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PCکنترلمبتنیبر
محـرکیبرایپـذیـرشجهـانیمفاهیـم

Industry 4.0 و IIOT

تالقــی  نقطــه ی   ،PC بــر  مبتنــی  کنتــرل  ســامانه های    
»فنــاوری  و  صنعتــی«  اتوماســیون  »فنــاوری  همگرایــی  فرآینــد 
ایــن  همگرایــی  می دهنــد.  تشــکیل  را   )AT/IT( اطالعــات« 
جهــت  راهــی  یافتــن  در  کار  و  کســب  صاحبــان  بــه  فنــاوری  دو 
تقویــت  بــرای  عملیاتــی  و  مفیــد  داده هــای  بــه  داده هــا  تبدیــل 
کمــک  گرفته انــد،  پیــش  رقابت پذیــری  حفــظ  و  تصمیم ســازی 

می کنــد. شــایانی 

که همه در مورد اینترنت اشیاء صنعتیIIoT( ۱( و   مدتی است 
Industry 4.0 صحبت می کنند، اما برای باقی ماندن این موضوع در 

کانون توجهات  دالیل بسیار خوبی وجود دارد. مفاهیم اصلی در 
کارخانه ی هوشمند، در ایجاد ارتباط قوی و مدیریت  پس مفهوم 

که بطور روزانه در پلنت های تولیدی در  حجم عظیم داده هایی 
کسب بینشی ارزشمند برای بهینه سازی  سرتاسر جهان به منظور 

کار و فرآیندها وجود دارند، نهفته است. کسب و 
کار،  کسب و  که  کار، الزم است  صرف نظر از روش و چگونگی 

شرکت ها را به منظور دستیابی به رشد مستمر، به  روی آوردن به 
داده های بزرگ۲ و ارتباطات  متصل به ابر۳ تشویق. بحث در مورد 

این موضوع به مدت طوالنی ادامه خواهد داشت زیرا در این میان 
که می تواند از این امر تأثیر  کار وجود دارد  کسب و  حوزه ای بزرگ از 

بسیار بگیرد. عملیات ساخت و تولید۴، حجم زیادی داده تولید 
می کند و یافتن راه هایی برای تبدیل این داده ها به یک فرم مفید 

که   و قابل پیگیری برای تجهیز تصمیم گیرندگان شرکت به اطالعاتی 
الزمه ی حفظ رقابت پذیری و نوآوری است، موضوعی بسیار مهم 

است.
با این حال، ذخیره سازی و انتقال این داده ها فقط نوک این 

کوه یخی دیجیتال است. سطوح باالیی از یکپارچه سازی با 
کارخانه، شرکت ها را قادر می سازد تا به درجه ی باالیی  عملیات 

از دانش عملیاتی و همچنین تسهیل روش های پیشرفته برای 
ساده سازی و بهینه سازی فرآیندها دست یابند. مفاهیمی نظیر 

کنترل  کار افتادگی ماشین و  کاهش زمان از  نگهداری پیشگویانه۵، 

1- Industrial IoT
2- Big data
3- Cloud-connected communication
4- Manufacturing
5- Predictive Maintenance

کلیدی: واژه های 
PC-Based Control, IIOT, Industry 4.0, 
Automation Technology,
Information Technology, Smart Factory

برگردان:
اشرف شجاعی

کنترل
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کاهش بیشینه  کنترل )کاهش زمان چرخه و یا  بهینه سازی راه حل  
کافی  که تا پیش از این اطالعات  مصرف انرژی( برای شرکت هایی 
کاهش  و مناسبی از وضعیت تولید نداشته اند افزایش بهره وری و 

هزینه های تولید را به ارمغان می آورند.
گرچه پیاده سازی این مفاهیم را می توان با روش های مختلفی به   ا
کنترل مبتنی بر PC، یک ابزار مؤثر برای  دست آورد، اما  سامانه های 

ساختن این نوع قابلیت ها با تکیه بر استانداردها ارائه می دهند. 
کنترل مبتنی بر PC در خط مقدم فناوری  عالوه بر این، سامانه های 

اتوماسیون و همگرایی فناوری اطالعاتAT/ IT( ۱( قرار دارند.
کنترل اتفاق  این همگرایی تقریبًا در همه جا در جهان اتوماسیون و 

می افتد، اما این روند به مراتب با بیشترین سطح یکپارچه سازی 
کنترل مبتنی بر PC توسعه یافته است. پایگاه داده های صنعتی  در 

متصل به ابر۲، فرآیندهای ساخت و تولید شیء گرا و اطالعیه های۳ 
که به دستگاه های تلفن همراه منتقل می شوند،  کنترل  سامانه های 
تنها برخی از موارد هیجان انگیز در افق شرکت های آینده نگر هستند.

  اتصال و داده های بزرگ
IIoT و Industrie 4.0 نقش زیادی در اتصال دارند، اما داده هایی 

که از طریق این اتصال به دست می آیند، موارد ارزشمندی هستند. 
کامل  و همزمان و ذخیره سازی اطالعات،  حصول داده های دقیق و 

پیش نیازهای تجزیه و تحلیل مؤثر تولید / توان عملیاتی۴ و اصالح 
خطاهای پردازش در ماشین آالت هستند. برای این منظور، 

نرم افزار اینترنت اشیاء)IoT( شامل توانایی ذخیره ی تمام داده های 
مربوط به فرآیند به یک شیوه ی همزمان و در فرمت داده استاندارد 

می باشد. این داده ها بسته به نیازهای شرکت می توانند به صورت 

1- Automation technology and information technology
2- Cloud-connected industrial databases
3- Notifications
4- Production/throughput

کنترل کننده، در یک راه حل مبتنی بر ابر بر روی یک سرور  محلی در 
در شبکه ی شرکت یا در یک ابر عمومی ذخیره شوند. این برنامه 

کامل از فرآیند تولید و داده های تولید را ارائه می دهد  تصویر موقتی 
کمک در صورت بروز خطا،  و اطالعات پایه ای ایده آل را نه تنها برای 

بلکه همچنین برای قادر ساختن تجزیه و تحلیل وضعیت جامع 
دستگاه، در میان دیگر توابع با ارزش فراهم می کند.

 فرآیند ثبت شده و داده های تولید را می توان به صورت آنالین یا 
کرد و چرخه های ماشین را می توان برای  آفالین تجزیه و تحلیل 

کثر و دفعات چرخه مورد بررسی قرار  میانگین مقادیر حداقل، حدا
داد. ویژگی هایی مانند تجزیه و تحلیل وضعیت آنالین و آفالین، 

نگهداری و تعمیر پیش گیرانه، شناسایی الگو، بهینه سازی ماشین و 
کمک به شرکت هایی طراحی  آرشیو داده های طوالنی مدت، برای 

که ظریف ترین  کامل هستند  کار  کسب و  که به دنبال هوش  شده اند 
جزئیات عملیات آن ها را پوشش می دهد.

یکی دیگر از ویژگی های جدید با انتقال داده های حیاتی از نقطه 
کارکنان مجاز صرف نظر از  به نقطه، حصول اطمینان از اینکه 

کارخانه از طریق اینترنت اشیاء صنعتی )IIoT( شرکت ها را قادر می سازد                         یکپارچه سازی با عملیات 
تری از دانش عملیاتی را به دست آورند و به روش های پیشرفته ای برای ساده سازی و بهینه سازی فرآیندها دست یابند.                   تا سطح باال
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»فنــاوری  و  صنعتــی«  اتوماســیون  »فنــاوری  همگرایــی  فرآینــد 
ایــن  همگرایــی  می دهنــد.  تشــکیل  را   )AT/IT( اطالعــات« 
جهــت  راهــی  یافتــن  در  کار  و  کســب  صاحبــان  بــه  فنــاوری  دو 
تقویــت  بــرای  عملیاتــی  و  مفیــد  داده هــای  بــه  داده هــا  تبدیــل 
کمــک  گرفته انــد،  پیــش  رقابت پذیــری  حفــظ  و  تصمیم ســازی 

می کنــد. شــایانی 

که همه در مورد اینترنت اشیاء صنعتیIIoT( ۱( و   مدتی است 
Industry 4.0 صحبت می کنند، اما برای باقی ماندن این موضوع در 

کانون توجهات  دالیل بسیار خوبی وجود دارد. مفاهیم اصلی در 
کارخانه ی هوشمند، در ایجاد ارتباط قوی و مدیریت  پس مفهوم 

که بطور روزانه در پلنت های تولیدی در  حجم عظیم داده هایی 
کسب بینشی ارزشمند برای بهینه سازی  سرتاسر جهان به منظور 

کار و فرآیندها وجود دارند، نهفته است. کسب و 
کار،  کسب و  که  کار، الزم است  صرف نظر از روش و چگونگی 

شرکت ها را به منظور دستیابی به رشد مستمر، به  روی آوردن به 
داده های بزرگ۲ و ارتباطات  متصل به ابر۳ تشویق. بحث در مورد 

این موضوع به مدت طوالنی ادامه خواهد داشت زیرا در این میان 
که می تواند از این امر تأثیر  کار وجود دارد  کسب و  حوزه ای بزرگ از 

بسیار بگیرد. عملیات ساخت و تولید۴، حجم زیادی داده تولید 
می کند و یافتن راه هایی برای تبدیل این داده ها به یک فرم مفید 

که   و قابل پیگیری برای تجهیز تصمیم گیرندگان شرکت به اطالعاتی 
الزمه ی حفظ رقابت پذیری و نوآوری است، موضوعی بسیار مهم 

است.
با این حال، ذخیره سازی و انتقال این داده ها فقط نوک این 

کوه یخی دیجیتال است. سطوح باالیی از یکپارچه سازی با 
کارخانه، شرکت ها را قادر می سازد تا به درجه ی باالیی  عملیات 

از دانش عملیاتی و همچنین تسهیل روش های پیشرفته برای 
ساده سازی و بهینه سازی فرآیندها دست یابند. مفاهیمی نظیر 

کنترل  کار افتادگی ماشین و  کاهش زمان از  نگهداری پیشگویانه۵، 
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کاهش بیشینه  کنترل )کاهش زمان چرخه و یا  بهینه سازی راه حل  
کافی  که تا پیش از این اطالعات  مصرف انرژی( برای شرکت هایی 
کاهش  و مناسبی از وضعیت تولید نداشته اند افزایش بهره وری و 

هزینه های تولید را به ارمغان می آورند.
گرچه پیاده سازی این مفاهیم را می توان با روش های مختلفی به   ا
کنترل مبتنی بر PC، یک ابزار مؤثر برای  دست آورد، اما  سامانه های 

ساختن این نوع قابلیت ها با تکیه بر استانداردها ارائه می دهند. 
کنترل مبتنی بر PC در خط مقدم فناوری  عالوه بر این، سامانه های 

اتوماسیون و همگرایی فناوری اطالعاتAT/ IT( ۱( قرار دارند.
کنترل اتفاق  این همگرایی تقریبًا در همه جا در جهان اتوماسیون و 

می افتد، اما این روند به مراتب با بیشترین سطح یکپارچه سازی 
کنترل مبتنی بر PC توسعه یافته است. پایگاه داده های صنعتی  در 

متصل به ابر۲، فرآیندهای ساخت و تولید شیء گرا و اطالعیه های۳ 
که به دستگاه های تلفن همراه منتقل می شوند،  کنترل  سامانه های 
تنها برخی از موارد هیجان انگیز در افق شرکت های آینده نگر هستند.

  اتصال و داده های بزرگ
IIoT و Industrie 4.0 نقش زیادی در اتصال دارند، اما داده هایی 

که از طریق این اتصال به دست می آیند، موارد ارزشمندی هستند. 
کامل  و همزمان و ذخیره سازی اطالعات،  حصول داده های دقیق و 

پیش نیازهای تجزیه و تحلیل مؤثر تولید / توان عملیاتی۴ و اصالح 
خطاهای پردازش در ماشین آالت هستند. برای این منظور، 

نرم افزار اینترنت اشیاء)IoT( شامل توانایی ذخیره ی تمام داده های 
مربوط به فرآیند به یک شیوه ی همزمان و در فرمت داده استاندارد 

می باشد. این داده ها بسته به نیازهای شرکت می توانند به صورت 

1- Automation technology and information technology
2- Cloud-connected industrial databases
3- Notifications
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کنترل کننده، در یک راه حل مبتنی بر ابر بر روی یک سرور  محلی در 
در شبکه ی شرکت یا در یک ابر عمومی ذخیره شوند. این برنامه 

کامل از فرآیند تولید و داده های تولید را ارائه می دهد  تصویر موقتی 
کمک در صورت بروز خطا،  و اطالعات پایه ای ایده آل را نه تنها برای 

بلکه همچنین برای قادر ساختن تجزیه و تحلیل وضعیت جامع 
دستگاه، در میان دیگر توابع با ارزش فراهم می کند.

 فرآیند ثبت شده و داده های تولید را می توان به صورت آنالین یا 
کرد و چرخه های ماشین را می توان برای  آفالین تجزیه و تحلیل 

کثر و دفعات چرخه مورد بررسی قرار  میانگین مقادیر حداقل، حدا
داد. ویژگی هایی مانند تجزیه و تحلیل وضعیت آنالین و آفالین، 

نگهداری و تعمیر پیش گیرانه، شناسایی الگو، بهینه سازی ماشین و 
کمک به شرکت هایی طراحی  آرشیو داده های طوالنی مدت، برای 

که ظریف ترین  کامل هستند  کار  کسب و  که به دنبال هوش  شده اند 
جزئیات عملیات آن ها را پوشش می دهد.

یکی دیگر از ویژگی های جدید با انتقال داده های حیاتی از نقطه 
کارکنان مجاز صرف نظر از  به نقطه، حصول اطمینان از اینکه 

کارخانه از طریق اینترنت اشیاء صنعتی )IIoT( شرکت ها را قادر می سازد                         یکپارچه سازی با عملیات 
تری از دانش عملیاتی را به دست آورند و به روش های پیشرفته ای برای ساده سازی و بهینه سازی فرآیندها دست یابند.                   تا سطح باال
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زمان یا مکان آن ها در جهان می توانند به این داده ها دسترسی 
داشته باشند، سر و کار دارد. این ویژگی از پروتکل های استاندارد 
برای ارتباطات ابری مانند  MQTT، AMQP  و OPC- UA  برای 

گسترش  یکپارچه سازی دستگاه های هوشمند پشتیبانی می کند. 
کاربردی مانند  کنترل معمولی از طریق برنامه های  کارهای 

داده های بزرگ، تشخیص الگو، یا پایش وضعیت و توان در ابر، 
کارآمدی تجهیزات و  می تواند منجر به بهبود قابل توجهی در تولید، 
که دقیقًا با تقاضای به  زمان رسیدن محصوالت جدید به بازار شود 

سرعت در حال تغییر مطابقت دارد. 
کنترل مبتنی بر PC و نرم افزار  از طریق استفاده از یک سامانه ی 

1- Internet of Services

IIoT، ایجاد یک اتصال یکپارچه بین دستگاه های IoT و اینترنت 
خدمات۱ تبدیل به یک موضوع ساده ی پیکربندی از طریق رابط 
گرافیکی نرم افزار )GUI( می شود. خدمات مربوطه را می توان  کاربر 

به صورت مقرون به صرفه در سامانه های عمومی ابر یا در داخل 
کرد. استفاده از این برنامه ها  شبکه های خصوصی و محلی میزبانی 

که از    PC و خدمات در ترکیب با سامانه های پیشرفته ی مبتنی بر
ارتباطات بومی این خدمات پشتیبانی می کنند، یک راه حل ارائه 

که به سرعت پیکر بندی می شود و داده های پردازشی  می دهد 
می توانند تجزیه و تحلیل شوند.

ارزش داده ها در هر عملیات تولیدی  بسیار باال ست و توانایی 
کارخانه، زمان  الگو بندی این داده ها به منظور ساده سازی عملیات 
کاهش هزینه ها به استاندارد طالیی امروز  کاهش داده و  عملیاتی را 

که  برای اقدامات پیشرفته تبدیل شده است. این واقعًا چیزی است 
باید موضوع بحث انقالب صنعتی ۴ و اینترنت اشیاء صنعتی باشد. 

کنترل مبتنی بر PC، در حال تبدیل شدن به سامانه ی واقعی برای 
که به دنبال ایجاد نتایج قابل اندازه گیری و  شرکت هایی است 

کارخانه ی هوشمند هستند.  قانع کننده ای از روند رو به توسعه ی 
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از طریق استفاده از یک سامانه ی 
 ،IIoT و نرم افزار PC کنترل مبتنی بر

ایجاد یک اتصال یکپارچه بین 
دستگاه های IoT و اینترنت خدمات 

تبدیل به یک موضوع ساده ی 
کاربر  پیکربندی از طریق رابط 

گرافیکی نرم افزار )GUI( می شود. 
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نقشابزاردقیقنوین
درتسهیلتعمیرونگهداری

توسعهیسختافزاریونرمافزاری،تعمیراتپیشگیرانهرا
آسانتروکمهزینهترمیکند،نیازبهانبارکردنقطعاتیدکی
کاهشمیدهدوازبروزخطاهایپیشبینینشدهدر را
تجهیزاتجلوگیریمیکند.

دنیــای  در  اتوماســیون  فزآینــده ی  رشــد  بــا  همــگام    
قــادر  را  مهندســان  نویــن،  کنتــرل  ســامانه های  مــا،  پیرامــون 
ســاخته اند تــا وظایــف حیاتی تــری را از یــک مــکان واحــد انجــام 
کــه به درســتی طراحــی و پیاده ســازی  کنترلــی  دهنــد. ســامانه ی 
بــر بهــره وری و نگهــداری  تأثیــر به ســزایی  شــده اســت می توانــد 
کلــی صنایــع را بهبــود  و تعمیــرات داشــته و در نهایــت ســودآوری 
گرفتــه بــا  بخشــد. بــه همیــن دلیــل Automation.com تصمیــم 
ــه  ــی مجموع ــر صنعت ــب نظ ــرو و صاح ــرد پیش ــن ف ــکاری چندی هم
ــای  ــتاوردهای دنی ــرفت ها و دس ــن پیش ــون آخری ــی را پیرام ت مقاال
اطالعــات  طریــق  بدیــن  و  نمایــد  تدویــن  ابزاردقیــق  و  کنتــرل 
چــه  نمایــد.  بــه روز  را  حــوزه  ایــن  متخصصــان  و  عالقمنــدان 
و  می کنیــد  کار  صنعتــی  کارگاه  یــک  در  ســامانه ها  ایــن  بــا  شــما 
مدیریــت  را  خــودکار  کنتــرل  ســامانه های  از  پــر  کارخانــه ای  چــه 
می نماییــد، ایــن مقــاالت منبعــی مملــو از اطالعــات را دربــاره ی 
فنــاوری  در  بهینه ســازی  راهبردهــای  و  دســتاوردها  آخریــن 
تریــن  کنتــرل بــرای شــما فراهــم مــی آورد تــا شــما را بــه باال ســامانه ی 

برســاند. بهــره وری  ظرفیــت 
کــه در ادامــه تقدیــم خواننــدگان صنعــت هوشــمند شــده  مقالــه ای 
اســت، ترجمــه ی مقالــه ای از مجموعــه مقــاالت پیش اشــاره اســت 
کــه بــه قلــم جــان دیتــز، از مدیــران شــرکت انــدرس هــازر۱ به رشــته ی 

تحریــر درآمده اســت.  

1- Jon Dietz; National Field Service Manager; Endress+Hauser
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خودعیب یابی

فیلد

برگردان:
 مهندس علیرضا قره خانلو

ابزاردقیق نوین و راهبردهای نگهداری 
و تعمیرات مربوط به آن، نگهداری و 

تعمیرات پیشگیرانه را برای پلنت های 
فرآیندی بسیار آسان تر می سازد، 

توقف های فرآیندی ناشی از خطای 
ابزاردقیق را حذف می کند و در زمان 

و پول شما با اجتناب از فعالیت های 
نگهداری و تعمیرات غیرضروری 

صرفه جویی به عمل می آورد. 


