
  
  

  
   به نام خدا  

          
  اتوماسیون هوشمند تا تولید هوشمند

  (اینترنت صنعتی اشیا)
  

  
  

  نویسنده:
Uthayan Elangovan   

  
  
  
  
  
  

  :مترجم

  بابک جواديدکتر 
  



  

  
 اتوماسیون هوشمند تا تولید هوشمند: كتاب عنوان  

       (اینترنت صنعتی اشیا)
                 

 دکتر بابک جوادي:  مولف                    
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
مهدیه مخبري :رویراستا  
 نازنین نصیري:آراييصفحه    
 اول: نوبت چاپ  
 1400: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  490000: قيمت 
 978-622- 218- 428- 5: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
        ٢٢٠٨٥١١١- ٦٦٤١٠٠٤٦تلفن: -١٢٥١پالك  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

www.dibbook.ir  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  .و علمی هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. از طریق سایتهاي 
                                     

 

 Elangovan,Uthayanایالنگوان،اوتایان :سرشناسه
اتوماسیون هوشمند تا تولید پدیدآور: عنوان و نام 

هوشمند(اینترنت صنعتی اشیاء)نویسنده:اوتایان 
  ایالنگوان؛مترجم: بابک جوادي ؛ویراستار:مهدیه مخبري

 1400تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  جدول:مصور،ص 120مشخصات ظاهري:

 978-622-218-428-5شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

 smart automation to smartیادداشت:عنوان اصلی: 
manufacturing  

  internet of thingsاینترنت اشیاء :موضوع
 کاربردهاي صنعتی -اینتنرت اشیاءموضوع: 
 internet of things-industrial applicationsموضوع: 

 مترجم-1360شناسه افزوده:جوادي، بابک،
 TK   8857/5105رده بندي کنگره: 
  678/004رده بندي دیویی:

 7613930شماره کتابشناسی ملی: 
 



 3                                                                                    اول          انقالب صنعتی             فصل  

 

 

 مطالب فهرست

 

 01 .............................................................................................................. خالصه

 01 ..........................................................................................................واژگان کلید

 فصل اول

 11 .................................................................................................. انقالب صنعتی

 01 .................................................................................... (0.1) اول صنعتی انقالب -0-0

 01 .................................................................................... (2.1) دوم صنعتی انقالب -0-2

 01 ................................................................................... (3.1) سوم صنعتی انقالب -0-3

 20 ..................................................................................(4.1) چهارم صنعتی انقالب -0-4

 22 ..................................................................................صنعتی انقالب های خروجی -0-1

 23 ....................................................................................................... خالصه -0-6

 فصل دوم

 20 ................................................................................ (0.4انقالب صنعتی چهارم )

 21 ..................................................................................(4.1) چهارم صنعتی انقالب -2-0

 21 ................................................................................................ افزایشی تولید -2-2

 22 .............................................................................. بعدی سه چاپ از کاربردی مورد -2-3

 22 ....................................................................... دیجیتال )همانند( همزاد و سازی شبیه -2-4

 21 ................................................................................................ افزوده واقعیت -2-1

 31 ........................................................................................... هوشمند های ربات -2-6

 30 .................................................................................... )بالکچین( بلوکی زنجیرۀ -2-1

 30 .................................................................................................... داده کالن -2-2

 32 ..................................................................................................اَبری رایانش -2-1

 33 ............................................................................................... فصل خالصه -2-01

 

 



 مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران  از اتوماسیون هوشمند تا تولید هوشمند                             0

 

 فصل سوم

 30 .................................................................................... (M2Mماشین به ماشین )

 M2M .................................................................................. 36 وکار کسب سناریوی -3-0

 31 ................................................................................ فروش پایانه از کاربردی مورد -3-2

 41 ............................................................................................. وکار کسب چالش -3-3

3-4- M2M 40 ................................................................................. هوانوردی صنعت در 

3-1- M2M مقابل در IOT ........................................................................................ 42 

 M2M .......................................................................... 42 توسط IIOT و IOT تقویت -3-6

 فصل چهارم

 03 ................................................... (IIOTصنعتی اشیا )( / اینترنت IOTاینترنت اشیا )

 44 ............................................................................................... اینترنت انقالب -4-0

 44 ............................................................................. علمی پژوهشگران برای اینترنت -4-2

 41 ...........................................................................رایانه به مندان عالقه برای اینترنت -4-3

 41 ...................................................................................... مردم آحاد برای اینترنت -4-4

 46 ................................................................................................ همراه اینترنت -4-1

 46 .................................................................................................. اشیا اینترنت -4-6

 IOT ......................................................................................... 41 تعاریف از برخی -4-1

 IOT...................................................................................................... 42 چرا -4-2

 IOT ............................................................ 41 از استفاده با منزل روشنایی هوشمند کنترل -4-1

 IOT ................................................... 11 از استفاده با منزل در هوشمند آب بدون کشاورزی -4-01

 14 ........................................................................................ اشیا صنعتی اینترنت -4-00

 IOT ................................. 14 از استفاده با صنعتی های ساختمان در روشنایی و دما هوشمند کنترل-4-02

4-03- IOT مقابل در IIOT ....................................................................................... 16 

 IOT ............................................................................................ 16 های چالش -4-04

 IOT .................................................................................................. 12 فواید -4-01

 12 ............................................................................................... فصل خالصه -4-06

 

 



 5                                                                                    اول          انقالب صنعتی             فصل  

 

 

 فصل پنجم

 IOT ..................................................................................................... 04اشیا در 

 60 ........................................................................................................... اشیا -1-0

 61 .......................................................................... شده دزدیده اههمر تلفن یک یافتن -1-2

 66 ................................................................................................. فصل خالصه -1-3

 فصل ششم

 06 ............................................................... / ارتباطIIOT- HW/SWهای اصلی  مؤلفه

 IIOT ....................................................................................... 62 اصلی های مؤلفه -6-0

 62 .................................................................................................... افزار سخت -6-2

 61 ............................................................................................ استاندارد ابزارهای -6-3

 11 ............................................................................................ افزار نرم اپلیکیشن -6-4

 12 ............................................................................................. ارتباطات فناوری -6-1

 13 ............................................................................................... پردازشگر واحد -6-6

 14 ............................................................................................................ اَبر -6-1

 IIOT ............................................................................................. 11 های پلتفرم -6-2

 16 ................................................................................................. فصل خالصه -6-1

 فصل هفتم

 66 ........................................................................... سازی آن و پیاده IIOTاستراتژی

 IIOT ................................................................................ 12 استراتژیک ریزی برنامه -1-0

 IIOT ...................................................................................... 20 سازی پیاده روش -1-2

 IIOT ............................................................................... 20 اتخاذ مسیر در ها چالش -1-3

 22 ................................................................................................. داده مدیریت -1-4

 23 ...................................... کرد گذاری سرمایه آنها روی باید IIOT سازی پیاده از پیش که عواملی -1-1

 IIOT ....................................................................................... 23 ساختار های الیه -1-6

 IIOT ................................................................................. 26 مناسب پلتفرم انتخاب -1-1

 21 .............................................................................................. سرمایه بازگشت -1-2

 22 ................................................................................................. فصل خالصه -1-1



 مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران  از اتوماسیون هوشمند تا تولید هوشمند                             0

 

 فصل هشتم

 98 ............................................................................. ناب IIOTاتوماسیون فرآیند و 

 11 ............................................................................................. فرآیند اتوماسیون -2-0

 10 .................................................................... تولید صنعت در فرآیند اتوماسیون اهمیت -2-2

 12 ................................................................................... روباتیک فرآیند اتوماسیون -2-3

 13 ................................................................ فرآیند اتوماسیون از ساده کاربردی مورد یک -2-4

 11 .......................................................... کارخانه سطح در فرآیند اتوماسیون از ای ساده مورد -2-1

2-6- IIOT 16 .................................................................................................... ناب 

 IIOT ................................................... 11 طریق از وکار کسب به ناب ارزش افزودن چگونگی -2-1

 010 ................................................................................................ فصل خالصه -2-2

 فصل نهم

 142 ....................................................................... وکار در کسب IIOTمورد کاربردی 

 013 ................................................................................................. اجمالی مرور -1-0

 014 ............................................. ونقل حمل بخش در سرمایه و دارایی هوشمند ردیابی و نظارت -1-2

 014 ............................................................................. الکترونیک دوچرخۀ فرآیند روند -1-3

1-4- IIOT در ابزار هوشمند مدیریت برای FMS ................................................................ 012 

1-1- IIOT 001 .............................................................. کلی کارآیی افزایش و هوشمند تولید در 

 004 ............................................................... خام مواد برای انبار موجودی هوشمند کنترل -1-6

 فصل دهم

 IIOT/IOT ................................................................................ 116مسیر شغلی در 

 

 

 

 

 



 6                                                                                    اول          انقالب صنعتی             فصل  

 

 

 فهرست اشکال
 

 06 ............................................................................. (0.1انقالب صنعتی اول ) -0-0شکل 

 02 ............................................................................. (2.1انقالب صنعتی دوم ) -2-0شکل 

 21 ............................................................................ (3.1عتی سوم )انقالب صن -3-0شکل 

 22 ......................................................................... (4.1انقالب صنعتی چهارم )  -4-0شکل 

 POS ............................................................................... 31مورد کاربردی از  -0-3شکل 

 41 ................................................................... مورد کاربردی از دستگاه خودپرداز -2-3شکل 

 40 ........................................ با استفاده از پایانۀ فروش و دستگاه خودپرداز M2Mجریان  -3-3شکل 

 11 ........................................... ورد کاربردی و ساده از اتوماسیون )خودکار کردن( منزلم -0-4شکل 

 12 ...................................................... مورد کاربردی و ساده از کشاورزی بدون خاک -2-4شکل 

 11 ...................................................... از اتوماسیون دفتر کاری مورد کاربردی و ساده -3-4شکل 

 63 .............................................................................. اشیا در یک تلفن همراه -0-1شکل 

 66 ......................................................................... مورد کاربردی از اشیا به اشیا -2-1شکل 

 IIOT ...................................................................................... 61های  مؤلفه -0-6شکل 

 X ............................................................................................ 21ماتریس  -0-1شکل 

 IIOT ............................................................................... 24های ساختار  الیه -2-1شکل 

 IIOT ............................................................................ 26نقطه  به ساختار نقطه -3-1شکل 

 IIOT .......................................................................................... 21پلتفرم  -4-1شکل 

 14 ................................................................................ اتوماسیون فرآیند تغییر -0-2شکل 

 14 ................................................................................. اتوماسیون جریان کار -2-2شکل 

 MPI ................................................................................ 11واگذاری خودکار  -3-2شکل 

 011 ............................................................ جریان فرآیند کاری یک دوچرخه همبند -0-1شکل 

 011 ................................................... ونقل ردیابی و نظارت هوشمند بر دارایی در حمل -2-1شکل 

 SMT ............................................................................ 000جریان فرآیند خط  -3-1شکل 

 003 ..............................................................از اتوماسیون هوشمند تا تولید هوشمند -4-1شکل 

 001 ................................................................. یان فرآیند تولید الستیک خودروجر -1-1شکل 

file:///C:/Users/dell/Downloads/AUTOMATION%20HOSHMAND%20VIRAST%20(100).docx%23_Toc69778027


 مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران  از اتوماسیون هوشمند تا تولید هوشمند                             9

 

 فهرست جداول

 

 06 ............................................................................ (0.1اول ) یانقالب صنعت -0-0جدول 

 02 ............................................................................ (2.1دوم ) یانقالب صنعت -2-0جدول 

 21 .................................................................... چهارم یانقالب صنعت یدئولوژیا -0-2جدول 

 26 ................................................................................ چهارم یانقالب صنعت -2-2جدول 

 44 ................................................................................ نترنتیا ۀمراحل توسع -0-4جدول 

 13 .................................................... بدون خاک یل کشاورزیوتحل هیپارامترها و تجز -2-4جدول 

 62 ................................................................................................... ایاش -0-1جدول 

 001 ........................................................ یدر حوزه فناور یر شغلیم نقشه مسیترس -0-01جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  مقدمه ناشر
  


	 � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان
	 ��� ا�رات � 	��ا�� � ���ا��  �� ����� 
���
ن ���� د��. ��ا� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 

  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و

نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 

  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 

 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من

  د.ده

و تالش جمعي از همكاران  "دكتر بابك جواديجناب آقاي "كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 

  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 



 مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران  از اتوماسیون هوشمند تا تولید هوشمند                             14

 

 خالصه

وجودآمدن  ، باعث به0خصوص در زمینۀ اینترنت صنعتی اشیا آوری مدرن و انقالب صنعتی چهارم، به یش فنپیدا

 تغییرات زیادی در صنعت تولید شده است. موضوع این کتاب، رشد کارخانۀ هوشمند است.

ینترنت متصل کنیم. در حال حاضر، تعداد اقالم و اشیایی که به ا زندگی می 2ما در یک جهان هوشمند و همبند

هستند، از تعداد مردم جهان، باالتر است و تا پایان دهۀ کنونی در حال افزایش سرعت اتصال به تعداد متعددی از 

، برای تولیدکنندگان پیامدی عظیم «اینترنت اشیا»ابزارهای به هم مرتبط هستیم. این مفهوم در حال ظهور، یعنی 

وکار کنند و بار دیگر در زمینۀ  غییر و تحول در روندهای کنونی کسبرا در بردارد؛ چراکه آنان باید شروع به ت

رسانی در خصوص محصوالت هوشمند و به هم مرتبط در این عصر  چگونگی خلق/تولید، عملیات و خدمات

 (، از پایه و اساس بیاندیشند.4.1صنعتی چهارم )

اشیاست. نویسنده در خصوص این انقالب، المعارف یک جلدی دربارۀ اینترنت صنعتی این کتاب عمالً یک دایره

کند. از دیگر  کاربردی آن، صحبت می -درنگ و مورد تجاری وکار بی ، برنامه کاربری کسبM2Mای  ارتباط داده

 IIoTسازی  منظور برخورد اولیه با این موضوع به همراه بررسی کامل پیاده آوری به نیاز فن شده، پیشمباحث مطرح

منظور افزایش کارآیی است و سرانجام،  دی هوشمند با تمرکز بر بهبود فرآیندهای کنونی بهبرای رسیدن به تولی

 رساند. نویسنده بحث خود را با درنظرگرفتن و بررسی مشاغل در اتوماسیون صنعتی به پایان می

 کلید واژگان

؛ اتوماسیون فرآیند؛ اثربخشی 4د؛ اتوماسیون هوشمن3؛ اینترنت صنعتی اشیا؛ اینترنت اشیا؛ تولید هوشمند4.1انقالب 

 1(؛ انقالب صنعتیM2Mبینی؛ ماشین به ماشین ) وتحلیل پیش فرآیند؛ تجزیه
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