه طراحی گردید. ها در تولید به منظور ارتقای رلابتیتکنولوژ

 
 های توسعه انقالب صنعتی چهارم در ایتالیاها و سیاستاستراتژی

ی بسیار بزرگی هابیشتر صنعت تولیدی ایتالیا در بخش شمالی کشور لرار گرفته است و تفاوت

پ یری صنایع به بخش جنوبی آن دارد. اگرچه بیشتر صنایع اصلی ایتالیا در ناحیه از منظر رلابت

سته به فناوری  هایشرکتشمالی لرار دارند، اما فقط تعداد محدودی از  بزرگ این نواحی واب

اطالعات هستند. با این وجود، وزارت توسعه التصادی ایتالیا برنامه استراتژیک مدونی به منظور 

مالی انقالب صونعتی چهارم تدوین نموده اسوت. در این برنامه یک  تأمینسوعه و هماهنگی، تو

ند تا کچهارم در ایتالیا طراحی شده است که تالغ می صنعتپلتفرم جامع برای توسعه انقالب 

وکار و های کسوووبهای پیشووورو، مراکز پژوهشوووی، ان منربط، دانشوووگاههای ذیخانهوزارت

یکدیگر متصوووو کرده و یکپارچه نماید. هدف اصووولی این پلتفرم، های کارگری را به اتحادیه

تسهیو فرآیند انتقال به عصر دی یتال است. برنامه ملی ایتالیا در خصوص انقالب سازی و فعال

ست 4دارای  2020-2017صنعتی چهارم در افق زمانی  ستراتژیک ا  Ministero) نقطه عطف ا

dello sviluppo economico, 2017:) 

 ها، انقالب: تحریک سرمایه بخش خصوصی در معرفی تکنولوژینواریگ اری در سرمایه 

 ؛نواریدر تحقیق و توسعه و  هزینه کردصنعتی چهارم و رشد 

 های کافی شبکه، اطمینان از امنیت داده و حفارت از ها: تدارک زیرساختبهبود زیرساخت
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 های همکاری جهانی؛ها، همکاری در ای اد استانداردهای لابلیتداده

 های ها از طریق آموزغ و توسعه پژوهش و صندوقآموزغ و پژوهش: ساخت مهارت

 مالی؛ تأمین

 های بالقوه انقالب صنعتی چهارم و اطمینان آگاهی و حکمرانی: توسعه دانش در تکنولوژی

 اند.از اینکه اهداف تبیین شده بدست آمده

الی انقالب صنعتی چهارم در برنامه ایتالیا در م تأمینهای روغ خصوصجنبه در  ترینمهم

وانند تها میهای استهالک است. شرکتهای مالیاتی و فرصتمقایسه با آلمان استفاده از مشوق

درصد ارزغ خلق شده را بفروغ  250های انقالب صنعتی چهارم تا با خلق ارز در تکنولوژی

 کرد هزینهتفاده از اعتبارهای مالیاتی برای ها امکان اسبرسانند. همچنین در این برنامه شرکت

 20تا  5تواند بین باشند. این مقدار میدرصد را دارا می 50تا  25بین  نواریتحقیق، توسعه و 

ای ههای مشابهی بطور اختصاصی برای استارتاپمیلیون یورو ارتقا پیدا کند. همچنین مشوق

 مالی در طول دوره ج ب سرمایه برآیند. نوآور طراحی شده است تا بتوانند از پس مشکالت 

در جدول زیر تالغ شده است تا نمایی کلی از سیاست کشورهای مختلف در خصوص توسعه 

 انقالب صنعتی چهارم ارائه گردد:

 

 کشور
عنوان 
 برنامه

 اهداف تمرکز
مخاطبان 

 هدف
مدل تأمین 

 مالی
 بودجه

 نتایج بدست
 آمده

 فرانسه

Alliance 
pour 

l'Industri 
e du Futur 

 

-ارائه مشوق

-های مدرن

سازی به 
صنایع 

کوچک و 
 متوسط؛

توسعه برنامه 
پیشنهادهای 

 مالی؛
نمایش 

های پروژه

سازی تولید مدرن
در فرانسه و 

ابزارهای تولیدی 
و همچنین 
حمایت از 

و  استفاده
سازی یکپارچه

های تکنولوژی
ور منظدی یتال به 

 هاانتقال شرکت
های و مدل

صنایع 
اروپایی و 

های کارخانه
تولیدی و 

های شرکت
کوچک و 
متوسط با 
بلو  فناوری 
به منظور 
انتقال به 
دنیای 

ترکیبی از 
ابزارهای 
عمومی 
تأمین مالی 
عمومی 
م همانند وا
-و مشوق

های 
مالیاتی با 
-سرمایه

گ اری 

 10حدود 
میلیارد دالر 
از منابع 
بخش 

عمومی، و 
حمایت 
بخش 

خصوصی در 
 تأمین مالی؛

تأمین وام 
 800برای 

شرکت، 
حمایت از 
3400 

شرکت به 
منظور 

توسعه تولید 
مدرن، 
شناسایی 
 300بیش از 
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 کشور
عنوان 
 برنامه

 اهداف تمرکز
مخاطبان 

 هدف
مدل تأمین 

 مالی
 بودجه

 نتایج بدست
 آمده

 آزمایشی؛
توسعه 
های تکنیک

 تهتولید پیشرف

کسب و کار به 
عصر دی یتال به 
منظور خلق 
منبعی جدید 
برای رشد 
 التصادی

خصوصی  دی یتال؛
در تحقیق 
و توسعه و 
خطوس 
 تولیدی؛

متخصص و 
 درگیرسازی

 18بیش از 
منطقه در 
 فرآیند؛

 آلمان

Plattform 
Industrie 

4.0 
 

های نواوری
تکنولوژیک بر 

 هاییمبنای پایه
از لبیو 
سازی یکپارچه

افقی در سراسر 
های شبکه

ارزغ، 
مهندسی 
فرآیند، 
سازی یکپارچه

عمودی شامو 
 های امنیتیجنبه

و مالحظات 
-مربوس به راه

های جدید کار 
 و آموزغ؛

حرکت راندن به 
تولید دی یتال از 
طریق ارتقای 

 سازی ودی یتالی
اتصال درونی 
محصوالت، 

زن یره ارزغ و 
های کسب مدل

 و کار؛
حمایت از 
-پژوهش، شبکه

سازی شرکای 
صنعتی و 

 استانداردسازی؛

-تولید کننده

ها، 
های شرکت

کوچک و 
متوسط و 
-سیاست

 گ اران

ترکیب 
ابزارهای 
تأمین مالی 
عمومی با 

بع مالی منا
بخش 
 خصوصی؛

 

میلیون  200
یورو از 
وزارت 
آموزغ 
وزارت 
 التصاد؛

کاهش نرخ 
جدایی 
صنعت، 
-انتقال یافته

های 
پژوهشی به 
عرصه 
کاربرد، 
توسعه 
معماری 
منابع و 

اجرای پلتفرم 
I4  150با 

 عضو؛

 سوئد
Produktio 

n 2030 
 

توسعه 
رهبری و 

ها در مهارت
 تولید پایدار

اطمینان از اینکه 
سوئد در سال 

به تولید  2030
پایدار از طریق 

های تکنولوژی
دی یتال دست 

 یابد

مؤسسات 
پژوهشی، 

ها و دانشگاه
ها/ شرکت
های شرکت

کوچک و 
متوسط و 
حوزه 
 خدمات

تأمین مالی از 
بخش 

عمومی و 
تأمین مالی 
اشتراکی از 

صنعت، طریق
بطوریکه 
 50دست کم 
درصد از 
-هزینه پروژه

ها از این 
تأمین منابع 

 گردد

میلیون  25
یورو از 
طریق 

VINNOVA 
برای سال 

2013-
، و 2018

مابقی توسط 
صنعت در 

 25حدود 
 میلیون یورو

 30تأمین مالی 
پروژه، شامو 

کسب و  150
کار، تأسیس 
مدرسه دکتری 
و تأمین مالی 
از طریق 

ابزارهای تأمین 
مالی اشتراکی 
از طریق 
 صنعت؛
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 کشور
عنوان 
 برنامه

 اهداف تمرکز
مخاطبان 

 هدف
مدل تأمین 

 مالی
 بودجه

 نتایج بدست
 آمده

 هلند
Smart 

Industry 
 

ه بشتاب دهی 
توسعه 
-تکنولوژی

های 
ارتباطات و 
اطالعات در 
 تولید و تطابق
با زن یره 

ارزغ کسب 
 و کار؛
گ اری سرمایه

بر دانش 
 موجود؛

اطمینان از اینکه 
های شرکت

هلندی برای 
تغییرات 

تکنولوژیک آماده 
 هستند

اجتماعات 
کسب و کار، 
تمرکز ویژه 
بر صنایع با 
سطح 

فناوری باال، 
های بخش

شیمیایی، 
غ ا و 

کشاورزی و 
 ل ستیک

ترکیب 
تأمین مالی 
عمومی از 
کشورهای 
عضو 
اتحادیه 
با اروپا 
ی همکار

صنایع 
 هلندی

 25حدود 
میلیون یورو 
برای سال 

2014-2017 
از طریق 
تأمین مالی 
اشتراکی از 
 صنعت؛

 10راه اندازی 
آزمایشگاه که 

 2016تا سال 
 14به 

آزمایشگاه 
رسیده است؛ 
هر آزمایشگاه 
 تخصصی
درآمدی 
حدود 

هزار یورو 250
میلیون  4تا 

یورو در سال 
 اند؛ای اد کرده

 ایتالیا
Intelligent 
Factory 
Cluster 

 

تمرکز بر 
موضوعات 
پژوهشی برای 

های بخش
جدید و توسعه 
محصوالت 
)تولید پایدار، 
-تولید تطابق

پ یر، تولید با 
 عملکرد باال؛
حمایت از 
انتقال 

تکنولوژی، به 
گ اری اشتراک

دانش و 
 زیرساخت؛

-توسعه و پیاده

-سازی استراتژی

های مبتنی بر 
پژوهش و 

نواری، هدایت 
ه صنایع ایتالیایی ب

تولید محصوالت 
دی یتال، 
خدمات، 

و  ندهایفرآ
های تکنولوژی
 مدرن؛

های کارخانه
 هوشمند؛
های شرکت

 بزرگ؛
های شرکت

کوچک و 
 متوسط؛
 ها؛دانشگاه
مراکز 

پژوهشی و 
... 

ن مالی تأمی
از بخش 
 عمومی؛

تأمین مالی 
از بخش 
 خصوصی؛

میلیون  45
 نیتأمیورو 

 مالی؛
میلیون  34

یورو از 
بخش 
 11عمومی و 

میلیون یورو 
از بخش 
 خصوصی؛

 

 

 





 

 چهارم در عمل یصنعتانقالب : چهارم فصل

 هاهای بزرگ و استارتاپی از سازمانیهادرس

 ABB  کننده پیشووورو در  تأمینیک

تی و روبووات حوزه ع ن هووای صووو

افزارهووای روبووات، ت هیزات و نرم

راهکارهای صووونعتی اسوووت. این 

شته و بیش از  53شرکت در  شعبه دا شور دنیا  ست.  400ک صب کرده ا این هزار روبات را ن

سال  شرکت  35به بیش از  2015شرکت تا پایان  ست پیدا کرده و به عنوان یک  میلیارد دالر د

شناخته سیون  شرکت فروغ  شود.می تکنولوژی بنیان در حوزه نیرو و اتوما مدل درآمدی این 

 مستقیم محصوالت و دریافت برای خدمات است.

 

 کارهاراه

ABB اء، کند تا اینترنت اشیکارهای مختلف به صنایع یکپارچه تالغ میانداز ارائه راهبا چشم

شده  کارهای ارائهراه ترینمهمها را با یکدیگر یکپارچه سازد. یکی از افراد، خدمات و روبات

ازی در سهایی است که به سادگی لابلیت دسترسی و یکپارچهتوسط این شرکت ارائه تکنولوژی
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تواند در یک ناحیه تولیدی مورد استفاده لرار گیرد. روباتیک سرتاسر کارخانه را داشته و یا می

ABB ادهس ای تولید دی یتال را از طریق ارتقایکند تا موانع ورود به دنیها کمک میبه شرکت-

 ها کاهش دهد. ها و انسانسازی و همکاری روباتسازی، یکپارچه

ABB Decathlon Services  وservicePort کار اصلی دو راهABB های آنی و برای تحلیو

 اتوماتیک فرآیندهای صنعتی هستند. 

 سازی همة مراحو فرآیندی و پارامترها؛سن ش و بهینه

 های یک شرکت؛تعداد زیادی از دپارتمانکار همکارانه میان 

 ؛ERP, CRM, DCS)سازی داده از منابع مختلف و متعدد داده )همانند، یکپارچه

 ؛هاها و تحلیوو امن همة داده آنالیندر دسترس بودن 

 

 خدمات محصوالت و

نوع روبات صنعتی در ابعاد و  50بیش از  ارائه های صنعتی:روبات

 های مختلف و با کارکردهای متفاوت. وزن

شوند لابلیت ارائه می ABBکه توسط ها روبات گرکنترل گرها:کنترل

ها ریزی روباتو لابو برنامهکوچک، سریع،  شدتبهکنترل حرکات 

 رساند.کنترولر مختلف را تولید و به فروغ می 6در حال حاضر این شرکت را دارند. 

افزار کاربردی به همراه پلتفرم نرم 13در حال حاضر این شرکت بیش از  نرم افزارهای روبات:

ار افزافزارها عبارتند از: نرمدهد. برخی از این نرمها را توسعه میافزار برای روباتتوسعه نرم

 کاری، پالستیک و ... . افزار ماشینافزار برغ، نرمنرممونتاژ، 
 

 های عملکردحوزه

ABB نایع خودروسوووازی، به بخش ند صووو های صووونعتی مختلفی همان

صنایع ریخته ستهالکترونیک، غ ا و دارو،  صگری، ب ستیک،  نایع بندی، پال

 چوبی و ... خدمت ارائه کرده است. 
www.arburg.com 
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 سازی شده است.در حوزه تولید محصوالت پالستیکی شخصی آلمانیآربورگ یک شرکت 

ولید تتقاضا برای این محصوالت پالستیکی در صنعت بطور روزافزونی در حال رشد است. 

یری گگردد. ترکیب لالبهای کوچک بدون کاهش کارایی یک چالش اساسی محسوب میدسته

 تواند تولید محصوالتهای انقالب صنعتی چهارم میتزریقی، تولید افزایشی و تکنولوژی

این شرکت در حال حاضر نماید.  پ یرتوجیههای بزرگ از منظر التصادی در اندازهسفارشی را 

نفر در سرتاسر جهان دارد. همچنین درآمد این شرکت تا  500پرسنو در آلمان و  2500بیش از 

 میلیون یورو بوده است.  700معادل با  2017پایان سال 

 

 کارهاراه

تولید اجزای پالستیکی در صنایع مختلفی همانند راهکارهای ارائه شده توسط آربورگ برای 

ن شرکت گیرد. ایبندی مورد استفاده لرار میخودروسازی، ارتباطات، تکنولوژی پزشکی و بسته

های انقالب صنعتی چهارم شامو تولید افزایشی و اینترنت اشیاء به سایر با استفاده از تکنولوژی

 دهد. کار ارائه میباال راهصنایع در تولید لطعات پالستیکی در ابعاد 

 شده به یکدیگر؛های تولیدی اتوماتیک و شبکهسلول

 گیری تزریقی؛های لالبتولید افزایشی و ماشین

 ها در محیط امن؛های شش محوره و گردآوری دادهروبات

 تولید؛ای هها و دستگاهیشخصی با فضای ابری ذخیره داده ت هیزاتسازی تبلت، موبایو و یکپارچه

 

 خدمات محصوالت و

ها شامو طیف وسیعی از این ماشین گیری تزریقی:های قالبماشین

گیری هیدرولیکی، هیبریدی، الکتریکی و عمودی های لالبتکنولوژی

 . شوند-هستند که توسط آربورگ برای صنایع مختلف ارائه می

کنند تا سایر صنایع کمک میهای ارائه شده توسط شرکت آربورگ به تکنولوژی تولید افزایشی:

 های مختلف برای تولید افزایشی دست پیدا کنند. بتوانند به طیف وسیعی از انتخاب
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تیک و های روباهای تولیدی اتوماتیک که ترکیبی از سیستمسلول های کلید در دست:پروژه

تلف مخها در نقاس تواند توسط آربورگ به عنوان یک خدمت به سایر شرکتماشینی است می

 اندازی شود. جهان ارائه و راه

متخصصان این شرکت در هر نقطه از زمان و در بیش  خدمات مشاوره انقالب صنعتی چهارم:

ای در خصوص انتقال صنایع به انقالب صنعتی اند تا خدمات مشاورهنقطه از جهان آماده 50از 

 چهارم را ارائه نمایند. 

 

 های عملکردحوزه

ی، بندآرگبورگ به صنایع مختلفی همانند پزشکی، بسته

ها لطعات پالستیکی شخصیخودروسازی و صنایعی که در آن

 دهد.سازی شده وجود دارد خدمت ارائه می

ش های سن ش پویا برای سن پیشرو در ارائه تکنولوژی هایشرکتکیستلر، به عنوان یکی از 

ر به مشتریان صنعتی به آنها دفشار، نیرو، گشتاور و شتاب است که با ارائه خدمات مختلف 

مقر  60کند. این شرکت بیش از بهبود محصوالتشان و ارتقای کارایی فرآیند تولیدی کمک می

 مد کسب کند. آدر میلیون دالر 400توانسته است  2016در سرتاسر دنیا داشته و تا پایان سال 

 

 کارهاراه

کننده لطعات  مینتأکیستلر یکی از دنبال کنندگان استراتژی اینترنت اشیاء است که به عنوان یک 

کند. در کارخانه هوشمند کیستلر، منابع و سیستم در یک م موعه راهکار یکپارچه فعالیت می

رل و فرآیندها یکپارچه تقاضا را کنتهای مونتاژ و تولیدی توسط یک پلتفرم تولیدی همانند سیستم

 کند:را بهینه می

 های مهندسی، تولید و زن یره ارزغ؛سازی همة دادهپ یری و یکپارچهدردسترس

 ها؛ها و تحلیو آنمدیریت موذر داده

 گ اری و کدگ اری اختصاصی برای همة لطعات؛برچسب

www.kistler.com 
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 سازی همة پارامترها و مراحو پردازغ؛سن ش و بهینه

 خودکار و آنی فرآیندها؛ تحلیو

 کارهای مبتنی بر والعیت افزوده؛راه

 

 خدمات محصوالت و

پیشرو در تولید سنسورهای صنعتی شامو سنسورهای  هایشرکتکیستلر یکی از  سنسورها:

 نیرو، فشار، گشتاور، شتاب، سیگنال و ... است. 

نوع سیستم متفاوت را در غالب یک پلتفرم یکپارچه به مشتریان  30کیستلر بیش از  ها:سیستم

ها عبارتند از: سامانه اکتساب داده، رصد فرآیندها با دهد. برخی از این سیستمخود ارائه می

های ترافیک، تست موتور الکتریکی، سامانه سن ش و سامانه تحلیو داده، ComoNeoتکنولوژی 

 های سنسورها و ... .دادهگیری اندازه

 

 های عملکردحوزه

ای در گسترده طوربهمحصوالت و خدمات شرکت کیستلر 

توان به صنایع خودروسازی صنایع مختلف کاربرد دارد. اما می

و تست خودرو و همچنین کنترل صنایع از طریق تولید سنسورها 

  ها اشاره نمود.در کارخانه

های هوشمند در جهان است. اندازی کارخانهپیشرو در توسعه و راه هایشرکتیکی از  ،بوسارد

سازد تا صاحب یک کارخانه هوشمند شده و در بازار رلابتیشان این شرکت مشتریانش را لادر می

به برتری دست پیدا کرده و برند و محصوالتشان را بهبود دهند. درآمد خالص این شرکت تا 

نقطه  70نفر پرسنو در بیش از  2000میلیارد دالر بوده و با بیش از  یکنزدیک  2017پایان سال 

 کند. از جهان فعالیت می

 

 

www.bossard.com 



 
 

 78/  کیتکنولوژ یو روندها کردهایرو م،ی: مفاه4 یانقالب صنعت

 

 کارهاراه

 وکار با پلتفرم کارخانه هوشمند؛ترکیب هوشمندی کسب

 سازی فرآیندهای تولیدی؛دی یتالی

 کننده تا خط تولید؛ تأمینپشتیبانی از جریان کاالها 

 یادگیری ماشین؛داده کاوی و 

 سازی جریان کاالها و محصوالت؛بهینه

 ابزارهای مبتنی بر فضای ابری برای مشتریان)خدمات مشتریان(؛

 سازی خودکار؛فرآیندها و بهینههای هوشمند رصد سیستم

 

 خدمات محصوالت و

ای از ابزارها و های شامو م موعههای هوشمند: این سیستمهای ل ستیک کارخانهسیستم

. این های هوشمند استهای ل ستیکی در کارخانههای منحصر بفرد در توسعه سیستمتکنولوژی

 ابزارها عبارتند از:

هایی که بطور پیوسته میان سطح موجودی فعلی و جعبه :های هوشمندجعبه 

 (؛کندتقاضای تولید ارتباس برلرار می

با محصول و ها همة اطالعات مرتبط برچسباین  :های هوشمندبرچسب 

 دهد. ها را نشان میمولعیت آنی آن

ای ههای کارت کانبان را با تکنولوژیها سیستماین کارت :های هوشمندکارت

RFID کنند.  سازی فرآیندهای تولیدی را ساده میترکیب کرده و پیاده 

 

 

 های عملکردحوزه

، آهنراههمانند خودروسازی،  مختلفیکشور دنیا و در صنایع  70محصوالت بوسارد تا کنون در 
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های سنگین برفروبی، تولید سیم و کابو)کوماکس( و تولید ماشین

کار در ... توسعه داده شده است. این شرکت به دلیو ارائه راه

های ل ستیکی به صنعت خاصی محدود نبوده ل ستیک و سیستم

در حوزه مشتریان این های هوشمند و طیف وسیعی از کارخانه

 شرکت هستند. 

 اینپیشرو در عرصه امنیت اطالعات و امنیت اطالعات است.  هایشرکتسیمنتک، یکی از 

 2017شرکت برتر دنیا بوده و تا پایان سال  500شرکت آمریکایی که در کالیفرنیا والع است جز 

نیتی افزارهای امبا توسعه نرممیلیارد دالر درآمد داشته است. این شرکت که بیشتر  4نزدیک به 

وارد بازار انقالب صنعتی چهارم  2012شود، در سال برای کامپیوترهای شخصی شناخته می

ها یتای از فعالهای کنترل تولید، امنیت سایبری و حفارت از اطالعات م موعهگردید. سیستم

ی بر فروغ مدل درآمدی این شرکت مبتنو خدمات این شرکت برای صنایع مختلف است. 

 مستقیم و نسخه آزمایشی است. 

 

 کارهاراه

 های هوشمند مقابله با خطر و ...سازی، سیستمرصد، شبیه خدمات امنیت سایبری:

حفارت از خطرات وجمالت سایبری؛حفارت یکپارچه از سرورها و مراکز  حفاظت از خطرات:

 ...؛ ها وداده؛ مدیریت مبتنی بر فضای ابری در مراکز داده، درگاه

ها؛ حفارت ابری برای امنیت های حفارت یکپارچه از دادهسیستم حفاظت از اطالعات:

 های موبایو؛ اپلیکیشن
 

 خدمات محصوالت و

افزارهای امنیت ای از نرممحصوالت این شرکت در حوزه انقالب صنعتی چهارم شامو م موعه

 باشد:داده و اطالعات به شرح زیر می

مدیریت  ها وافزار حفارت از ت هیزات صنعتی، شبکهنرم کنترل صنعتی؛های امنیت سیستم

 ی؛های صنعتریزی و روباتگرهای لابو برنامهها شامو ت هیزات خودکارسازی، کنترلسیستم

 

 
 

 
 

www.symantec.com 
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ها در برابر افزارهای حفارت اطالعات و دادهشامو م موعه نرم های امنیت سایبری؛سیستم

 ها و حمالت سایبری؛ویروس

همانند  های مختلفوجود دستگاه های تعبیه شده:مدیریت تجهیزات اینترنت اشیاء و سیستم

های هوشمند، خطر حمالت سایبری به و از بین موبایو، تبلت و ت هیزات کنترلی در کارخانه

های یکپارچه و امن این شرکت دهد. سیستمها و اطالعات را در کارخانه افزایش میرفتن داده

 ند. ااجتناب از این مساله و مدیریت کو زن یره ارزغ تولید یک کارخانه تولید شده به منظور

 

 های عملکردحوزه

های محصوالت و خدمات این شرکت در حوزه امنیت کارخانه

کشور دنیا و در صنایع  50هوشمند و امنیت سایبری در بیش از 

مختلفی همانند خودروسازی )وولو و بنز(، ساخت هواپیما 

 )ایرباس و بوئینگ(، کشاورزی و سالمت بفروغ رسیده است. 

بعدی هترهای سپریناین شرکت، یکی ازتولیدکنندگان پیشرو 

الع شده است. این شرکت فعالیت خود را در سال صنعتی در جهان است که در کشور اسپانیا و

 ناختهشتکنیک کاتالونیا آغاز نمود و به عنوان یک شرکت زایشی دانشگاهی از دانشگاه پلی 2012

انداز ان شرکت تغییر تولید سنتی از طریق مهیا ای اد ت هیزات هوشمند به منظور شود. چشممی

نقطه از دنیا صادر شده و توانسته  57کنون به  محصوالت این شرکت تاورتر است. تولید بهره

  میلیون دالر درآمد کسب کند.  20بیش از  2017است تا پایان سال 

 

 کارهاراه

 های مفهومی از؛های اولیه و مدلتولید نمونه

 های منعطف با مصارف صنعتی؛ت هیزات و دستگاه

 ؛CADسیستم یکپارچه تولید و لابلیت ارتباس پیوسته با 

 منشأا ب نتیدر پراستفاده از پلیمرهای امن به عنوان ماده مورد استفاده 

 ارگانیک و لابو بازیافت؛

 

 

 

 

 

 

 

www.bcn3dtechnologies.com 
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 خدمات محصوالت و

 هایبانامنوع مختلف  2این پرینترها در  زی سه بعدی:یروم پرینترهای

Sigma  وSigmax شود. ارائه می 

که  بعدیپرینترهای سهافزار برای استفاده از این نرم : CURAافزار نرم

-رمگیرد. این ناند مورد استفاده لرار میتوسط این شرکت تولید شده

ابو ل ایافراد حرفهکاران و افزار دارای یکی رابط کاربری بسیار ساده است که برای تازه

ها طراحی و سپس به پرینترها فرستاده شده و همة مدل افزارنرمباشد. در این استفاده می

این شرکت همة لطعات و لوازم جانبی  تجهیزات جانبی پرینتر: گردد.ی ان ام میمدلساز

 ها و .... را تولید وهای اتصال، پیچ، مواد خام، کابوپردازشگرهاپرینترهای سه بعدی شامو 

 دهد. در اختیار مشتریانش لرار می

 

 های عملکردحوزه

کاربردهای این پرینترها در ساخت نمونه اولیه  ترینمهم

پزشکی در زمره محصوالت صنعتی است. صنایع خودروسازی و 

 ترین مشتریان این شرکت هستند. و اصلی ترینمهم

های روزمره صنایع امروز است. تولید لطعات کوچک و بسیار کوچک در صنعت یکی از چالش

و هوشمند است. اونتیکس،  های منعطفدستگاه تولید این لطعات مستلزم وجود ت هیزات و

های پنوماتیک در آمریکا است. تعداد پیشرو در تولید لطعات و سیستم هایشرکتیکی از 

 400حدود  2017نفر بوده و توانسته است تا پایان سال  2100کارمندان این شرکت بیش از 

کشور دنیا شعبه داشته  20از میلیون دالر درآمد کسب کند. این شرکت در حال حاضر در بیش 

 باشد. و درحال فروغ محصوالت خود به سرتاسر دنیا می

 

 
 
 

www.aventics.com 
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 کارهاراه

های سووواخت سووووپاپ و ای از سووویسوووتماونتیکس با ارائه طیف گسوووترده

های یستمهای با سسازی این سیستمهای پیشرفته سوپاپ و یکپارچهسیستم

شایانی به سوپاپ کمک  شرفته الکترونیکی  صنعت پی شیاء  ی کرده اینترنت ا

العاده سووبک این شوورکت به منظور پشووتیبانی از های فوقاسووت. سوویسووتم

اند. با وجود این تکنولوژی، مدوالسوویون صوونعتی طراحی و سوواخته شووده

ستم سوپاپسی ستگاههای کنترلی  ضایی دور از د شده وها در ف  ها نگهداری 

ها که شامو انواع از سوپاپکند. اطالعات گردآوری شده کنترل را تسهیو می

سوپاپ شگر منتقو مختلفی از  ستم الکترونیکی به پرداز سی سط  ست تو ها ا

ستم از همة پروتکوگیرند. شده و مورد تحلیو لرار می سی سوم اترنت برای جریان این  های مر

  کند. بدون درز اطالعات پشتیبانی می

 

 خدمات محصوالت و

های این رصدگر هوشمند که یکی از حلقهرصدگر هوشمند: 

  زیر است: هایویژگیاساسی در اینترنت اشیاء است دارای 

 گرکنترلها خارج از فضای های محلی و تحلیو دادهگردآوری داده

گر پیش از نصب که به منظور بررسی و تحلیو های تحلیوماژول

 گیرند. لرار میمولعیت و کارایی انرژی مورد استفاده 

 های مرتبط با اینترنت اشیاء؛های مختلف کاربری دستگاهپشتیبانی از رابط

 ها امن؛ها در پروتکوها و حفارت از دادهمدیریت داده

انواع سنسورهای هوشمند پردازغ فشار، دما و ....؛ این سنسورها  سنسورهای هوشمند:

ا های صنعتی و ... رای مختلف در دستگاههها، دریچهلابلیت تعبیه در بین م اری سوپاپ

فشار، کشیدگی، نیرو و ... را  ربوس به دما،های مداشته و توانمندی سن ش و گردآوری داده

 داراست. 

 

 
 
 

 
 
 

www.asteelflash.com 
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 های عملکردحوزه

-بندی، مواد غ ایی) بطور عمده کارخانهبسته هایشرکتکاربردهای این محصوالت در  ترینمهم

 و ... است.  ها، تولید محصوالت مایع همانند شویندهسازیهای تولید کننده سس(، بطری

های مدرن برای پیشرو و چندملیتی در حوزه ارائه تکنولوژی هایشرکتاین شرکت یکی از 

به  1999انقالب صنعتی چهارم است. این شرکت که مقر اصلی آن در فرانسه است در سال 

 شد. أسیستشرفته و بوردهای الکترونیکی منظور توسعه خدمات الکترونیک و تولید ت هیزات پی

کارخانه تولیدی در سرتاسر جهان  18در حال حاضر این شرکت دو مرکز تحقیق و توسعه و 

های مرتبط با انقالب صنعتی چهارم شناخته دارد و به عنوان یکی از تولید کنندگان تکنولوژی

حدود  2017نفر و درآمد آن تا پایان سال  5700شود. م موع کو نیروی فعال در این شرکت می

 میلیون یورو بوده است.  900

 

 کارهاراه

ارهای کبه عنوان یک تولید کننده لراردادی، این شرکت خدمات الکترونیکی مختلفی همانند راه

ی و خدمات مالکیت فکری را ارائه اینترنت اشیاء، مهندسی، ساخت نمونه اولیه، پرینت سه بعد

 دهد.  می

ی کارهای پیشرفته مختلفتواند راههای هوشمند این شرکت و امکانات منحصربفرد آن میکارخانه

-وساز هوشمند و تکنولوژیهای هوشمند، ساخترا برای ت هیزات متصو، اینترنت اشیاء، خانه

کند. این شرکت با ارائه خدمات متنوع در خصوص طراحی، مهندسی و تولید  تأمینهای سبز 

کارهای این شرکت محدود به طراحی، تولید انبوه کند. عمده راهدی یتال به مشتریانش کمک می

 گردد. در صنایع مختلف می تأمینسفارشی و مدیریت زن یره 

 

 خدمات محصوالت و

ختلفی همانند تولید افزایشی به منظور طراحی و تولید استفاده از ابزارهای م طراحی محصول:

 ونه اولیه انواع مختلف محصوالت در صنایع مختلف؛نم
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های هوشمند در صنایع اندازی کارخانهطراحی، توسعه و راه های هوشمند:اندازی کارخانهراه

 شده؛ سازیمختلف مبتنی بر تولید انبوه و شخصی

سازی زن یره ارائه راهکارهای مختلف در خصوص طراحی، بهینه مدیریت زنجیره ارزش:

 ها ح یم؛ارزغ، هندسی معکوس، تحلیو داده

طراحی برای آزمایش محصول، طراحی برای تولید، طراحی برای  ساخت نمونه اولیه محصول:

 بعدی و طراحی برای مونتاژ؛عرضه به بازار، پرینت سه

 

 های عملکردحوزه

ها و صنایع مختلفی وارد شده است. این شرکت تا کنون در بخش

این صنایع عبارتند از: خودروسازی، لباس و پوشاک، صنایع  ترینمهم

های سبز، هوایی، پهباد، صنایع دفاعی و نظامی، تکنولوژی

 اینترنت اشیاء صنعتی، سالمت و پزشکی، بناهای هوشمند، 

تولیدی ت هیزات الکترونیکی در دنیا است در  هایشرکتجنرال الکتریک که یکی از برترین 

پیشرو در انقالب صنعتی چهارم و انقالب  هایشرکت ترینمهمحال حاضر به عنوان یکی از 

ط و متصو، به یکدیگر مرتب شدتبههای شود. دی یتالی سازی تولید، ماشیندی یتالی شناخته می

های هوشمند امروزی کارخانه هایویژگی ترینمهمکنند، ها کار میافرادی که با ماشین ها وداده

نیرو و در م موع  هزار نفر 300هستند. مقر این شرکت در آمریکا بوده و درحال حاضر بیش از 

 میلیارد دالر درآمد در سال دارد.   100بیش از 

 

 راهکارها

. نندکهایشان تولید میداده از فرآیندهای تولیدی و داراییهای هوشمند میلیاردها بایت کارخانه

های ح یم را تبدیو به توانند این دادهها این است که چگونه میچال این شرکت ینترمهم

ها استفاده کنند. جنرال الکتریک با ارائه راهکارهای مختلفی های هوشمند کرده و از انداده

 های ح یم را در صنایع به خود اختصاص دهد. داده ری از تحلیوتگرتوانسته است سهم بز

سازد تا به مزیت کامو ناشی از تحلیو ها را لادر میخدمات جدید ابری جنرال الکتریک شرکت

www.ge.com/digital.com 
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 کنند؛ سازیها ت هیزات و فرآیندها را بهینههای ح یم دست پیدا کرده و بتوانند بر اساس آنداده

دیگر ها در این فضا به یکفضای ابری بوده و کاربران و کارخانه افزاها همگی مبتنی برها و نرمداده

 شوند؛متصو می

ا هپ یر بوده و تنها یک موبایو و یا تبلت برای دسترسی به کو دادهارتباس از سرتاسر دنیا امکان

 کافیست؛

 

 خدمات محصوالت و

Predix:  لی بین که به عنوان پپردیکس یک پلتفرم اینترنتی است

ا هشود. این سیستم عامو دادهکارخانه و فضای ابری محسوب می

های لابو اتکای را گردآوری کرده و پس از تحلیو به گزارغ

سازی ینهتوانند به منظور بهکند. این نتایج میمختلفی تبدیو می

 ه شوند. ها و عملیات بکارگرفتسازی دارایی، بهینهنواریت هیزات، فرآیندها، 

SCADA: است.  دی یتالافزارهای اصلی جنرال الکتریک برای انتقال به عصر اسکادا یکی از نرم

در  کنترل همة ت هیزاتشان را بطور آنیکند تا بتوانند به سادگی اسکادا به مشتریانش کمک می

و کنترل کنند. این زیرساخت اساسی برای کاربردهای متنوعی همانند تولید پیوسته،  اختیار گرفته

 تولید کارگاهی، تولید هیبریدی و همچنین توزیع محصوالت لابو استفاده است. 

 

 های عملکردحوزه

خدمات این شرکت در حوزه انقالب صنعتی چهارم تا کنون در صنایع مختلفی همانند 

، مواد ( Sabic, Lek Pharmaceuticals, Vale Fertilizantesصنایع شیمیایی )(، sabaru)خودروسازی

 و ... است. ( Factora, Cascades Tissue Group, Spomlekغ ایی )

ا هیکی از اصول انقالب صنعتی چهارم شناسایی امن و لابو اعتماد محصوالت مبتنی بر تعداد بچ

تواند برای ل ستیک، شناسایی و ها میسریال منحصربفرد است.  این شماره سریالو یا شماره 

 تواند در محیطی و بطور آنی خوانده شود. تعامو با مشتریان مورد استفاده لرار گیرد که می

www.hologramcompany.com 

https://www.ge.com/digital/customers/lek-pharmaceuticals-uses-ifix-control-and-monitor-environmental-conditions-and-energy-usage
https://www.ge.com/digital/customers/vale-fertilizantes-saves-14m-production-losses-predix-asset-performance-management
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امن در دنیا است. این شرکت های موفق در عرصه تولید برچسب هایشرکت، یکی از هولوگرام

کشور دنیا  50میلیون دالر درآمد کسب کند و بیش از  5ته است بیش از آلمانی نوپا توانس

 محصوالت خود را صادر نماید. 

 

 راهکارها

به سادگی از یکدیگر شناسایی  سازد تاهای هوشمند شناسایی، محصوالت را لادر میبرچسب

های هوشمند است و صاحب شوند. گروه راکو یکی از مشهورترین تولیدکنندگان برچسب

کارخانه اچ.پی تولید کننده پرینتر است. هر برچسب تولید شده به تنهایی دارای شخصیتی مستقو 

فرد یا کد ماتریسی، کیو.آر کد و یا بارکد و متمایز است و دارای یک شماره سریال منحصر ب

 است. 

شناسایی ان ام گیرد. ترکیب شده تا فرآیند  RFID/NFCهای توانند با تکنولوژیاین بارکدها می

 د. نگیرمی مورد شناسایی لرار سریعا لرار گرفته و  تائیدمحصوالت بطور اپتیکی با نانوگرام مورد 

 

 خدمات محصوالت و

های ترکیبی حوهای دارای تکنولوژی نانوگرام راههولوگرام نانوگرام:

لیت لاب گ اری ومحصوالت و برند را با نشانهدهند و متنوعی را ارائه می

توانند با انواع مختلفی از مواد ها میدهد. این برچسبردگیری پیوند می

 ای را خلق نمایند. ترکیب شوند و کاربردهای گسترده

 خود فیلم به و م هز جعو ضد برچسب یک استاندارد: هولوگرام

ت آن صور کاریدست و سازی جدا برای که تالشی دهدمی نشان بالفاصله که است تخریبی

  .است غیرممکن آن از م دد استفاده و گرفته است

Lettercode: عنصر نای. کندمی فراهم محصوالت برای بیشتری حفارت و است دی یتالی امضای 

 .شودمی دیده غیرمسلح چشم با و شده چاپ طرح از متنی بخش هر در

 این شرکت هایهولوگرام از اساسی جزء یک هابرچسب لیزری حکاکی های لیزری:برچسب
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 عددی، کدهای حاوی امنیتی، عنصر. کندمی تضمین را محصوالت اطمینان لابلیت تست و است

 . است لزوم صورت در هاداده ماتریس کدهای و هاگرافیک ها،عالمت

Holobraceمحصوالت و لباس برای هولوگرام شرکت توسط که است امنیتی برچسب : یک 

 در را تقلب مقابو در موذر حفارت نانوگرام، تکنولوژی با هولوگرام. است شده طراحی نساجی

 شود. متصو نساجی محصول به تواندمی و دهدمی ارائه امنیتی سطح باالترین

 مناسب و باال زینهه اذربخشی با ترکیب در کیفیت باالترین دارای دی یتال چاپپرینتر دیجیتال: 

 الزامات با کامال تواند می مدرن چاپ فرایند. است کوچک و های بزرگدر اندازه اجرا برای

 اپچ پروسه برای پیچیده بسیار هایطرح. باشد سازگار فردی هایخواسته و مربوطه صنعت

 ندارند. مشکلی هیچ نانومتر 10 تا دلت با الکتروفوتوگرافی دی یتال

 

 های عملکردحوزه

 ای دارند و در صنایعبسیار گسترده محصوالت این شرکت کاربردهای

این صنایع عبارتند از  ترینمهمشوند. مختلفی به کار گرفته می

 داروسازی و مواد شیمیایی است. خودروسازی، نوشیدنی، 

 بهره وردم ماشینی ابزارهای کامو غالبا پتانسیو ماشینکاری، صنعت در

 تنها هپردازغ، ن و عملیاتی هایداده دستگاه، تحلیو و نظارت با. گیردنمی لرار برداری و استفاده

 همچنین بلکه د،گیرآنها مورد استفاده لرار می بیشتر اطمینان لابلیت و فرآیندها سازیبهینه منظور به

گروه  .مورد استفاده است مصرف، هایهزینه کاهش و وریبهره و ماشینکاری کیفیت بهبود برای

دارای  این شرکتپیشرو در عرصه انقالب صنعتی چهارم است.  هایشرکتصنعتی کومت یکی از 

نقطه از  15این شرکت در میلیون یورو است.  160نیروی کاری فعال و درآمدی بالغ بر  1800

 کشور دنیا صادرات دارد.  50ت تولیدی است و به بیش از یجهان دارای سا

 

 راهکارها

 سیستم یک است یافته توسعه KOMET® BRINKHAUS توسط که ToolScope نظارت سیستم

www.kometgroup.com 



 
 

 88/  کیتکنولوژ یو روندها کردهایرو م،ی: مفاه4 یانقالب صنعت

 

 رد پردازغ که حالی در. است ماشینکاری در استفاده برای جامع کمکی

، اطالعات مرتبط با فشار، دستگاه داخلی هایسیگنال است، ان ام حال

 . کندمی ذبت و نظارت را دما و یا گشتاور

. دهدمی تشخیص را دستگاه تولف و ابزار تغییر مانند رویدادهاییتواند این سیستم می همچنین

 والی،ت شماره ابزار، برنامه، مانندو پردازغ  فرآیند هایشناسه از بدست آمده دانش از استفاده با

 یفط ای اد و فرایند در الزم تنظیمات به لادر بخواند، کنترل سیستم از تواندمی که غیره، و

-راه ادگیس به توانندمی توسط این شرکتهای تولید شده برنامه. باشدمی مستندات از وسیعی

 لفیمخت الدامات و کرد فراخوانی کاربر رابط روی بر ها راآنتوان و می شوند فعال و اندازی شده

 .داد ان ام را

 

 خدمات محصوالت و

 سازنده نهات و اولین تولید، ماشینکاری برای کمک جامع سیستم یکهای رصد فرآیند: سیستم

این محصول، افزایش استفاده از لدرت  اساس. است 4.0 صنعت برای یکپارچه رویکرد با ابزار

 است.  مدو الرهای ح یم همراه با رصد فرآیندهای کامپیوتر و تحلیو داده

 فلزی، هایمته برای CNC هایبرنامه و ابزار نتخابا:  CNCریزی و برنامه آنالینانتخاب ابزار 

شود و در بطور تمام ولت صورت پ یرد.  تولید آسانیبه و سرعت به تواندمی برغ فرز و

کنند تا ابزار مناسب در کسری از ذانیه پیدا شود. این خدمت بطور محصوالت کومت کمک می

 گیرد. رایگان در اختیار مشتریان لرار می

-این زیرساخت ابری که توسط کومت توسعه داده شده است، به ماشین زیرساخت ابری کومت:

آوری شده توسط های جمعشوند. داده متصودهد تا در یک فضای ابری به یکدیگر اجازه میها 

-می متصوها به آن (Toolscopeهای رصد فرآیند)ها در این فضا نگهداری شده و سیستمماشین

به  هاها و تبلتاز ت هیزات هوشمند همانند گوشی توانندها میگردند. همچنین افراد در کارخانه

 های مختلف را ان ام دهند. پردازغفضا متصو شده و  این
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 های عملکردحوزه

مشتریان این شرکت بطور عمده صنایع سنگین، خودروسازی، هواپیما، ریو و لوکوموتیو و 

سازی هستند. با این حال سایر صنایع نیز از محصوالت این شرکت استفاده همچنین کشتی

 است.  کاریماشینلدیمی تولید ابزارهای صنعتی و  هایشرکتکنند. کومت، یکی از می

گ اری گشت. پایه 1898است که در سال  آلمان در روبات صنعتی یک شرکت تولیدکا .یو .کا

ها است و به بسیاری از کشورهای مهم صنعتی ابزار کارخانه خودکارسازی ٔ  درزمینهتولیدات آن 

نزدیک  2017. دفتر مرکزی این شرکت در آلمان بوده و درآمد آن تا پایان سال شودفروخته می

هزار نفر  12کارکنان این شرکت در سرتاسر دنیا به بیش از  تعدادمیلیارد دالر بوده است.  2به 

 رسد. می
 

 کارهاراه

کارهای پیشرفته در اتوماسیون مبتنی بر روبات است. این شرکت یکی از ده راهنکایوکا ارائه ده

پیشرو در انقالب صنعتی چهارم محسوب شده و سهم بزرگی در دی یتالی شدن  هایشرکت

ش صنایع در جهان دارد. الزامات تولید در حال رشد بوده و دوره عمر محصول در حال کاه

 گردد کهاست درحالیکه تنوع محصول در حال افزایش است. این مساله من ر به این الزام می

های منعطف با یکدیگر تعامو کرده و بطور خودکار عملیاتشان را ان ام دهند. این شرکت سیستم

 کند تا اذر مستقیمی بر انتقال بهها نوع روبات صنعتی هوشمند و خودکار تالغ میبا ارائه ده

 کارهای این شرکت عبارتند از:بطور کلی راهعصر صنعتی آینده بگ ارد. 

 حداکثر کارایی التصادی؛

 ها نیاز است؛ها درجایی که به آناینترنت اشیاء: شناسایی لطعات، مواد و روبات

 کند؛انسان را با ماشین ترکیب می هایپتانسیوماشین که -همکاری انسان
 

 خدمات محصوالت و

کارخانه و تولید  هوشمند سازینوع محصول متفاوت در عرصه  1000کا.یو.کا صاحب بیش از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 د: گرداست. بطور کلی محصوالت این شرکت شامو موارد زیر می

شامو روبات ها:روبات سته  سه این د سورهای  سن صنعتی،  های 

های اسوووپری روبات و روبات گرکنترلها، افزار روباتبعدی، نرم

 کاری و ... است.، ماشینجوشکاریرنگ، 

شین های تولیدی:ماشین شامو ما خطی،  االت جاب اییاین دسته 

گری هوشمند و های ریختهچرخشی، ماشین االت جاب اییماشین

 ... است.

ستم ستم های تولیدی:سی سی سی  شامو مهند سته   هایاین د

های تولیدی های هوافضووا، سوولولخودکار، مهندسووی سوویسووتم

 های تولیدی سفارشی است. استانداردشده و سیستم

های های حمو و نقو درون کارخانه، روباتاین دسته شامو تولید ماشین های متحرک:ماشین

 یابی در سایت تولیدی و پلتفرم متحرک کا.یو.کا است. افزار مکانمتحرک، نرم
 

 های عملکردحوزه

صنایع  شرکت  صلی این  شتریان ا سازیم ستیک و خودرو ، ل 

مت  یک، انرژی، سوووال عت الکترون یک، صووون ت ارت الکترون

های پزشکی کا.یو.کا(، صنایع مواد غ ایی، صنعت فلزات، )روبات

   هوافضا، صنعت سرگرمی، مواد پالستیکی و ... است.

مشووتریانشووان را مدیریت کنند و  نیازهای درحال رشوود ناگزیرندامروزه بسوویاری از تولیدکنندگان 

های انقالب صوونعتی چهارم بسووازند. نقطه شووروع برای محصوووالتشووان را بر مبنای تکنولوژی

سیر با یکدیگر تفاوت دارد. ام.پی.دی.وی یکی از  هایشرکت وذر م هایشرکتمختلف در این م

وشمند است. این شرکت در ارائه راهکاری کارا، منعطف و پایدار به منظور دستیابی به کارخانه ه

میلیون دالر در سووال  20نفر نیرو داشووته و درآمدی بالغ بر  400آلمانی در حال حاضوور بیش از 

 مدل درآمدی این شرکت خدمات مشاوره و فروغ ارزغ افزوده است؛خلق کرده است.  2017

www.mpdv.com 
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 کارهاراه

ای ساده مرحله 4برنامه ای به یک کارخانه هوشمند، این شرکت یک به منظور انتقال هر کارخانه

 دهد:ارائه می

شفاف سازی فرآیندهای درون کارخانه با گردآوری کامو و ارزیابی داده با سیستم اجرایی 

 (؛MESتولید)

های هسازی دادریزی تولید و کنترل درون یک ابزار واکنشی مناسب با یکپارچهانتقال برنامه

 اجرایی تولید؛ریزی سیستم گردآوری شده درون فرآیند برنامه

های تولیدی که من ر به کارخانه های حاصو از دوگام لبو به منظور ای اد چرخهاستفاده از یافته

 گردد؛گ ار میخودلاعده

 های درگیر در فرآیند تولید. منابع و سیستم ها،اتصال کارکردی همةدپارتمان

 

 خدمات محصوالت و

انداز تولید یک چشم (HYDRA MES)سیستم اجرایی افزار جامع نرم

تواند دهد و میای از همة منابع درگیر در تولید ارائه میدرجه 360

 هایدرا به عنوان یک پلتفرمپوشان را در تولید نشان دهد. فرآیندهای هم

گردد و به عنوان یک اتصال بین تولید )کف فناوری اطالعات ارائه می

 کند. کارخانه( و سطح مدیریتی عمو می

 کاربردهای این پلتفرم عبارتند از: ترینمهم

کوچک و  هایشرکترویکرد هدفمند و سیستماتیک برای 

 متوسط؛

 سازی در هر مرحله؛امکان پیاده

 سازی با ماشین آالت موجود؛امکان ارتباس و یکپارچه

 های هوشمند موبایلی و تبلت؛امکان ارتباس با پلفترم

 های ح یم؛عملکرد و توان تحلیو دادههای کلیدی داشبورد جامع شاخص
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الت اهای مدیریتی و ماشینهای تولیدی کف کارخانه و الیهسازی و اتصال همة دپارتمانیکپارچه

 ؛هاگزارغبا یکدیگر و ارائه رابط کاربری برای مشاهده همة اطالعات و 

و در انقالب پیشر هایشرکتو به عنوان یکی از  تأسیسدر آلمان  1994نانوفوکس در سال 

 تقاضایهای سه بعدی سن ش سطوح مطرح گردید. صنعتی چهارم در حوزه تولید سیستم

ای هروزافزون به منظور تولید کاالهای با کیفیت صنایع مختلف را درگیر استفاده از تکنولوژی

های سن ش اتوماتیک و مستقو از کرده است. در این میان، تکنولوژیانقالب صنعتی چهارم 

های لابو اتکای سن ش سطوح، ای در تضمین کیفیت تولید دارند. دادنقش اساسیکاربر 

ازد. ساطالعاتی دربارة کیفیت محصول که در کنترل فرآیندهای تولیدی نقش دارند مهیا می

 های سن شبه انقالب صنعتی چهارم پیوست و با توسعه تکنولوژی 2011نانوفوکس در سال 

ای در ( نقش اساسیsoftware platform μsoftmetrology for system controlسطح در مقیاس نانو)

نفر نیرو و  2000بیش از  2017این شرکت تا پایان سال این انقالب برای خود ای اد کرد. 

 میلیون یورو داشته است.  12درآمدی بالغ بر 

 

 کارهاراه

 سووه بعدی، میکروسووکوپ های سوویسووتم بر عالوه فوکسنانو 

ستم ستفاده برای سطوح گیریاندازه هایسی خطی ارائه  درون ا

توانند بطور کامال منعطفی در های سوون ش سووطوح کامال اتوماتیک میاین سوویسووتم. دهدمی

 زیر هستند:  هایویژگیکارها دارای خطوس تولیدی لرار بگیرند. این راه

 تولیدی؛ هایسایت با ادغام برای آماده سه بعدی سطوح گیری اندازه های سیستم

 آوری شده؛های جمعداده ارزیابی اتوماتیک و کامال گیریاندازه فرآیند

 تولید؛ فرایندهای کنترل و تضمین کیفیت برای اطمینان لابو گیری اندازه هایداده

 ها؛شدن دستگاه خاموغ زمان کاهش و توان افزایش

 

 

www.nanofocus.com 
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 خدمات محصوالت و

µsurf:  ی، برای ذبت توپوگراف سن ش سه بعدی سطوحتکنولوژی

ها در محدوده میکرو و نانو در چند خطوس کوچک و ضخامت الیه

 ذانیه؛

 µscan :برای اسکن نوری و سه بعدی سطوح  سطوح که تکنولوژی اسکن

 هد؛دو میکرو ارائه می گیرد و تصاویری در سطح نانومورد استفاده لرار می

 µprint : کانال  128تکنولوژی پرینت این شرکت که ترکیبی از یک لیزر با

   و یک چنگال تنظیم نوسان عمودی است.

Marsurf: یریاندازه گ یجمع و جور و لابو حمو برا یریاندازه گ ستمیس کی 

   است. دیاتوب ایبزرگ، مانند رول  اءیاش

3D microscope :است برای  با وضوح باال یبا حسگرها دیاستاندارد جدک ی

 لرار گرفتن در همة محورها و ت هیزات اتوماسیون صنعتی است؛

 

 های عملکردحوزه

این شرکت طیف وسیعی از صنایع  محصوالتت هیزات و  کاربردهای حوزه

صنعت های سوختی، دهد. از جمله: خودروسازی، پیومختلف را پوشش می

های پزشکی، مهندسی مکانیک، هنر، کاغ  و چاپ، نیمه هادی، تکنولوژی

 های میکرو، مهندسی امنیت و تولید ابزار؛ مواد، مهندسی سیستم

از  های اینترنت اشیاء یکیهای هوشمند توسط تکنولوژیهای سنتی به کارخانهتبدیو کارخانه

 نده،یباال در آ یو با بهره ور ییمنظور کارآبه درحال گسترغ در دنیا است.  شدتبهروندهای 

ابع و در استفاده از من یوردائم با الزامات بهره طوربهشود که   ادیا کیپلتفرم روبات کی دیبا

ریشی شرکت ات مطابقت داشته باشد. کیارگونوم یطراح یازهایبا ن نیانطباق، و همچن تیلابل

است که به عنوان یک ابزار کارا  workerbotهای صنعتی با نام یک تولید کننده روبات "4پای "

منعطف در خطوس تولیدی مختلفی یکپارچه شود. در  شدتبههای عملیاتی و تواند با روغمی

www.pi4.com 
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دفتر در  43نفر نیرو در آلمان و اتریش داشته و بیش از  50حال حاضر این شرکت بیش از 

میلیون یورو  100بیش از  2017ت تا پایان سال کشورهای مختلف دنیا دارد. درآمد این شرک

 بوده است. 
 

 کارهاراه

Workerbot های آینده مورد استفاده لرار بگیرد، به این دلیو که دارای تواند برای نوآوریمی

ه این روبات گونشخصی لابو کنترل است. آناتومی انسان کامپیوترهایساختاری ماژوالر بوده و با 

های پردازغ تصویر به وی امکان تشخصی مولعیت لابو چرخش و سیستمبا دو دست و بدن 

 این روبات عبارتند از: هایویژگی ترینمهم لطعات را دارد. هایویژگیو 

 های داخلی؛لابلیت دسترسی کامو از طریق اترنت و امکان انتقال داده از طریق شبکه

 ؛آالت موجود نیماش یارتباط یها ستمیادغام آسان در س

pi4_controlV10 ی؛صفحه لمس کیبا  ینرم افزار کنترل بصر 

 لطعات؛ یها یژگیو و تیمولع ینور صیتشخ

 کنترل یکپارچه نیروهای وارد شده؛

     ؛ویپلت فرم موبا

 

 خدمات محصوالت و

Workerbot: محصول این شرکت  ترینمهم

های مة سیستباهماست که لابلیت تطبیق 

تولیدهای مختلف اطالعاتی داخلی و خط 

را داراست و توانایی پردازغ تصویر، 

  باشد.مولعیت یابی، شناسایی لطعات و ... را دارا می

عیوب، م شناسایی محصوالتیک روبات کامال اتوماتیک به منظور  سیستم ممیزی یکپارچه:

و  CADبه  اتصال، امکان مترمیلیکنترل کیفیت تولید، شناسایی لطعات تا اندازه کمتر از یک 

 امکان کنترل از موبایو و تبلت؛
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با وضوح باال اساس  زریو ل نیدورب یها ستمیس های لیزری:دوربین

 یراحط کیهستند که همه آنها  این شرکت کیاتومات یبازرس یهاستمیس

: یهاویژگیها دارای این دوربینهستند.  ریرو انعطاف پ  نیو از ا مدو الر

 یکار میمقدار لح یبازرس، سطح ینصب شده رو هایدستگاهلطر  یبررس

 ید نورعملکر تست؛ زریارتفاع توسط ل یریگ اندازهی؛ کار میاتصاالت لح یبازرس، اعمال شده

 LED / LCD شیصفحه نما

جهانی تولید کننده  هایشرکتاین شرکت آلمانی یکی از 

سنسورها و راهکارهای سنسور برای کاربردهای صنعتی است. 

های هوشمند، اتوماسیون های کارخانهاین شرکت در حوزه

ل ستیک و اتوماسیون فرآیند فعال است.  این شرکت حدود 

ه داشت 2017میلیارد یورو در سال  1.5کارمند در سرتاسر جهان داشته و درآمدی بالغ بر  8800

سازی فرآیندها و ای برای فرآیندهای صنعتی پویا، بهینهاطالعات به عنوان پایهاست. 

آید و واضح است که گردآوری و تحلیو می حساببهآالت و ت هیزات خودسازماندهی ماشین

گر نوع سنسور و تحلیو 100داری بیش از  سبکاین اطالعات امری حیاتی و ضروری است. 

 گردد. پیشرو در انقالب صنعتی چهارم محسوب می هایشرکتمنظر جز  داده داشته و از این
 

 کارهاراه

این شرکت با ارائه سنسورهای صنعتی به منظور گردآوری و تحلیو اطالعات نقش اساسی در 

آوری های جمعکند. سنسورهای هوشمند لادرند تا با دادههای هوشمند بازی میتوسعه کارخانه

-آالت و محیط کارخانه در خصوص فرآیندهای تولید و وضعیت دستگاهماشینشده از ت هیزات، 

 کارهای این شرکت عبارتند از: راه ترینمهمهای کمی مختلفی را ارائه دهند. ها تحلیو

 سازی فرآیندهای تولید؛سازی و دی یتالیشبکه

 های هوشمند از طریق سنسورهای هوشمند؛توسعه کارخانه

 اطالعات؛ها و امنیت داده

 همة محصوالت تولید شده و مصورسازی وضعیت هریک در هر لحظه از زمان؛ زمانهم روزرسانیبه

www.sick.com 
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 خدمات محصوالت و

-دهند را میمحصوالت این شرکت بر اساس نوع ورایفی که ان ام می

 دسته لرارداد:  5توان در 

 رایطشتوانند بطور آنی و در می سبکهای سنسور سیستم تشخیص:

 آنها را تشخیص دهد.  هایویژگیسخت، اشیاء و 

سنسورهای این شرکت توانایی محاسبه دامنه، ح م و  گیری:اندازه

توانند فاصله، سرعت و غلظت ابعاد اشیاء را دارا هستند. همچنین می

 گیری کنند. را اندازه

 یاز نظارت و جمع آور نانیحسگر اطم ستمیس رصد و کنترل:

انتشار،  یبرا یستمیس یهاو راه حو ستمیس یاجزا کنندهفراهم SICKاطالعات هدفمند است. 

 .است تیفیو نظارت بر ک ندهیانتشار آال یبراسیستم و کنترل  ندیفرآ

ها و سایر اشیاء ها دارای باالترین اولویت است، اما ماشینایمنی شخصی در کارخانهحفاظت: 

به نظارت بر مناطق خطرناک، نقاس  ازین یفن یمنیانیز نیازمند ایمنی و رصد دائمی هستند. 

ت ربه و  هاسال SICKو حرکات دارد.  یمکان تیدرها و فلپ ها، مولع ،یخطرناک، دسترس

 بندد.بکار میکارها  نیان ام ا یرا برا شگامیمحصوالت نوآورانه و پ

و لابو کنترل به  عیساده، سر یدر عصر اطالعات، دسترس :سازییکپارچهسازی و شبکه

و  سبکحسگر هوشمند  یهاحومهم است. راه کیاستراتژ تیمز کیاطالعات نشان دهنده 

ا به ر یکه دسترس دهندمیرا ارائه  کپارچهی هایتکنولوژیاز  یانواع مختلف یمنیا یهاکنترل

 کند. یفراهم م مختلف یارائه شده توسط سنسورها هایداده

پیشرو در طراحی و تولید پهبادهای سنگین برای موارد  هایشرکتاین شرکت اسپانیایی یکی از 

های کشاورزی است. این شرکت از تکنولوژی و ن ات و استفاده نشانیآتشاورژانسی نظیر 

مین وتور که به زمستقیم با استفاده از جریان هوا از م طوربهشده به منظور رساندن آب  پتنت

کشور دنیا صادرات  50کند. این شرکت تاکنون توانسته است به بیش از شود استفاده میمتصو می

 کسب کند.  2017میلیون دالر در سال  50ان ام دهد و درآمدی بالغ بر 
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 کارهاراه

دِرون هاپر یک هواپیمای بدون سرنشین سنگین است که برای 

ر پهباد ه  ها طراحی شده است.سوزیپشتیبانی هوایی برای آتش

سانتی  160لیتر آب و اندازه  300ررفیت حداکثر بارگیری 

 هایهای کنترل، دوربینمتر ارتفاع را دارد. این پهبادها دارای سیستمسانتی 50متر)لطر( و 

 زیر است: ایهویژگیهای ناوبری هستند. این پهبادها دارای ترموگرافی و سیستم

رتاب گرفته پتوانند به آب را از طریق جریان هوا انتقال داده و مستقیما بر روی ناحیه آتشمی

 کنند.؛

 متر باشد.     100تا  50تواند بین لیتر آب می 300دامنة پرتاب 

ها لادرند مولعیت خودشان را تشخیص داده و در همکاری با سایر پهبادها وضعیتشان این سیستم

 اصالح کنند؛را 

 

 خدمات محصوالت و

پهبادهای این شرکت دارای دو حالت عملیاتی زمینی) پهبادها بطور زیمنی به 

شوند( و حمو شده و در آن محو از زمین بلند می سوزیآتشنزدیکی محو 

شده و لابلیت تطبیق با  عملیاتیهوایی ) پهبادها در یک دامنه  صب  در هوا ن

 شوند. ها( عرضه میلابو استفاده در کارخانه -کنندشرایط پیدا می

هر نوع هواپیمای بدون سرنشین شامو یک سیستم مغناطیسی برای کنترل 

ناپیوسووته آب برای اسووتفاده از مقدار مناسووب آب برای هر نوع خاص از 

 باشد. آتش می

داشووته و  یابیاین پهبادها با اسووتفاده از سوویسووتم ناوبری لابلیت مولعیت

 هماهنگی با سایر پهبادها و مقدار و مولعیت آتش دارد؛توانایی 

ست یاب ااین سیستم شامو سنسورهای حرارتی و سیستم های مولعیت

سووازی آتش و هماهنگ که امکان شووناسووایی بهترین نقطه برای خاموغ

www.drone-hopper.com 
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 را دارند. زمانهمسازی الدامات 

سازی مرکز آتش توسط خنکافزایش کارایی پهبادها توسط ای اد غباری از آب که از طریق 

 پ یرد. تبخیر و ح ف اکسیژن از محیط آتش صورت می

پهبادها،  مکانی مولعیتامکان گردآوری اطالعات حیاتی به منظور پیشگیری از بروز سوانح شامو 

 این سیستم است.  هایویژگیو ... از دیگر  سوزیآتشدمای محیط، اختالالت من ر به 

 

 های عملکردحوزه

شمند با امکان یکپارچههای کاربرد این پهبادها کارخانهحوزه ترینمهم سازی اطالعات های هو

 های گسترده است. در شبکه

سعه دهنده نرم شرکت اوکراینی یک تو سعه با رویکرد این  س نواریافزار و تحقیق و تو ت و ا

ست. هدف های مختلف فعالیت کسال در حوزه فناوری اطالعات و در بخش 25بیش از  رده ا

ها در انتقال به عصر دی یتال است. این شرکت تا کنون رکتشاصلی این شرکت کمک به سایر 

ست بیش از  سته ا ضر دارای  800توان ساند و  در حال حا  120پروژه را با موفقیت به ان ام بر

توسووعه دهنده برتر والعیت م ازی و والعیت افزوده  3متخصووص فناوری اطالعات و در بین 

 ست.ا

   

 کارهاراه

های مختلف دامنه راهکارهای این شرکت طیف وسیعی از بخش

 دهد. این راهکارها عبارتند از:را به خود اختصاص می

های این شوورکت توسووعه یکی از تخصووص وار سااازی:بازی

بازیاپلیکیشووون ند کارایی فرآیند آموزغ را در شوووده اسوووت که می 1وارهای تعاملی و  توا

 مختلف باال ببرد.  هایشرکت

 هایارائه برند، محصوووول یا بینش و ارائه پیاموکارها: واقعیت افزوده و مجازی برای کسااب

                                                
1. gamification 

www.program-ace.com 
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هایی است که والعیت افزوده و م ازی در دنیای کسب و لدرتمند به مشتریان، از جمله فعالیت

شرکت به کسبهای توسع APIدهند. کار ان ام می شده توسط این  وکارها این امکان را ه داده 

دهد تا نه تنها محصووولشووان را ترویج کنند بلکه بتوانند با مشووتریانشووان در فرآیند توسووعه می

 محصول درگیر شوند. 

کنترل  توانندوکارها میهای هوشمند متصو، کسببا استفاده از این تکنولوژی اینترنت اشیاء:

در  Ace مدیریتی، زیرساختی، خدماتی و یا کاربردی خودشان را کنترل نمایند. برنامههای سیستم

ها، زینهوکار، کاهش هاین ا برای کمک به یکپارچه سازی ارتباطات برای بهبود اذربخشی کسب

 تر و کارآمدتر و افزایش مشارکت مشتری است.زمان ارائه به بازار هوشمندانه

وکارها این کارهای هوغ مصنوعی این شرکت به کسبراه حجیم:های هوش مصنوعی و داده

دهد تا بطور آنی از رفتار مشتریانشان، نحوه عملکرد محصول در بازار و افزایش امکان را می

 امنیت اطالعاتشان آگاه گردند. 

 های مبتنی بر فناوری اطالعات این شرکتهای هوشمند و پلتفرمتکنولوژی دگرگونی دیجیتال:

 وکارشان از مزایایدهد تا با دی یتالی ساختن فرآیندهای کسبمشتریان این امکان را میبه 

 وکارشان بهره ببرند. سازی اکو سیستم کسبکاتوماتی

 

 های عملکردحوزه

فزار اهای کشاورزی )تولید و توسعه نرمهای عملکرد این شرکت شامو تکنولوژیحوزه ترینمهم

وار سازی، کاربردهای والعیت افزوده(، آموزغ ) راهکارهای بازیبرای پهبادهای کشاورزی، 

اشیاء و  اینترنتها(، انرژی )راهکارهای والعیت م ازی و افزوده، آموزغ م ازی در شرکت

های تولید ) راهکارهای روباتیک و اتوماسیون، آموزغ از طریق والعیت تولید دی یتال(، کارخانه

های والعیت افزوده، ماشین، اپلیکیشن-رابط کاربری انسان م ازی و افزوده( و خودروسازی)

 های م ازی( است. کاتالوگ

 





 

 بندی و تحلیلجمع: پنجم فصل

کنندگان و  تأمینهای نگهداری، منابع، کارکنان، ت هیزات، سیستمها همة در آینده شرکت

که فنی به یکدیگر شب -های اجتماعیهایشان را از طریق سیستمشرکایشان و همچنین مشتری

انقالب صنعتی چهارم از ابعاد مختلفی مورد بررسی لرار در این گزارغ تالغ گردید تا کنند. می

فاهیم انقالب صنعتی چهارم مورد بررسی لرار گرفت. بر گیرد. در بخش نخست، تعاریف و م

-ای سایبرهاساس تعریف و مبتنی بر نتایج این پژوهش انقالب صنعتی چهارم به ترکیب سیستم

 گردد. فیزیکی، اینترنت اشیاء، محاسبات ابری و محاسبات شناختی اطالق می

وزیع شده هستند بینانه و تپ یر، پیشهایی هوشمند، تطابقفیزیکی که سیستم-های سایبرسیستم

کنندگان، انرژی، زیرساخت، سالمت، تولید، صنایع های مختلفی نظیر ارتباطات، مصرفدر حوزه

های هوشمند و ... کاربرد های هوشمند، خانهنظامی، امنیت فیزیکی، امنیت سایبری، ساختمان

 های ح یم انقالب صنعتیبات دادههای اینترنت اشیاء و محاسدارند و در ترکیب با تکنولوژی

برآمده از انقالب صنعتی سوم کنند. با این توصیف انقالب صنعتی چهارم چهارم را ای اد می

لیدی و های توسازی و اتصال یکپارچه سیستمیعنی انقالب فناوری اطالعات بوده و به شبکه

موارد  دارایاز سوئی دیگر انقالب صنعتی چهارم های مختلف با یکدیگر اشاره دارد. تکنولوژی

 به موارد زیر اشاره نمود: توان متعددی است که می دکاربر
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چسبندگی و  یبه معنتنها  یریانعطاف پ  ؛(Festo)منبع:  ریپ کارخانه انعطاف: 1مورد کاربری 

است.  یریادگیدر  ییانحصار، عدم تمرکز و توانا ،یسازگار ،ی، بلکه چابکارت اعی بودن نیست

در  دیبا یسفارش هایویژگیاز محصوالت با  یاگسترده فیط ر،یپ کارخانه انعطاف کیدر 

خطوس  یتیمولع ویتعد قیاز طر نهیبه تیبه مولع در ررف دیشود. تول دیتول یفصل اریبس یتقاضا

 .دیآیبه دست م دیتول

 یناش میرمستقیغ یهانهیهز ؛(wbkهوشمند )منبع:  یو نگهدار ریتعم تیریمد: 2مورد کاربری 

و  یو نگهدار ریتعم یبرا میمستق یهانهیاز هز یلابو توجه طوربهتواند یها منیماش یاز خراب

 لابو طورهبدهد تا یاپراتور اجازه م بهشده  ینیب شیپ ینگهدار میباشد. مفاه شتریب راتیتعم

-ها را که بطور غیر برنامهو عدم کارکرد دستگاه آالتماشینهای ناشی از خرابی هزینه یتوجه

 افتند کاهش دهد. ریزی شده اتفاق می

 الزاماتمانند انطباق محصوالت با  ؛ کالن روندهایی(iwb)منبع:  ایشبکه دیتول :3مورد کاربری 

یدی، سازی همة فرآیندهای تولشود. شبکهمن ر به یک فرآیند تولیدی پیچیده می ،متالطمبازار 

 شود. ا میهکنندگان و ذینفعان من ر به ای اد مزیت رلابتی برای بنگاهمحصوالت، مشتریان، تامین

در حال  شهیهم یهادرخواستپاسخ به  ؛(IPA)منبع: مدیریت یکپارچه مشتری  :4مورد کاربری 

است.  مینتأشبکه میان تولید، مصرف کننده و زن یره  گیری ازتغییر مشتریان مستلزم بهره

های تحقیق و توسعه محصول، من ر به ای اد ارزغ افزوده و سازی مشتریان در فعالیتیکپارچه

 گردد. وکارها میمزیت رلابتی پایدار برای کسب

ها و تهدیدهای مختلفی است. در جدول فرصتدارای مشخص است که انقالب صنعتی چهارم 

های رشد در انقالب صنعتی چهارم تزیر که بر اساس یک مطالعه در آلمان در خصوص فرص

ها در انقالب صنعتی چهارم های التصادی مختلف و ارزغ افزوده آنصورت گرفته است، حوزه

 ارائه شده است:
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 های برای رشد با انقالب صنعتی چهارم: فرصت6جدول 

 های التصادیبخش
پتانسیل برای  ارزش افزوده ناخالص

 4صنعتی  انقالب
 رشد ساالنه

رشد )به میلیارد 

 یورو(

2013 2025 2013-25 2013-25 2013-25 

 02/12 21/2 % + 30% 10/52 08/40 صنایع شیمیایی

وسایل نقلیه موتوری و 

 قطعات خودرو
74 8/88 % 20 + % 53/1 8/14 

آالت و مهندسی ماشین

 تأسیسات
79/76 83/99 % 30 + % 21/2 04/23 

 08/12 21/2 % + 30 % 35/52 72/40 الکتریکیتجهیزات 

 78/2 17/1% 15 % 33/21 55/18 کشاورزی

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
65/93 70/107 % 15 % 17/1 05/14 

 77/78 74/1 % +23 % 11/423 34/343 بخش 6مشترک  پتانسیل

 BITKOM/Fraunhofer IAO, 2014منبع: 

 

الی توان دی یترا می هر بخشیرسد در جدول باال به نظر میهای انتخاب شده با توجه به بخش

سناریوهای آینده توسعه های دی یتال دگرگون ساخت. هر صنعتی را با تکنولوژیو   نمود

 سازی که چگونهبلندپروازانه است. این مفهوم شدتبههای انقالب صنعتی چهارم تکنولوژی

هنوز دلیقا  گ اردالتصادها و جوامع اذر میها، ها و بخشانقالب صنعتی چهارم بر شرکت

-انداز متفاوت خالصه و دستهتواند در سه چشمها میاین اذرگ اری این حالمشخص نیست. با 

 (: Stephan, 2014بندی گردد)

وکار و خلق ارزغ جدیدی را ممکن های کسبانقالب صنعتی چهارم مدل برافکن: نواری

 سازد؛می

 ند؛کهای جدید را حو و فصو میانقالب صنعتی چهارم مشکالت امروزی با تکنولوژی پیشرفت:
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 انقالب صنعتی چهارم جدید نیست و رویکردهای نوآورانه ندارد؛ تخریب:

باشد که انقالب صنعتی چهارم به مفهوم یک تغییر آنچه مشخص است این موضوع می 

های یسازی و همسوسازی تکنولوژپارچهسازی، یکتکنولوژیک بزرگ نیست و بیشتر به شبکه

کند. با این توصیف اگرچه این انقالب مختلف که ریشه در انقالب صنعتی سوم دارند اشاره می

برد، اما مسیرهای توسعه آن چندان مشخص نیست و در حال های نخستین خود به سر میدر گام

 کند: های زیر تاکید میتوان گفت که این انقالب بر فرصتحاضر می

 فرآیندهای تولیدی که من ر به تولید ارزان، پایدار و کاراتر  زمانهمسازی آنی و شبکه

 گردد؛می

 سان؛ان-وری تولید و افزایش کارایی از طریق تسهیو ارتباس میان ماشینارتقای بهره 

 سعه ها در تودرگیر شدن مستقیم مشتریان در فرآیند تولید و تعبیه شدن نیازهای آن

 محصوالت؛

 های کاربرد انقالب صنعتیدر این گزارغ و در فصو دوم تالغ گردید تا زن یره ارزشی و حوزه

های اند تا از منظرها و مطالعات مختلفی در دنیا تالغ کردهچهارم مورد بررسی لرار گیرد. گزارغ

 اندازچشم ها یا ازبندیمختلفی انقالب صنعتی چهارم را مورد بررسی لرار دهند. این دسته

ای هاند و یا از طریق حوزههای مورد استفاده در انقالب صنعتی چهارم صورت گرفتهتکنولوژی

 ها و صنایع و یا بر اساس مولعیت جغرافیایی. کاربرد این انقالب در سایر بخش

تکنولوژی منحصر بفرد و  9دست کم های صورت گرفته از منظر تکنولوژی و مبتنی بر بررسی

ر چه اگ دهند.ر ترکیب و یکپارچگی با یکدیگر انقالب صنعتی چهارم را شکو میمستقو د

لق ها با یکدیگر من ر به ای اد و خبرونداد نهایی انقالب صنعتی چهارم در ترکیب این تکنولوژی

پ یرد، ها بطور دی یتال صورت میگردد که کلیه فرآیندهای جاری آنهای هوشمند میکارخانه

صورت تواند بهای هوشمند دارای سطوح بلو  متفاوتی است که میبه این کارخانهاما دستیابی 

 مرحله به مرحله صورت گیرد. 

ی های مختلف در فرآیندهاسازی تکنولوژیاساس انقالب صنعتی چهارم بر ترکیب و یکپارچه
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های رمها از طریق پلتفتولیدی و ل ستیک است. به بیان دیگر، یکپارچه شدن این تکنولوژی

 ها و افزایشوری و کارایی تولید، کاهش هزینهتواند من ر به ارتقای بهرهفناوری اطالعات می

مطالعات مختلفی در خصوص سطوح بلو  ها و تولید محصوالت باشد. زمان ان ام فعالیت

 آمادگیهای مختلفی به منظور سن ش انقالب صنعتی چهارم صورت گرفته است و تالغ

مختلف برای رسیدن به عصر دی یتال طرح شده است. بطور کلی انتقال از انقالب  هایشرکت

 (: Schumacher et al., 2016فرآیندی است) دامنه 9صنعتی سوم به دنیای دی یتال دارای 

 استراتژی -1دامنه 

راه برای پیوستن به انقالب صنعتی چهارم، تنظیم و گردآوری منابع در دسترس و طراحی نقشه

 یو الزامات مسیر؛تحل

 رهبری -2دامنه 

ها، هماهنگی اجزای سازمانی به منظور دستیابی به ها و روغتمایو رهبران، مدیریت شایستگی

 انقالب صنعتی چهارم؛

 مشتریان -3دامنه 

 های مشتریان، دی یتالی سازی فرآیند فروغ/ خدمات و ... .گردآوری و تحلیو داده

 محصوالت -4دامنه 

صی صوالت، شخ صوالت، یکپارچهسازی مح سازی مح سایر دی یتالی  صول در  سازی مح

 ها؛سیستم

 عملیات -5دامنه 

 های فرا دپارتمانی؛سازی و مدلسازی، همکارینامتمرکزسازی فرآیندها، شبیه

 فرهنگ -6دامنه 

 ؛ITهای ناشی از های درون سازمانی، کاربست ارزغباز، همکاری نواریگ اری دانش، به اشتراک
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 افراد -7دامنه 

قای شووووایسوووتگی عات،  ارت ناوری اطال پ یرغ افراد در حوزه ف به منظور  آموزغ افراد 

 های جدید، استقالل کارکنان و ... ؛تکنولوژی

 حکمرانی -8دامنه 

عده رت از لا گ اری تکنولوژی، حفا ندارد  تا کار برای انقالب صووونعتی چهارم، اسووو گ اری 

 های فکریدارایی

 تکنولوژی -9دامنه 

ها و ت هیزات متحرک، های مدرن فناوری اطالعات، اسوووتفاده از دسوووتگاهتوسوووعه تکنولوژی

 انسان؛ –استفاده از ارتباطات ماشین های صنعتی هوشمند، استفاده از روبات

سان در  شین و ان شدن ما صنعتی چهارم به یکپارچه  ست هسته مرکزی انقالب  آنچه مشخص ا

شترین های ح یم بیها و تحلیو دادهاست. در این میان اینترنت اشیاء، روبات یک پلتفرم متصو

رسد سطوح دستیابی به انقالب صنعتی چهارم مستلزم حرکت نقش را بر عهده دارند. به نظر می

 در مسیر زیر باشد:

ست تا هر بنگاه هدف نهایی و طراحی خروجی .1 ضروری ا های مورد انتظار: در این مرحله 

شم شدن طراحی و چ صی را کارکردهای مورد انتظارغ را دی یتالی  شخ شن و م انداز رو

 تبیین نماید. 

تکنولوژیک: در این مرحله ضروری است تا هر بنگاه به ارزیابی  آمادگیارزیابی سطوح  .2

یرغ پ  آمادگیخود برای انتقال به عصر دی یتال بپردازد. ررفیت ج ب،  آمادگیسطح 

 های عملیات و ... از جمله این ارزیابی هستند؛تکنولوژی، حوزه

تمرکز بر توسعه فناوری اطالعات: در این گام به عنوان نخستین مرحله اجرایی سازی  .3

انقالب صنعتی چهارم ضروری است تا بنگاه بر توسعه فناوری اطالعات در همة اجزای 

. ارخانه هوشمند استو کار خود نماید. این گام نخستین مرحله در راه دستیابی به ک کسب
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استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت کارخانه، ارتباس با مشتریان، مدیریت فرآیندها، 

 باشد.های این گام میمدیریت ل ستیک و ... از م موعه فعالیت

ها و تحلیو اجزای انقالب صنعتی چهارم گردآوری داده ترینمهمها: یکی از گردآوری داده .4

ست آمده از تولید و مشتریان است. در این مرحله استفاده از سنسورهای های ح یم بدداده

صنعتی به منظور دستیابی به اطالعات تولید، مولعیت محصوالت و ت هیزات، کیفیت 

 تعمیراتها و ت هیزات به منظور نگهداری و محصوالت، گردآوری اطالعات ماشین

 پیشگیرانه و ... ضروری است؛

در این مرحله کلیه فرآیندها تولیدی، محصوالت و خدمات از طریق  سازی و مدلسازی:شبیه .5

 گردند.  های تولید افزایشی و چاپ سه بعدی مدلسازی و تولید میتکنولوژی

-ی تولیدی: در این مرحله کارخانه به کارخانه هوشمند تبدیو میفرآیندها هوشمند سازی .6

ایر ها با انسان، سسازی آنیکپارچه های صنعتی هوشمند و مستقو وگردد. استفاده از روبات

های بدست آمده از سنسورها و سازی با دادهها و همچنین یکپارچهها و روباتماشین

 های این مرحله هستند. یاب از جمله فعالیتهای مولعیتسیستم

رآیندها ترین فترین و اصلیآموزغ نیروی انسانی و کنترل ت هیزات: آموزغ یکی از اساسی .7

ار به انقالب صنعتی چهارم است. آموزغ نیروی انسانی در استفاده از ت هیزات و در گ 

های والعیت افزوده ها از طریق تکنولوژیها و نگهداری از آنهمچنین کنترل خرابی دستگاه

 به انقالب صنعتی چهارم دارد. های گ ار و والعیت م ازی نقش اساسی در موفقیت پروژه

عتی های انقالب صناین گام به عنوان سطح نهایی بلو  تکنولوژی سازی و اتصال:یکپارچه .8

ها، باتآالت، روها، ماشینسازی کلیه فرآیندهای تولیدی، دستگاهچهارم به اتصال و یکپارچه

 سنسورها، مشتریان، ل ستیک و  ... در یک کو یکپارچه است. 

مختلف و ت ارب این های کشورهای در فصو سوم از این گزارغ تالغ گردید تا سیاست

کشورها در توسعه انقالب صنعتی چهارم مورد بررسی لرار گیرد. اگرچه خواستگاه این انقالب 

ود، شدر آلمان بوده و این کشور به عنوان نقطه اصلی شروع انقالب صنعتی چهارم شناخته می

در توسعه اما سایر کشورها همانند ژاپن، آمریکا، کره جنوبی و اتریش نقش اساسی و مهمی 
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های مرتبط با این انقالب دارند. همانطور که بیان شد انقالب صنعتی چهارم به یکپارچه تکنولوژی

. ل ا کشورها کندکه در فصو دوم مورد اشاره لرار گرفت اشاره می کانه 9های شدن تکنولوژی

ر اند و دها نقش داشتههای مختلف در توسعه این تکنولوژیو صنایع مختلفی در گ ار سال

 گردد. بندی نظری مشخصی از انقالب صنعتی چهارم ارائه میصورت 2011نهایت در سال 

ای ههای سیاستی و استراتژیکشورهای مختلف برنامهدهد که های مختلف نشان میبررسی

ها در اند. عمده تالغمتمایزی را برای حرکت به سمت انقالب صنعتی چهارم آغاز کرده

 در پاسخگویی به سواالت زیر بوده است:کشورهای مختلف 

 انقالب صنعتی چهارم  مزایای تواند اگاهی عمومی را ازهای مختلف میچگونه سیاست

توانند به عنوان پ یرندگان اولیه باشند؟ زن یره ارزغ صنایع کدام صنایع میباال ببرد؟ 

 کند؟مختلف چگونه تغییر می

  ش گردد؟ نقمتوسط پیاده سازی می کوچک و هایشرکتانقالب صنعتی چهارم چگونه در

 های انقالب صنعتی چهارم چیست؟خالق و کوچک در توسعه تکنولوژی هایشرکت

  دهد؟ چه مشوقلرار می تأذیربزرگ را تحت  هایشرکتانقالب صنعتی چهارم چگونه-

 ها و کسب و کارشانها به سمت دی یتالی سازی کارخانههایی الزم است تا این شرکت

 کت کنند؟حر

  نایع ای یا در صهای منطقهای تطابق تکنولوژی را در خوشهمنطقه نواریچگونه سیستم

 بخشد؟نورهور تسریع کرده و شتاب می

  های توسعه انقالب صنعتی چهارم در اتخاذ و طراحی سیاست نواریملی  سیستمنقش

 چیست؟

 عتی چهارم های مشخص و منحصربفردی برای نیروی کاری انقالب صنآیا مهارت

ها چگونه است؟ نقش و آموزغ آن هامهارتضروری است؟ منطق توسعه این 

 تحقیقاتی در این فرایند چیست؟  مؤسساتها و دانشگاه

 ها و سایر ذینفعانی که نقش تواند همکاری بین بنگاههای مختلف میچگونه سیاست

 اساسی در توسعه انقالب صنعتی چهارم دارند را ارتقا دهد؟
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 های مختلفی به این سواالتاند تا به شیوهکشورهای مختلف تالغ کرده سیاستیهای مهبرنا

به سمت انقالب صنعتی چهارم در ایران ضروری  حرکترسد به منظور پاسخ دهند. به نظر می

ه این طراحی گردد. ب کارآمداست به سواالت فوق پاسخ داده شود تا یک برنامه سیاستی موذر و 

های طرح شده در کشورهای مورد بررسی الدامات زیر به منظور و بر اساس مطالعه سیاست

 گردد:منظور توسعه انقالب صنعتی چهارم در ایران پیشنهاد می

و  هاپ یرغ انقالب صنعتی چهارم در بخش آمادگیسازی پیمایش سطح طراحی و پیاده .1

گ اری، شناسایی صنایع با های سرمایهالدام شناسایی فرصتصنایع مختلف؛ هدف از این 

های انقالب صنعتی چهارم، شناسایی باالتر به منظور پ یرغ تکنولوژی آمادگیسطح 

 های مختلف است؛ها و فهم دلیقی از توزیع نیروی انسانی متخصص در بخشزیرساخت

-از این الدام سیاستی اولویتباال؛ هدف  آمادگیهای با سطح بندی و شناسایی حوزهاولویت .2

د نقش توانبندی میها ورود است. اولویتبندی صنایع مختلف به منظور تدوین استراتژی

اساسی در ورود به زن یره ارزشی انقالب صنعتی چهارم داشته باشد. به این دلیو که از یک 

ر هدف لرا ها و صنایعی راکند و از سوئی دیگر بخشسو از هدر رفت منابع جلوگیری می

ای تواند من ر به ارتقدهد که دارای باالترین میزان سطح ررفیت ج ب هستند که خود میمی

ها جه به بررسیبا تو کارایی و شتاب بخشی به فرآیند پیوستن به انقالب صنعتی چهارم گردد.

های خودروسازی و کشاورزی در ایران دارای بیشترین رسد بخشصورت گرفته به نظر می

 های انقالب صنعتی چهارم ران ج ابیت و سطح توانمندی به منظور پ یرغ تکنولوژیمیزا

 دارا هستند. 

است  وریضرتدوین برنامه سیاستی به منظور پیوستن به انقالب صنعتی چهارم در ایران؛  .3

هر بخش یا صنعت برنامه سیاستی  آمادگیو سطح های با اولویت باال پس از فهم حوزه

توسعه انقالب صنعتی چهارم در ایران برداشته شود. همچنین ضروری  منس می به منظور

 است این برنامه سیاستی واجد موارد زیر باشد:

الف( اهداف سیاستی: هر برنامه سیاستی با یک هدف سیاستی آغاز شده و همة اجزای 

گردند. این اهداف باید بتوانند هم ان به منظور دستیابی به این اهداف طراحی می
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 نواریعه پژوهش را در سطح بنگاه و هم در سطح ملی پوشش داده و هم توسعه توس

با این مضمون، اهداف و تکنولوژی را در این دو سطح مورد بررسی لرار دهند. 

بندی خواهند شد. اهداف سیاستی هدف اصلی تقسیم 4سیاستی طراحی شده به 

ها، آموزغ، ارتقا و پیشبرد دانش در خصوص انقالب توسعه پژوهش در فناوری

صنعتی چهارم در سطح ملی، اهداف سیاستی به منظور ارتقای تحقیق و توسعه در 

خش در سطح ملی، ب نواریسطح بنگاه، اهداف سیاستی به منظور ارتقای تکنولوژی و 

ی نولوژدر ایران و در نهایت اهداف سیاستی به منظور توسعه تک نواریو یا نواحی 

 در سطح بنگاه؛ نواریو 

ب( تدوین ابزارهای سیاستی؛ در این مرحله ضروری است به منظور دستیابی به هریک 

وانند تال کر ابزارهای سیاستی متنوعی به کار گرفته شود. این ابزارها میاز اهداف فوق

های وام های مالی،شامو مشوقابزارهای مالی ابزارهای مالی و غیر مالی باشند.   شامو

های مختلف به محققان، دانش ویان دکتری، دانش ویان پسادکتری، مختلف، ارائه گرنت

ب های انقالها، ارائه جوایز علمی به محققان مختلف در حوزه تکنولوژیاساتید دانشگاه

مختلف در امر تحقیق و توسعه  هایشرکتصنعتی چهارم، ارائه جوایز مالی به محققان 

ف های مختلهای مالی برای انتشار مقاالت و پتنتمختلف، ارائه مشوقهای تکنولوژی

های تحصیالت نامههای مختلفی نظیر حمایت از پایاندر این حوزه و نیز ارائه مشوق

 . ها و ... باشداستارتاپ کوچک و هایشرکتتکمیلی، حمایت از توسعه محصوالت در 

مالیاتی به منظور تشویق تولید کنندگان به های تواند شامو مشوقمیابزارهای غیر مالی 

ها و محصوالت رکت به سمت کارخانهحهای تولیدیشان و دی یتالی سازی فرآیند

های حمایتی از توسعه کسب و کارها شامو بهبود فضای کسب و کار ، مشوقهوشمند

ای هو ارائه خدمات اموزشی و توانمندسازی به کنشگران و تولید کنندگان، ارائه حمایت

مختلف همانند خدمات مشاوره کسب و کار و حقولی، ای اد مراکز شایستگی به منظور 

های اندازی پروژههای کسب و کار و تحقیق و توسعه دولتی، ای اد و راهتوسعه مدل

های پیشرو، خریدهای دولتی اندازهای مختلف از فرصتتحقیقاتی مشترک، ارائه چشم
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های مختلف در خصوص صادرات ده و انواع مشوقبه عنوان تقویت طرف تولید کنن

های مختلف و ... . در جدول زیر تالغ محصوالت و واردات مواد خام، تکنولوژی

خالصه انواع ابزارهای سیاستی در حمایت از توسعه انقالب صنعتی  بطورشده است تا 

 چهارم در ایران ارائه گردد:

 
 صنعتی چهارم در ایران توسعه انقالب منظور: ابزارهای سیاستی به 7جدول 

 نواریهایی از سیاست صنعتی، فناوری و مثال بخش سیاستی

 های با نرخ بهره پایین؛وام های مالی مشوق

یه گ اری خطرپ یر به منظور توسعه های سرماتوسعه صندوق

 ها؛استارتاپ

 ؛نواریهای پژوهشی و شامو گرنت هاگرنت

های مطالعات دانش ویان ها، فرصتنامهحمایت مالی از پایان

 ها و ... .دکتری و اساتید دانشگاه

ها، محققان برتر حمایت مالی در چارچوب جوایز از پتنت

 دانشگاهی و صنعتی و ... .

 های مالیاتی؛مشوق های غیر مالیمشوق

واردات در انواع حمایت از توسعه کسب و کار، صادرات و 

 مالی؛ تأمینگ اری و ای اد نظام چارچوب لاعده

سیاست تکنولوژی/انتقال 

 تکنولوژی

 های پژوهشی مشترک؛پروژه

ظور چهارم به من صنعتمراکز انتقال تکنولوژی یا شبکه انقالب 

 کوچک و متوسط؛ هایشرکتحمایت از 

های تخصصی در عرصه توسعه و شتابدهنده نواریتوسعه مراکز 

 های انقالب صنعتی چهارم؛تکنولوژی

 های صنعتی ؛ارتقای استارتاپ

-های اطالعاتی و شبکهفرصت

 سازی

بزرگ در کاربست هوغ مصنوعی،  هایشرکتتوانمندسازی 

 اینترنت اشیاء و امنیت اطالعات؛
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 نواریهایی از سیاست صنعتی، فناوری و مثال بخش سیاستی

 های مختلف؛ها و کنفرانسبرگزاری نمایشگاه

عتی انقالب صنای اد کنسرسیوم تحقیقاتی و صنعتی در حوزه 

 چهارم؛

 های مرتبط با انقالب صنعتیریزی به منظور توسعه آموزغبرنامه آموزش

 مراکز تحقیقاتی و صنایع؛ ها،چهارم در دانشگاه

ارائه خدمات منتورشیپ و مشاوره در چارچوب خدمات دولتی 

ر بزرگ به عص هایشرکت انتقالبه منظور توسعه کسب و کار و 

 دی یتال؛

 

در  ضروریهای هدف: این بخش از برنامه سیاستی واجد همة اطالعات تدوین گروهج( 

است که  ضروری. در این مرحله گ اردمیها اذر ها هدفی است که سیاست بر آنخصوص گروه

و روغ  ها روشنها با سیاستدر برنامه سیاستی با دلت انواع ذینفعان شناسایی، نوع ارتباس آن

 ایش داده شود. هریک نم تأذیرپ یری

ایی های فوق شناسد( م ریان: در این بخش از برنامه سیاستی ضروری است تا م ریان سیاست

رسد در برنامه سیاستی توسعه ها تفهیم گردد. به نظر میو اهداف طراحی شده به هریک از آن

ات و انقالب صنعتی چهارم در ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباط

وزارت صنایع و معادن،  ای م ازی، سازمان فناوری اطالعات،فناوری اطالعات، شورای عالی فض

وزارت کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، م لس شورای اسالمی، اتاق، مرکز 

 های مرتبط با انقالبهای فناوری ریاست جمهوری بیشترین نقش را در اجرای سیاستهمکاری

 در ایران داشته باشند. صنعتی چهارم 

بزرگ،  هایشووورکت ترینمهمدر فصوووو چهارم از این گزارغ تالغ گردید تا تعدادی از 

های انقالب صوونعتی چهارم مورد بررسووی لرار متوسووط و کوچک فعال در حوزه تکنولوژی

یا کسب و کار به کسب و کار بوده  B2Bها مدل کسب و کار بگیرد. منطق انتخاب این شرکت

ست.  ستا سیا سب و کارهای جهانی به علت این کمک به  سایی نقاس تمرکز ک شنا گ ار در 
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گ اری، لراردادهای انتقال تکنولوژی، اتحادهای های سووورمایهمنظور شوووناسوووایی پتانسووویو

ستراتژیک و همکاری ه های صورت گرفتبوده است. بررسی نواریهای توسعه تکنولوژی و ا

شان می آلمانی و یا  هایشرکتفعال در این حوزه  هایرکتشدهد که عمدة در این بخش ن

ست. اگرچه  شتر کشورهای اتریش و هلند ا سعه  هایشرکتبی سزایی در تو آمریکایی نقش ب

ستی کشورهای اروپایی و این تکنولوژی سیا ها دارند اما در این بخش تالغ گردید به دالیو 

 های ارتباطی وکان ای اد پروتکورار بگیرند که چرایی آن در املمدنظر  کره جنوبیژاپن و 

ای هدهند که عمدة تمرکز بنگاهها نشووان میانتقال تکنولوژی اسووت. از سوووئی دیگر بررسووی

ا ههای اینترنت اشوویاء، سوونسووورها و روباتخارجی در انقالب صوونعتی چهارم بر تکنولوژی

منظر  ای از محصووالت تولید شوده شوامو این محصووالت اسوت. ازباشود و بخش عمدهمی

ها در صووونایع خودروسوووازی، کشووواورزی و ای از تکنولوژیهای کاربرد بخش عمدهحوزه

اند. دهواز این صووونایع ب ارند و به بیان دیگر عمدة مشوووتریانها هوشووومند کاربرد دکارخانه

سعه دهنده نرم هایشرکت سایبری و افزارهای یکپارچهتو سازی اطالعات، امنیت اطالعات 

سبات ستند که به ارائه خدمات به  هایشرکتانبوهی از سازی ابری و ذخیره محا مختلف ه

 پردازند.های هوشمند و کسب و کارهای مرتبط با انقالب صنعتی چهارم میکارخانه

ها در دوسته اصلی دهد که این شرکتفعال در حوزه انقالب صنعتی نشان می هایشرکتبررسی 

سیم سته نخست لابو تق ستند. د ستند که خود کاربران تکنولوژی هایشرکتبندی ه ای هبزرگی ه

های هوشمند به منظور توسعه محصوالت و خدمات خود انقالب صنعتی چهارم بوده و از کارخانه

سکو  هایشرکتتوان به برند. از این میان میبهره می سی ّسپ و  جنرال الکتریک، زیمنس، بوغ، 

کنندگان  تأمینوسوووطی هسوووتند که به عنوان کوچک و مت هایشووورکتاشووواره نمود. دسوووته دوم 

شرکتتکنولوژی سایر  صنعتی چهارم برای  سوب میهای انقالب   هایشرکتگردند. این ها مح

سعه تکنولوژی سورها و کوچک و متوسط که بطور عمده در تو سن سه بعدی،  های روبات، پرینت 

 نند. کهای هوشمند فعالیت میارخانهکنندگان ک تأمینبه عنوان  اندفعالفناوری اطالعات و امنیت آن 

ارم دهد انقالب صنعتی چهای که در دفتر ذبت اختراعات اروپا صورت گرفته است نشان میمطالعه

در  بتنت 5000زبیش ا 2016دهد که تنها در سال در حال توسعه است. این مطالعه نشان می شدتبه

صنعتی چهارم به ذبت رسیده است. این تعداد نسبت به  انقالبهای این دفتر در خصوص تکنولوژی
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دهد. بر اساس این گزارغ بیشترین تعداد اختراعات درصد رشد نشان می 54سال گ شته خود  3

ذبت شده مربوس به آلمان ) خودروسازی، زیرساخت و صنایع تولیدی( و فرانسه )هوغ مصنوعی، 

از  دهد که نیمیت. همچنین این مطالعه نشان میهای سه بعدی ( اسامنیت، رابط کاربری و سیستم

اند که عمده آنها شرکت ذبت شده 25تنها توسط  2016تا  2011های ذبت شده در بازه زمانی پتنت

یلیپس، نوکیا، ف هایشرکتزیمنس در کنار  های بزرگشرکتآسیایی هستند. در میان این  هایشرکت

ذبت اختراعات در حوزه انقالب صنعتی چهارم لرار دارند. تکنیکالر و اریکسون در باالترین سطح از 

 هایشرکتتوسط  2016تا  2011های ذبت شده در بازه زمانی نمایی کلی از تعداد پتنت 16شکو 

 یجالدهد. همانطور که مشخص است سامسونگ، بزرگ را در دفتر ذبت اختراعات اروپا نشان می

ر ذبت های اول تا سوم را دایی در صنعت دی یتال رتبهآسی هایشرکتو سونی به عنوان بزرگترین 

 اند. های مرتبط با انقالب صنعتی چهارم بر عهده داشتهپتننت

 
 2016تا  2011های در دفتر ثبت اختراعات اروپا در سال بتنتشرکت برتر در ثبت  20: 16شکل 

(European Patenr Office, 2017) 
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ب های انقالکوچک و متوسط در توسعه تکنولوژی هایشرکتها و میان نقش استارتاپدر این 

به منظور شناسایی منابع خلق کننده ارزغ در اکوسیستم  صنعتی چهارم حائز اهمیت است.

سیستم مورد بررسی لرار بگیرد. این ضروری است تا اجزای این اکوانقالب صنعتی چهارم 

 است: بازیگران زیراکوسیستم شامو 

 ای دی یتال هکنند که ارتباس بین زیرساختمی تأمینکه محصوالتی را  بازیگران پلتفرم

ها در کو یک سیستم از گردآوری تا تحلیو کنند. این پلتفرمو فیزیکی را تسهیو می

 شوند. ها گسترده میداده

 انقالب ای هکه تکنولوژی محصوالت نهاییتجهیزات برای تولیدگنندگان  فروشندگان

-لوژیتوانند از این تکنوبندند و میصنعتی چهارم را در فرآیندهای تولیدیشان به کار می

 هوشمند برای مشتریانشان استفاده کنند.  محصوالتها به منظور ساخت 

 شدتهبترین کار هستند و نه تنها باید بتوانند نیازهای که داری پیچیده تولیدکنندگان 

های لابلیت زمانهمبینی کنند بلکه باید بتوانند بطور در حال تغییر مشتریانشان را پیش

 فعلی تولیدیشان را با روندهای آینده تکنولوژی تطبیق دهند.

 سازی، و همکاری در که مشاورانی هستند برای چگونگی طراحی، پیاده سازانیکپارچه

ا ب شدتبهالترین ارزغ. این بازیگران کارهای هوشمند به منظور ای اد باتوسعه راه

شناسند. موفق را به خوبی می ت اربکارهای موجود در بازار آشنا بوده و سایر راه

نعتی کنند تا بتوانند انتقال به انقالب صاین بازیگران به تولیدکنندگان کمک می همچنین

 سازی و بهینه نمایند. چهارم را مدیریت، پیاده

 هایکنندگان تکنولوژی که توسعه دهنده تکنولوژی تأمینیا سایر  هااستارتاپ 

 توانمندساز همانند سنسورها، یادگیری ماشین، والعیت افزوده و .. هستند.

مختلف برای ورود به انقالب صنعتی چهارم و استفاده از  هایشرکتموضوع پیچیده برای  

دانند که از ک ا باید شروع عمده نمیبطور  هایشرکتهای آن نقطه شروع است. این تکنولوژی

بدست  تخصص بتوانندکند تا ها کمک میکدام است. همکاری به شرکت الداماتکنند و نخستین 
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های همکارانشان منتفع گردند. یکی از و مهارت هالابلیتمقیاس شوند و یا از  ترسریعآورده، 

هارم چ صنعته در اکوسیستم انقالب تواند ارتباس میان بازیگران ذکر شدهای همکاری میمثال

د، پلتفرمی گ ارنهای منحصربفردغ را در اختیار هم میباشد. این بازیگران در کنار یکدیگر لابلیت

و چهارم را تسهی یصنعتها توسعه داده و مسیر حرکت به انقالب را جهت گردآوری و تحلیو داده

کننده انرژی و گاز با یک استارتاپ اسرائیلی  تأمینیک شرکت ایتالیایی  Enelکنند. برای مثال می

بینی و تنظیم مخاطرات احتمالی در کارخانه و پیشگیری از لبو از به منظور پیش 3Dsignalبه نام 

کند تا بتواند پیش از آنکه مشکالت کمک می Enelاین همکاری به کند. ها همکاری میولوع آن

ینی از بها را شناسایی و مرتفع سازد. این پیشود آنباعث تولف کو فرآیند تولیدی در کارخانه ش

 گردد. پ یر میدهد امکاندر اختیار آن لرار می 3Dsignalطریق رابط موبایلی که شرکت 

 های مختلفی ارائه نمایند.توانند ارزغ پیشنهادی منحصربفرد خودشان را از راهها میاستارتاپ

عالوه اینکه بسازی را به تولید کنندگان پیشنهاد کنند.  پ یری و سفارشیتوانند انعطافنخست، می

 هایشرکتای هکنند به شکو لابو توجهی نسبت به لیمتها پیشنهاد میهایی که استارتاپلیمت

ه وای از کارآفرینان هستند که عالها شامو تیمی میان رشتهبزرگ کمتر است. همچنین استارتاپ

توانند یک کسب و کار پیرامون آن شکو دهند و آن میسازی بر توسعه تکنولوژی و پیاده

ا هکار مورد استفاده برای کاربر نهایی تبدیو نمایند. در نهایت، استارتاپتکنولوژی را به یک راه

 یر پنسبت به تغییرات محیط بسیار انعطاف وبه دلیو اندازه کوچکشان بسیار چابک بوده 

 (. Agmon, 2017هستند)

های فعال در اکوسیستم انقالب بزرگ و استارتاپ هایشرکترهای همکاری یکی دیگر از مسی

ا است. ههای مرتبط و حمایت از استارتاپتخصصی برای تکنولوژی دهندهشتابصنعتی چهارم، 

برای هوغ مصنوعی  ATOMLEAPتخصصی به نام  دهندهشتابیک  ABBبرای مثال شرکت 

ه در سوئیس لرار دارد و هدف آن حمایت از ک دهندهشتابصنعتی ای اد کرده است. این 

ارهای کاز راه وسیعیهای اروپایی فعال در حوزه هوغ مصنوعی صنعتی هستند طیف استارتاپ

ای ههای برق و روباتیک و شهرها و ساختمانها را همانند اتوماسیون صنعتی، شبکهاستارتاپ

ها از خدمات این استارتاپ هیشتاب ددهد. در طول دوره هوشمند را مورد حمایت لرار می
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هایی در خصوص پ یرغ های فنی و کمک به کسب فرصتگری، حمایتمشاوره و مربی

گردند. بهترین مند میکارهایشان در بازار جهانی بهرهسازی راهمشتریان جدید و ت اری

ن چنین ایگردند. همبرنده جایزه می شتاب دهیدر پایان برنامه  دهندهشتابهای این استارتاپ

راهکارهای تولید شده توسط استارتاپهایش را خریداری نموده و در  نیبهتر دهندهشتاب

 دهد. چارچوب محصوالت و خدمات خود به مشتریانش ارائه می

توان گفت که انقالب صنعتی چهارم در کمتر از یک دهه از معرفی بندی کلی میدر یک جمع 

خود را به کشورهای مختلف نشان دهد. در این مساله که به جهان صنعتی توانسته است اهمیت 

سال  20های تکنولوژیک و مسیر حرکت صنایع مختلف در طول این انقالب نسو بعدی جهش

ی در های بخصوصرسد کشور ما نیز دارای پتانسیوآینده خواهد بود شکی نیست و به نظر می

ی ها در اینترنت اشیاء، خودروسازپتانسیوپیوستن به این انقالب و زن یره ارزشی آن دارد. این 

همچنین  های مختلف وفیزیکی و هوشمند به دلیو وجود زیرساخت-های سایبرمبتنی بر سیستم

-های تکنولوژیک است. دو تکنولوژی تولید افزایشی ونرممحاسبات ابری بیش از سایر حوزه

توانند به در جهان هستند می صعودی شدتبههای ح یم که دارای روندی افزارهای تحلیو داده

 قوه پیشرفت در این عرصه برای کشور باشند. لعنوان نقاس با
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