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كلمات استهاللية
العديد من التقنيات المعطلة تجعل هذا التحول ممكنًا اآلن في مجال السعة الحاسوبية:
ظهور السحابة المعلوماتية والبيانات الضخمة وبلوك تشين ،واالتصال بإنترنت
األشياء ( ،)IoTوالتحليالت المتقدمة مع التعلم اآللي والذكاء االصطناعي ،والتفاعل
بين اإلنسان واآللة مع التقنيات المتنقلة والتقنيات التي يمكن ارتداؤها ،والواقع المعزز
واالفتراضي أو الواجهة الوسيطة بين اإلنسان واآللة بالخصائص المعرفية ،والتحول
من الرقمية إلى المادية مع الروبوتات المتقدمة أو الطباعة ثالثية األبعاد.

أوبير الالن

مهندس متميز بشركة IBM
المدير الفني للقطاع الصناعي ألوروبا
عضو بأكاديمية  IBMللتكنولوجيا

يسعدني أن أكتب الكلمة االستهاللية لإلصدار األول عن الصناعة  4٬0والتصنيع
بالخصائص المعرفية :أنماط البنية ،وحاالت االستخدام ،وحلول ®.IBM
يُشار إلى الصناعة  4٬0بصورة عامة على أنها الثورة الصناعية الرابعة .وهناك منظور
آخر للنظر إليها على أنها تحول للعالم الصناعي بسبب الثورة الرقمية العالمية التي أثَّرت
بالفعل على الكثير من الصناعات األخرى.
وفقًا لدراسة أُجريت عام  2015لمؤسسة ( McKinseyالصناعة  :4٬0كيفية توجيه
التحويل الرقمي للقطاع الصناعي) ،ظهرت القيمة الناشئة في معظمها في الثورات
الصناعية السابقة عن ترقية أصول التصنيع .تَعِد هذه الثورة الجديدة بإتاحة المكاسب
اإلنتاجية ونماذج األعمال الجديدة؛ من خالل تعريف التقنيات ال ُم ِ ّ
عطلة في المجال الصناعي
غير المرتبط بالترقيات الكبرى لآلالت.
تكمن القيمة في تحقيق الحالة المثلى الشاملة "لمؤشر الترابط الرقمي"؛ وهو تحسين
استخدام المعلومات واستبعاد أوجه القصور الناتجة عن فقدان المعلومات على واجهات
الوظائف ،والمواقع ،والشركات.
لتحقيق هذا ،ينبغي علينا أن نجمع العالم اإللكتروني للتقنيات الرقمية بالعالم المادي للتقنيات
الصناعية التشغيلية؛ عبر الموارد والشركات التي تشارك النتائج عبر سلسلة القيم وضمان
التكامل مع أصول اإلنتاج المادية.
تقدم الصناعة  4٬0مفاهيم جديدة؛ مثل :مؤشرات الترابط الرقمي من أجل ضمان فاعلية
المعلومات من التصميم األولي للمنتج وصوالً حتى نهاية عمر التشغيل االفتراضي
وإعادة التدوير من أجل تحويل عناصر البيانات المشتتة إلى أصول متسقة وغير ملموسة،
و"األنظمة المادية اإللكترونية" من أجل تمكين األنظمة والعمليات الالمركزية التي يتم
التحكم فيها ذاتيًّا.

جون كون

زميل بشركة  ،IBMقسم أبحاث IBM

أوصي بشدة بقراءة هذه الوثيقة التي كتبها سيرج بونود ،وكريستوف ديدييه،
وأرندت كولر عن الصناعة  .4٬0إنها تمثل أوجز وأشمل تعريف قرأته للصناعة .4٬0
إنها تنقل القارئ سريعًا من المفهوم إلى التنفيذ مع إضافة نصيحة عملية عن كيفية
خوض هذه الرحلة.
حاالت االستخدام راسخة جدًّا ،وتنقل القارئ من حيز اإلنتاج -حيث اآلالت الصناعية
ووحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ( -)PLCبفضل الحلول المتقدمة في السحابة
المعلوماتية التي تؤثر على األعمال .الكثير من التصورات الجيدة موصوفة بصورة
واضحة ،ومبينة بأمثلة مع العمالء .سيحظى القارئ بقراءة جيدة جدًّا .أقدم التهنئة
لسيرج ،وكريستوف ،وأرندت على كتابة هذه الوثيقة!

03

04

الصناعة  4٬0والتصنيع بالخصائص المعرفية

مقدمة
طالما كانت زيادة إنتاجية أنظمة اإلنتاج في قلب تركيز جميع الثورات الصناعية .وأضافت
الثورة الصناعية الرابعة زيادة ً في اإلنتاجية في ك ٍل من أنظمة اإلنتاج واإلدارة.
منظور تجاري -هو توفير القدرة على تصنيع منتجات
هدف الثورة الصناعية الرابعة -من
ٍ
بمواصفات مخصصة بتكلفة إجمالية .لتحقيق هذا الهدف ،من الضروري إعادة النظر
في أدوات اإلنتاج ،وإدخال المزيد من األتمتة واإلنتاجية إلى المصانع ،بل وتحسين نمط
التعاون أيضًا بين سلسة اإلمداد ،والهندسة ،والمبيعات ،والعمليات.
من منظور  ،IBMندخل حاليًّا الثورة الصناعية الرابعة ،أو حقبة التصنيع بالخصائص
المعرفية ،وهي مختلفة كليًّا عن كل ما جاء مسبقًا.
صا جديدة لتحقيق مستويات اإلنتاجية والتخصص
يخلق التحول الرقمي لعمليات اإلنتاج فر ً
لم تكن ممكنة مسبقًا.

من أجل تمهيد الطريق حقًّا للتقدم نحو الصناعة  4٬0وما يليها ،يجب أن يتطور التصنيع
إلى مفهوم المصنع الرقمي المستند إلى تكنولوجيا المعلومات()IT؛ إلى التصنيع
بالخصائص المعرفية .يجب أن يم ّكِن التصنيع اإلمكانات المعرفية داخل المصنع ،وخاصةً
حول مسألتين رئيسيتين :تصورات جودة اإلنتاج ،وتحقيق الحالة المثلى لإلنتاج.
تحويل الصناعة وتحسينها من خالل تصورات جودة اإلنتاج وتحقيق الحالة المثلى لإلنتاج،
يتحققان عبر مفهوم منصة إنترنت األشياء للتطبيقات الصناعية ( .)IIoTستحاول هذه
الوثيقة شرح مبادئ منصة إنترنت األشياء للتطبيقات الصناعية ( ،)IIoTباإلضافة إلى
استكشاف حاالت االستخدام.

مفهوم منصة إنترنت األشياء للتطبيقات
الصناعية ()IIoT

اﻟﺧط اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺛورات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻷوﻟﻰ

ستجد الحوسبة التقليدية صعوبات بالغة كي تواكب التدفق الهائل للبيانات وتعقيدات
التحليالت .يجب أن تتزود الحوسبة بالخصائص المعرفية؛ من أجل معالجة البيانات
وتحليلها وتحسينها على مستوى حيز اإلنتاج.

تنوع التصنيع في حيز اإلنتاج
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

۱۸۰۰

۱۹۰۰

اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ ،اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ،طﺎﻗﺔ اﻟﺑﺧﺎر

اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ،ﺧط اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ،
اﻟﻛﮭرﺑﺎء

اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
۲۰۰۰
اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻷﺗﻣﺗﺔ

اﻟراﺑﻌﺔ
اﻟﯾوم
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

الشكل  :1الخط الزمني للثورات الصناعية.

تغير البيانات ،واألهم من ذلك التحليالت ،الطريقة التي نرى بها اآلالت ،والمعالجات،
عرف األنماط
والمنتجات ،والعمليات .التحليالت بجانب نُ ُهج البيانات الضخمة يمكن أن ت ُ ِ ّ
في البيانات ،وتكشف السلوكيات النموذجية للمعدات ،وتتنبأ بحاالت التوقف عن العمل
أو المشكالت المتعلقة بجودة المنتجات.
هذه اإلمكانات -المعروفة باسم الصيانة الوقائية والجودة ،والتي تتيحها تقنيات الصناعة
نظرا إلى أن هناك الكثير من الشركات
 -4٬0لها مكانة مهمة بين إستراتيجيات الشركاتً .
والمعدات ُمزودَّة بإنترنت األشياء ( )IoTواألجهزة المتصلة ،سيستمر تجميع البيانات.

تضم الكثير من المصانع مجموعة واسعة من المعدات ،والمخططات ،والعمليات وتضم
أجهزة ً ووحدات استشعار وأنظمة وتطبيقات قديمة تمتد لعقو ٍد وأجيا ٍل متعددة.
باإلضافة إلى ذلك ،ربما تعتمد الكثير منها على مزودين مختلفين للتكنولوجيا التشغيلية
( )OTلآلالت ،وخطوط المعدات ،وتكنولوجيا الروبوتات .يتألف المصنع بصورة رئيسية
من آالت تعمل بالتكنولوجيا التشغيلية ( )OTوخطوط المعدات والروبوتات غير المتصلة
بصورة دائمة بشبكة تكنولوجيا المعلومات (.)IT
وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ( ،)PLCونظام المراقبة اإلشرافية ،وتحصيل
المعلومات ( ،)SCADAونظام تصنيع التنفيذ ( )MESتنسق عمليات تدفق اإلنتاج،
ولها تاريخ أظهرت فيه إسهامها في مستويات األداء التي يجب تحقيقها.
االتجاه الظاهر على مستوى التصنيع يتمثل في جعل حيز اإلنتاج معتمدًا أكثر وأكثر
على تكنولوجيا المعلومات ( ،)ITوجعل جمع التكنولوجيا التشغيلية ( ،)OTوتكنولوجيا
المعلومات ( )ITواقعًا .ويخلق هذا فرصةً أكبر للوصول إلى بنية عامة مشتركة واحدة
تشمل العديد من األبعاد :المعدات ،والحد ،وحيز اإلنتاج ،والسحابة المعلوماتية.
مؤخرا منصة إنترنت األشياء للتطبيقات الصناعية ( )IIoTعلى
ق هكذا ،ظهرت
ً
في سيا ٍ
أنها مفهوم جديد ومبتكر للتصنيع .تدعم تقنيات -تشمل التحليالت ،والبيانات الضخمة،
ومؤخرا جدًّا الخصائص المعرفية ،ونظام ناشئ عن الذكاء
والمحتوى الخاص بالصناعة،
ً
االصطناعي ( -)AIمنصة إنترنت األشياء للتطبيقات الصناعية (.)IIoT
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تعمل منصة إنترنت األشياء للتطبيقات الصناعية ( )IIoTعلى أنها نظام مركزي لجمع
البيانات ،وتقديم التحليالت ،والكشف عن الخدمات الجديدة لوحدات األعمال التجارية
الداخلية ،والشركاء ،ومشغلو التصنيع .منصة إنترنت األشياء للتطبيقات الصناعية
( )IIoTال ترتبط أبدًا بصورة مباشرة بالمشغلين أو المنتجات أو المعدات ،ولكن
من خالل مستوى اتصال أو ناقل خدمة المنشآت ( .)PSBسيتم استئناف مناقشة هذا
الموضوع الحقًا في الوثيقة.

الرسم التوضيحي لسياق النظام
يبين الرسم التوضيحي أدناه لسياق النظام اعتماديات منصة إنترنت األشياء للتطبيقات
الصناعية ( )IIoTمن وجهة نظر عملية تصنيع السيارات التي تضم اللحام ،والتجميع،
وخطوط معدات الطالء .يمكن تطبيقها بسهولة على غيرها من عمليات التصنيع األخرى
إذ أن معظم المفاهيم ذات صلة بأغلب الصناعات.

ﻣدﯾر اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
ﻘررة(
)اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟ ُﻣ ﱠ

ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻟرﺋﯾﺳﯾون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻹﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ )(IIoT

ﻣدﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة

اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻹﺻﻼح
واﻟﺗرﻛﯾب ﺑواﺳطﺔ اﻟﻔﻧﯾﯾن
ﻣدﯾر وﻣﮭﻧدس اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

الشكل  :2العاملون الرئيسيون في عملية التصنيع في النظام البيئي إلنترنت األشياء للتطبيقات الصناعية (.)IIoT

الشخص ومواضع الشكوى
في التصنيع ،توجد أدوار أو معلومات مختلفة تسهم في األداء العام وجودة اإلنتاج.
ترتبط األدوار بمفهوم الشخص .الشخص هو صاحب المصلحة بالنظام (منصة إنترنت
األشياء للتطبيقات الصناعية ( ))IIoTالمسؤول عن ضمان تحقيق مؤشرات األداء
الرئيسية .يمكن العثور على الشخص وجدول مواضع الشكوى بالصفحة التالية.
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اﻟﺷﺧص

اﻟدور

ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﻣواﺿﻊ اﻟﺷﻛوى

ﻣدﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة

· ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ.

· اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌدات ))OEE

· ﻧﻘص اﻷﻓراد ذوي اﻟﻣﮭﺎرات

· اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ

· اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ

· اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺟودة
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻋﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﺟري ﺑﺳﻼﺳﺔ
وﺳرﻋﺔ وﻛﻔﺎءة وأﻣﺎن.

ﻣدﯾر اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
)اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ(

· اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣراﻓﻖ واﻟﺗﺧطﯾط واﻵﻻت
ﺗﺳﯾر ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻛﻔﺎءة وﻣردود.
· وﯾﺷﻣل ھذا اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ،وإدارة
أﻋطﺎل اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ،واﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ،
واﻵﻟﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ(.

· اﻟﺳﻼﻣﺔ

· اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن

· اﻻﺑﺗﻛﺎر

· اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗواﺗرة واﻟﺧطط اﻟﺷﺎﻗﺔ

· اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

· ﺳﮭوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

· اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ

· ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺎح ﻷداء ﻣﮭﺎم اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

· إﺗﻣﺎم اﻟﻣﮭﺎم

· اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف )اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ
ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف(

· ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك،إدارة اﻷﻓراد وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ/اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.

ﻣﮭﻧدس اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
)اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ(

· ﺿﻣﺎن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ.
· ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻛرار ﺗوﻗف اﻟﻣﻌدات ﻋن اﻟﻌﻣل.
· ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑداﺋل.

· اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌدات ))OEE
ﻓﻲ ﻣدة اﻟﺗﺷﻐﯾل

· اﺳﺗﻐراق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص وﻗﺗًﺎ طوﯾﻼً ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

· اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ

· ﻧﻘص ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
· ﺗﺳﺑب اﻹدارة واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣدة ﻓﺗرات
اﻟﺗﻌطل

· ﺗﻘﯾﯾم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻌدات ،ووﺿﻊ
ﺑراﻣﺞ اﺳﺗﺑدال ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠزم اﻷﻣر.

ﻲ
اﻟﻔﻧ ّ

· اﺳﺗﮭﻼك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت داﻋﻣﺔ
ﻟﻠوﻗت

· اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻌدات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.

· ﻣدة اﻷﻧﺷطﺔ

· ﻓﺣص اﻟﻣﻌدات واﻵﻻت واﺧﺗﺑﺎرھﺎ ﺑﺻورة
روﺗﯾﻧﯾﺔ.

· اﻻﻣﺗﺛﺎل

· اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺿﻐط واﻹﺟﮭﺎد
ﻛﺛﯾرا )ﻟﻌﻣ ٍل أﺳرع،
ً
وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة(

· اﻟﺳﻼﻣﺔ

· ﻧﻘص اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص

· اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑﯾﮭﺎت ورﺳﺎﺋل اﻟﺗﺷﻐﯾل ،وﺗﻧﻔﯾذ
اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ،واﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ إطﺎر
إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑروﺗوﻛوﻻت
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.

· ﺗﻌﻘﯾد اﻟوﺛﺎﺋﻖ ﻟدرﺟﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﮭﻣﮭﺎ
· ﻏﯾﺎب ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺧﺑرات

· اﻟﺗوﺛﯾﻖ اﻟواﺿﺢ ﻟﻛ ٍل ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻔﺣص اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻛ ٍل ﻣن
اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت ،واﻹﺟراءات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.

ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

· إﻋداد اﻷدوات وﻣﻌدات اﻹﻧﺗﺎج ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ طﻠﺑﺎت
اﻟﻌﻣل.
· ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌدات ﺑﺄﻣﺎن وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج.

· ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة واﻷداء
· اﻟﺳﻼﻣﺔ

· اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺿﻐط واﻹﺟﮭﺎد
ﻛﺛﯾرا )ﻟﻌﻣ ٍل أﺳرع،
ً
وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة(
· ﻧﻘص اﻟﻣﻌرﻓﺔ
· ﻧﻘص اﻟدﻋم ﻋﻧد وﻗوع اﻟﺣوادث
· ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر

أسواق  IBMالعالمية

بنية التصنيع الحالية
تبين الصورة التالية األسلوب الحالي الذي يتم به تنظيم أنشطة حيز اإلنتاج .لقد شملنا لبنات
المبنى الرئيسية من منظور معماري منطقي.

ﻧظرة ﻣﺑﺳطﺔ ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ أﻧظﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ،ووﺣدات اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ،
وﻧظﺎم اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ وﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت/اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي

اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
)ﻏﯾر ذﻟك(...

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت )اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ(

اﻟﺗطﺑﯾﻖ

إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ
اﻹﻣدادات

إدارة
اﻷﺻول

دﻋم ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻷطراف
اﻷﺧرى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﺎﻣل

اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر
اﻟذﻛﻲ

اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر
اﻟذﻛﻲ

ﺧدﻣﺔ اﻟوﺻول ﻋن ﺑُﻌد

اﻟﺗطﺑﯾﻖ

إدارة
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

اﻟﻣﻧﺷﺄة ۱

اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر
اﻟذﻛﻲ

ﺗﺧطﯾط ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻺﻧﺗﺎج

اﻟﻣﻧﺷﺄة ۲

ﺗﺻور اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت آﻧﯾٍّﺎ

ﺗﺻور اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت آﻧﯾٍّﺎ

ﻧظﺎم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

ﻧظﺎم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

SCADA

SCADA

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ۲

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ۱

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ۱
وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ۲

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ۱

اﻟﺿﻐط

إدارة دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ

ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﺎﻣل

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ۱

اﻟﻠﺣﺎم

اﻟدھﺎن

اﻟﺿﻐط

اﻟﻠﺣﺎم

الشكل  :3نظرة مبسطة للمصنع استنادًا إلى أنظمة تنفيذ التصنيع ( ،)MESووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ( ،)PLCومراقبة المعلومات والتحكم فيها واكتسابها (.)SCADA

اﻟدھﺎن

اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر
اﻟذﻛﻲ
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الصناعة  4٬0والتصنيع بالخصائص المعرفية

جميع المنشآت ُمج َّهزة بخطوط التصنيع والتجميع من مزودين مختلفين للتكنولوجيا
التشغيلية ( .)OTيتألف الخط من مجموعة من المحطات التي تتكون من روبوتات،
وسلسلة من األجهزة ،واآلالت .ينفذ المشغلون المهام المحددة سلفًا ،والمتسلسلة التي تُش َّكل
عادة ً من خالل التعليمات المكتوبة استنادًا إلى أشكال الوثائق التقليدية.

تتكون إدارة األصول من األنشطة والممارسات ال ُمستخدمة لتتبع عمل أصول الشركة،
واستخدام تلك األصول بفعالية من أجل كسب القيمة .تساعد إدارة األصول في التعرف
على العمل الالزم ألصول معينة وتحديد أولويتها؛ وذلك ليس فقط لعائد االستثمار ()ROI
لألصل ،ولكن لتحليل الفرص األخرى ،والتنسيق بصورة إستراتيجية مع العمل عليها.

وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ( ،)PLCأو وحدة التحكم القابلة للبرمجة ،هي جهاز
قوى و ُمعدَّل للتحكم في عمليات التصنيع؛ مثل خطوط التجميع
كمبيوتر رقمي صناعي ُم َّ
أو األجهزة اآللية أو أي نشاط يتطلب مراقبة عالية الموثوقية ،وتسهيل البرمجة ،وتشخيص
تعطل العمليات.

إدارة الصيانة هي استخدام برنامج كمبيوتر ذكي؛ لتتبع موارد عملك بشك ٍل أفضل (مثل:
العمالة ،والمواد ،والمعدات) .يضمن استخدام نظام إدارة الصيانة المحوسبة ()CMMS
إلدارة الصيانة أن معدات شركتك ستظل دائ ًما في أفضل حالة عمل ،وبالتالي منع عملية
اإلصالح غير المتوقعة ،ووقت تعطل التشغيل.

يشير نظام المراقبة اإلشرافية وتحصيل المعلومات ( )SCADAإلى أنظمة التحكم
الصناعي ( )ICSsالتي ت ُ َّ
وظف للتحكم في المعدات أو منشأة في قطاعات -مثل :الماء،
والتحكم في النفايات ،واالتصاالت ،والطاقة ،والنقل ،وتكرير النفط والغاز -وتتبعها .نظام
المراقبة اإلشرافية وتحصيل المعلومات ( )SCADAهو نظام حاسوبي يُستخدم لجمع
البيانات آنيًّا ،وتحليلها ،وتقديمها إلى المشغلين .باإلضافة إلى ذلك ،يمكنه أحيانًا أن يعيد
التحكم في المعدات .يُرسل نظام المراقبة اإلشرافية وتحصيل المعلومات ()SCADA
إخطارات؛ من خالل إصدار أجهزة اإلنذار إذا تطورت الحاالت إلى سيناريوهات خطرة.

في حين أن إدارة الصيانة وإدارة األصول مختلفة من الناحية الفنية ،إال أنها ال تزال
مترابطة وتسير معًا بصورة جيدة .تساعد إدارة الصيانة في إرشاد األداء المادي لمعدات
الصيانة وأنشطتها بفاعلية ،بينما تساعد إدارة األصول في تحليل جميع البيانات للعمل
الالزم إجراؤه على األصول نفسها.

أنظمة تنفيذ الصناعة ( )MESsهي أنظمة محوسبة تُستخدم في التصنيع؛ لتتبع تحويل
المواد الخام إلى منتجات نهائية وتوثيقها .تقدم أنظمة تنفيذ الصناعة ( )MESsالمعلومات
التي تساعد صناع القرار في مجال التصنيع على فهم كيف يمكن تحقيق الحالة المثلى
للظروف الحالية في حيز اإلنتاج من أجل تحسين الناتج.

اعتماد إنترنت األشياء ( )IoTلعملية التصنيع من خالل
الخطوات المنطقية لتدرج القيمة

تستطيع بعض أنظمة تنفيذ الصناعة ( )MESsالعمل آنيًّا؛ من أجل تمكين التحكم في
العناصر المتعددة لعملية اإلنتاج (مثل :المدخالت ،والعاملين ،واآلالت ،وخدمات الدعم).
توفر شركات مثل  ،Dassault Systemsو ،SAPو ،Siemensو ABBبعض
أنظمة تنفيذ الصناعة ( )MESsالشهيرة.
تصور البيانات آنيًّا ،هو عنصر يمكنه جمع البيانات األولية ،وبيانات القياس عن بُعد،
وإجراء معالجة البيانات ،وتصور حجم كبير من بيانات السالسل الوقتية من مصادر
متعددة لألفراد واألنظمة عبر جميع العمليات؛ من خالل المختصرات البيانية والبديهية.
يمكن لعنصر تصور بيانات األداء االتصال بالكثير من الواجهات ،وجمع البيانات من
تنسيقات أو بروتوكوالت متعددة .يمكن أن يكون مستندًا إلى ك ٍّل من السالسل الزمنية
واألحداث ،ويشمل ذلك أنظمة متعددة؛ مثل وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (،)PLC
ونظام المراقبة اإلشرافية ،وتحصيل المعلومات ( ،)SCADAوالبوابات ،واألجهزة،
ووحدات االستشعار.
وعلى غرار نظام المراقبة اإلشرافية وتحصيل المعلومات ( ،)SCADAونظام تنفيذ
الصناعة ( ،)MESعنصر تصور البيانات آنيًّا يساعد المشغلين في االنتقال من صناعة
القرارات القائمة على رد الفعل؛ إلى صناعة القرارات االستباقية .تقدم شركات مثل
 OSIsoftأو  Wonderwareبعض العناصر المعروفة في تلك المنطقة.

تفترض عملية التحويل الرقمي للتصنيع من خالل منصة إنترنت األشياء للتطبيقات
الصناعية ( ،)IIoTأنه يجب تغطية أربع خطوات منطقية؛ من خالل خريطة طريق
مناسبة التوقيت ،ومتسلسلة من أجل ضمان القيمة.
•جمع البيانات :يمكن أن تأتي البيانات من أنظمة مثل إدارة أصول المؤسسات (،)EAM
وتخطيط موارد المؤسسات ( ،)ERPونظام تنفيذ الصناعة (( .)MESستوضح هذه
الوثيقة إدارة أصول المؤسسات ( )EAMبتفصي ٍل أكبر في األقسام الالحقة) .كما يمكن
أن تأتي مباشرة ً من المعدات/الروبوتات/وحدات االستشعار.
•تصور النمط :يمكن إجراء هذا من خالل لوحات المعلومات ،وواجهة المستخدم،
وغيرها من التمثيالت األخرى لالطالع على البيانات.
•وضع رؤية مدفوعة بالتحليالت :يمكن أن يشمل هذا التحليالت االستباقية ،والتحليالت
التوجيهية ،ونماذج التحليالت المعنية بالصناعة.
•الخصائص المعرفية :تشمل هذه طرقًا جديدة لمعالجة المعلومات غير ال ُمنظ َّمة؛ بما في
ذلك الصور ،ومقاطع الفيديو ،والصوت ،وكذلك خوارزميات التعلم اآللي.

أسواق  IBMالعالمية

ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﯾﻖ ذات اﻟﺧطوات اﻷرﺑﻌﺔ.

٤ ۳ ۲ ۱
ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

اﻟﺗﻘدم إﻟﻰ
اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت
واﻟﺗﺣوﯾل اﻟرﻗﻣﻲ

ﺗﺻور اﻷﻧﻣﺎط

• ﺗﺟﮭﯾز ﻣﻌداﺗك/أﺻوﻟك ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

• ﺗﺻور ﺑﯾﺎﻧﺎﺗك ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟداﻟﺔ

• ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻣﺳﺑﻘًﺎ

• اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻣﺎط

• اﻛﺗﺳﺎب ﺗﺻورات ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،
وإﻧﺗﺎج اﻟﻧﻣﺎذج ،وﺗوﻗﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺎت

ﺑث اﻟﻣﻌرﻓﺔ

• ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﻣﺎذج ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم اﻵﻟﻲ
اﻟﻣﻌرﻓﻲ
• اﺳﺗﺧدام اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻻﻧﺧراط

• ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

• اﻟﺑﻧﺎء ﻣﻊ ®Bluemix

اﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﺿروري

اﻟﻘﯾﻣﺔ

اﻟرؤﯾﺔ

الشكل  :4خريطة الطريقة ذات الخطوات األربعة.

الفوائد المتوقعة من خريطة الطريقة ذات الخطوات األربعة هي كما يلي:
•مكاسب اإلنتاجية :يقود هذا النهج إلى ناتج وفعالية أكبر ،واستبعاد األنشطة التي
ال تضيف قيمة.
•منع التوقف عن العمل :كما تؤدي خريطة الطريقة أيضًا إلى تحقيق أعلى فاعلية كلية
للمعدات ()OEE؛ مما يؤدي إلى تجنب إعادة العمل ،والنفايات ،واالنقطاعات ،ورداءة
نوعية المنتجات.
•المرونة :تشمل الفوائد األخرى إخفاء التعقيد ،وتقليل جهود التكوين وإعادة التكوين،
والقدرة على التوصيل واإلنتاج ،وتجنب الفجوات التكنولوجية.

تمديد بنية التصنيع الحالية بنهج ثالثي الفئات،
ومقسم لمستويات
في الصناعات التحويلية والصناعة  ،4٬0تتمثل أفضل الممارسات في اعتماد بنية
موزعة ثالثية الطبقات .يأخذ النموذج الجيد للبنيات في االعتبار متطلبات االستقاللية
واالكتفاء الذاتي لكل موقع إنتاج ،ويوازن بين عبء العمل بين المستويات المختلفة
(الحد ،والمنشأة ،والمؤسسة).
للوصول إلى نموذج بنية جيد في الحل ،يعد حل مشكلة التكامل -على المستويين الرأسي
أمرا رئيسيًّا.
واألفقي كليهماً -
يبين الشكل  5كيف تبدو مشكلة التكامل عادة ً في سياق للتصنيع.
على مستوى الجهاز؛ يتم تخزين المعلومات في مستوى التحكم ،ويمكن الوصول إليها
من خالل مجموعة متنوعة من البروتوكوالت المعنية بالصناعة (مثل :تخطيط العمليات
والتحكم فيها ( ،)OPCوالبنية الموحدة لتخطيط العمليات والتحكم فيها (،)OPC-UA
واالنزالق ،وشبكة أتمتة المباني ومراقبتها ( ،)BACnetوناقل مجال العمليات
( ،)Profibusوإيثرنت-بروتوكول  ،)IPويمكن أيضًا تضمينها في أنظمة الملفات
أو قواعد بيانات اإلنتاج.

09

10
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ﺳﻊ ﯾﻌﻣل ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎت :IBM
ﻣﺻﻧﻊ ُﻣو ﱠ
ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ
اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
)ﻏﯾر ذﻟك ﻣن(...

ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت/اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛزي
ﺑروﺗوﻛول
Proxy
HTTPS

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت )اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ(

اﻷﻣن اﻟﺳﯾﺑراﻧﻲ ﻟﻣرﻛز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗﺛﺑﯾت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت/اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

إدارة ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻣدادات

ﻣؤرخ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣوﺣدة

اﻟﺗطﺑﯾﻖ

ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﮭﺎﺗف

إدارة اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

Rest
API
اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر
اﻟذﻛﻲ

اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر
اﻟذﻛﻲ

اﺗﺻﺎل اﻟﺳﺣﺎﺑﺎت
اﻟﺑﯾﻧﻲ
VLAN + IP L3 Isolation
اﻟﻣطور

اﻟﻣﻧﺷﺄة

ﻣؤرخ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

ﺗﻧﺳﯾﻖ إدارة اﻷﺟﮭزة
)ﺣد ﺑواﺑﺔ إﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء(

ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻧظﺎم
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع
واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

ﺗﺻور اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت آﻧﯾٍّﺎ

,WS, SOAP
,REST
HTTP(S), MQ

JDBC, ODBC

MQ TT

ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺳﺗطﯾﻊ IBM
ﺗوﻓﯾرھﺎ أو دﻣﺟﮭﺎ

HTTPS

OPC-UA

ﺣد ﺑواﺑﺔ إﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء
اﻟﺣد

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ۱

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ۲

اﻟﺿﻐط

اﻟﻠﺣﺎم

اﻟﺣد

SCADA

ﺣد ﺑواﺑﺔ إﻧﺗرﻧت
اﻷﺷﯾﺎء )اﻟﺷرﯾك(

الشكل  :5مصنع ُموسَّع يعمل بإمكانات  :IBMنظرة عامة على البنية.

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ ۲

اﻟدھﺎن

اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ

ﺳﺣﺎﺑﺔ IBM
إدارة واﺟﮭﺔ ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ

HTTP/
HTTPS

ﻧظﺎم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

SCADA

MQ TT/
TLS

Rest
API

ﻧﺎﻗل ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷﺂت
MQ TT

ﺷﺑﻛﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣؤ ﱠﻣﻧﺔ

ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر
اﻟذﻛﻲ
اﻟذﻛﻲ

VPN

ﺷﺑﻛﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ أو ﺧدﻣﺔ اﻟوﺻول ﻋن ﺑُﻌد

دﻋم ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻷطراف اﻷﺧرى
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

VPN

إدارة اﻷﺻول

 ،ERPاﻟوﺻول إﻟﻰ
اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻺﻧﺗﺎج

اﻟﺗطﺑﯾﻖ
)ﻣﺳﺗودع ﺑﯾﺎﻧﺎت(...

API management

إدارة دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ

ﻣرﻛز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت/اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

اﻟﺗطﺑﯾﻖ

ﻣﻧﺻﺔ  Watsonﻹﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء

اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑراﻣﺞ
ﺗﺻﻧﯾﻊ إﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء

أسواق  IBMالعالمية

في أغلب الحاالت ،قد تكون هناك حاجة إلى أدوا ٍ
ت جديدة (مثل؛ وحدات االستشعار
الصوتية على الروبوتات ،أو عالمات تحديد الهوية بالترددات الالسلكية على المعدات).
لحل مشكلة التكامل هذه ،أفضل ممارسة هي جمع تكنولوجيا التكامل مع أجهزة الحد/
البوابة من مزودين مختلفين.
ومن ث ّم ،يشير نمط البنية -المحتفظ به والمبين أدناه -حالً يستند إلى ثالثة مستويات:
•مستوى الحدود
•مستوى المنشأة أو المصنع أو حيز اإلنتاج
•مستوى المؤسسة أو الطرف الخلفي
على مستوى المصنع؛ تتمثل الممارسة في تطبيق ناقل خدمة في ك ِّل منشأة ،وغالبًا
ما تُسمى ناقل خدمة المنشآت ( ،)PSBإلدارة األنشطة المحلية واالتصال مع البيئة
المادية (على سبيل المثال ،وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ( ،)PLCونظام
المراقبة اإلشرافية وتحصيل المعلومات ( ،)SCADAوتخطيط العمليات والتحكم
فيها ( ،)OPCوالحدود).
باإلضافة إلى ناقل الخدمة ،نوصي بنشر برامج التحليالت المتضمنة عند مستوى الحدود.
الحدود المادية عبارة عن مربعات (بوابات ،ومحاور ،ومربعات اتصال ،وما إلى ذلك)
تسمح بتوصيل شبكة التكنولوجيا التشغيلية ( )OTبشبكة تكنولوجيا المعلومات (،)IT
وتحويل اإلشارات واألحداث المنبعثة من وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)/
ونظام المراقبة اإلشرافية ،وتحصيل المعلومات ( )SCADAإلى بيانات رقمية مرئية آمنة
على شبكة تكنولوجيا المعلومات (.)IT
على مستوى المؤسسة؛ سيتم نشر التطبيقات المعنية بالمؤسسات أو الصناعة لتلبية
احتياجا ٍ
ت مختلفة (مثل؛ إدارة األصول ،وإدارة الصيانة ،والتحكم في الفاعلية الكلية
للمعدات ،والصيانة الوقائية) .قد تتطلب بعض التطبيقات تثبيت أجزاء محلية من الحل
على مستوى حيز اإلنتاج.
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البنية التحتية لدعم تلك التطبيقات قد يتم دعمها؛ من خالل مجموعة من النماذج السحابية
المختلفة وتكنولوجيا المعلومات ( )ITالمحلية في نموذج مختلط .يجب تحديد مستوى
مبكرا جدَّا في المشروع.
التهجين
ً
ق واسع أنه تسوية وتوازن بين قيود المؤسسات،
يُنظر إلى مستوى التهجين على نطا ٍ
واعتبارات اإلدارة والعمليات ،ومتطلبات السكون واألداء ،وقيود خصوصية البيانات،
دون أن ننسى التكلفة (تكاليف االحتفاظ بالبيانات).

البنية الكاملة الممتدة ذات
الفئات الثالثة
بمجرد نشر البرمجيات الوسيطة لحيز اإلنتاج ،والنظر في األجزاء الفنية ،ستتاح فرصة
جيدة للتركيز على أجزاء األعمال المتعلقة بالحل.
تتحقق عناصر األعمال من خالل تطبيقات محددة تسهم في إحداث تحسينات في اإلنتاجية،
وزيادة في وقت التشغيل ،وتقليل وقت التوقف عن العمل ،وتعزيز المرونة من أجل إعادة
تهيئة معدات حيز اإلنتاج ديناميكيًّا.
توفر مجموعة حلول  IBMإلدارة أصول المؤسسات ( )EAMلألعمال التجارية
تصورات لتحقيق الحالة المثلى لعمليات اإلنتاج وتحسين جودة اإلنتاج .الهدف من هذه
الحلول هو تقليل المخاطر ،وخفض التكاليف ،وتحسين الفاعلية؛ من خالل إضافة قوة
التحليالت ،وإنترنت األشياء ( ،)IoTوالذكاء االصطناعي ( )AIإلى العمليات الصناعية.
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فاعلية وكفاءة ،تجمع  IBMالبيانات الصوتية مع التعلم اآللي وتكنولوجيا الذكاء
االصطناعي ( .)AIمن خالل حل يُسمى IBM Acoustic Insights
(التصورات الصوتية) ،نستخدم خوارزميات الذكاء االصطناعي ()AI؛ للتعرف
على األصوات آنيًّا ،وللكشف المبكر عن تردي المعدات.
–تحقيق الحالة المثلى لإلنتاج :يساعد استخدام التحليالت المتقدمة والذكاء االصطناعي
( )AIفي تحقيق الحالة المثلى لعمليات اإلنتاج .عندما يتم تزويد المصانع من خالل
إنترنت األشياء ( ،)IoTتزداد البيانات المتاحة .يمكن للمشغلين في المصانع الرقمية
استخدام تصورات البيانات؛ لتحديد خسائر اإلنتاج المحتملة ،والعمل على تحقيق
التوازن بين الجودة والتكلفة والناتج.
تعرف على المزيد هنا.
َّ
•	 إدارة أصول المؤسسات األساسية ()EAM
•	

تشير إدارة أصول المؤسسات األساسية ( )EAMإلى جمع البرامج
واألنظمة والخدمات التي تستخدمها منظمةٌ ما للتحكم في مواردها المادية
والتكنولوجية والبشرية ،والوصول بها إلى حالتها المثلى عبر وحدات
األعمال التجارية والمواقع الجغرافية .إننا نجمع هذه اإلمكانيات معًا
في حل يُسمى ®.Maximo

تعرف على المزيد عن حلول  IBMإلدارة أصول المؤسسات ()EAM
من هنا.
•	 إدارة أداء األصول
•	

بدور مهم في تحسين عمليات تشغيل المعدات.
تضطلع إدارة أداء األصول
ٍ
في هذا النطاق ،تقدم  IBMالحلول التالية:
•	

® IBM Maximoإلدارة أداء األصول (Asset – )APM
( Health Insightsالتصورات الصحية لألصول)

• IBM Maximoإلدارة أداء األصول (Predictive – )APM
( Maintenance Insightsتصورات الصيانة الوقائية)
• IBM Maximoإلدارة أداء األصول (Equipment – )APM
( Maintenance Assistantمساعد صيانة المعدات)
تعرف على المزيد عن حلول  IBMإلدارة أداء األصول من هنا
ً
حلول لكل نطاق:
تغطي مجموعة البرامج مجالين مكملين ،وتوفر IBM
–تصورات جودة اإلنتاج :تستطيع حلول  IBMتحسين جودة اإلنتاج؛ من خالل الكشف
عن أصغر العيوب بشك ٍل أسرع وأكثر دقةً .كما يمكنها أيضًا تقليل االعتماد على
عمليات الفحص اليدوي ،وتحديد عيوب الجودة في أسرع وقت ،واالستجابة آنيًّا.
تعرف على المزيد هنا.
َّ
لتحسين جودة المنتج والعمليات ،وللكشف عن مشكالت الجودة كذلك بشك ٍل أسرع،
ولتقليل اإلنذارات الكاذبة المكلفة ،تقدم  IBMإنذارات موثوقة يمكنك العمل
اعتمادًا عليها بسرعة ،باستخدام نقاط بيانات أقل بكثير .من خالل حل يسمى
( IBM Prescriptive Quality on Cloudالجودة التوجيهية على السحابة
المعلوماتية) ،نستخدم التحليالت التوجيهية لتحسين جودة عمليات التصنيع ،والمواد،
والعناصر ،والمنتجات.
˚يمكن لشركة  IBMأن تضيف قوة الذكاء االصطناعي ( )AIإلى خط الفحص
لديك لتحديد العيوب المرئية بشك ٍل أسرع ،وتحديد نقاط الفشل بدقة؛ حتى تتمكن
من التحسين المستمر مع مرور الوقت .من خالل حل يُسمى IBM Visual
( Insightsالتصورات المرئية) ،نسخر التعلم اآللي ،ومعالجة الحدود ،والتقاط
الصور ،والخبرات البشرية؛ لتحويل الفحص البصري ،وتقليل تكاليف اإلنتاج.
˚للتعرف على عيوب الجودة ،وأعطال المعدات ،والكشف عنها بشك ٍل أكثر

•	 تحقيق الحالة المثلى للمخزون بنظام الصيانة واإلصالح والعمليات ()MRO
•	

تحقيق الحالة المثلى للمخزون بنظام الصيانة واإلصالح والعمليات
( )MROلديك ،يمكن أن يساعد بصورةٍ كبيرة في تخفيض التكاليف
المتعلقة بالمخزون ،وفي تقليل وقت توقف األصول عن العمل .يُسمى حل
 IBMللصيانة واإلصالح والعمليات )IBM Maximo MRO (MRO
( Inventory Optimizationتحقيق الحالة المثلى للمخزون بنظام
الصيانة واإلصالح والعمليات).

تعرف على المزيد عنها هنا.
َّ

اعتبارات أخرى ،وتقديم نصيحة بشأن كل لبنة بناء
بنا ًء على تجربتنا وأبحاثنا ،إليك رؤى أخرى وأفضل الممارسات:
•ناقل خدمات المنشآت ( :)ESBناقل خدمات المنشآت ( )ESBهو لبنة بناء مهمة جدَّا
تراقب عمليات السير ،وتنسقها ،وتحكمها داخل المنشأة ،بل وبين المؤسسة والمنشأة
عنصرا مه ًما لمستوى التكامل عبر المنشأة وأنظمة المؤسسات،
أيضًا .عادة ً ما يكون هذا
ً
باإلضافة إلى العمليات والبشر ،ويوفر توجيه للمعلومات ،والتحويل ،والوساطة،

أسواق  IBMالعالمية

محول
والتهيئة ،وسير العمل .من المتوقع أن يوفر ناقل خدمة المنشآت ( )PSBالفعال ّ ِ
التكنولوجيا التشغيلية/تكنولوجيا المعلومات ( ،)OT/ITوإمكانيات البوابة لتنفيذ الفعالية،
والتكامل ،والمنطق ،والتجميع ،والتخطيط مع تهيئة خارجية قائمة على القواعد.
يسمح ناقل خدمة المنشآت ( )PSBمن IBM Integration Bus( IBM
( )and Manufacturing Packناقل التكامل وحزمة التصنيع من )IBM
بتصفية البيانات ،وعمليات الحوسبة ،والتجميع ،والضغط ،والتحضير أثناء النقل
لمعالجة إضافية .يجب نشر ناقل خدمة المنشآت ( )PSBفي المراحل المبكرة جدَّا
من المشروع ،ومن ث َّم يجب اعتباره شر ً
طا أساسيًّا قويًّا قبل نشر تصور البيانات،
والتحليالت ،والتطبيقات المعرفية.
• ناقل خدمات المؤسسات ( :)ESBغالبًا ما يتم استخدام ناقل خدمات المؤسسات
( )ESBتلقائيًّا؛ للتحكم في عمليات تدفق عمليات التصنيع بين المنشآت وتكنولوجيا
المعلومات ( )ITالمركزية .من منظور الوظائف؛ ناقل خدمات المؤسسات ()ESB
له نفس دور ناقل خدمة المنشآت ( ،)PSBويمكن دعمه بنفس نوع الحل.
•منصة إنترنت األشياء ( :)IoTستمكن منصة إنترنت األشياء ( )IoTالمستضافة في
™ IBM Cloudمن إنشاء مستودعات للبيانات بتكاليف أقل ،وإنشاء لوحات معلومات
صناعية جديدة ،ودمج النماذج التحليلية للعميل ،وإدارة دورة حياة واجهة برمجة
التطبيقات ( ،)APIوكشف البيانات لشركاء خارجيين .يمكن تغذية المنصة من مصادر
مختلفة للبيانات ،مثل مستودعات البيانات ،أو تطبيقات الطرف الخلفي ،أو الشركاء ،أو
مزودي الخدمات السحابية اآلخرين (مثل .)Azure
•تحليالت الحد :قد يكون من المناسب نشر الخدمات على الحد ،حيث سيتأثر أداء
العملية ،وتقييم الحدث في السحابة المعلوماتية ،وإرجاع إجراء إلى خلية الحد/العمل.
نستخدم خدمات التسجيل التحليلي المنشورة على الحد ،عندما يكون لدينا تواتر كبير
جدَّا من األحداث التي تتدفق من خلية إنتاج ،ومن الضروري تقييم التشوهات بسرعة
لبدء اعتراض عيب محتمل ،وإزالته من الخط .سنستخدم أيضًا إحدى خدمات الحد
في تسجيل الصور المرئية وتصنيفها ،خاصةً عند فحص العناصر بسرع ٍة عالية
(على سبيل المثال ،عندما يكون تحديد العيوب حرج زمنيًّا) .سننظر أيضًا في استخدام
خدمات الحد ،عند تجميع أو تصفية كميات كبيرة من بيانات القياس عن بُعد ،التي
يمكن دمجها في حد ٍ
ث أصغر .سيتم ذلك لتقليل حمل الشبكة ،ولتقليل تكلفة نقل كميات
كبيرة من البيانات .يعد حل الفحص البصري وخدمات التسجيل التحليلي تطبيقًا اعتياديًا
عام ،يجب أن يكون
لألعمال التجارية ومن شأنه أن يستفيد من إمكانيات الحد .بشكل ٍ
ً
مركزا على تأسيس الخدمة التي ستدعم بشك ٍل أفضل عقدة حسابية منتشرة على
التفكير
الحد .هناك العديد من التقنيات المحتملة (مثل مجموعة تطوير المنتجات (،)SDK
ومحرك التنفيذ) في السوق لتنفيذ تحليالت متطورة.
•نظام تنفيذ صناعة ( )MESمحلي :في الكثير من الحاالت ،يتوفر هذا العنصر بالفعل
لجدولة اإلنتاج ،وتحقيق الحالة المثلى له .غالبًا ما يُعد افتراضًا عامالً أثناء مشروع
التكامل ،ويجب أن يكون جز ًءا من الحل النهائي .من المحتمل أن يكون نظام تنفيذ
الصناعة ( ،)MESأو تطبيق صيانة المنشآت متصالً بناقل خدمة المنشآت (.)PSB
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يساعد ناقل خدمة المنشآت ( )PSBفي تقليل مستوى اقتران البنية العامة؛ من خالل
إدارة تحويل تدفق البيانات والترابط البيني للبروتوكوالت .بشك ٍل عام ،هناك حالة واحدة
من نظام تنفيذ الصناعة ( )MESعلى المستوى المركزي لتكنولوجيا المعلومات ()IT
تتمثل في أنها تُعِد أوامر الدُفعات المجدولة لجميع المنشآت .يمكن أن تكون مماثلة
لنظيرتها عند مستوى حيز اإلنتاج أو مستوى مختلف؛ مما يعزز الحاجة إلى نشر
مستوى اتصال لتقليل االقتران ،والتحكم في التدفقات ،ومراقبتها بين مستوى المؤسسة
ومستوى المنشأة.
•تطبيقات الصناعة (مثل ،الفحص البصري ،والتصورات السمعية ،ومساعد الذكاء
االصطناعي ( )AIوما إلى ذلك) :هذه أمثلة على تطبيقات الصناعة المتضمنة
في مجموعة حلول  IBMإلنترنت األشياء ( )IoTوحلول ™ Watsonللذكاء
االصطناعي ( )AIلألعمال الصناعية .هذه التطبيقات مبينة في قسم الصناعة
 4٬0من هذه الوثيقة.
•الفاعلية الكلية للمعدات ( :)OEEهذا العنصر مهم جدَّا .إنها تتصدى لمعوقات
اإلنتاجية؛ من خالل تحليل البيانات الناتجة عن وحدات التحكم في اآلالت ،ووحدات
االستشعار ،وأنظمة المعامالت إلعطاء رؤية حالية أو تنبئية بشأن عوامل تُسهم في
فقد الفاعلية الكلية للمعدات ( .)OEEإنها تتنبأ باالحتمالية اإلحصائية لحاالت توقف
المعدات عن العمل ،وإخفاقات العمليات ،وحاالت تباطؤ خط اإلنتاج .كما تحدد كذلك
أثر هذه اإلخفاقات المحتملة على الفاعلية الكلية للمعدات ( )OEEلمنشأة أو خط إنتاج،
ثم تحدد األسباب الجذرية ،وتقدم خطط صيانة مثلى.

ﻣﻔﮭوم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌدات :اﻟﺗوﻓر ،واﻟﺟودة ،وﻣﻌوﻗﺎت اﻷداء
اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب ﻓﺗرات اﻟﺗﻌطل

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌدات )(OEE

اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب اﻟﺟودة

اﻟﻌدد
اﻟﻣﺳﺗﮭدف
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت

اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب اﻷداء

اﻟﻌدد
اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت

ﯾﺳﮭم اﻟﺗوﻓر ،واﻟﺟودة ،وﻋواﺋﻖ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌدات )،(OEE
ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺎﺗﺞ أﻗل ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل

الشكل  :6مفهوم الفاعلية الكلية للمعدات :التوفر ،والجودة ،ومعوقات األداء.

•مشروع شراكة إنترنت األشياء ( :)IoTيتمثل في االتجاه الملحوظ في جعل نظام
اإلنتاج الصناعي أكثر انفتا ًحا؛ لتسهيل عرض البيانات/الخدمات بشك ٍل آمن للنظام
البيئي للشركاء .باألخذ في االعتبار تعاون كل شركة تصنيع مع الكثير من الشركاء،
فإن أفضل الممارسات هي استخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (.)API
بشك ٍل عام ،يتم اإلشراف على واجهات برمجة التطبيقات ()API؛ من خالل تطبيق
محدد يدير قواعد السياسات المختلفة ،واالتفاقات على مستوى الخدمة ()SLAs
المرتبطة بها .لزيادة األمن ومراقبة التدفق ،يمكن أن يتم عرض واجهات برمجة
التطبيقات ( )APIsعلى مستويات ناقل خدمات المؤسسات ( )ESBأو ناقل خدمة
المنشآت (.)PSB
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الصناعة  4٬0والتصنيع بالخصائص المعرفية

تحليالت الحدود

•إدارة واجهة برمجة التطبيقات (( )APIالداخلية) :ستكون هناك حاجة لتطور الحق
آخر وعنصر القيمة المضافة لنشر هذا التطبيق الذي يتعلق بحل دورة الحياة الشاملة
لواجهة برمجة التطبيقات ( .)APIسيم ّكِن ذلك من اإلنشاء المؤتمت لواجهات برمجة
التطبيقات ( ،)APIsوتبسيط اكتشاف أنظمة التسجيل ،وتوفير وصول إلى الخدمة
الذاتية للمطورين الداخليين والخارجيين الذين يتمتعون بأمان وحوكمة قويين ومدمجين.

يختار الكثير من العمالء بصورةٍ متزايدة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات للتطبيقات
الصناعية ( )IIoTغير المحددة تما ًما في البوابة ،والشبكة ،ومساحة الجهاز .من المهم
قادرا على التشارك مع جميع المشغلين األساسيين؛ لضمان قابلية التشغيل البيني،
أن تكون ً
والحد األقصى من الخيارات ،والمرونة للمستقبل .ال يمكن الوصول إلى أهداف قابلية
التشغيل البيني والمرونة هذه ،إال من خالل نموذج البنية العامة ال ُموضَّح في هذه الوثيقة.
نوصي باتباع نهج مركز على الخدمة يغلف مستويات الحدود ،وحيز اإلنتاج ،والمؤسسة؛
من خالل واجهات برمجة التطبيقات ( )APIsونهج الخدمات ال ُمصغَّرة .يجب أن تكون
جميع المستويات قادرة على عرض واجهات برمجة تطبيقات ( )APIsمنفردة واضحة،
وموثقة ،ومستدامة ،وصالحة للتشغيل .على الرغم من أن  IBMغير موجودة بصورة
المحوالت والحدود المادية ،إال أن  IBMلديها الكثير من الشركاء
أساسية في سوق
ِّ
الذين يعملون في مجال إنترنت األشياء ( )IoTوالصناعة  .4٬0من هؤالء الشركات
 ،ABBو ،KUKAو ،Enoceanو ،Intelو ،Ciscoو ،Schneiderو،Hilscher
و ،Festoو ،Minitecو ،TEو ،Softingو.PRO ALPHA Sigfox

•إدارة واجهة برمجة التطبيقات (( )APIالخارجية) :من الطبيعي أن يكون تعرض
واجهات برمجة التطبيقات ( )APIsللشركاء الخارجيين -الذين لديهم نفس التغطية
مثل واجهات برمجة التطبيقات ( )APIsلألنظمة الداخلية -ملحقًا إضافيًا .ينتج عن
هذا قيمة من خالل توسعة قاعدة العمالء؛ عن طريق تسهيل الوصول إلى المعلومات،
وحتى تحويل البيانات أو العمليات إلى نقد.

ﺷراﻛﺔ  IBMﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼت وﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺣدود

ﺗﻔﻌﯾل إﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء اﻹدراﻛﻲ ﻋﻧد اﻟﺣد

ﻋﻘدة اﻟﺣد

ﺟﮭﺎز إﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء

ﻣﺎ وظﯾﻔﺗﻧﺎ ﻋﻧد
ﻣﺳﺗوى اﻟﺣدود؟

ﺗﻔﻌﯾل ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺣد  -اﻟﻣﺳﺎر إﻟﻰ اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

ﻋﻘدة ﻏﯾر واﺿﺣﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ

اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ

ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ

• اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺟﻧب ازدﺣﺎم اﻟﺷﺑﻛﺔ.
• ﺗﺳﺟﯾل وﺗﺻﻧﯾف اﻟﺻور اﻟﻣرﺋﯾﺔ أو اﻟﺻوت.
• ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻧطﻖ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﻲ )اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ،واﻟﺗرﺷﯾﺢ ،وﻣلء اﻹطﺎرات ،وﺗوﻗﯾت اﻹطﺎرات ،واﻟﺣﺳﺎب اﻟﻔردي.(...
ﻧظرا إﻟﻰ أن ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﻠل أﻣر ﺣﺳﺎس ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ.
• ﻓﺣص اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ ً
• ﺟﻣﻊ أو ﺗرﺷﯾﺢ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﺟﻣﻊ ﻋن ﺑُﻌد.

الشكل  :7شراكة  IBMفي تحليالت الحدود وحوسبتها.
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داﺧل أﺣد ﺣﻠول ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺣدود IBM

ﺑواﺑﺎت إﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء
اﻟﺷرﻛﺎء
ﺣﻠول  IBMﻹدارة
أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت

• ﺳﯾﻌﻣل ﻋﺎﻣل ﺗﺣﻠﯾل ™ IBM Edgeﻋﻠﻰ أﺟﮭزة ﺑواﺑﺎت إﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء ) (IoTاﻟﺗﻲ أﻋدﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻧﺎ ﺑﮭﺎ ﺷراﻛﺔ.
• ﺗﻌﻘد  IBMﺷراﻛﺔً ﻣﻊ  Ciscoوﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻣزودي اﻟﺑواﺑﺎت.

الشكل  :8داخل أحد حلول تحليالت حدود .IBM

 :Ciscoتجمع  IBMو Cisco Systemsعالقة متفانية تمتد ألكثر من سبع سنوات،
وتتضمن أنظمة متعددة ،مع تركيز قوي على تحويل األعمال ،والحلول ،والخدمات.
يمكن أن تقدم  Ciscoو IBMمنصةً شاملة تُم ّكِن نه ًجا هجينًا إلى تحليالت إنترنت األشياء
( )IoTعند حد الشبكة ،أو في السحابة المعلوماتية من خالل تقنيات  Watsonإلنترنت
األشياء ( .)IoTيمكن  -بفضل هذا الحل المشترك -تحليل أداء األعمال عند نقطة جمع
البيانات؛ حتى نتمكن من مراقبة طريقة أداء البيئة ،واألصول ،واألشخاص ،والتحكم فيها
بإحكام تجاه مهامهم .تستخدم التكنولوجيا الخاصة بنا تقيي ًما تحليليًّا مستندًا إلى قواعد أعمال
محددة للتوصية باإلجراءات التصحيحية .يُستخدم التحليل على مستوى الحدود؛ من أجل
إتقان نماذج األداء في السحابة المعلوماتية ،والتعلم المستمر ،وتحسين نماذج ظرف
التشغيل .يقلل التحليل عند حد الشبكة كمية البيانات المدفوعة إلى السحابة المعلوماتية؛
ما يحرر قدرات النقل ويخفض تكاليف االتصال للمراقبة عن بُعد.
 :KUKA Roboticتشاركت  IBMو KUKAمن أجل تحسين عمليات ومعالجات
التصنيع باستخدام روبوتات متكيفة.

يمكنك العثور على مزي ٍد من المعلومات هنا.
 Apache Edgent :Apache Edgentهو نموذج برمجة وبرنامج تشغيل بنمط
النواة الصغيرة ،يمكن تضمينه في البوابات وأجهزة الحدود ذات البصمة الصغيرة؛
من أجل تمكين التحليالت المحلية اآلنية على التدفقات المستمرة للبيانات القادمة من
المعدات ،واألجهزة ،ووحدات االستشعار بجميع أنواعها .يعد هذا أحد األمثلة على
التكنولوجيا مفتوحة المصدر المخصصة لالستفادة من مستوى تحليالت الحدود.
منصة ® :Sierra Wireless Legatoتمثل هذه المنصة جمعًا للتوزيع المستند إلى
أنظمة التشغيل المعتمدة على  ،Linuxومجموعة دعم اللوحات ( ،)BSPوأدوات التطوير
المخصصة ،وواجهات برمجة تطبيقات قوية ( )APIsيتم توريدها من خالل خدمات
المنصة؛ من أجل تمكين تطوير البرامج على أجهزة إنترنت األشياء (.)IoT
يمكنك العثور على مزي ٍد من المعلومات هنا.
مركز  IBMإلنترنت األشياء ( )IoTفي ميونخ :يعرض مختبر الصناعة المرتبط
باإلنتاج هذا الروبوتات الصناعية المعرفية؛ من خالل االستفادة من البرمجيات الوسيطة
 Project Intuواإلدراك البصري سداسي األبعاد ،باإلضافة إلى التعلم اآللي والتعلم
المعمق ،والتعليم المعزز .كما أنه يستخدم الحديث المعرفي والصيانة المعرفية للروبوتات
مع  ،Watson Speech to Textو ،Watson TranslationوWatson
 ،Natural Languageو.Classifier
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( Hilscherشركة توأم معتمدة على النظام اإللكتروني الفعلي ( )CPSلقواعد
 :)Hilscher netIOTهذا تكامل مستند إلى القواعد ،والتعاون بين األنظمة المادية
اإللكترونية في إطار بنية الصناعة  4٬0من  .IBMإنه تكامل ثنائي االتجاه بين جهاز
مادي وتمثيله الرقمي يعزز التصورات البصرية من .IBM

 :Sigfoxيعد هذا أحد مزودي خدمات إنترنت األشياء ( )IoTالرائدين عالميًّا ،ويقدم
شبكةً عالميةً واسعة منخفضة الطاقة .يقلل  Sigfoxالتكلفة واستهالك الطاقة الالزمين
لتوصيل وحدات استشعار إنترنت األشياء ( )IoTبأمان بالسحابة المعلوماتية .مع حل
 ،Sigfoxتحتاج إلى القليل من الطاقة لجمع المعلومات ونقلها لألغراض طويلة األمد.
شبكة  Sigfoxمتوافقة مع منصة ™ .IBM Watson IoTلقد نجحت بعض عمليات
التعاون المشترك األخيرة بين  Sigfoxو IBMفي تنفيذ العديد من حاالت االستخدام،
بما في ذلك إدارة األصول وتتبعها ،ومراقبة البنية التحتية وصيانتها ،وإدارة المرافق.
 :ABBأعلنت  ABBو IBMعن تعاون إستراتيجي يجمع بين العرض الرقمي من
 ،ABBو ABB AbilityTMمع اإلمكانيات المعرفية لمنصة IBM Watson IoT
إلنترنت األشياء ()IoT؛ من أجل تسريع اعتماد الذكاء الصناعي ( )AIفي التطبيقات
الصناعية .يمكنك العثور على مزي ٍد من المعلومات عن هذه الشراكة هنا.

- SmartFactoryKL :SmartFactoryKLمصنع التعلم والعرض لشركة IBM
وتكنولوجيا الصناعة  4٬0الخاصة بها -يتناول النطاق الكامل لنظام IBM Industry
( 4.0 Reference Architectureالبنية المرجعية للصناعة  4٬0من  .)IBMتشمل
إسهامات  IBMالرئيسية التكامل المرن لجميع اآلالت المختلفة ،وأنظمة تكنولوجيا
المعلومات ( ،)ITوالتطبيقات ،وإدراك رقمي مزدوج لخط اإلنتاج بالكامل المعتمد على
تحليالت  ،IBMوتكنولوجيا إنترنت األشياء ( )IoTمن  ،IBMوعرضًا إلمكانيات حل
( Cognitive Factoryالمصنع المعرفي) المعتمد على نظام .Watson
بتوصيله بالحدود واألجهزة ،يوحد ناقل خدمات المنشآت ( )PSBاالتصاالت (إدارة
البروتوكوالت ،والتدفقات الوسيطة ،والمراقبة ،وعرض واجهة برمجة التطبيقات ())API
بين مستويات الحد والجهاز ،وبقية عناصر حيز اإلنتاج .من خالل ناقل خدمات المنشآت
( ،)PSBستقلل عمليات التصنيع عدد االتصاالت بين نقطتين ،ومن ث َّم ستجعل الحل العام
تطورا ،واتساقًا ،ونموذجيًا من خالل تقليل مستوى االقتران العام.
أكثر
ً

البرامج الوسيطة لحيز اإلنتاج:
ناقل خدمات المنشآت ()ESB
يعد ناقل خدمات المنشآت ( )ESBمن  IBMأحد عناصر البرامج المستخدمة لتنفيذ
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مستوى التكامل على مستوى المصنع بين مستوى حيز اإلنتاج ومستوى تكنولوجيا
المعلومات ( .)ITإنه يم ّكِن االتصال النموذجي ،المركز على الخدمة ،وغير المتطفل بين
اآلالت ،واألنظمة ،والعمليات ،والبشر .ويوفر التوجيه ،والتحول ،والوساطة ،والتهيئة،
وسير العمل المستند إلى األحداث .كما أنه يقدم األساس للخدمات المصغرة داخل المصانع،
اعتمادًا على نموذج بيانات مستقل عن األجهزة ونموذج بيانات حيز اإلنتاج.
• التحول والتوصيل :يشير هذا إلى الوظيفة التقليدية لناقل الخدمة للتكامل المنفصل لألنظمة،
واآلالت التي تتولى منطق التكامل ،والنظم/اآلالت ،والتخفيف من المنطق المعني بالتكامل،

وتمكين توحيد الصيانة ،وإدارة اإلصدار .يدعم ناقل خدمات المنشآت ( )PSBالمعايير
المختلفة لتخطيط العمليات والتحكم فيها ( ،)OPCبل ويدعم  Modbusأيضًا وغيره.
• إدارة تهيئة القواعد وتشكيلها :تشير هذه إلى التكوين المرن في حيز اإلنتاج ،ومستوى
عرفة باللغة الطبيعية ،التي تحقق من
التكامل ،ومستويات اآلالت استنادًا إلى القواعد ال ُم َّ
صحتها موظفو مخطط اإلنتاج (بخالف تكنولوجيا المعلومات ( .))ITكما أنها تمكن تدفق
إدارة التغيير وعنصر تمكين التوصيل واإلنتاج.

ﻣﻧطﻖ ﻗواﻋد اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﺎﻗل ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة
إدارة ﺗﮭﯾﺋﺔ
اﻟﻘواﻋد

ﻣﻧطﻖ ﻗرارات ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل:

ﺳﯾر ﻋﻣل
ﺣﯾز اﻹﻧﺗﺎج

إدارة ﺗﮭﯾﺋﺔ
اﻟﻘواﻋد

•

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺞ ،واﻷوﻟوﯾﺔ ،واﻟﺗﺳﻠﺳل )إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻠﺳل(

•

اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣواﻗف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ )اﻟﺟودة ،وﻣراﻗﺑﺔ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ(

•

ﻋرض اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗوﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ

ﻣﻧطﻖ ﻗرارات اﻟﺗﻛﺎﻣل:
•

اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى اﻟرﺳﺎﻟﺔ ووﺿﻊ اﻟﻌﻣل )اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت ،واﻷوﻟوﯾﺎت ،واﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات(

• اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن رﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل
اﻟﺗﺣول واﻻﺗﺻﺎل

إدارة ﺗﮭﯾﺋﺔ
اﻟﻘواﻋد

•

إﺛراء ﻣﺣﺗوى اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣرن

ﻣﻧطﻖ ﻗرارات اﻟﺣد:
•

إدارة اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ،وﺗﺧطﯾط ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺧزﯾن ﻟﻧﻣوذج ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﯾز اﻟﻌﻣل ،واﻟﺗوﺻﯾل واﻹﻧﺗﺎج

•

ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ )اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ،ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺷﺎرات ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻔك اﻟﺑراﻏﻲ اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ(

ﺑواﺑﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ/ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

الشكل  :9منطق قواعد التصنيع المنشورة على مستوى ناقل خدمة المنشأة (.)PSB

•
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ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗل ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺷرﻛﺎت
ﻣﻠف
MQTT
MQ
MFT

واﺟﮭﺔ ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺷﺑﻛﺔ
اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

ﺣزﻣﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻧﺎﻗل ﺗﻛﺎﻣل IBM

ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﻧﺎﻗل ﺗﻛﺎﻣل IBM

ﺧﺎدم
MQTT

اﻟﺟﮭﺎز

ﺧﺎدم
OPC
UA

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ

اﻟﺟﮭﺎز

ﺧﺎدم
OPC
ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ

اﻟﺟﮭﺎز

اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ

اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر

ﺧﺎدم
PI

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ

اﻟﺟﮭﺎز

اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر

وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻣﺟﺔ

اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر

الشكل  :10نظرة عامة على ناقل خدمة المنشأة (.)PSB

يمكن ناقل خدمة المنشأة ( )PSBمستخدميه من وضع قواعد لألعمال تُنفَّذ في خادم
التكامل (الشكل  .)14توفر قواعد األعمال وسيلةً طبيعية لمستخدمي خط األعمال إلدارة
السياسات التي تحدد كيفية أتمتة القرارات التي يتكرر حدوثها.
تضم أتمتة قرارات األعمال المعقدة الكثير من التطبيقات على مستوى التصنيع؛ مثل:
تحويل البيانات ،أو توجيه البروتوكول ،أو تحويل البروتوكول ،أو التحقق من صحة
الرسائل ،أو اإلثراء ،ومراقبة السلوك الديناميكي.

انقر هنا للبدء.

تعتمد حزمة ( IBM Integration Bus Manufacturing Packحزمة تصنيع
ناقل تكامل  )IBMعلى ناقل تكامل IBM؛ لتوفير الدعم للتطبيقات في قطاع التصنيع.
توفر حزمة ( IBM Integration Bus Manufacturing Packحزمة تصنيع
ناقل تكامل  )IBMالخصائص التالية:
•تكامل خوادم تخطيط العمليات والتحكم فيها ( )OPCمع تطبيقات ناقل تكامل .IBM
•تكامل مصادر البيانات مع تطبيقات ناقل تكامل  IBMمن خالل استخدام خادم .PI
•استخدام بروتوكول االتصال )MQ Telemetry Transport (MQTT؛
لتمكين خدمة النشر/االشتراك.
•رؤية معلومات عن حالة عمليات تدفق الرسائل المنشورة.
•يُم ّكِن ناقل خدمة المنشأة ( )PSBالتحول الرقمي لعمليات اإلنتاج ،وتوصيل النظام،
ويمكن أن يقدم أنظمة لحيز اإلنتاج أسرع بنسبة  %30وأكثر كفاءة بنسبة .%25
يمكنه تسريع أتمتة العمليات ،واستبعاد الحاجة إلى أكثر من  %95من العمليات اليدوية،
صا.
و %90من التطبيقات المصممة خصي ً
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مستوى المؤسسات
تحلل الحلول على مستوى المؤسسات جميع المعلومات التي تقدمها المستويات األقل،
وتوفر تخزينًا للمعلومات للتصور والتحليالت .بالنسبة للحلول على مستوى المؤسسات،
تعمل  IBMمع الشركاء لتوفير بروتوكوالت ميدانية ،وحلول توطين داخلية عالية الدقة
وآنية ،وإمكانيات ذات عالمات متقدمة من أجل مسح اآلالت ،وعرض المعلومات التفاعلية
مع الواقع ال ُم َّ
عزز.
مجموعة حلول  IBMإلدارة أصول المؤسسات ( )EAMلألعمال الصناعية ،تضمن
مجموعة من األجهزة ،وحلول التحليالت الصناعية ال ُمقدَّمة على أنها تطبيقات إلى
المستخدم النهائي .إنها تركز على التصنيع ،وحاالت االستخدام الصناعية ال ُمقدَّمة
في نماذج نشر متعددة.
ستقود مجموعة البرامج هذه إلى توفير في التكلفة ،وفعالية تشغيلية في سلسلة قيم المصنع
بأكملها؛ من خالل تحليل مجموعة متنوعة من المعلومات من تدفقات العمل ،والسياق،
والبيئة من أجل دفع الجودة ،وتعزيز العمليات ،واتخاذ القرار.
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﻠول  IBMﻹﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء واﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ

ﻣﻧﺻﺔ Watson
ﻹﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء
ﺗوﺻﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت إﻧﺗرﻧت
اﻷﺷﯾﺎء وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ

IBM Maximo
إدارة أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

IBM Maximo APM
IBM Maximo
-APMاﻟﺗﺻورات
اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻸﺻول
IBM Maximo
-APMﺗﺻورات
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ
IBM Maximo
-APMﻣﺳﺎﻋد
ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌدات
إدارة أداء اﻷﺻول،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إدارة
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﺧطﯾطﮭﺎ،
واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ،
واﻟﺗﺻورات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
إﻟﻰ ﻓﻧﯾﻲ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

- IBM Maximo
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ
ﻟﻣﺧزون ﺑﻧظﺎم اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
واﻹﺻﻼح واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
إدارة اﻟﻣﺧزون ﺑﻧظﺎم
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح
واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

- IBM Maximo
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻺﻧﺗﺎج
إدارة اﻹﻧﺗﺎج

التطبيقات الصناعية ُمص َّممة بصورة أساسية لمدير التصنيع ،أو مدير المنشآت ،أو مدير
الفاعلية الكلية للمعدات ( ،)OEEأو العمليات ،أو المهندسين الميدانيين ،أو الفنيين.
تُم ّكِن مجموعة الحلول هذه تحول التصنيع؛ من خالل تصورات جودة اإلنتاج ،وتحقيق
الحالة المثلى لإلنتاج:
• تستخدم تصورات جودة اإلنتاج إنترنت األشياء ( ،)IoTواإلمكانيات المعرفية
الستشعار المشكالت ،واإلبالغ عنها ،والتشخيص الذاتي لها؛ حتى يمكن لألعمال
تحقيق الحالة المثلى ألدائها ،وتقليل وقت التوقف غير الضروري عن العمل.
• يوفر تحقيق الحالة المثلى لإلنتاج مزيدًا من اليقين لألعمال ،من خالل تحليل مجموعة
متنوعة من المعلومات بد ًءا من عمليات سير العمل ،والسياق ،والبيئة لتنشيط الجودة،
وتحسين الفاعلية الكلية للمعدات ( ،)OEEوزيادة وقت التشغيل ،وتعزيز العمليات،
واتخاذ القرار.

ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻸﺻول

ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت

ﺗﻘﻠﯾل وﻗت اﻟﺗﻌطل ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط

ﺗﺣﺳﯾن ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ

اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ

ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﺟودة

• ﺗوﻗﻊ ﺗوﻗف اﻷﺻل

• ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟودة
• ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋد

• ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺟداول اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

اﻟﺗﺻورات اﻟﺻﺣﯾﺔ

ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻺﻧﺗﺎج

• ﺗﺣﻠﯾل ﺻﺣﺔ اﻷﺻول وأداﺋﮭﺎ

• ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﮭﯾزات

• ﺗﻘﻠﯾل وﻗت اﻹﺻﻼح

• ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ

• زﯾﺎدة اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول

• إزاﻟﺔ اﻟﮭدر

الشكل  :11مجموعة حلول  IBMإلدارة أصول المؤسسات.

الشكل  :12مجموعة حلول  IBMإلنترنت األشياء والذكاء االصطناعي.

تعزز مجموعة حلول  IBMإلدارة أصول المؤسسات ( )EAMالفئات المختلفة للتحليالت:
•يقوم التعليم اآللي ( )MLبأتمتة بناء النموذج التحليلي .كما يستخدم طرقًا من شبكات
محايدة .تشمل التطبيقات الشائعة التعرف على الصورة والكالم.
•تعتمد تحليالت الصور على التعرف على األنماط ،والتعلم المعمق للتعرف على محتوى
الصور أو الفيديو .عندما تتمكن اآلالت من معالجة الصور وتحليلها وفهمها ،يمكنها
التقاط الصور أو مقاطع الفيديو آنيًّا ،وتفسير ظروفها المحيطة.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﻠول  IBMﻹدارة أﺻول اﻟﺷرﻛﺎت

• ﺗﺣدﯾد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ

ﻣﻧﺻﺔ  IBMﻹﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء

•تُم ّكِن التحليالت الصوتية المؤسسات من استخدام أصوات المنشآت والتشغيل؛ من أجل
الكشف آليًا عن حاالت الخلل ،والعيوب ،وتحديد مشكالت جودة المنتج.
نص غير منظم.
•تتعلق التحليالت النصية باستنباط البيانات المنظمة عالية الجودة من ٍ ّ
قد يتمثل السبب المعقول الستخدام تحليالت النص في استخالص بيانات إضافية عن
المنتجات ،والمعدات ،ووصف اإلجراءات الصناعية من مصادر البيانات غير المنظمة.
يمكن أيضًا االستفادة من  IBMو®Red Hat؛ من أجل تقديم منصة هجينة متعددة
السحب المعلوماتية للصناعة .4٬0
تتناول الصناعة  4٬0من  IBMالتحديات الحالية واالحتياجات المستقبلية؛ من خالل
تحديد المستويات الثالثة بوضوح- :الحد ،والمنشأة/المصنع ،والمؤسسة -وستكون قادرة ً
على نشر الوظيفة ونقلها عبر المستويات الثالثة .باإلضافة إلى ذلك ،تفترض البنية أنه
من المحتمل أن يتم نشر الوظيفة الحالية في الموقع ،ولكن باستمرار ذلك بمرور الوقت،
ستتطور الوظيفة إلى سحب معلوماتية مخصصة أو عامة.
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الصناعة  4٬0والتصنيع بالخصائص المعرفية

على مستوى المؤسسة؛ سيتم نشر التطبيقات المعنية بالمؤسسات أو الصناعة لتلبية
احتياجا ٍ
ت مختلفة؛ مثل :إدارة األصول ،وإدارة الصيانة ،والتحكم في الفاعلية الكلية
للمعدات ( ،)OEEوالصيانة الوقائية .قد تتطلب بعض هذه الوظائف تثبيت عناصر محلية
من الحل على مستوى حيز اإلنتاج.
قد يستغرق األمر مزي ًجا من النماذج السحابية المعلوماتية المختلفة وتكنولوجيا المعلومات
( )ITالمحلية في نموذج هجين؛ لدعم البنية التحتية للتطبيقات على مستوى المؤسسة.
مبكرا.
من المهم تحديد مستوى التهجين في المشروع
ً
تقدم  IBMو Red Hatمعًا منصة هجينة متعددة السحب المعلوماتية سابقة لجيلها.
من خالل الجمع بين قوة تقنيات السحابة المعلوماتية الهجينة المفتوحة من Red Hat
ومرونتها ،مع حجم وعمق االبتكار والخبرات في مجال صناعة من  ،IBMستتمتع أي
شركة تنخرط في مشروع للصناعة  4٬0بإمكانية الوصول إلى أفضل األدوات والمواهب
لكلتا الشركتين.
وازنًا لقيود المؤسسات،
كما ذكرنا سابقًا ،يمكن أن يكون اختيار مستوى التهجين عمالً ُم ِ
واعتبارات اإلدارة والعمليات ،ومتطلبات السكون واألداء ،وقيود خصوصية البيانات.
كما يمكن أيضًا أن يشمل تكاليف العناصر الرئيسية مثل االحتفاظ بالبيانات.

تتمتع  IBMبالمرونة فيما يخص نماذج نشر السحب .باإلضافة إلى العناصر المثبتة في
الحدود أو في حيز اإلنتاج (في أماكن العمل) ،تتمثل إستراتيجيتنا السحابية المعلوماتية
في االستفادة من تقنيات ® ،Red Hat OpenShiftو ،DockerوKubernetes؛
من أجل تسهيل نشر عناصر العميل وعناصر  IBMفي أي مكان ،وليس فقط في سحابة
 IBMالمعلوماتية.
)( IBM Cloud Private (ICPسحابة  IBMالمعلوماتية الخاصة) وOpenShift
هما منصتان مفتوحتا المصدر لتطبيقات الحاوية؛ لتطوير التطبيقات الداخلية أو المعتمدة
على السحب المعلوماتية ،ونشرها ،وإدارتها .تشمل هذه البيئة المتكاملة إلدارة الحاويات
نظام تنسيق الحاويات  ،Kubernetesباإلضافة إلى مستودع خاص للصور ،ووحدة
تحكم لإلدارة ،وأُطر للمراقبة.
كما ناقشنا مسبقًا ،االتجاه بالنسبة للكثير من المنظمات هو االنتقال إلى نهج السحب
المعلوماتية المختلط .حل مثل ( IBM Cloud Privateالسحابة المعلوماتية الخاصة
من  )IBMبجانب  OpenShiftيعالجون تلك الحاجة .باإلضافة إلى ذلك ،أعلنت
 IBMو Red Hatأنهما سيوحدان الجهود لتسريع تحديث التطبيق ،وتطوير السحابة
المعلوماتية المحلية.

أسواق  IBMالعالمية

التوضيحات على المستويات الثالث

تم تصميم معرض الصناعة هذا -الذي يمكن رؤيته في مقر  IBMإلنترنت األشياء ()IoT
في ميونخ -بالتعاون مع  BMWو.KUKA
المبادئ كما يلي:

التوضيح على مستوى المصنع:
تستخدم التحليالت السمعية حالة االستخدام
صيانة خط اإلنتاج مكلفة ،ويجب أن تتم في الوقت المناسب .معرفة متى يتم االحتفاظ بأحد
األصول للوصول إلى أعلى أداء؛ أمر بالغ األهمية .بالتحليالت الصوتية ،يمكننا االستماع
إلى المعدات للكشف عن العيوب بسرعة ،والتوصية بالصيانة .ينطبق هذا على الكثير من
مجاالت تشغيل المعدات ،بد ًءا من طواحين الهواء ،والقطارات ،والرافعات ،والمصاعد،
ووصوالً حتى اآلالت الصناعية الرئيسية.
"تستمع" تحليالت الصوتيات إلى معدات المصانع واألجهزة ،وتحدد إذا ما كان هناك خطأ؛
عن طريق الكشف عن حاالت الخلل بين الضوضاء التي "تسمعها".
يتم توفير تطبيق  IBMالصوتي المعرفي كخدمة على منصة  Watson IoTإلنترنت
األشياء ( .)IoTينشئ التعلم اآللي قاعدة ً معرفية لألصوات للكشف عن حاالت الخلل.
بجانب الحلول المتنقلة المقواة ،يتيح هذا استخدام قدرات الخدمة في الحقل على مستوى
حيز اإلنتاج.

التوضيح على مستوى الحدود:
حالة استخدام الفحص البصري
يتيح التعلم اآللي أيضًا الفحص البصري لعملية تجميع هيكل السيارات ،وصوالً حتى
مقابض أبواب السيارة .تواجه جهات التصنيع اليوم تحديات محفوفة بالمخاطر ،مرتبطة
بأنشطة الفحص البصري المعقدة .هناك حاجة إلى الكثير من الفاحصين البشريين،
نظرا إلى عبء العمل الكامل من
والمشغلين ،والمهندسين في جميع جهات التصنيع؛ ً
المهام المتكررة ،الذي يهدف إلى تحديد المئات من العيوب .ويسفر هذا عن تكاليف كبيرة
لعمالة المصانع ،ومشكالت مع دقة الفحص واتساقه ،والحاجة إلى تدريب الموظفين،
والمشاكل الصحية المحتملة لعمليات الفحص في المناطق الخطرة.

ﺧﺻﺎﺋص اﻟرؤﯾﺔ واﻟﺳﻣﺎع اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻟﺣد
ﻣﻧﺻﺔ  Watsonﻹﻧﺗرﻧت اﻷﺷﯾﺎء
ﺧﺻﺎﺋص اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 .۳ﺗﻔﺣص ﺑواﺑﺔ اﻟﺣد اﻟﺟودة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج ﺗدرﯾب
 Watsonﻟم ﯾﺗم إرﺳﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ

اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد
 .۱ﺗدرﯾب ﻣﻧﺻﺔ Watson
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )(IoT
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل وﺻوت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﺟﯾدة واﻟردﯾﺋﺔ

 .۲ﺗرﺳل Watson
ﻧﻣﺎذج إﻟﻰ ﺑواﺑﺎت اﻟﺣد
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Watson IoT

ﺧط اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ  /ﻓﺣص اﻟﺟودة

ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺻوت ﻋﻠﻰ اﻟﺣد

الشكل  :13خصائص الرؤية والسماع الخاصة الحاسوبية باستخدام الذكاء االصطناعي ( )AIلحد منصة
 Watsonإلنترنت األشياء (.)IoT

•جمع البيانات من خط المعدات ،واكتساب تصور وتسجيل آنيين.
•منع المشكالت قبل أن تظهر ،مع توقعات دقيقة وتحذيرات مبكرة.
•تحسين األداء ،مع توجيه إصالح خطوةً بخطوة.
•استخدام أنظمة تعقل وتعلم لتحقيق الحالة المثلى باستمرار الستخدام المعدات.
يعتمد نظام الفحص البصري على خوارزميات التعلم اآللي ،ويستفيد من الكثير من أنماط
الفحص البصري ،مثل :مناطق الخلل/ذات التباين العالي ،والكشف والتحقق الهندسيين،
والملمس غير الطبيعي واكتشاف المنطقة ،واستخالص ميزة اللون/السطوع والتحقق منها
لتحديد عيوب الجودة( .أمثلة عما يستطيع هذا النظام كشفه؛ تشمل :أعطال فكي المكابح،
وعيوب ورش إصالح هياكل السيارات وورش الدهان ،وتشوه األجزاء ،ونتوءات قطع
الغيار ،والخدوش بلوحة معلومات السيارات).
تم دمج إمكانية الفحص البصري لمجموعة حلول  IBMداخل خط المعدات والروبوتات.
في هذا العرض ،نفحص العديد من مقابض األبواب لسيارات  BMW 5 Seriesالجديدة؛
بحثًا عن عيوب التصنيع باستخدام Watson Visual Recognition Service
(خدمة  Watsonللتعرف البصري).
كما نريد أيضًا التأكد من أن الروبوتات بها إمكانية استفادة تشغيلية عالية؛ كي ال تؤثر على
اإلنتاج .يتحكم المشغل بالعملية من خالل سجل األداء الصحي للمعدات (يتم حوسبة السجل
الصحي للروبوت من خالل نموذج إحصائي للصيانة الوقائية).
ي ِ الخدمة تنبي ًها للصيانة الوقائية عبر التطبيق
في الخطوة األخيرة من العملية ،يتلقى فن ّ
المتنقل .ترشد المحادثة -التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية وتحليالت المحتوى استنادًا
ي إلى الحل.
إلى وثائق حيز اإلنتاج -الفن ّ
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التوضيح على مستوى حيز اإلنتاج :حالة استخدام
تصنيع السيارات بتطبيق Heartbeat

التوضيح على مستوى المؤسسات :زيادة استخدام
الفاعلية الكلية للمعدات ()OEE

طور
يعد تصنيع السيارات بتطبيق  Heartbeatمثاالً ألحد األصول وبروتوكول ُ IPم َّ
لشركات تصنيع المعدات األصلية ( )OEMالتي تتيح لنا مراقبة نشاط تصنيع السيارات
بصورة عامة عبر العديد من المنشآت .يعتمد التطبيق على مجموعة من مؤشرات األداء
الرئيسية التي تم تعديلها ديناميكيًا استنادًا إلى حالة عمليات التصنيع.

تساعد البنية وعنصر الفاعلية الكلية للمعدات ( )OEEالمنشأة على تحقيق أقصى ناتج
محتمل لها .يتيح التطبيق لمديري المنشآت ،ومهندسي المنشآت ،ومهندسي/مشرفي
صيانة المنشآت ،ومهندسي العمليات ،ومهندسي الجودة اكتساب تصورات فريدة ،ومعنية،
وتنبئية ،وتوجيهية؛ تساعد أدوارهم في تحقيق أهداف المنشأة.

إنه يسمح لنا بإدارة منشآت التصنيع والتجميع الموجودة في العديد من الدول ،باإلضافة إلى
عرض تقييمات المخاطر األمنية ،ومشكالت الوفاء ،واألسباب الجذرية النموذجية للحيود
عن الفاعلية الكلية للمعدات ( .)OEEباستخدام ميزة التنقل التفصيلي ،يُم ّكِن التطبيق المنشأة
أو مدير اإلنتاج من االستفادة من أسباب الحيود ،والوصول إلى توصيفات لمعالجة المشكالت.

ﺗطﺑﯾﻖ Heartbeat
ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺗﺻل

•يدير مديرو المنشآت اجتماعًا للعدد المستهدف للمنتجات .إنهم بحاجة إلى إبراز العوامل
التي تسهم في فقد اإلنتاجية ،كما يجب أن يكونوا قادرين على تقييم التأثير المحتمل على
العمليات الفرعية.
•يحرص مهندسو الصيانة على ضمان إجراء مهام الصيانة بطريقة في توقي ٍ
ت مناسب،
ومن ث َّم الحفاظ على تشغيل المنشأة بال انقطاع .من المتوقع أن يتنبأ عنصر الفاعلية
الكلية للمعدات ( )OEEبمشكالت اآللة ،وتحديد أولويات مهام الصيانة ،والتوصية
بأفضل األوقات إلجراء عملية اإلصالح .وبالتالي ،فهذا يساعد مهندسي الصيانة على
إجراء مهام الصيانة الالزمة في الوقت المحدد.
•يهتم مهندسو العمليات بعائد العمليات المختلفة ،وكفاءتها ،وتغيرها النسبي .تركز هذه
العمليات بشك ٍل خاص على معلمات عملية عنصر الفاعلية الكلية للمعدات (،)OEE
وأوقات دورة العملية ،ومؤشرات األداء الرئيسية من عمليات وآالت مختلفة يمكن
مقارنتها وتحليلها.
•مهندسو الجودة مكلفون بتقليل حجم النفايات وإعادة العمل .تعطي عناصر الفاعلية
الكلية للمعدات ( )OEEتحذيرات مبكرة بشأن أوجه تباين العمليات ،واختالالت
الجودة ،ومن ث َّم مساعدة مهندسي الجودة على تخفيف المشكالت ،وتقليل النفايات
وإعادة العمل.
انظر الشكل  15على الصفحة التالية.

الشكل  :14تطبيق  Heartbeatللتصنيع المتصل.
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ﻣﻣﯾزات ﺣل  IBMﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن

ﻣدﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﺋﻖ أﻣﺎم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌدات.
ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯾز اﻹﻧﺗﺎج
ﻗﺑل ﺣدوﺛﮭﺎ.
ﻛن اﺳﺗﺑﺎﻗﯾ�ﺎ.

ﻣﮭﻧدس اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ/اﻟﻣﺷرف

ﻣﮭﻧدس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﮭﺎم
ﺻﯾﺎﻧﺔ ذات أوﻟوﯾﺔ.

ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت.

ﺗوﻓﯾر ﺗﻧﺑﯾﮭﺎت ﺻﯾﺎﻧﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺣﺳﻧﺔ
"ﻷﻓﺿل وﻗت ﻟﻺﺻﻼح" .اﻟﺣث ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود
وﻗت ﻟﻠﺗﻌطل ﻣﻊ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ.

رﺑط اﻹﺟراءات ﺑﺎﻷداء
ﯾﺗم ﺣﺳــﺎب اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌدات ﻋﻠﻰ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻵﻟﺔ
وﺧط اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻧﺷــﺄة ،ﻟرﺑط ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات ﺗﺟﺎه
ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.

الشكل  :15مميزات حل  IBMعلى مستوى المؤسسات للعاملين الرئيسيين.

ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻘﺻور ﺑﺎﻷداء .أداء ﺗﺣﻠﯾل
ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺟذرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻور اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷداء.
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من خالل الفاعلية الكلية للمعدات ( ،)OEEيمكننا استخدام إستراتيجيات مختلفة للصيانة.
لكل إستراتيجية فوائد مختلفة عند تطبيقها على المعدات الصحيحة ،وعلى النقيض،
فهي تتسبب في تكاليف عالية عند تطبيقها على المعدات غير الصحيحة.
• تركز الصيانة االستباقية على إعادة المعدات المعطلة بالفعل إلى حاالت التشغيل
العادية؛ عن طريق استبدال األجزاء والعناصر المعيبة أو إصالحها.

عندما تعمل الصيانة الوقائية بكفاءة ،ال تُجرى الصيانة إال عندما تكون مطلوبة ،وذلك قبل
حدوث التوقف عن العمل على األرجح .يجب تقييم العديد من المعايير المحددة لمدى أهمية
األصول عند اتخاذ قرار بشأن تطبيق إستراتيجية صيانة معينة من عدمه .بشك ٍل عام ،كلما
زادت أهمية إحدى المعدات لسالسة سير عمليات اإلنتاج وتحقيق الحالة المثلى لتكاليف
الصيانة ،زادت قيمة األعمال التي يجب الحفاظ عليها من خالل الصيانة الوقائية.

• تركز الصيانة الوقائية على الفحص (االختبارات ،والقياسات ،والتعديالت ،وتردي
التسجيل ،واستبدال األجزاء) بنا ًء على الوقت (على سبيل المثال :بعد عدد معين
من أيام أو ساعات االستخدام أو الدورات) .ال تنظر في االستخدام الفعلي لألصول
التي تم صيانتها.

يجب إعادة تقييم مواصفات نهج الصيانة بمجرد تصميم النماذج التحليلية ذات الصلة.
يمكن أن تساعد نتائج التحليالت في تحديد مدى جودة عملية صيانة أصول معينة.

• الصيانة المستندة إلى الحالة تستخدم الحالة الفعلية لألصل ،وتوجه بأنه يجب أال يتم
إجراء الصيانة إال عندما تُظهر مؤشرات معينة عالمات على انخفاض األداء أو حالة
التعطل التالية .يمكن جمع بيانات الحالة؛ من خالل قياسات غير متوسعة ،وفحص
جدولة على فترات زمنية معينة ،أو بشك ٍل مستمر
بصري ،وبيانات األداء ،واختبارات ُم َّ
(إذا كانت اآللة تحتوي على وحدات استشعار داخلية).
• تستخدم الصيانة الوقائية خوارزميات متقدمة للبحث عن أنماط في كيفية استخدام
إحدى المعدات ،والبيئة التي تعمل فيها ،ثم تربط هذه المعلومات التي تحركها وحدات
االستشعار مع االختالالت السابقة المعروفة.

يمكن أن يبين تقييم النماذج التحليلية لمعدة معينة:

•أنه ال يبدو أن هناك فائدة مباشرة في التغير إلى القياس التنبئي لجدولة
الصيانة،
•النماذج دقيقة بما فيه الكفاية لتقليل تكاليف الصيانة ووقت التوقف غير
المجدول عن العمل (استخدام القياسات التنبئية لجدولة الصيانة له ما يبرره)،
•ال توجد بيانات كافية.

أسواق  IBMالعالمية
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األمان داخل بيئة التكنولوجيا التشغيلية ()OT

يتأثر األمان داخل الصناعة بعوامل متعددة .فمن ناحية ،قد ال يتم تصميم تكنولوجيا
المعلومات ( )ITالمتصلة بالتكنولوجيا التشغيلية ( )OTلمواجهة التهديدات اإللكترونية.
ومن ناحي ٍة أخرى ،معدات التصنيع المدمجة على منصات تكنولوجيا المعلومات للتطبيقات
الصناعية ( )IIoTقد ال يتم تصميمها وفقًا للمبادئ األمنية ،أو يتم تجهيزها بضوابط
األمان .تفتح األجهزة ال ُمتاحة إلنترنت األشياء ( )IoTداخل التصنيع مزيدًا من األسطح
الهجومية والمخاطر المرتبطة بها ،التي يصعب الحكم عليها بالنسبة إلى البنية التحتية
للتكنولوجيا التشغيلية ( )OTللعميل .يعرض الشكل  16التهديدات ونُ ُهج األمان المحتملة
بتفصي ٍل أكبر.

يمكن اعتبار حيز اإلنتاج عادة ً مزي ًجا من تكنولوجيا المعلومات ( )ITومعدات التصنيع
لموردين متعددين .يُظهر ( ISA95 Control Hierarchy Modelنموذج ISA95
لهيكل مستويات التحكم) أشكال الترابط بالنظام :جمع بين عناصر نموذجية وعناصر
جاهزة للطرح واالستخدام .مقارنةً بمركز البيانات ،توجد قيود محدودة على ضوابط
األمان المطبقة ،أو ال توجد على اإلطالق ،والمعايير المماثلة لمعيار ISO 27001
غير موجودة.

ھﯾﻛل  ISA95ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﻛم

اﻟﻣﺳﺗوى ٤

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج

اﻟﻣﺳﺗوى ۳

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ
وﻣراﻗﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج

اﻟﻣﺳﺗوى ۲

اﻟﻣراﻗﺑﺔ ،واﻹﺷــراف ،وإدارة اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت،
واﻷﺗﻣﺗﺔ ،وﻏﯾر ذﻟك

اﻟﻣﺳﺗوى ۱

ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة،
ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻧظﻣﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى ۰
طﺎﺑﻖ اﻟﻌﻣﺎل

الشكل  :16هيكل  ISA95لمستويات التحكم.
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يتكون مشهد التهديدات من معدات التكنولوجيا التشغيلية ( )OTوالشبكات الصناعية،
واألفراد المشغلين للمعدات ،وتكنولوجيا المعلومات ( )ITالمتصلة بالتكنولوجيا التشغيلية
( ،)OTواألجهزة التي يمكنها إنترنت األشياء ( .)IoTتعد إدارة أماكن الضعف ،مراقبة
الهوية والوصول ،والوظائف غير المستخدمة بمثابة حاالت استخدام للبدء في تأسيس
األمان ،واكتساب تصور أمني للبنية التحتية للتكنولوجيا التشغيلية ( .)OTتتيح أجهزة
األمان المخصصة على المستوى  1الوصول إلى الشبكات الصناعية ،وتتيح أنظمة إدارة
المعلومات األمنية وإدارة األحداث ( )SIEMاإلشراف؛ مما يساعد في تحسين االكتمال
(انظر الشكل .)17
إذا كان ذلك ممكنًا؛ فيمكن أيضًا استخدام عناصر تحكم أمان أخرى تُستخدم في بيئات
تكنولوجيا المعلومات ( .)ITإدارة الهوية والوصول لألفراد والمعدات ،وفصل مستويات
التحكم ،والمعدات داخل التشغيل الوظيفي ،أو حماية البيانات في إطار التشغيل الوظيفي،
لديها القدرة على مواجهة التهديدات اإللكترونية وتخفيف المخاطر .على أي حال ،أمن
التكنولوجيا التشغيلية ( )OTهو جه ٌد مشترك لوحدات التصنيع التشغيلية وأقسام أمن
تكنولوجيا المعلومات (.)IT

ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل:
أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ/
 ،SCADAاﻟﻣؤرخ،
HMI، PLC

ﻣﺻﺎدر
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
إدراج
اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻟذﻛﺎء
اﻷﻣﻧﻲ
اﻟﺣوادث
ذات اﻷوﻟوﯾﺔ

اﻟﮭدف اﻷﻣﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ:

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ واﻷﻣﺎن

ﺳرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ٤٬۰
الشكل  :18تكنولوجيا المعلومات (/)ITالتكنولوجيا التشغيلية ( )OTفي الصناعة .4٬0

تدمج الصناعة  4٬0المستخدم النهائي مع بيانات اآللة ،وتتيح االتصال بين اآلالت؛ حتى
يمكن للعناصر إدارة اإلنتاج بصورةٍ مستقلة.

ﻣﻧﺻﺔ  SIEM QRadarﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )/(ITاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ )(OT

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎت:
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت،
اﻟﻣﺿﯾﻔﯾن

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت/اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ٤٬۰

اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺣوادث

ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘل:
 ،PLCوﺣدات اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر،
واﻟﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﺗﻧﺎظرﯾﺔ

الشكل  :17منصة  SIEM QRadarلتكنولوجيا المعلومات (/)ITالتكنولوجيا التشغيلية (.)OT

األمن داخل الصناعة 4٬0
يتبع المستوى التالي من الثورة الصناعية -الصناعة  -4٬0مبادئ تصميم مختلفة؛ مثل:
قابلية التشغيل البيني ،وشفافية المعلومات ،والمساعدة الفنية ،واالستقاللية ،والقرارات
الموزعة .إنه يقدم أنظمةً مرنة ال ترتبط وظائفها باألجهزة الصلبة ،ولكنها تنتشر خالل
البنية التحتية بأكملها .في هذه النظم الجديدة ،يمكن اآلن مالحظة التواصل الداخلي عبر
مستويات البنية (انظر الشكل  16في هيكل  ISA95لمستويات التحكم).

على عكس بيئة التكنولوجيا التشغيلية ( ،)OTتقدم الصناعة  4٬0تحديات أمنية إضافية.
أوالً وقبل كل شيء ،يلزم تغيير عملية األمان من جهاز إلى طريقة عرض عملية تعكس
طلبًا بعيد المدى ،وتتطلب ضوابط أمان قابلة للمقارنة عبر الهيكل بأكمله (مثل :إدارة
الهوية والوصول) .تنشئ بنية الصناعة  4٬0الموزعة والقابلة للتشغيل البيني اتصاالت
إضافية؛ مما يزيد من جهود المراقبة .يمكن لألنظمة القديمة ،أو المكونات الحساسة،
عرض جميع العمليات األمنية للخطر.
أو البروتوكوالت غير اآلمنة أن ت ُ ِ ّ
بشك ٍل عام ،البنية التحتية للصناعة  4٬0الموزعة عبر المنشآت متعددة الجنسيات تواجه
العديد من المخاطر اإللكترونية .تنظر  IBM Securityإلى أنظمة التحكم في الصناعة،
وبوابات إنترنت األشياء ( ،)IoTووحدات االستشعار ،والمشغالت حاليًا على أنها األكثر
كبيرا ،ليبدأ أثره من توقف اإلنتاج إلى
نظرا إلى أن تأثير الهجوم يمكن أن يكون
ً
أهميةً .
اإلضرار الشديد بالمعدات والموظفين ،يجدر بنا أن نولي أكبر اهتمام بهذا الموضوع.

أسواق  IBMالعالمية

تجمع أفضل الممارسات للبنية التحتية للصناعة  4٬0السياسات ،والتنظيم ،والتكنولوجيا.
اختر أفضل الممارسات ال ُمدرجة أدناه.

أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ٤٬۰
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ

ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﺎن

اﻟﻣﺳﺗوى ٤

اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺟدوﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج

اﻟﻣﺳﺗوى ۳

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج

اﻟﻣﺳﺗوى ۲

اﻟﻣراﻗﺑﺔ ،واﻹﺷــراف ،وإدارة اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت،
واﻷﺗﻣﺗﺔ ،وﻏﯾر ذﻟك

اﻟﻣﺳﺗوى ۱

ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة،
ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻧظﻣﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى ۰
طﺎﺑﻖ اﻟﻌﻣﺎل

اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ

الشكل  :19أفضل الممارسات ألمان الصناعة 4٬0
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السياسات
• تقييم المخاطر والتهديدات :استمرار جهود تحليل التهديدات اإللكترونية الخاصة
بالتصنيع والمخاطر ذات الصلة.
• التأمين من خالل التصميم :المبدأ التوجيهي األساسي
التنظيم
• إدارة دورة الحياة :إدارة أجهزة متعددة
بأعمار مختلفة تأتي من أطرافٍ
ٍ
خارجية متنوعة
• التعامل مع الحوادث :االستعداد لحل الحوادث التي ستحدث حت ًما
• إدارة نقاط الضعف :إدارة نقاط الضعف والتخلص منها خالل البنية
التحتية للصناعة 4٬0
التكنولوجيا
• ضوابط األمان أدناه معروفة جيدًا في تكنولوجيا المعلومات ( ،)ITولكنها ليست
متاحة بصورةٍ شاملة للبنية التحتية للصناعة .4٬0
• مراقبة األمان
• أمن البيانات
• أمن البنية التحتية
• إدارة الهوية والوصول
• إدارة البرامج/التهيئة

ستستفيد الشركات التي تتناول أمان التكنولوجيا التشغيلية ( )OTفي البيئات الصناعية اليوم
بشكل كبير من ذوي الخبرة في مجال األمان الحتياجات الصناعة  .4٬0تعد  IBMجز ًءا
من ( Industry 4.0 Security Workgroupمجموعة عمل أمان الصناعة )4٬0
التي تطور أفضل ممارسات األمان.

نموذج النشر
يجب أن تكون العناصر قابلة للنشر على مستوى الحدود ،وحيز اإلنتاج ،وتكنولوجيا
المعلومات ( ،)ITأو مستوى سحابة  IBMالمعلوماتية .فيما يتعلق بسحابة IBM
المعلوماتية ،نقدم منصةً خدمية ( )PaaSونطور سالسل أدوات إلنشاء التطبيقات
نظرا إلى أنها مبنية على
وتشغيلها وإدارتها فوق منصة  IBMإلنترنت األشياء (ً .)IoT
تقنيتي  Cloud Foundryو Dockerمفتوحتي المصدر ،يمكن أن تعمل على أنها مكان
يقصده المطورون؛ لتأسيس التطبيقات في السحابة المعلوماتية ،ونشرها وإدارتها سريعًا
دون التعامل مع البنية التحتية األساسية .على أي حال ،سيتعين تحديد مستوى تهجين السحب
اعتمادًا على المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية .النشر المادي للبنية دائ ًما ما يكون تسوية
بين التكاليف (مثل :التخزين ،والحجم ،واتفاقات مستوى الخدمة ( ))SLAوالوظائف.
نظرا إلى أننا نستغل
تبدي  IBMمرونة كبيرة جدًّا بخصوص نشر نماذج نشر السحب؛ ً
تقنيات البنية التحتية الرئيسية المعروفة في السوق .باإلضافة إلى العناصر المثبتة في
الحدود أو في حيز اإلنتاج (في أماكن العمل) ،تتمثل إستراتيجيتنا المعتمدة على السحابة
المعلوماتية في االستفادة من تقنيات  ،OpenShiftو ،DockerوKubernetes؛

من أجل تسهيل نشر عناصر العميل وعناصر  IBMفي أي مكان( ،وليس فقط في سحابة
 IBMالمعلوماتية) .تستفيد ( )IBM Cloud Private( ICPسحابة  IBMالمعلوماتية
الخاصة) من  DockerوKubernetes؛ ألن الكثير من عمالئنا يتحركون باتجاه نهج
هجين للسحب.

كيف نقدم خدماتنا
البدء سريعًا بالتفكير التصميمي ونهج
Garage Method
نهج  IBM Cloud Garage™ Methodهو نهج  IBMلتمكين األعمال ،والتطوير،
والعمليات من أجل تصميم الحلول ،وتقديمها ،والتحقق من صحتها باستمرار ،بد ًءا من
مرورا بالمنشآت ،ووصوالً حتى تكنولوجيا المعلومات ( )ITالمركزية .تغطي
الحدود،
ً
الممارسات والبنيات وسالسل األدوات دورة حياة المنتج بأكملها ،من البداية من خالل
االلتقاط واالستجابة ،ووصوالً حتى تعقيب المستخدم.
ظل نهج  IBM Cloud Garage Methodيستفيد بنجاح من الكثير من التحوالت
الصناعية الرقمية؛ من خالل جمع أصول ،مثل :المعايير الصناعية ،والتحليالت
المخصصة عن حيز التصنيع ،وتقديم الخدمات ،ونهج التفكير التصميمي .حل IBM
 Cloud Garage Methodذو أهمية لتقديم أول إثبات على المفاهيم ( )PoCسريعًا.

تطوير أول منتج بالحد األدنى من المقومات ()MVP
أو أول منتج تجريبي
يجب أن يكون أول منتج بالحد األدنى من المقومات ( )MVPأو أول منتج تجريبي بدافع
حاالت االستخدام ذات األولوية القصوى ونتائج أنشطة جاهزية البيانات (أي :مراجعة
إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات ( IT)/التكنولوجيا التشغيلية ( ،)OTوتقييم مصادر
البيانات ،وقضايا األمان).
يجب أن يكون أي منتج بالحد األدنى من المقومات ( )MVPمستندًا إلى أساس بنية قوي.
من أجل تحقيق هذا الهدف ،توصي  IBMبنهجٍ تصاعدي :تركيب جميع البرامج الوسيطة
ونشرها على مستويات تحليالت حيز اإلنتاج والحدود قبل البدء في تطوير أي حالة
استخدام .يجب اعتبار هذه الخطوة شر ً
طا أساسيًا.
يجب أن يظل النهج مرنًا من خالل استخدام عملية تدريجية وتكرارية ،تبدأ على األرجح
من حاالت االستخدام؛ مثل :تصور اإلنتاج ،أو نمذجة البيانات ،أو تكامل األطراف
األخرى .إننا نساعد عمالءنا على ترتيب حاالت االستخدام؛ من خالل خريطة طريق،
وخطة مشروع ُمقاسة .من أجل تنفيذ منتج بالحد األدنى من المقومات ( )MVPأو المنتج
التجريبي ،تقترح  IBMأن يستفيد العمالء من طريقتنا للمنتج الممتثل للحد األدنى من
المقومات (.)MVP

أسواق  IBMالعالمية

ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻣﺗﺛل ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت ))MVP
ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ
وﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺧدام
ﻛﺷف
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت/اﻟﻣﺣﺗوى
وﺿﻊ ﻧﮭﺞ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻓﺗراﺿﺎت

ﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﻻﻟﯾﺔ/
ﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوك
ﺗﻘﯾﯾم اﻷدوات واﻟطرق اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ

ﺗطوﯾر ﺗطﺑﯾﻖ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ

اﻟﺗﻛرار داﺧل
وﻋﺑر اﻟﻣراﺣل

إﻋداد اﻹدارة واﻟﺣوﻛﻣﺔ

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
وﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺧدام

اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺣﺗوى
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

ﺗطوﯾر اﻟﻧﻣﺎذج
واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣرﺋﻲ

إﺛﺑﺎت أوﻟﻲ
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ

 ۳إﻟﻰ  ٤أﺳﺎﺑﯾﻊ

 ۳إﻟﻰ  ٤أﺳﺎﺑﯾﻊ

 ۳إﻟﻰ  ٤أﺳﺎﺑﯾﻊ

ﻣﻼﺣظﺔ :ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻌﻘﯾد اﻟﻧﻣوذج .ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻐرق ھذا اﻟﻧﮭﺞ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﺳﺗﺔ
أﺷﮭر ،ﺑدﻻً ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ.

ﺗﻧﺎزﻟﯾًﺎ )ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ
اﺳﺗﺧدام ﻟﻸﻋﻣﺎل(

ﺗﺻﺎﻋدﯾًﺎ )ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺑﯾﺋﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت(

الشكل  :20نظرة عامة على طريقة المنتج الممتثل للحد األدنى من المقومات (.)MVP

بمجرد استخدام البرامج الوسيطة مع أول منتج يتوفر به الحد األدنى من المقومات
( ،)MVPيجب بذل جهد من أجل تحليل كل حالة استخدام وتقييم  )1مدى تعقيد تصميم
تحويالت تدفق البيانات ،و )2تعقيد نمذجة الخوارزميات ،و )3مدى صعوبة تطوير
لوحة المعلومات.

لتسريع هذه األنشطة ،تقترح  IBMاالستفادة من التطبيقات الصناعية المتضمنة
في مجموعة  IBMلحلول تكنولوجيا المعلومات ( )IoTوحلول  Watsonللذكاء
االصطناعي ( )AIلألعمال الصناعية ،وتقييم مستوى تغطيتها؛ من أجل تحديد أي
حاالت االستخدام ينبغي تنفيذها.
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يجب أيضًا تغطية تحليل المتطلبات غير الوظيفية خالل أول منتج يتوفر به الحد األدنى من
المقومات (- )MVPفي أقرب وقت ممكن -من أجل استقصاء خطة التطوير .ذلك التحليل
مهم جدًّا؛ ألنه يدعم عملية القرار المرتبطة بسيناريوهات النشر المختلفة بين الحدود،
والمنشأة ،ومستويات المؤسسة.
في هذا الصدد ،يجب أن ننظر في:
•مستوى بنية المرونة مع توفر عا ٍل،
•ومعايير األمان الالزمة لحيز إنتاج متصل،
بسكون منخفض على مستوى المنشآت
•اختيار تحليالت المنشأة/التصنيع المحلية
ٍ
أو المستوى المركزي مع إمكانيات أكثر قوة (مستودع البيانات).

تصميم خريطة الطريق :نهج المشروع للنشر
بعد تنفيذ أول منتج يتوفر به الحد األدنى من المقومات ( )MVPوتسليمه ،من المفترض
أن تكون دعائم البنية األساسية (أي؛ قابلية التوسع ،وتقييم إدارة األداء) ُمطبَّقة .يجب التحقق
من صحة قرارات البنية الرئيسية وتوثيقها.

في هذا الصدد ،تعتبر  IBMأن حاالت االستخدام الثالث -تصور اإلنتاج ،ونمذجة البيانات،
والتكامالت الخارجية -هي مدخالت رئيسية لتأسيس البنية خالل أول منتج يتوفر به الحد
األدنى من المقومات (.)MVP
من منظور المستخدم النهائي ،يجب أن تكون البنية قادرة على األقل على:
•مراقبة صحة المعدات واألنظمة
•وتصور مشغلي البيانات والتنبيهات.
من منظور الحل ،يجب أن تكون قادرة على:
•الحصول على بيانات بجودة جيدة من أجهزة الناتج،
•تضم وحدات استشعار وإمكانيات للحدود قوية ،وذلك فيما يتعلق باألداء،
•التأكد من أن التدفقات تمر من خالل ناقل خدمة المنشآت (،)PSB
•كشف المجموعة األولى للحد األدنى من الواجهات الموحدة بين الحد ،والمنشأة،
وتكنولوجيا المعلومات المركزية،
•وتعمل بصورة مثالية من خالل نهجٍ قابل للتنفيذ مستند إلى النمط لتسريع التطوير.

أسواق  IBMالعالمية

بعد ذلك ،يمكن تنفيذ حاالت االستخدام األخرى وترتيبها على مراحل الحقة .يتوفر مثال
على خريطة الطريق ونهج المشروع في الشكل .21

ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﯾﻖ :ﻧﮭﺞ ﻣﺷروع ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻟﻠﻧﺷر
ﻧﻣوذج اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﮭدف

اﻷﻧﺷطﺔ اﻷوﻟﯾﺔ
• إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت وورش اﻟﻌﻣل ﻣﻊ
اﻟوﺣدات اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ/اﻟﻣﻧﺷﺄة/
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟرﺣﻠﺔ  -ﻣﺟﻣوﻋﺔ ذات أوﻟوﯾﺔ ﻣن ﻣﺑﺎدرات اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل

• ﺟﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم
• ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺧدام اﻷﻋﻣﺎل وﺗﺣدﯾد
أوﻟوﯾﺗﮭﺎ
• اﻟﻣواﻓﻘﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺣددة

اﻟﻣرﺣﻠﺔ ۱
اﻟﺗﺳﺟﯾل وﺗﺣدﯾد
اﻷوﻟوﯾﺎت

ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت
اﻻﺳﺗﺧدام
۱

• إﻧﮭﺎء وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم

اﻟﻣرﺣﻠﺔ ۲
اﻛﺗﻣﺎل إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻔﺎھﯾم
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم

ﺗطوﯾر
ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﯾﻖ

ﺗﺧطﯾط اﻟﻧﺷر
وﺗﻣﻛﯾﻧﮫ

اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
۲

۳

• إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟراھﻧﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ
اﻻﺳﺗﺧدام

ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
إدارة اﻟﻘﯾﻣﺔ
٤

• وﺿﻊ ﺧﺎرطﺔ طرﯾﻖ ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ وﺑﺗوﻗﯾ ٍ
ت
ﻣﻧﺎﺳب
• ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت
)اﻟﻣرﺣﻠﺔ  .(۱إﺛﺑﺎت إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﺻور
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳرﯾﻊ واﻟدﻗﯾﻖ
• وﺿﻊ ﺧطﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ۲ﺑﺣﺎﻟﺔ )ﺣﺎﻻت(
وﻗرارات ﺑﻧﯾﺔ داﻋﻣﺔ

ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻓﻛﺎر
اﻛﺗﺷﺎف ورﺷﺔ
اﻟﻌﻣل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ

ﺗﺳﺟﯾل ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل
ﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎل
ﺗوﺛﯾﻖ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل
اﻷوﻟﯾﺔ

ﺗﻧﻔﯾذ ﻣرﻛز ﺗﺻﻣﯾم
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺷروع
ﺗم اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ
اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺑﻧﯾﺔ

ﻓرﯾﻖ اﻻﺑﺗﻛﺎر
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

اﻟﺗﻌرف
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت

الشكل  :21خريطة الطريق :نهج مشروع توضيحي للنشر.

اﻻﻧﺗﮭﺎء
ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟ ُﻣﻘﺎﺳﺔ واﻟﻣﺗﺗﺑﻌﺔ
ﺣﺗﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

ﻓرﯾﻖ اﻟﻧﺷر
اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ

اﻟﻣﺷروﻋﺎت
اﻟﻣﺣددة

ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ
ﻛﺟزء ﻣن إدارة
اﻟﺗﺣول اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ

اﻟﻣﺷروع اﻟ ُﻣﺳﻠﱠم

اﻟﻣﺷروﻋﺎت
اﻟ ُﻣﺳﻠﱠﻣﺔ

ﺑواﺑﺎت ﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﺣوﻛﻣﺔ

اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
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االكتشاف واالبتكار :التصميم المركز على المستخدم ،ومصنع
تطوير البرامج وعمليات تكنولوجيا المعلومات ()DevOps

اﻻﻛﺗﺷﺎف واﻻﺑﺗﻛﺎر :اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﻣﺻﻧﻊ ﺗطوﯾر اﻟﺑراﻣﺞ
وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗراﻛم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﻏﯾر
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺧدام

اﻟﻧﻣﺎذج اﻷوﻟﯾﺔ
اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻓرﯾﻖ Garage

اﻟﺗﻔﻛﯾر
اﻟﻣﺑﺗﻛر واﻟﺣر

وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﻲ

اﻟرﺳم ،ﻟوﺣﺎت اﻟﻘﺻص

طرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺗﺞ MVP

 + MVPsاﻟﺗﺄﺳﯾس
أﻧﻣﺎط اﻟﺑﻧﯾﺔ

اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻣﺻﻧﻊ ﺗطوﯾر
اﻟﺑراﻣﺞ وﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻣﺻﻧﻊ ﺗطوﯾر اﻟﺑراﻣﺞ
وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
)اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺗرك(

ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام  :۱ﺗﺻور اﻹﻧﺗﺎج
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام  :۲ﻧﻣذﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام  :۳اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺧﺎرﺟﻲ

الشكل  :22االكتشاف واالبتكار :التصميم المركز على المستخدم ومصنع تطوير البرامج وعمليات تكنولوجيا
المعلومات (.)DevOps

في نهج  ،Garageتركز  IBMعلى تعريف قصص المستخدمين ونماذجهم األولية
من خالل ثالث عناصر رئيسية :المنهجية ،والمصممون ،والمنشآت.
ُعرف منهجية التفكير التصميمي بفعالية قصص المستخدمين ،وخدمات األشخاص،
•ت ِ ّ
وحاالت االستخدام ،والنماذج األولية.
•يتشاور المهندسون ،والمص ّممون الخبراء ،وخبراء تجربة المستخدم مع الخبراء
المتخصصين من أجل تطوير قصص المستخدم والنماذج األولية.
•تنفذ مجاالت منشآتنا المحددة بفاعلية ورش عمل للتفكير في التصميم ،والدورات
المتكررة المتعلقة بالنماذج األولية.
ستستخدم فرق مشروعات ومتخصصون مختلفون نهج  Garageمن أجل سد تراكم
المنتجات للعصف الذهني ،والتفكير ،والتطوير.

مركز تصميم IBM
لتسريع إعداد البنية وعملية التصميم ،تقترح  IBMاالستفادة من أحد أصول الملكية
الفكرية لديها.
يقدم مركز تصميم  IBMبنيات مرجعية تعتمد على تفاعل فريق الخبراء مع عمالئنا.
تقدم الحلول والعينات في كل بنية خريطة طريقة من أجل إنشاء التطبيق وتمديده ونشره.
تعرف على المزيد عن مركز تصميم  IBMهنا.
َّ
البنى المرجعية هي نماذج لحل يستخدم مجموعة من الممارسات ،والخدمات ،واألدوات.
تستفيد البنى المرجعية من حاالت استخدام العمالء ،وتستند إلى معايير الصناعة المفتوحة.
تُظهر عمليات التنفيذ كيفية تمديد عينات الرموز وإنشائها ونشرها وإدارتها من خالل
استخدام الخدمات المقترحة ،وسالسل األدوات ،واألدوات.

أسواق  IBMالعالمية
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الشكل  :23نمط بنية الصناعة .4٬0

الخاتمة
تتمتع  IBMبجميع اإلمكانيات ،والمراجع ،والمنهجيات ،وخبرات الوظائف/الخبرات
الفنية الالزمة لكي نضمن لعمالء الصناعة أفضل عملية تنفيذ لتقنيات الصناعة .4٬0
تتمثل أفضل ممارسة  IBMفي اقتراح إنشاء شراكة إستراتيجية طويلة األمد تقدم فيها
 IBMوعمالؤها معًا المشروعات ،والبرامج ،والعمليات ال ُمدارة خالل السنوات القادمة.

من منظور الحلول ،ستظل شركة  IBMغير محددة ومحايدة فيما يتعلق بالمعدات المادية
وأنظمة التصنيع ،كما أثبتت  IBMأن بإمكانها مساعدة السوق على توحيد تنوع األنظمة،
والمعدات ،ومزودي الخدمات الذين تم نشرهم بالفعل.
في سياق السوق الصناعية ،يمكن أن تكون  IBMشري ًكا إستراتيجيًّا لتوفير حلول وخبرات
رائدة في المجال ،وإدارة نظام بيئي معقد من الشركاء ،ودعم كل خطوة من رحلة العمالء
عالميًا ومحليًا.
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الملحق وحاالت االستخدام
دراسة الحالة تحول ُمتخيَّل لحيز اإلنتاج
شركة ُمتخيَّلة -سنسميها  -Smart ManDevFactoryلديها برنامج سيستفيد من عناصر
التحول الرقمي من أجل تحسين األداء الصناعي والفعالية .ستقوم بذلك من خالل االستفادة
من مجموعة من التقنيات المعطلة ،مثل البيانات الضخمة ،والتحليالت ،والتقنيات المعرفية.
تم نسج المبادرة الشاملة من خالل إنشاء برنامج جديد للمؤسسات يُس ّمى Digital Factory
 .Industry 4.0الهدف الرئيسي من التحول الرقمي على مستوى التصنيع هو تحديد
مزود رئيسي يمكنه دعم جميع خطوات خريطة العمل على نطاق العالم.
يريد  Smart ManDevFactoryتنسيق العمليات وأفضل الممارسات ،وتأمين أنشطة
ابتكارا في جميع مواقع اإلنتاج حول العالم.
األعمال ،وتوزيع التقنيات األكثر
ً
لبدء الرحلة بسرعة ،نفذت  IBMو SmartManDevFactoryورشة عمل للتفكير في
التصميم .تضمن جزء من ورشة العمل جلسةً لالبتكار والتفكير تم تكريسها إلبالغ أعضاء
 Smart ManDevFactoryبأحدث اتجاهات السوق من حيث التحليالت والحلول
المعرفية ،بما في ذلك وجهات نظر  IBMوأحدث التطورات.

الشكل  :24مساحات التفكير التصميمي.

وتم تقديم العديد من الحلول التي غطت صناعة  ،Smart ManDevFactoryوكذلك
الصناعات الجانبية التي يمكن أن تكون ملهمةً للمشاركين .وأعقبت الجلسة تمارين تفاعلية
ركزت على الكشف عن مواضع الشكوى لدى  Smart ManDevFactoryمن خالل
االستفادة من نهج الشخص ،والتدريبات ال ُمختارة من إطار التفكير التصميمي من .IBM

أسواق  IBMالعالمية

لتقديم نتائج يمكن رؤيتها وقياسها سريعًا ،قررت  Smart ManDevFactoryإطالق
ثالث منتجات بالحد األدنى من المقومات ( )MVPsمستخلصة من قائمة من الفرص
الرقمية لحيز اإلنتاج المتعرف عليها على مستوى الشركات.
تمثل المنتجات المتوفر بها الحد األدنى من المقومات ( )MVPsحاالت االستخدام التقليدية
التي قد ترغب  Smart ManDevFactoryفي معالجتها بحل موحد إلنترنت األشياء
للتطبيقات الصناعية (.)IIoT
توقعت  Smart ManDevFactoryاقترا ًحا فنيًا معتمدًا على منصة فريدة يمكنها
تغطية حاالت االستخدام الحالية والمستقبلية ،وتخدم احتياجات حيز اإلنتاج بإمكانية تثبيت
البرامج الوسيطة المحلية.
يتمثل الطلب في أكثر من إضافة سلسلة أدوات جديدة في بيئة تكنولوجيا المعلومات ()IT
لحيز إنتاج  ،Smart ManDevFactoryفهو يشمل دمج حل بسيط وسهل في مشهد
أنظمة المعلومات الحالية لشركة  Smart ManDevFactoryمع جانب األتمتة في
مرافق  ،Smart ManDevFactoryولكن أيضًا مع نظام تنفيذ الصناعة (،)MES
مثل  ،Delmia Aprisoوتخطيط موارد المؤسسات ( ،)ERPمثل .SAP
ولذلك تقترح  IBMحالً مستندًا إلى ثالث مستويات :الحدود (حيز اإلنتاج)،
والمنشأة ،والمؤسسة.

 .1مستوى الحدود (حيز اإلنتاج)
هذا هو الجزء األكثر المادية من المصنع ،حيث ينفذ المشغلون والعمال والفنيون
األنشطة المتعلقة بالمنتجات .بالنسبة إلى المشروعات المبتكرة ،من المهم إيجاد الرابط
بين التكنولوجيا التشغيلية ( )OEوتكنولوجيا المعلومات ( .)ITالبوابات الصناعية
(أو أنظمة المراقبة اإلشرافية ،وتحصيل المعلومات ( ))SCADAستربط بين عالمين
من البروتوكوالت الميدانية ( ،Modbus ،ProfiNetوغير ذلك) نحو معايير تكنولوجيا

الشكل  :25البنية التقليدية للصناعة 4٬0
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المعلومات ( ،IT) (MQTT/JSON، REST APIوغير ذلك) ،بالحصول على أغلب
المعلومات آنيًّا من آالت إدارة وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة ( .)PLCيمكن أن
يحدث التحول أو التصفية أو التحليالت من المستوى األول عند الحد عندما يكون من
المستحسن تنفيذ أنشطة قريبة من المصدر بأكبر قدر ممكن.

 .2مستوى المنشآت
داخل كل منشأة ،ينسق ناقل الخدمات (ناقل خدمات المنشآت أو  )PSBاألنشطة المحلية
والتواصل مع البيئة المادية من خالل بوابات تكنولوجيا المعلومات للتطبيقات الصناعية
( )IIoTأو اتصاالت أنظمة المراقبة اإلشرافية ،وتحصيل المعلومات (.)SCADA
ومن ث َّم ،يتمتع ناقل خدمات المنشآت ( )PSBبالرؤية على الجانبين (التكنولوجيا التشغيلية
( )OTوتكنولوجيا المعلومات ( ))ITمع التطبيقات المحلية أو أنظمة تنفيذ الصناعة
( )MESsأو أي تطبيقات منخرطة في عملية التصنيع.

 .3مستوى المؤسسات
( IBM Maximo APM Predictive Maintenance Insightsتصورات
الصيانة الوقائية) هي إحدى النماذج في مجموعة  IBMلحلول إدارة أصول المؤسسات
( )EAMالتي تحلل جميع المعلومات ال ُمقدَّمة على المستويات األقل .يوفر هذا الجزء
تخزينًا للمعلومات للتصور والتحليالت .اختارت  IBMثالثة شركاء إلكمال الحل
الشامل ،ألن نطاق هذا المشروع ال يركز فقط على تكنولوجيا المعلومات الرقمية ()IT
"االفتراضية"( Hilscher :الشريك األول) تقدم بروتوكوالت ميدانية من خالل بوابة
( Arenzi ،)ProfiNet ،EtherNet/IP ،Modbus( MQTTالشريك الثاني)
تنشر حل توطين داخلي آني عالي الدقة ،و( Ubleamالشريك الثالث) يقدم إمكانيات
العالمة المتقدمة من أجل فحص اآلالت ،ونشر المعلومات التفاعلية من خالل الواقع
المعزز .تُستخدم شبكة  Sigfoxبصورةٍ مباشرة بين وحدات االستشعار ومنصة إنترنت
األشياء ( )IoTلبعض حاالت استخدام معينة.
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 .1مقدمة عن حاالت االستخدام
كما ذكرنا في األقسام السابقة ،الصناعة  4٬0ليس متعلقة فقط بربط اآلالت بالسحابة
المعلوماتية ،بل تركز أيضًا على ربط "أنشطة المصنع" .كخطوة أولى ،يعني هذا النهج
التركيز على المنتجات واآلالت واألفراد.
تصنيع وإنتاج المنتجات النهائية هو بال شك الغرض من المصنع .ومع ذلك ،يجب أن
تكون آالت المصانع ذات فاعلية من أجل أداء وظيفتها ،أي أنها تحصل على مدخالت
المواد األولية المناسبة ،وعرض نطاق اإلنتاج المناسب ،ودرجة الحرارة المناسبة،
والضغط المناسب ،وما إلى ذلك .باإلضافة إلى اآلالت ،يتواجد المشغلون ،والفنيون،
والمديرون ألداء وظائفهم وتعظيم الكفاءة العالمية ألقصى درجة.
يتمثل النهج في تعزيز إمكانيات جميع الكيانات المنخرطة لجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية،
وبفهم أفضل لكافة المعلومات.
مع وجود عدد أقل من األخطاء ،والتوقفات ،واألعطال،
ٍ

 .2حالة االستخدام  – 1#المنتج المعزز

من المهم جدًّا الحفاظ على تميز هوية المنتج .يعتمد هذا المثال التوضيحي على عالمة
اتصال فريدة بحق ٍل قريب ( )NFCمرتبطة بالمنتج .تستطيع  IBMعرض حلوالً مستندة
إلى رمز االستجابة السريعة أو الرمز الشريطي أيضًا.
ينبغي تحدي هذه البدائل الثالث أثناء جلسات التفكير التصميمي والبنية .يمكن أن تكون هذه
الهوية الفريدة على مستوى المنتج أو الكمية اعتمادًا على احتياجات العمل وأحجامه.

 .3حالة االستخدام  – 2#المعدات المعززة
الهدف من حالة االستخدام هذه هو جمع البيانات من اآلالت ،واستخدامها لتحيق الحالة
المثلى لتجربتهم ،واألداء باستخدام لوحة عمل فعلية وتحليالت.
الهدف :ستظهر حالة االستخدام هذه القدرة على االتصال بوحدة التحكم المنطقية القابلة
للبرمجة ( ،)PLCوجمع البيانات ،ونشرها في لوحة معلومات آنيًّا ،ومعالجتها مع
التحليالت ،وتحليل العالقات ،والتسبب الجذري ،والصيانة الوقائية.

بالتركيز على إكساب العميل النهائي قيمة إضافية واكتساب المرونة في العمليات،
فإن  Smart ManDevFactoryعلى استعداد لزيادة إمكانية التتبع على مستوى
المنتج ،بد ًءا من سلسلة التوريد حتى المنافذ ،وتبسيط أنشطة البيع بالتجزئة ،واالستفادة
من تجربة العمالء.
الهدف :حالة االستخدام هذه لألغراض التسويقية بصورة أساسية.
مرورا
سيتم استخدامه للتحقق من اإلمكانيات الفنية للحل ،بد ًءا من التقاط تعريف المنتج،
ً
بالتخزين وعرض المعلومات ،ووصوالً حتى العميل النهائي ،مثل الترويج المستهدف.

الشكل  :26حالة االستخدام  :1المنتج المعزز.

الشكل  :27حالة االستخدام  :2المعدات المعززة.

أسواق  IBMالعالمية

 .4حالة االستخدام  – 3#المشغل المعزز

 .5حاالت االستخدام المعتبرة األخرى

ستساعد حالة استخدام ( Changeoverالتغيير) مشغلي خطوط التعبئة في أداء مهام
التغيير وفقًا لمعايير  Smart ManDevFactoryللبيئة والصحة والسالمة ()EHS
ومعايير األداء .يتمثل التركيز هنا على متى ينتقل المشغلون من المجموعة أ إلى
المجموعة ب.

يمكن اعتبار حاالت االستخدام الثالث السابقة حاالت ترشيح لمنتجٍ مستوفٍ للحد األدنى
من المقومات ( ،)MVPليتم استخدامه لفهم نهج الصناعة  ،4٬0وفحصه ،والتحقق منه
في غضون شهرين فقط.

هناك الكثير من األنشطة الالزمة لتفعيل مهمة "مسح المنتج  "Aثم "مسح المنتج ."B
ولكن للوصول إلى معيار الجودة المستهدف ،ال يمكن دمج أنشطة هاتين المهمتين.
يمكن لهذه العمليات -على سبيل المثال -أن توصل/تلغي توصيل األنابيب ،والتنظيف،
والتعقيم ،وتغيير العبوات.
تعتمد جميعها على ما أُنتج من قبل ،ما يجب أن يُنتج بعد ذلك .يمكن أن تستمر هذه
المرحلة لساعتين .إذا تمكن المشغل األقل كفاءة من تحقيق أداء قريب من المشغل األسرع،
فسيكون لهذا أثر هائل على اإلنتاجية للخط الواحد.
الهدف :تحسين المرونة في إنتاج دورات إنتاج قصيرة ،وفي تغيير البضائع المنتهية
بسرعة مع الحفاظ على الجودة.

الشكل  :28حالة االستخدام  :3المشغل المعزز.

يمكن أن يساعد مساعد معرفي في جعل حالة االستخدام هذه أكثر كفاءة باستخدام واجهة
برمجة التطبيقات ( )APIبالخصائص المعرفية التي تقدمها سحابة  IBMالمعلوماتية
للتعرف على محادثة أو صورة .خالل مرحلة التفكير التصميمي من  ،IBMمن المهم
جدًّا تحدي ما يُعد الجهاز األنسب للمشغلين ألنشطتهم اليومية :قد تكون أجهزة هاتف،
أو طاوالت ،أو شاشة كبيرة ،أو أجهزة واقع معزز.
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باإلضافة إليهم ،توجد حاالت أخرى يمكن تحديدها ،مثل ما يلي:
•الطائرات اآللية المستخدمة في فحص المباني بخاصية التعرف على الصور
•إدارة درجة حرارة ورطوبة المبنى
•كفاءة استهالك الماء
•تعقب األجزاء المتصلة بين المواقع
•المساعدون المعرفيون لدعم فنيي الصيانة
•التعلم المعمق لفهم وصفات العمل وأعطال المعالجة
•الذكاء االصطناعي ( )AIلتحسين الفاعلية الكلية للمعدات ( )OEEعالميًا
يمكن اختبار الكثير من حاالت االستخدام للتحول الرقمي للصناعة  4٬0وتنفيذها بمشاركة
كبيرة من األفراد الذين سيستخدمونها بشكل يومي (أي؛ األشخاص الذين يعملون داخل
المصانع) .من المهم جدًّا تصميم كل شيء من البداية بمجموعة من أنواع الوظائف
المأخوذة في االعتبار (المشغلون ،والفنيون ،والمديرون ،والموجهون ،وموظفو تكنولوجيا
المعلومات ( ،)ITوالعاملون في مجال التصنيع ،واالستشاريون ،وأصحاب المصلحة
في األعمال).
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المؤلفون

أرندت كولر

المدير الفني للقطاع الصناعي IBM ،أوروباIBM ،

عمل أرند ،منذ عام  ،1995بنشاط في شركة  IBMفي تكامل األنظمة وتطوير الحلول
في بيئات متعددة ،مثل :التنقل ،والتعرف على ترددات الراديو ،واالتصاالت الموحدة،
واألمن .وهو مستشار تنفيذي معتمد ومهندس معماري ،وتم تعيينه شري ًكا مشار ًكا.

سيرج بونود

عمل سيرج ،منذ عام  ،1998في مجال تطوير البرامج وهندسة األنظمة .كما انخرط
أيضًا في قطاع الرعاية الصحية ،وذلك من خالل تطوير أنظمة تحليل البيانات الطبية
أو أتمتة نشاط الصيدليات.
انضم إلى  IBMفي  2004بعد العمل في  ،Verilogو ،CSEEو،Rational Software
و .Thomson Software Productsشارك سيرج كمهندس معماري في العديد من
مشروعات إنترنت األشياء ( )IoTباستخدام تقنيات البيانات الضخمة والتحليالت.
كما عمل أيضًا في نشر منصة  Watsonإلنترنت األشياء ( )IoTمن  IBMلقطاع
السيارات ،وحل  IBMللمركبات المتصلة .ومنذ عام  ،2016شغل منصب المدير الفني
في مجال الصناعة في  IBMأوروبا.
https://fr.linkedin.com/in/serge-bonnaud-97b1527 LinkedIn؛
@serge_bonnaud Twitter

كريستوف ديدييه

المدير الفني إلنترنت األشياء ( IBM ،)IoTفرنسا
IBM
عمل كريستوف على مشروعات التكامل المعقدة خالل العشرين عا ًما الماضية
كمتخصص ،ومدير فني للمشروعات ،ومهندس معماري ،وخبير متخصص للتكامل،
والهواتف ،والمدن الذكية.
لقد قضى  16عا ًما في  ،IBM Global Business Servicesليعمل بصورةٍ
أساسية في المشكالت المتعلقة بتكامل تطبيقات الشركات ( ،)EAIوبنية موجهة للخدمات
( ،)SOAوناقل خدمات المؤسسات ( ،)BPMوالمدن الذكية ،وتصميم الحلول المبتكرة
وتنفيذها لعمالء في قطاع الصناعة والقطاع العام.
سا معماريًا تنفيذيًا في عام  ،2013وهو المدير الفني لتكنولوجيا المعلومات
ُ
ع ِيّن مهند ً
( )IoTفي  IBMفرنسا.
يحمل درجة الماجستير في الذكاء االصطناعي (( )AIكلية علوم الكمبيوتر والتقنيات
المتطورة ( ،)EPITAفرنسا) وماجستير في إدارة األعمال (مدرسة وارويك إلدارة
األعمال ،إنجلترا).
https://www.linkedin.com/in/christophe-didier- LinkedIn
bb9b425/؛
@ChristofDidier Twitter

مدير أمن إنترنت األشياء ( ،)IoTأمن  IBMأوروبا

على مدار السنوات القليلة الماضية ،طور أرند محفظة وممارسات أمن إنترنت األشياء
سا ألمن إنترنت األشياء ( )IoTفي أوروبا ،مع التركيز على
( )IoTمن  ،IBMوعمل رئي ً
المنتجات الصناعية ،والمركبات ،والمباني.
https://www.linkedin.com/in/arndt- LinkedIn
kohler-227590151/؛
@SecurityIoT Twitter
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حقوق الطبع والنشر محفوظة لصالح شركة IBM Corporation 2019
IBM Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
أُنتجت هذه الوثيقة في الواليات المتحدة األمريكية
سبتمبر 2019
 ،IBMوشعار  ،IBMو ،ibm.comو ،IBM Cloud Garageو ،Red HAtو ،OpenShiftو ،IBM Cloudو ،IBM Watsonو ،StoredIQو ،Watsonو Watson Healthهي عالمات تجارية لشركة International Business
 ،Machines Corp.مسجلة في الكثير من الواليات القضائية حول العالم .قد يكون اسم منتجنا وخدمتنا عالمات تجارية لشركة  IBMأو لشركات أخرى.
تتوفر قائمة حالية من العالمات التجارية لشركة  IBMعلى شبكة اإلنترنت في قسم "( "Copyright and trademark informationمعلومات عن حقوق الطبع والنشر والعالمة التجارية) في .ibm.com/legal/copytrade.shtml
 Adobeهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  Adobe Systems Incorporatedفي الواليات المتحدة و/أو دول أخرى.
يتم تداول هذه الوثيقة بد ًءا من تاريخ النشر األولي ،ويمكن لشركة  IBMتغييرها في أي وقت .ال تتوفر جميع العروض في جميع الدول التي تعمل فيها شركة .IBM
جميع أمثلة العمالء -التي تم ذكرها أو بيانها -يتم تقديمها على أنها أمثلة توضيحية للطريقة التي استخدم بها بعض العمالء منتجات  ،IBMوالنتائج التي ربما قد حققوها .تختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص األداء بنا ًء على تهيئات وظروف كل عمي ٍل على حدى.
يُرجى االتصال على شركة  IBMلنرى ما يمكننا تقديمه إليك.
تقع على عاتق المستخدم مسؤولية تقييم تشغيل أي منتجات أو برامج أخرى ،والتحقق منها ،باستخدام منتجات وبرامج  .IBMيتم تقديم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة "كما هي" دون أي ضمان -صريح أو ضمني ،-ودون أيضًا أي ضمانات لصالحية العرض في
لغرض معين ،أو أي ضمان أو شرط لالنتهاك .منتجات  IBMمشمولة بالضمان وفقًا لشروط وأحكام االتفاقات التي تُقدَّم بموجبها.
السوق ،أو المالءمة
ٍ
تقع على عاتق العميل مسؤولية ضمان االمتثال للقوانين واللوائح السارية على المنتج .ال تقدم  IBMمشورة ً قانونية ،وال تمثل ،وال تضمن بأن خدماتها أو منتجاتها ستضمن امتثال العميل ألي قانون أو الئحة.
بيان الممارسات األمنية الجيدة :يشتمل أمن تكنولوجيا المعلومات ( )ITعلى حماية األنظمة والمعلومات من خالل الوقاية ،واالكتشاف ،والرد على الوصول غير الصحيح من داخل مؤسستك وخارجها .يمكن أن يؤدي الوصول غير الصحيح إلى تغيير المعلومات
أو إتالفها ،أو اختالسها ،أو إساءة استخدامها ،أو يمكن أن يؤدي إلى إضرار بأنظمتك أو سوء استخدامها ،بما في ذلك استخدامها في هجمات على اآلخرين .ينبغي أال يتم اعتبار أي نظام أو منتج لتكنولوجيا المعلومات ( )ITآمنًا كليًا ،وال يمكن أن يكون أي منتج
أو خدمة أو إجراء أمان واحد فعاالً كليًا في منع االستخدام أو الوصول غير الصحيحين .تم تصميم أنظمة ومنتجات وخدمات  IBMلتكون جز ًءا من نهج أمان قانوني شامل سيشتمل بالضرورة على إجراءات تشغيلية إضافية ،وقد يتطلب أن تكون األنظمة،
أو المنتجات ،أو الخدمات األخرى أكثر فعالية .ال تضمن شركة  IBMأن تكون أي من األنظمة أو المنتجات أو الخدمات محصنة من العمل الكيدي أو غير القانوني ألي طرف ،وال تضمن أن تجعل مؤسستك محصنة من ذلك أيضًا.
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