
ارائـه دهنـده   راهـ�ارهای   جـامع   دیجیتـال
فـنــاپ         زیـرســاخـت

در حو�ه صنا�ع معدنی، کنسان��ه و فوالد



مقدمه

۱



۲

هوشمندسازی، توان عملیاتی و با�دهی صنا�ع معدنی و فلزی 
�ا اف�ایش و هز�نه ها �ا کاهش می دهد؛ همچن�ن ف�ایند ها �ا 
ساده تر و پ�چیدگی �نج��ه تام�ن �ا کم می کند. افزون بر ا�ن

 تولید گا�های گلخانه ای �ا کاهش و سطح ایمنی ن�روی کار �ا 
اف�ایش می دهد. 

ن�ا�ج �ژوهش ها نشان می دهد با وجود م�ایای ف�اوانی که 
تحول دیجیتال ب�ای صنا�ع معدنی و فلزی دا�د،  آنها  ۳۰ تا ۴۰
د�صد کمتر از صنایعی مانند خودروسازی به بلوغ دیجیتالی 
�سیده اند و بسیاری از ب�نامه های تحول دیجیتال آنها، تنها 
کمی   پس از س�مایه گذاری به شکست انجامیده است. از ا�ن رو 
تحول  مس�ر  در  صنا�ع  ا�ن  گمشده  حلقه  گفت  می توان 

دیجیتال، همکاری با یک باز�گر با تجربه است.



۲۵

فناپ ز��ساخت با به�ه مندی از فناوری های 
روز دنیا و متناسب سازی آنها، مس�ر ح�کت 
صنـــا�ع بز�گ �ا به سوی تحـــول دیجیتـــال، 

هموار ک�ده است. 

نخستیــــن عنـــوان  بــه  ز�ــ�ســاخت،  فنـــاپ 
ا��اتور صنعت هوشمند کشور، با پ�شینه ای 
د�خشان در اج�ای �رو�ه های کالن در صنا�ع 
با انـــواع چالــــش های ا�ن مسیـــر آشناست. 
نفر  از ۸۰۰  بیش  پشتوانه  با  ا�ن مجموعه 
و  �اهــکا�ها  متخصص،  انســـــانی  ســـ�مایه 
ز�ـــ�ساخت های انقالب صنعتی چها�م �ا به 

صنا�ع معدنی-فلزی ا�ائه می کند.



۲۶

خدمات فناپ ز��ساخت ب�ای صنا�ع معدنی

از  کاملی  سبد  ا�ائه  با  ز��ساخت  فناپ  ش�کت 
صنا�ع  به  یکپارچه،  �اهکا�های  و  محصوالت 
تحول  مس�ر  تا  می کند  کمک  فلزی  و  معدنی 
دیجیتال �ا به سالمت و با تمام توان بپیمایند. 
ا�ن مجموعه با به�ه گ�ری از فناوری های نوپدید 
صنعت ۴، به�ه وری �ا اف�ایش داده و �اهب�دهای 

خود �ا پ�اده سازی می کند.
ا�ائه �اهکا�ها�ی مانند خدمات هوش مصنوعی، 
 ،(ERP) سا�مانی  منابع  مد�ر�ت  جامع  �اهکار 
این��نت اشیا صنعتی و مد�ر�ت عملیات تولید از 
مهم تر�ن خدمات فناپ ز��ساخت به ش�کت های 

فعال در حو�ه صنا�ع معدنی و فلزی است.



هــوش
مصنـوعی



۷

دستیابی به ن�ا�ج تجاری هدفگذاری شده در دنیای پ�چیده امروز، نیا�مند هماهنگی کامل ب�ن انسان، ماش�ن، هوش مصنوعی و تحلیل 
و علوم داده است. باور ما ا�ن است که داده ها، پ�ش�ان کسب وکار و هوش مصنوعی بوده و ا�ن مز�ت �قابتی شما در با�ار �ر �قابت امروز 

است. هوش مصنوعی پلی است که داده ها �ا به بینشی ب�ای عمق بخشی به کسب وکار تبدیل می کند.

�ا  �ا سر�ع تر و کسب وکار  �اهکا�های فناو�انه هوش مصنوعی فناپ ز��ساخت، تصمیم گ�ری  و �شد 

هوشمندتر می کند. می دانیم که انسان ها موتور متح�ک هر صنعتی هستند و حفظ ایمنی ن�روی کار 

موضوعی بسیار مهم است. با ا�ن حال هوش مصنوعی محدود به حو�ه ایمنی و امنیت نیست. ا�ائه تحلیل 

آینده، اف�ایش به�ه وری، مد�ر�ت دا�ا�ی، رواج سامانه های خودکار و امکان  و پ�ش بینی رویدادهای 

تصمیم گ�ری های سر�ع تر و بهتر، از مهم تر�ن دستاو�دهای هوش مصنوعی ب�ای کسب وکا�هاست.



معرفی شر�ت

عینـک هوشـمـنـد
در معــادن



۹

یکی از کارب�دهای دستگاه های �وشیدنی و به طور خاص عینک هوشمند ب�ای کا�گ�ان در معدن، ا�تقای به�ه وری و ایمنی محیط کار در 

بخش صنعت و معدن است. در ا�ن حو�ه، اب�ا�های �وشیدنی در کنار ف�اهم سازی قابلیت های تکمیلی ب�ای کا�گ�ان، امکان �صد الگوهای 

�فتاری آن ها �ا ن�ز میسر می کند. ب�خی از مهم تر�ن دستاو�دهای استفاده از عینک هوشمند در صنا�ع و معادن شامل موا�د ز�ر است:

•  اف�ایش ایمنی کا�گ�ان از طر�ق اعالن هشدار
•  اف�ایش به�ه وری کا�گ�ان

•  ص�فه جو�ی در �مان و هز�نه
•  نمایش اطالعات تکمیلی به کا�گ�ان

•  امکان ب�ق�اری ا�تباط صوتی میان ا��اتور و بخش پشتیبانی ح�ن انجام عملیات های دشوار
•  امکان �صد الگوهای �فتاری کا�گ�ان



ســامـــانـه تشخیص
و با�شناسی  چـهـــــ�ه



۱۱

در ا�ن سامانه به کمک روش های مبتنی بر یادگ�ری ماش�ن، نواحی مختلف چه�ه در تصاو�ر تشخیص داده می شود. در بسیاری از 

ز��شاخه های صنا�ع، به�ه مندی از ا�ن سامانه �اهگشا خواهد بود، اما تکمیل کننده آن، سامانه با�شناسی چه�ه است. ا�ن سامانه وظیفه 

دا�د بر اساس روش های مبتنی بر هوش مصنوعی بتواند تشخیص دهد که چه�ه های یافت شده به چه کسی تعلق دا�د.

مهم تر�ن کارب�دهای ا�ن فناوری در صنعت معدن شامل ا�ن موا�د است:

•  مد�ر�ت ورود و خروج کا�کنان
•  کمک به �هگ�ری کا�کنان در محیط کار

•  کمک به �صد ایمنی کا�کنان
•  کمک به سامانه های دورب�ن های نظا�تی

•  تسهیل در ف�آیند عبور و مرور اف�اد
•  کمک به سامانه های تشخیص ناهنجاری



سامانه هوشمند
دورب�ن های نظا�تی



سامانه واقعیت افزوده سامانه هوشمند دورب�ن های نظا�تی

۱۳

با توسعه الگور�تم های مبتنی بر هوش مصنوعی و بطور 

خاص ��دا�ش تصو�ر و بینا�ی ماش�ن، ا�ن امکان ف�اهم 

عوامل  با  تصو�ری  نظا�ت  ف�ایند های  همه  تا  است  شده 

هوشمند �ایانه ای انجام شود. 

در ا�ن سامانه با تعر�ف مناطق ممنوعه و تعر�ف سطوح 

انواع  اج�ا�ی،  محیط  در  مختلف  کا�کنان  ب�ای  دست�سی 

از  همچن�ن  است.  استخ�اج  قابل  نظا�تی  گ�ا�ش گ�ری های 

ت�کیب ا�ن سامانه با سامانه ها�ی نظ�ر تشخیص و با�شناسی 

چه�ه و ن�ز تشخیص ناهنجاری، امکان تهیه گ�ا�ش های جامع تر 

که مو�د نیاز صنعت است ف�اهم می شود. 

از جمله کارب�د های سامانه هوشمند دورب�ن های نظا�تی در 

صنعت معدن می توان به موا�د ز�ر اشا�ه ک�د:

فناوری واقعیت افزوده قادر است عناصر تکمیلی �ا به دنیای 

واقعی اضافه کند. با بکا�گ�ری ا�ن فناوری در صنعت معدن، 

گوشی  یا  عینک  ِهدست،  از  استفاده  با  می توانند  کا�گ�ان 

هوشمند، الیه ای مجازی مشاهده کنند که اطالعات دق�ق تری 

در مو�د یک دستگاه یا ف�ایند تولید نشان می دهد. همچن�ن، 

توسعه این��نت اشیا در کنار واقعیت افزوده امکانات جدیدی �ا 

در استفاده از داده های لحظه ای ب�ای بهینه سازی و کن�رل 

بهتر ف�ایند تولید ایجاد ک�ده است.

به  تعاملی،  پنج�ه  یک  ایجاد  با  مذکور،  فناوری های  ت�کیب 

ا��اتو�ها، کا�گ�ان، تکنس�ن ها، مهندس های ف�ایند و مد��ان 

کمک می کند تا شاهد �خداد های آتی باشند و بتوانند دق�ق تر 

تصمیم  بگ��ند. 

سامانه واقعیت افزوده حاضر قادر است اطالعات بخش های 

مختلف یک محیط صنعتی �ا که به سامانه م�کزی ف�ستاده می

 شود در�افت ک�ده و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده به

 صو�ت لحظه ای و �نده، انواع اطالعات در هر بخش �ا با قالب های 

متنوع هم�اه با داده های تحلیلی در اختیار صنعتگ�ان ق�ار دهد.

•  بهبود ایمنی و امنیت محیط کار
•  اف�ایش با�دهی در ف�ایند نظا�ت محیطی

•  ص�فه جو�ی در �مان و هز�نه
•  تسهیل ف�آیند نظا�ت محیط کار

•  ایجاد امکان �صد ناهنجاری ها بو��ه در عملیات اج�ا�ی



سـنـجـش
از دور



فناوری سنجش از دور، بواسطه ف�اهم ک�دن 
تصاو�ر ماهوا�ه ای با سطح �وشش وس�ع و 
بعنوان  کوتاه،  تک�ار�ذ�ری  �مان  همچن�ن 
در  می تواند  مفیدی  بسیار  اطالعاتی  منبع 
�م�ن،  فرونشست  معدن،  پایش  و  کشف 
نقشه آبی و آلودگی و گ�د و غبار، کارب�دهای 
امنیتی و نظا�تی، تحلیل تغی��ات کاربری و… 

استفاده شود.

�اهکار سنجــش از دور فنــاپ ز��ســاخت در دو 
حـو�ه اصلی اکتشاف معادن و فرونشست معدن 

استفاده می شود.



اکتـشــاف
معـــادن



۱۷

با استفاده از تصاو�ر سنجنده های مختلف ماهوا�ه ای و بکا�گ�ری الگور�تم های خاص و ��دا�ش تصاو�ر، می توان اطالعات مو�د نیاز ب�ای 

شناسا�ی معادن مختلف �ا روی ک�ه �م�ن بدست آو�د. تکنیک های سنجش از دور امکان شناسا�ی و اکتشاف مقدماتی یک محدوده 

وس�ع �ا با دقت و س�عت باال و هز�نه کم میسر می کند.

 ب�خی از مهم تر�ن دستاو�دها و خروجی های استفاده از فناوری سنجش از دور در اکتشاف معادن شامل موا�د ز�ر است:

به�ه ب�دا�ان و ذینفعان

دستاو�د ها و خروجی ها

•  ا�ائه نقشه معادن فعال کشور
•  ا�ائه نقشه نواحی پتانسیل دار معدنی

•  ا�ائه نقشه م��ان ب�داشت مواد معدنی
•  ا�ائه نقشه تفکیک مواد معدنی در سطوح شهری و استانی

•  سا�مان �م�ن شناسی و اکتشافات معدنی کشور
•  سا�مان منابع طبیعی

•   سا�مان جغ�افیا�ی کشور و سا�مان نقشه ب�داری کشور



تـشخیــص
فــرونـشسـت

معـــادن



۱۹

•  پ�ش بینی فرور��ش و هشدار به مد��ان ذی ربط
•  ا�ائه نقشه نرخ فرونشست در سطح منطقه در با�ه �مانی مو�د مطالعه

•  ا�ائه �فتار فرونشست ب�خی نقاط در صو�ت شناسا�ی نقاط  PS در سطح منطقه
•  نمایش �روفیل جابجا�ی در �مان ب�ای تک تک نقاط ��اکنش گر دائمی به هم�اه اطالعات تکمیلی نظ�ر:                

         ا�تفاع نقطه، موقعیت مکانی، س�عت جابجا�ی و جابجا�ی تجمعی در مقاطع مختلف �مانی.

•  سا�مان �م�ن شناسی و اکتشافات معدنی کشور
•  سا�مان مد�ر�ت بح�ان کشور

•  ش�کت های خصوصی و مهندسان مشاور عم�انی

دستاو�د ها و خروجی ها

به�ه ب�دا�ان و ذینفعان

فرونشست و ر��ش معادن یکی از مخاط�ات �ئومو�فیک است که می تواند موجب بروز خسا�ت های سنگ�ن مالی و حتی جانی در 

معادن شود. از تکنیک ها و روش های متعددی ب�ای مطالعه م��ان و نحوه گست�ش و �فتا�سنجی فرونشست و جابجا�ی معادن 

استفاده شده است.

یکی از جدیدتر�ن و موث�تر�ن روش ها «تکنیک تداخل سنجی تصاو�ر �اداری» است. ا�ن تکنیک با دقت باال و هز�نه بسیار پای�ن می تواند 

محدوده وسیعی �ا پایش کند.



�اهکار
جامع سا�مانی

FANRP



ف�اهم ک�دن بستری امن و کارب�دی ب�ای ب�ق�اری ا�تباط و عملک�د صح�ح همه دستگاه ها، تجه��ات و انسان ها در ف�آیند کن�رل و پایش 

کا�خانه ها و صنا�ع، اساس انقالب صنعتی چها�م است. از ا�ن رو ب�ای دستیابی به کا�خانه های هوشمند در حو�ه اتوماس�ون صنعتی، 

اسکادا، مانیتور�نگ و این��نت اشیا، لزوم استفاده از ن�م اف�ا�های هوشمند و یکپارچه بیش از پ�ش ضرو�ت دا�د.

ان�ظار صنا�ع از ا�ن ن�م اف�ا�ها پشتیبانی از  فناوری های روز دنیا، ا�تباطات سر�ع، پ�کربندی یکپارچه، مد�ر�ت، ثبت و گ�دش اطالعات در 

حجم وس�ع و بدون خطا، تجز�ه و تحلیل داده  ها، امنیت، کن�رل و مانیتور�نگ ف�آیند بصو�ت گست�ده در تمام سطوح سا�مانی با وجود 

��اکندگی جغ�افیا�ی و یا تم�کز است.  

اکـوسیستـم: فنار�ی یک پلتف�م قابل انعطاف �ا در اختیار سا�مان شما ق�ار می دهد  که قابلیت اج�ای تمام ف�آیندهای سا�مانی �ا دا�د و 

ب�احتی می تواند به سا�ر سامانه های مو�د استفاده در سا�مان یا ش�کت های همکار از قبیل مشتر�ان، فروشندگان، ش�کت مادر و ... 

متصل شود.

هـوش تجـاری: فنار�ی عالوه بر ماژول ها گ�ا�ش دهی، دا�ای ماژول ها�ی ب�ای شبیه سازی و پایش داده ها و ف�ایند هاست. با استفاده از ا�ن 

ماژول ها، مد��ان می توانند نسبت به شبیه سازی ف�ایند ها پ�ش از اج�ا و پایش روند اج�ای آن ها پس از پ�اده  سازی اقدام کنند.

۲۱



•  کاهش خطا ها و هز�نه های عملیاتی
•  بهبود تعامل با تام�ن کنندگان

•  اف�ایش به�ه وری
•  هوشمندی در کسب و کار

•  تصمیم سازی چابک
•  اف�ایش �قابت پذ�ری در با�ار

•  استاندا�دسازی عملیات
•  یکپارچگی ف�ایند های کسب و کار سا�مان

•  به روز بودن گ�ا�ش ها و بهبود داده های قابل اتکا
•  تعالی ال�امات ز�ست محیطی سا�مان

•  مد�ر�ت بهینه اطالعات، دانش و منابع سا�مان

چــ�ا   فنـار�ی؟

۲۲

فنار�ی، داده ها و اطالعات سا�مان شما �ا در فضای ابری ذخ��ه و ��دا�ش و دست�سی به ن�ا�ج �ا در هر �مان و مکان ف�اهم می کند.

•  صنا�ع معدنی (فوالد، مس و آلومین�وم)
•  صنا�ع تولید پ�وسته (دارو�ی و شیمیا�ی)

•  صنا�ع تولید گسسته و کا�گاهی
•  سا�مان های �رو�ه محور (�اه سازی و ساختمانی)

•  صنعت انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)
•  صنا�ع غذا�ی

•  ش�کت های خدماتی
•  دانشگاه ها

•  اپلیکیشن موبایل  •  ن�م اف�ار تحت وب 
•  خط ا�تباطی موبایل   •  تحت شبکه  

حو�ه های کارب�دی در فنار�ی

قالب های ا�ائه فنار�ی
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مدیریت ن�هداری و تعمیرات
MTC

مدیریت تولید
MFG

مدیریت پروژه 
PJS

مدیریت عمل�رد
PMS

مدیریت حقوقی
LMS

قابلیت های زیرساخیت �سب و �ار
BPC

مدیریت دانش و مستندات
KDM

مدیریت زنجیره تأمین
SCM

مدیریت بازر�انی
CMG

مدیریت �یفیت
QMS

ایمین،بهداشت،محیط زیست، مسئولیت اجتماعی
HSEC

مدیریت سرمایه انسانی
HCM
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گروه محصوالت �اهکار جامع سا�مانی فنار�ی 





امرو�ه در سطوح عملیاتی صنا�ع مختلف با ه�ا�ان سنسور، تجه��ات اب�ار دق�ق، PLC ها  و 

HMI های مختلف و اشخاص مواجه هستیم و اتصال اج�ای سطح کا�خانه با سیستم های 

کن�رل صنعتی (ICS) از جمله SCADA یا DCS، سیستم های اج�ای تولید (MES) و �اهکا�های 

ب�نامه ر�زی یکپارچه منابع سا�مان (ERP) نیا�مند مهندسی بسیار و��ه ای است.

در این��نت اشیای صنعتی (IIoT) همه اشیا و نه تنها PLC  ها بلکه تجه��ات، ت�موستات، 

روتر در کا�خانه، سیستم تلفن، دورب�ن ها و در واقع همه چ�ز در اسکوپ صنعت در یک 

فضای آد�س و در یک مکان به اشت�اک گذاشته شده و تمام اطالعات یک سا�مان در آن 

فضا سا�ماندهی می شود. 

اهمیت این��نت اشیای صنعتی اینجا مشخص می شود که تمام سیستم ها، اعم از 

سیستم کن�رل صنعتی، سیستم اج�ای تولید، سیستم ب�نامه ر�زی منابع سا�مانی و 

سیستم های ابری داده ها �ا در فضای آد�س دهی به اشت�اک می گذا�ند. در ا�ن سیستم 

دستگاه ها به ز��ساخت م�تبط شده و مهم تر اینکه دستگاه ها به م�دم م�تبط می شود.

این��نت اشیای صنعتی در واقع وصل ک�دن همه چ�ز به یک اکوسیستم و در اختیار 

ق�ا�دادن همه اطالعات به مص�ف کنندگان آن در کارب�دها�ی نظ�ر کا�خانه هوشمند، 

شبکه های  و  هوشمند  حمل ونقل  عملیات  و  لجستیک  تجه��ات،  کا�ا�ی  مد�ر�ت 

هوشمند از یک فضای آد�س دهی است. 

اینـتـ�نـت
اشـیـــای
صنعـتـی



۲۶

و��گی های اصلی محصوالت این��نت اشیای صنعتی یکپارچه فناپ ز��ساخت 

۱- مد�ر�ت دستگاه: محصول د�گاه یکپارچه (Unified Gateway) فوق سر�ع ب�ای اتصال ه�ا�ان سنسور، ماش�ن صنعتی و سیستم های 

دیجیتال به یکدیگر و مد�ر�ت امن و اج�ای  APIهای مختلف و ن�ز ادغام یکپارچه با ف�ایندهای CI/CD و DevOps در هر پلتف�م ساخته شده 

است. که عملک�د مو�د نیاز ب�ای ب�نامه های �ر کارب�د بهم�اه امنیت جامع سا�مانی �ا به ا�مغان می آو�د.

۲- یکپارچگی: امکان ف�اهم ک�دن سرو� های در-محل (On-Premises) یا ابری (Cloud) با پشتیبانی از استاندا�د IEC-62541 و ا�ائه سنار�و های 

از پ�ش ط�احی شده ب�ای استفاده در یکپارچه سازی سیستم های صنعتی:

SCDADA, MES سیستم های کن�رل صنعتی صنعتی مانند  -        (Field Devices) دستگاه های میدانی  -  

ERP, PLM اهکا� های جامع سا�مانی مانند�  -     MES, MOM سیستم های اج�ای تولید  -  

MQTT دستگاه های این��نت اشیا روی �روتکل  -  

۳- مد�ر�ت داده: با استفاده از محصول �مان اج�ا و کام�وننت (Runtime & Components) در پلتف�م این��نت اشیای صنعتی امکان تولید 

کام�وننت های شخصی و اینجکت آن در پلتف�م، ب�ای پ�اده سازی ب�نامه های کارب�دی با عملک�د باال با استفاده از SDK اختصاصی بمنظور 

دستیابی به داده و ن�ز تولید اطالعات مطلوب مشتری در کسری از ثانیه وجود خواهد داشت.

۴- آنال�ز: �ابط قوی و مستحکم پلتف�م این��ت اشیا، ب�ای جمع آوری و آنال�ز داده ال�و و هیستوری با استفاده از Script Engine مو�د 

استفاده ق�ار می گ��د. ا�ن انج�ن با استفاده از کتابخانه های یادگ�ری ماش�ن و ر�اضی، هوشمندسازی کسب و کا� ها �ا به ا�مغان می آو�د.

۵- هم�اد دیجیتالی: تبدیل دستگاه های مختلف مانند ماش�ن آالت، تجه��ات و بیلبو�د ها به دستگاه های هوشمند متصل. جاسازی در 

لحظه ی هر نقطه از دستگاه بصو�ت مستقیم در پلتف�م و تولید داده و ب�گ�دان مستقیم در هم�اد دستگاه.



۲۷

۶- امـنیـت: پلتف�می مبتنی بر استاندا�د IEC 62443 است که اف�ایش دقت در تام�ن امینت سایبری در آن القا شده است.

ا�ن پلتف�م مجموعه ای از سرویس های تست و صدور گواهینامه امنیت سایبری  IEC 62443 ب�ای �وشش نیا�مندی های امنیتی ا�ائه می دهد.

۷-  پشتیبـانی از �روتکل های مختـلف: محصول د�گاه یکپارچه انواع مختلفی از �روتکل های استاندا�د صنعتی و این��نت اشیا �ا پشتیبانی 

می کند،  مانند:

PLCs (Siemens, AB, Mitsubishi)           OPC UA         MQTT         AMQP         REST         Modbus/TCP         TCP

۸-  نیـرومنـدی: 

-  ط�احی، ایجاد API و یکپارچه در لحظه

-  قابلیت استق�ار در فضای ابری و در-محل با یک �ان تایم ساده

-  مد�ر�ت و دستیابی به توانمندی مشاهده در لحظه  و عیب یابی سر�ع با استفاده از یک �ابط کاربری

-  اطمینان از امنیت خودکار و حفاظت از تهدید در هر الیه

۹-  انعـطاف پـذ�ری: دستیابی به یک �اهکار مبتنی بر این��نت اشیای صنعتی انعطاف پذ�ر، یک مز�ت �قابتی ب�ای سا�مان ف�اهم می کند. 

کسب و کا�ها نمی خواهند ن�م اف�اری �ا مع�فی کنند که نمی توانند با بسته های دیگر ا�تباط ب�ق�ار کنند، بخصوص که گست�ش آن دشوار 

د» و «آسان-ب�ای-استفاده» و انعطاف
ُ
باشد. مهم تر�ن هدف در پلتف�م یکپارچه،  �ندگی آسان مشتر�ان است که با ا�ائه �اهکار «کم -ک

 پذ�ر در پلتف�م مبتنی بر ز��ساخت های IT موجود، محقق می شود. 

۱۰-  �ایـانش لبـه تا ابـر: استق�ار محصول �مان اج�ای پلتف�م در دستگاه های مختلف ب�ای تولید داده از سنسور، ن�م اف�ا�های کارب�دی و سا�ر 

سیستم ها، با استفاده از �روتکل های سبک مانند MQTT و AMQP که امکان اتصال و مد�ر�ت و تحلیل داده ها �ا به ش�وه مقیاس پذ�ر از 

لبه دستگاه تا ابر ف�اهم می کند.





۲۹

مدیــر�ت
عملیـــات

تولیــد
مد�ر�ت عملیات تولید (MOM) عبا�ت است از یکپارچه سازی، بهینه سازی و نظا�ت بر 

ف�ایندهای عملیاتی تولید شامل �مانبندی ماش�ن آالت، کن�رل تولید، کن�رل کیفیت 

مواد اولیه و محصوالت، نگهداری و تعم��ات تجه��ات و مد�ر�ت موجودی.

هدف نها�ی MOM تولید بهتر�ن محصوالت با کمتر�ن هز�نه، در کمتر�ن �مان و با 

بیشتر�ن کا�ا�ی است. مد�ر�ت عملیات تولید درب�گ��نده فعالیت ها�ی است که با 

بکا�گ�ری سیستم ها و ن�م اف�ا�ها در سا�مان های تولیدی، ف�ایندهای عملیاتی تولید �ا 

بصو�ت یکپارچه کن�رل ک�ده و ضمن بهبود اثربخشی، کا�ا�ی و به�ه وری در ف�ایندهای 

تولید، در نهایت به بهینه سازی عملیاتی منجر می شود.



۳۰

•  �مانبندی و بهینه سازی سفا�ش های تولید
•  مد�ر�ت دستور کار

•  اج�ای سفا�ش های تولید
•  تخصیص منابع

•  تعر�ف توالی عملیات تولید
•  نظا�ت در لحظه بر ف�ایند تولید

•  جمع آوری داده ها و نظا�ت بر عملک�د تجه��ات
•  نظا�ت در لحظه بر سطوح موجودی

•  �دیابی جر�ان مواد
•  کن�رل و مد�ر�ت کیفیت

•  جمع آوری داده های تولید بصو�ت در لحظه
•  تعر�ف اب�ا�های تحلیل، گ�ا�ش و داشبو�دهای KPI و OEE (اثربخشی کلی تجه�ز)

•  یکپارچگی با دستو�العمل های کاری الکترونیکی ب�ای حمایت از ا��اتو�ها در اج�ای سفا�ش ها
•  یکپارچگی با PLM و ERP ب�ای ساده سازی تبادل داده های دق�ق و قابلیت کن�رل اصالحات

کا�ک�دهای اصلی مد�ر�ت عملیات تولید



۳۱ 

•  �مانبندی پ�وسته، گسسته و دسته ای تجه��ات تولید
•  کن�رل مقاد�ر مواد اولیه مص�فی، ظ�فیت مص�فی ماش�ن آالت، پا�امت�های عملیاتی مص�فی، محدوده تغی��ات 

        پا�امت�های ف�ایند و مقاد�ر محصوالت اصلی و جانبی تولیدی

•  محاسبه انح�اف مقاد�ر عملیاتی ف�ایند تولید با مقاد�ر ب�نامه ر�زی و مهندسی
Make-To-Order ب�نامه ر�زی تولید بر اساس پ�ش بینی تقاضا و  •

•  کن�رل سطوح موجودی و مد�ر�ت سفا�ش های مواد اولیه و محصوالت
•  ب�نامه ر�زی نیا�مندی های مواد

•  مد�ر�ت انبار
•  کن�رل کیفیت محصوالت و مواد اولیه

•  تعر�ف ب�نامه نگهداری و تعم��ات پ�شگ��انه / پ�شگویانه تجه��ات و ماش�ن آالت
•  باز�ابی مقاد�ر مواد اولیه مص�فی، پا�امت�های عملیاتی مص�فی، محدوده تغی��ات پا�امت�های ف�ایند و مقاد�ر 

MES در ICS محصوالت اصلی و جانبی تولیدی از

چالش ها�ی که با استفاده از MOM حل می شود
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