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 تالیجیو ارتباط آن با تحول د( Industry 4.0) چهارم یانقالب صنعت

 

، چهارم یانقالب صنعت .دارد یاز مراحل آن تحوالت متفاوت کیو هر است  تکرار شده امیاال میاست که از قد ینام یانقالب صنعت

 یاهظهور دستگاه جهیدر نت راتییاز تغ یاشاهد مجموعه یصنعت ی. زندگها ظهور پیدا کردانقالب هیمتفاوت از بق یدر شکل

 نهیدر زم کیتکنولوژ رییتغ نیما اکنون در معرض بزرگتر کرده است. یادیصنعت کمک ز شرفتیبوده است که به پ یکیکنولوژت

انجام بال قفرد  کیکه  یادیدر زمان و تالش ز ییکه رخ خواهد داد به صرفه جو یراتییتغ .است دهیکه بشر قبالً ند میصنعت هست

 کند.یداد کمک میم

 هستند دیدر تول رییدر حال تغ Industry 4.0 یهایچگونه فناور

 دیدج یهایدر حال ادغام فناور ،کند. سازندگانیم جادیمحصوالت ا عیبهبود و توز د،یدر نحوه تول یانقالب چهارم یانقالب صنعت

و در طول  دیدر امکانات تول ینیماش یریادگیو  یهوش مصنوع ل،یو تحل هیو تجز ی(، محاسبات ابرIoT) ایاش نترنتیاز جمله ا

 خود هستند. اتیعمل

 هیو تجز یآورها را جمعهستند که داده کیباتو ر شدههیتعب یافزارهانرم شرفته،یپ یهوشمند مجهز به حسگرها یهاکارخانه نیا

با  دیتول اتیعمل یهاکه داده شودیم جادیا یارزش باالتر ی. حتکنندیبهتر را فراهم م یریگمیو امکان تصم کنندیم لیو تحل

شوند  بیترک یسازمان یهاستمیس ریو سا یخدمات مشتر ن،یتأم رهی، زنج(یمنابع سازمان یزیبرنامه ر)  ERPاز  یاتیعمل یهاداده

 کنند. جادیا یرا از اطالعات منتشر شده قبل نشیو ب دیاز د یدیتا سطوح کاماًل جد

االتر از همه، و ب ندیبهبود فرآ یسازنهیبه شده،ینیبشیپ یو نگهدار ریتعم ون،یاتوماس شیمنجر به افزا تالیجید یهایفناور نیا

 نبود. ریپذکه قبالً امکان شودیم انیبه مشتر ییو پاسخگو ییاز کارا یدیسطح جد

 هید. تجزکنیچهارم فراهم م یورود به انقالب صنعترا به جهت  دیصنعت تول یبرا یباورنکردن یهوشمند فرصت یکارخانه ها توسعه

 راتیانجام تعم یبرا را ییابزارها تواندیم ،ی پیشرفتهاز حسگرها شدهیآوربزرگ جمع یهااز داده یادیحجم ز لیو تحل

 فراهم کند. زاتیتجه یبه منظور به حداقل رساندن خراب کنندهینیبشیپ

 نیو همچن ،یندیگسسته و فرآ دیاز جمله تول ،یصنعت یهادر همه انواع شرکت توانیرا م Industry 4.0 یهایو فناور میمفاه

 به کار برد. یصنعت یهابخش رینفت و گاز، معدن و سا

 یانقالب صنعت نیاول

 یرویز نبا استفاده ا ،یوانیو ح یصرفاً انسان یروین یبه جاانبوه  دیبه تول یانقالب صنعت نیاول ا،یتانیدر اواخر قرن هجدهم در بر

 .شدندیآالت ساخته م نیماشاستفاده از با  به جای دست تمام شده یآب و بخار کمک کرد. کاالها
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 دوم یانقالب صنعت

همراه با  د،یجد یمنابع انرژ نیکرد. ا یدوم خطوط مونتاژ و استفاده از نفت، گاز و برق را معرف یقرن بعد، انقالب صنعت کی

 آورد. به ارمغان دیتول یندهایفرآ یرا برا ونیاز اتوماس یانبوه و درجات دیتلفن و تلگراف، تول قیتر از طر شرفتهیارتباطات پ

 سوم یانقالب صنعت

داده  لیو تحل هیو تجز شرفتهیمخابرات پ وترها،یکامپ .آغاز شد ستمیقرن ب خراوا ب دیجیتالموسوم به انقال یانقالب صنعت نیسوم

( در PLC) یزیقابل برنامه ر یمنطق یکنترل کننده ها هیشدن کارخانه ها با تعب یتالیجیاضافه کرد. د دیتول یندهایها را به فرآ

 داده ها آغاز شد. یو به اشتراک گذار یو جمع آور ندهایفرآ زا یبرخ یکمک به خودکارساز یآالت برا نیماش

 چهارم یانقالب صنعت

و استفاده  ونیاتوماس شیافزاآن . مشخصه ندیگو یم زین Industry 4.0که به آن  میهست یانقالب صنعت نیاکنون در چهارم ما

 نتامی رهیدر سراسر زنج یورو بهره شتریب ییبا کارا ییکاالها دیتول رایآگاهانه ب یهاهوشمند، داده یهاو کارخانه هانیاز ماش

را  انیمشتر یهاانبوه، خواسته یسازیبتوانند با استفاده از سفارش دکنندگانیتا تول ابدییم بهبود یریپذانعطافبنابراین . باشدمی

تواند یکارخانه هوشمند م کی ،یسازمان یاتیعمل یاداده ه ریآن با سا بیو ترک شتریب یداده ها یبهتر برآورده کنند. با جمع آور

 .ابدیبهتر دست  یها یریگ میاطالعات و تصم تیبه شفاف

 کنند؟ یم تیرا هدا چهارم یانقالب صنعت ییها یچه فناور

 ایاش نترنتیا (IoT) 

 اندییکارخانه مجهز به حسگرها موجود در یهانی. ماششودمحسوب میهوشمند  یکارخانه ها یدی( جزء کلIoT) ایاش نترنتیا

ال و اتص ونیزاسیمکان نیوب متصل شوند. ا یدارا یهادستگاه ریسا هب دهدیاجازه م هانیبه ماش وهستند  IPآدرس  کی یدارا که

 کند. یارزشمند را فراهم م یاز داده ها یادیو مبادله حجم ز لیو تحل هیتجز ،یامکان جمع آور

 یپردازش ابر 

 رهیزنج ،یاتصال و ادغام مهندس ازمندیهوشمند ن دیاست. تحقق کامل تول Industry 4.0 یهر استراتژ یسنگ بنا یابر پردازش

م معمواًل حج ن،یشود. عالوه بر ا ریامکان پذ امر نیکند که ایکمک م یابرپردازش و خدمات است.  عیفروش و توز د،یتول ن،یتام

 نیچنهم یابر پردازشکرد. پردازش تر مقرون به صرفه کارآمدتر و توانیرا م شوندیم لیتحل هیو تجز رهیکه ذخ ییهااز داده یادیز

ارشان وکخود را با رشد کسب اسیو مق ازهاین توانندیکوچک و متوسط که م دکنندگانیتول یرا برا یاندازراه یهانهیهز تواندیم

 کنند، کاهش دهد. یریگاندازه
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 ینیماش یریادگیو  یهوش مصنوع 

شده نه تنها در کارخانه،  دیتا از حجم اطالعات تول دهدیامکان را م نیا یدیتول یهابه شرکت ینیماش یریادگیو  یمصنوع هوش

 ادجیا ییهانشیب توانندیم مچنینمند شوند. همنابع شخص ثالث بهرهاز شرکا و  یخود و حت یتجار یبلکه در سراسر واحدها

 یصنعت یهانی. به عنوان مثال: ماشکنندیرا فراهم م یتجار یندهایو فرآ اتیعمل ونیو اتوماس ینیبشیمشاهده، پ تیابلکنند که ق

ها وکاربه کسب تواندیم هاییدارا نیاز ا شدهیآورجمع یهامستعد خراب شدن هستند. استفاده از داده دیتول ندیدر طول فرآکه 

 شتریکار ب زمان جهیانجام دهند و در نت نیماش یریادگی یهاتمیرا بر اساس الگور کنندهینیبشیپ یو نگهدار ریکمک کند تا تعم

 داشته باشند. یباالتر ییو کارا

 

 

 های انقالب صنعتی چهارم: فناوری1شکل 

 

 تالیجیچهارم و تحول د یانقالب صنعت

 یها شرفتیچهارم شروع شد. جهان از پ یصنعت و صحبت از انقالب صنعت یایرونق بزرگ در دن کیصحبت از  ریدوره اخ در

 یدیدج یها یچهارم ظهور دستگاه ها و فناور یفوق العاده انقالب صنعت شرفتیپ سوم شگفت زده شد. یحاصل از انقالب صنعت

 یهادستگاه .دهدیقرار م ریتحت تأث زیرا ن یو اجتماع یمثبت اقتصاد یکند، اما جنبه هایاست که به کشف جهان کمک م

کر به ف نیو همچن یفناور شرفتیپ تیکه همه را به اهم. شوندمیکار  یروین نیگزیکشف خواهند شد که جا یاریهوشمند بس

 .اندازدیم رود،یها رو به افول مدستگاه نیکه با ظهور ا یانسان الاشتغ

سعه تو خواهندیآنها م رایز .ستیکشورها آسان ن یبرااین موضوع کار خواهند شد که  یروین نیگزیجا یهوش مصنوع یهادستگاه

 !دنترسیم نیز یکاریحال از ب نیدر ع اما کندیکمک م دیروند تول شیکنند که به افزا دایپ
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 : تحول دیجیتال2شکل 

و  ندکیم یادیکمک ز ندهیآ یهابر آموزش به نسل شتریخواهد بود، با تمرکز بآن شاهد  صنعت که یتالیجیدر واقع، تحول د اما

 .شما خواهند داشت یبزرگ برا یکه بعداً جهش افتی دیاز دانشمندان و مخترعان را خواه یشما گروه نیبنابرا

ر ژن ها د رایدهند، ز یانسان انجام م یرا به جا یادیز یکه کارها ییافتد از اختراع ربات ها یم یکه اکنون چه اتفاق مینیب یم ما

 یارمنتظرهیغ دیجد یهایفناور ن،یشود. همچن تیبشر نیگزیجا ندهیممکن است در دوره آ یهستند و هوش مصنوع رییحال تغ

رونق  کیما در معرض  رایز .کنندیاز دانشمندان و کارشناسان ادعا م یاریاست که بس یزیچهمان  نیاختراع خواهند شد و ا

 . میهست یفناور رمنتظرهیغ

 

 


