
گزارش

2
فروردین ماه 1400- شماره 120 )دوره جدید 7(

5دلیلبرایپیادهسازیفناوریIIoTدرکارخانهها

هنوز افرادی هســتند که شــناختی از  IoT یــا IIoT  ندارند؛ 
اینترنت اشیا )IoT( را می توان اتصال دستگاه ها و تجهیزات مختلف 
از طریق اینترنت با به کارگیری دســتگاه های محاسباتی جاسازی 
شــده در تجهیزاتی که روزمره استفاده می شــود و آنها را قادر به 
ارســال و دریافت داده می کند تعریف کرد. IIoT شــبکه ای است 
از کامپیوترهای هوشــمند، تجهیزات و اشــیا که داده ها را در کف 

کارخانه جمع آوری و به اشتراک می گذارند. 
انواع مختلف سنسورها قلب تپنده اینترنت اشیا هستند و نقشی 
اساسی در کارایی و کمک بیشتر به حل مسایل و کاربردهای مربوط 
به اینترنت اشــیا دارند. نصب سنسورها در کلیه بخش ها و اجزای 
کارخانه حتی جزئی ترین بخش ها می تواند داده های ارزشمندی را 
بــدون وقفه به مدیران و رهبران کارخانه ارائه دهد. هشــدارها را 
می توان بر اســاس پارامترهای از پیش تعریف شــده تولید کرد و 
برای هرکســی که نیاز اســت تا به اطالعت دسترسی داشته باشد 
ارسال شود. تجزیه وتحلیل پیشگویانه، نظارت بالدرنگ، هشدارها 

و ارســالی فوری به تلفن همــراه و اعالن ها تنها برخی از راه هایی 
است که IIoT می تواند کارخانه شما را کارآمدتر کند. گرچه دالیل 
بسیار زیادی وجود دارد، اما پنج عامل زیر شرکت های بیشتری را 

به سمت پیاده سازی IIoT در کارخانه ها هدایت می کند.

1.هزینهسختافزارپایینتر
در درجــه اول به دلیل تولید انبوه هزینه های ســخت افزار در 
مقایســه با گذشته کاهش یافته و پایین اســت و تأثیر قابل توجهی 
بر IIoT داشــته است. درگذشــته، نیاز به نصب چندین سنسور و 
دســتگاه ســخت افزاری مختلف در مقیاس های بــزرگ هزینه ها 
به صورت قابل توجهی گران تمام می شــد. البته امروزه هم به این 
سادگی نیست. قسمت دشوار کار این است که تعیین کنید به کدام 
سنســورها احتیاج دارید، کجا از آنها اســتفاده کنید، چه موارد و 
نکات و محدودیت هایی را می خواهید در آنها واکنش نشان دهند و 

چگونه از اطالعات استفاده خواهید کرد.

امروزه همه صنایع و کسب و کارهای توسعه یافته از اینترنت اشیا )IoT( استفاده می کنند. در مطالبی که در چند 
سال اخیر نوشته شده و به تولید هوشمند، تحول در زنجیره تامین، تدارکات، اتوماسیون کارخانه یا جمع آوری داده ها 

می پردازد احتمال اینکه به IoT یا اینترنت صنعتی )IIoT( اشاره نکند بسیار کم است.
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2.اتصالجهانیاینترنت
اتصال جهانی اینترنت دسترسی به اطالعات را آسان، سریع و 
نسبتا ارزان کرده است. از هرجای دنیا می توانیم وارد شبکه شرکت 
خود شــویم و هرچه می خواهیم ببینم. ارزشی که این دسترسی و 
انعطاف پذیری برای مشــاهده اطالعات بــه کف کارخانه می آورد 
باورنکردنی اســت. در ادامه برخی از سواالت پیش خواهد آمد که 
به شرح زیر اســت: چه اطالعاتی می خواهیم؟ چگونه می خواهیم 
نمایش داده شــود؟ به چه کســی اجازه دسترســی بــه داده ها را 
می دهیم؟ اطالعات را در کجا ذخیره کنیم؟ نقش فناوری اطالعات 
)IT( در ساخت داده ها و پشتیبانی چیست؟ آیا مسئله امنیتی در این 

نوع دستگاه ها وجود دارد؟

IoT3.دستگاههاوسنسورهایبیشترآماده
همواره تعداد زیادی دســتگاه و سنســور آماده جهت استفاده 
روزمره در IoT به بازار می آیند. اینها شــامل سنســورهایی برای 
اندازه گیری فشــار، تقریب، ارتباط و تمــاس، لرزش، جابه جایی، 
موقعیت، سرعت، دما، جریان و غیره هستند. این سنسورها از انواع 
ورودی ها مانند سیگنال های الکترومغناطیسی، فوتوالکتریک، نوری، 
رادیویی و ... اســتفاده می کنند. عالوه بر این، آنها با انواع مختلف 
پروتکل های اترنت، بی ســیم و بلوتوث ارتبــاط برقرار می کنند. 
همچنین صدها مارک یا تنــوع در هر یک وجود دارد و کارمندان 
شما انتظار دارند که این دستگاه های رابط عملکردی مشابه تلفن های 
هوشــمند و تبلت های شخصی به آنها ارائه دهد. اگرچه این دانش 
به پیچیدگی علم موشــک نیست، اما استانداردهای سخت افزاری، 

روش های گزارش داده، پروتکل های ارتباطی و ســواالت فراوان 
بسیاری وجود دارد.

4.ابزارتحلیلیکمهزینه
اکنون بسیاری از تولیدکنندگان سنسور ابزار تحلیلی نرم افزار با 
هزینه کم یا بدون هزینه در دسترس قرار داده اند. از نظر قابلیت های 
کلی تفاوت زیادی دارند اما در بیشتر موارد خدمات بالقوه زیادی 
ارائه می دهند. در جایی که داده ها از حسگرهای متعددی به دست 
می آینــد با اســتفاده از این ابزارها که با هــم کار می کنند می توان 
الگوریتم هایــی را برای نظارت بــدون وقفه و انجام پیش بینی ها و 
اقدامات اصالحی تقریبا بالفاصله و هم زمان طراحی و بکار گرفت. 
این مورد یکی از بهترین پیشنهادهای استفاده از این فناوری است.

تصویر زیر داده های لرزشی را از یک سنسور روی یک موتور 
حیاتی در کارخانه نشــان می دهد. کدام تیم از مهندســان سازمان 
شــما برای نظارت بر این اطالعات 24 ساعته در روز و هفت روز 
هفته وقت اختصاص می دهد و آماده اســت تــا این اطالعات را 
جمع آوری نماید. چه اقدامات اصالحی را می توان از داده های زیر 
شناسایی کرد؟ آیا کسی را می توانید استخدام کنید که بتواند داده ها 

را بخواند؟  

5.خدماتمبتنیبرابرارزانتر
سخت افزار به هم پیوسته، دستگاه های قابل حمل دستی مشابه 
تلفن همراه و دسترسی به اطالعات از طریق سرویس های مبتنی بر 
ابر، استفاده و توجیه ساخت فناوری IIoT را به میزان قابل توجهی 
تغییر داده است. خدمات مبتنی بر ابر ارزان تر با اطالعات بالدرنگ 

S داده های لرزش از یک سنسور روی کمپرسور اصلی
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و بدون وقفه ترکیب شده و امکان استفاده انواع و اقسام امکانات را 
برای شــما ایجاد کرده است. البته در برخی موارد به جای پذیرفتن 
این چالش ها در کنار فعالیت های روزمره مقرون به صرفه اســت که 
با یک سازمان ثالث که تخصص در جمع آوری داده ها، حسگرها و 

نظارت از راه دور دارد همکاری نمایید.
دقت در این امر مهم خواهد بود. شرکت هایی که این فناوری را 
بکار می گیرند باید ارزش اطالعات جمع آوری شده برای کارخانه 
خود را به دقت بسنجند و پاسخ کامل و مفصلی به این سوال داشته 
باشــند "ما قصد داریم با اطالعات جمع آوری شــده برای بهبود 
بهــره وری کارخانه خود چه کار کنیم؟ " فقط به صرف اســتفاده از 
تکنولــوژی بدون آنکه عملکرد آن و نیاز به آن را بدانید اســتفاده 
نکنید. اگر پاسخ روشــنی به سواالت باال ندارید یا از کارهایی که 
می توان انجام داد آگاهی ندارید، با یک متخصص مشورت کنید تا 
به شما کمک کند ابتدا باید ارزش این داده ها را برای کارخانه خود 

درک کنید. 
اولین تالش من در زمینه سنســورها اوایــل دهه 1980 بود. 

در آن روزها بســیاری از ما می دیدیم که یک دســتگاه فوق العاده 
گران قیمت برای ارائه اطالعات بســیار کمــی که هیچ کس از آنها 
استفاده نمی کرد بکار گرفته می شود. تغییر در هزینه و توانایی ها از 
هرآنچه در آن روزها تصور می کردم فراتر رفته است. حسگرهای 
بی ســیم ارزان قیمت همراه با تجزیه وتحلیل و رسانه های ارتباطی 
موجود در کف کارخانه امروزه این فناوری را به ابزاری مناســب 
و مقرون به صرفه تبدیل کرده است که می تواند هزینه های تولید را 

کاهش داده و سودآوری کلی را بهبود بخشد. 
البته، شــما باید در این مورد هوشــمند بوده و مایل باشید که 
نقاط قوت و ضعف شرکت خود را صادقانه درک کنید. با توجه به 
ســال ها تجربه، توصیه ام این است که اعتماد کنید و از نقاط قوت 

شرکت خود استفاده کرده و به نقاط ضعف دیگران کمک کنید.
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