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آینده ی اتوماسيون

درباره ی نویسنده
ــرکت ــر ش ــر مدی ــال حاض   Mike Caliel در ح

 Invensys Operation Management
ــت. وی بیش از 25 سال در عرصه های مختلف  اس
ــه بخش اعظم آن مربوط به  صنعتی تجربه دارد ک
 Integrated ــرکت ــد اجرایی در ش مدیریت ارش
ــزاس  تگ ــتون  Electrical Services  در هوس
ــا  ــال های 2001 ت ــه ی س ــد. وی در فاصل می باش
 Invensys Process Systems ــر  مدی  2006
ــت و دوباره در ژانویه 2012 به همکاری با  بوده اس

Invensys بازگشته است. او پیش از تصدی سمت 
ــس بخش آمریکای  ــت اجرایی در IPS ریی مدیری
ــمالی، اروپا و خاورمیانه بود. وی برای نخستین  ش
بار در سال 1993 و با عنوان مدیر منطقه ای جنوب 
غرب وارد Invensys شد و سپس در سال 1995 
ــرکت ارتقا  ــه جایگاه نایب رییس بخش فروش ش ب
ــانس در رشته ی  رتبه یافت. وی دارای مدرک لیس

توزیع صنعتی از دانشگاه کالرکسون است.

ــیون صنعتی،  ــاوری، اتوماس واژه های کلیـدی: آینده فن
پلتفورم ها، راه حل ها ان
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ــد تئوري کنترل بی درنگ را عملیاتي کنند. این  بای
ــژه اي برخوردار  ــر از اهمیت وی ــر در حال حاض ام
ــل جدیدي از مهندسان نیاز دارد تا  ــت و به نس اس
ــام تمرکز خود را بر روي کنترل فرآیند معطوف  تم
نکنند، بلکه روي عملکرد دارایي و سرمایه، کیفیت 
ــت و البته، سوددهي  محصول، ایمني، محیط زیس

نیز تمرکز الزم را داشته باشند.
ــط  ــیون صنعتی امروزی توس ــت اتوماس صنع
ــدی همچون   ــتعد و توانمن ــیار مس ــان بس مهندس
 Carroll Ryskamp و   Greg Shinskey
ــکل گرفته است. این افراد می دانستند که برای  ش
ــد از فناوری  ــوب چطور بای ــیدن به نتایج مطل رس
ــتفاده کنند و به نتایج مورد انتظار هم رسیدند.  اس
مهندسان کنترل آینده مهارتی هایی را شبیه آن چه 
ــتند، بکار خواهند گرفت، اما  که پیشینیانشان داش
آن ها بازده دارایی ها، پلنت و کل بنگاه اقتصادی را 
به صورت بی درنگ اندازه خواهند گرفت و از نتایج 
این اندازه گیری ها برای کمک به کنترل متغیرهای 

حیاتی کسب و کار استفاده خواهند کرد.
اصوالً در گذشته یک مهندس کنترل با تجربه، 
ــع در یک پلنت تولیدي  ــي از با ارزش ترین مناب یک
ــت با این  ــود. امروز هم وضعیت به همین گونه اس ب
ــال تئوري کنترل  ــان با اعم تفاوت که این مهندس
ــاخت و تولید، علم کنترل را براي  بر فرآیندهاي س
مدیریت بی درنگ دینامیک های کسب و کار به کار 
ــت. به مرور زمان مهندسان کنترل، با  خواهند بس
استفاده از نرم افزارها و راه حل هاي که به جنبه های 
ــان  ــب و کار می پردازند به مهندس ــک کس دینامی
 کسب و کار و عملیات تبدیل خواهند شد. از طریق 
ــب و کار، ارزش هر  ــای بی درنگ کس اندازه گیري ه

کدام از این راه حل ها غیرقابل انکار خواهد بود.

نتیجه گیري
ــر  دیگ ــا  ب ــه  مقایس در  ــي  صنعت ــیون   اتوماس
ــیل بیشتري  ــرمایه گذاري هاي شرکت ها، پتانس س
ــل لمس و به موقع  ــراي ایجاد تحوالت مثبت قاب ب
ــب و کار  دارد. براي چنین کاري،  در عملکرد کس
ــح و مؤثر بکار گرفته  ــاوری باید به صورت صحی فن
ــت و استفاده از  ــود. همیشه همین طور بوده اس ش
اتوماسیون در هر صنعتی، عصر جدیدی را در حیات 
ــوده است. براي همین است که من  آن صنعت گش
ــم: عصر حاضر یک زمان هیجان انگیز براي  مي گوی
ــت. ما باید ارزش ها  ورور به یک عرصه ی مهیج اس
ــوق دهیم. هیچ راهی برای  را به سمت مشتریان س
ــب و کار بهتر از استفاده ی مؤثر  بهبود عملیات کس

از فناوری های اتوماسیون صنعتی نیست.
 

ــی عملیاتی  ــاری، نیازمند چابک ــای تج در متغیره
ــتند. تحقق  بی درنگ در زنجیره ی ارزش خود هس
ــازی یک سامانه ی کنترلي  این خواست به پیاده س
ــه تأمین  ــاز دارد ک ــگاه نی ــر بن ــر در سرتاس فراگی
ــیون صنعتي براي این کار بهترین  کنندگان اتوماس

گزینه ها را ارایه می کنند. 
طي سال ها، گستره ی پلتفورم هاي اتوماسیوني 
ــعه  ــرفت فناوری توس ــتمر و با پیش به صورت مس
ــامانه های  ــه ی 1970 اکثر س ــت. در ده یافته اس
ــدی مجزا یا  ــیون صنعتي، واحدهای فرآین اتوماس
ــی از فرآیند را کنترل مي کردند، ولي در 20  بخش
ــامانه های پیشرو، کنترل  ــال گذشته برخي از س س
ــر نموده اند. امروزه،  ــری پلنت ها را امکان پذی سراس
سامانه های کنترلي جهت اعمال کنترل بر سرتاسر 
بنگاه اقتصادی با حوزه ی عملیاتی وسیع مورد نیاز 
ــت دارایي هاي صنعتی  ــتند؛ ابتدا براي مدیری هس
وابسته به هم به عنوان یک ماهیت مستقل تجاري 
و سپس براي به دست آوردن بیشترین ارزش از آن 
ــمت آینده حرکت  دارایي ها. همان طور که ما به س
مي کنیم، الزم است که کارکنان اجرایی، تغییرات 
ــی دار زنجیره ی تأمین انرژي و موادي که با آن  معن
ــد، را درک کنند و همچنین چنین  ــر و کار دارن س
ــبت به سفارشات مشتري ها به منظور  درکی را نس
ــت آورند. دیگر محدود  ــت بهتر آن ها به دس مدیری
ــا، کافي  ــوزه ی تجاري آن ه ــردن عملیات به ح ک
ــرل بی درنگ بنگاه  ــامانه های کنت ــد بود. س نخواه
ــازي کسب و کار مورد نیاز  اقتصادی براي بهینه س

هستند.

راه حل ها
ــوی سامانه های یکپارچه ی   موافقت با حرکت به س
ــاره بر  ــد دوب ــره ی ارزش، تأکی ــیوني زنجی اتوماس
نرم افزارها و راه حل هایي است که بازده کسب و کار 
ــیون  ــند. در دهه هاي اخیر، اتوماس را ارتقا می بخش
ــورد وثوقی بوده  ــده و م ــي فناروی اثبات ش صنعت
ــت که نتایجی به مراتب فراتر از خود فناوری را  اس
ــت. زماني که فناوری امکان توسعه  ایجاد کرده اس
ــب و کار را فراهم مي کند، صنعت نیز  و ارتقای کس
شروع به تولید راه حل هایی برای ایجاد کارآیی قابل 
ــري و بی درنگ در هر نقطه اي از زنجیره ی  اندازه گی

ارزش براساس فناوری می کند.

مهندسان
ــب و کار  ــه امروزه متغیرهاي کس ــی ک  از آن جای
ــریع هستند،  ــانات و تغییرات س ــتخوش نوس دس
ــنتي براي مدیریت کسب  رویکردهای متعارف و س
ــت. مدیران،  ــد داش ــی نخواهن ــر کارآی و کار، دیگ
ــان براي دستیابی به نتایج بهتر،  اپراتورها و مهندس

آینده ی اتوماسيون

تالش براي بیان کردن »آینده ی اتوماسیون« خود 
ــا درنظر گرفتن  ــت، به ویژه ب یک چالش واقعي اس
ــامانه های  ــي و س ــات صنعت ــاي عملی پیچیدگي ه
ــات  ــود، اتفاق ــن وج ــا ای ــروزي. ب ــیون ام  اتوماس
غیرمنتظره اي در رابطه با تولید، در حال شکل گیري 
هستند تا نشان دهند در سال هاي آینده مشتریان 
ــان کنونی زمانی  ــت مي کنند. زم ــور فعالی ما چط
ــز براي رویارویی با یک جریان هیجان  هیجان انگی
انگیز است و من در خصوص امکانات و فرصت هایي 
ــتاق  ــه آینده به ما تقدیم مي کند، کنجکاو و مش ک

هستم.
ــال هاي متمادي بیشتر بر روي  صنعت براي س
خود فناوری تمرکز داشته، تا روي راه حل هایي که 
ــایلي که حل مي کند.  فناوری فراهم مي کند و مس
ــت. فناوری خوب و  ــا این روند در حال تغییر اس ام
مناسب الزم است، به شرطي که در عملیات صنعتي 
بکار گرفته شود و ارزش ایجاد کند. بنابراین، وقتی 
به آینده ی اتوماسیون، فکر می کنیم باید سه ویژگي 
اصلي پلنت ها را در نظر داشته باشیم: پلتفورم هاي 
فناوری، روشي که این پلتفورم ها مورد استفاده قرار 
ــت این فناوری ها  مي گیرند و کارکناني که قرار اس

را بکار گیرند.

پلتفورم ها
ــامانه های کنترل توزیع  ــه ی 1980 اکثر س  در ده
ــده، دارای طراحی اختصاصي بودند. اما در حال  ش
ــاز دارند  ــه پلتفورم هاي باز نی ــرکت ها ب ــر ش حاض
ــردن و عملیاتی نمودن  ــا در یکپارچه ک تا به آن ه
ــتیابی به سامانه های  ــان و دس ــامانه های ناهمس س
ــد. نتیجه ی  این  ــا پلتفورم باز، کمک کنن کنترل ب
ــت که  ــیوني اس ــامانه های اتوماس ــد، ظهور س رون
ــتاندارد و  ــاري1 و اس ــاده ی تج ــاوری آم داراي فن
ــری را در  ــه روش های بازت ــي ک ــن قطعات همچنی
ــیار مهم  ــتند. این امر، بس ــار می گذارند، هس اختی
ــیون باید تصویري یکتا و  است. سامانه های اتوماس
ــامل پلنت ها و  ــگ2 از کل بنگاه اقتصادی ش بی درن
ــن فراهم کنند. این اطالعات  زنجیره ی نیاز و تأمی
ــاز، کلید ارتقای  ــامانه های کنترلي ب بی درنگ و س

کسب و کار هستند.

گستره ی پلتفورم
ــي امروزي،  ــاي تجاري صنعت ــیاري از متغیره  بس
مانند قیمت انرژي، داراي نوسانات شدیدي نسبت 
ــات این تغییرات  ــتند که در برخي اوق به قبل هس
ــتری رخ  ــورت دقیقه ای یا حتی با تواتر بیش به ص
ــران اجرایي به اطالعاتي  ــد. در نتیجه، مدی می دهن
ــاز دارند تا  ــرکت خود نی ــفاف پیرامون اموال ش ش
بتوانند آن را در قالب یک دارایی یکپارچه، مدیریت 
کنند. همچنین آن ها علی رغم بروز تغییرات سریع

1. off-the-shelf
2. Real-time




