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انقالب کشاورزی،
1760قبل از سال 

رمایهزمین، کار و س: تابع تولید
مسابقه و جنگ  برای زمین و از 

.نوع کشورگشایی بود
آب و هوا و : مزیت در این عصر

اقلیم که مناسب برای کشاورزی
.باشد

اکوسیستم تعیین می کرد که
چقدر انسان در آن منطقه زندگی

مثل چین و کشورهای . کند
پرجمعیت

سازی برای انقالب زمینه 
صنعتی با رشد جمعیت
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(انگلستان: پیشرو ) 1820~1840تا 1760انقالب صنعتی اول از 

(نعتیکارخانجات ص، برای مکانیزه کردن تولید( مخترع جیمز وات -ماشین بخار) استفاده از آب و بخار

شکل گیری پایه های
اصل ) نظری اقتصاد 

د تقسیم کار و نظام تولی
(فرآیندی، آدام اسمیت

ژی و تکنولو: تابع تولید
سپس زمین،کار و سرمایه

ریل گذاری و : مصادیق
آمدن قطار در انگلستان و 

ماشین بافندگی و پارچه
، به عنوان مکانیزم بازار

نگهدارنده و حمایتی جامعه و
.استیک مفهوم تاریخی 

یکپارچه سازی فعالیت های 
تقسیم شده
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(اولجهانیجنگشروع)1914تا1870از(فناوریانقالب)دومصنعتیانقالب
ازرقبگرفتن-انرژیمنبععنوانبهبرقبهبخارانرژیتبدیل)برقازاستفاده

Massوانبوهتولیدبرایالکتریکیتوانو(بخارموتورهای Production،مفهوم
تولیدخطوکارتقسیم

زمینه های کاربرد متنوع: برق
تراز ماشین بخار
.و قابلیت انتقال

و شکل گیری تفکرات انسانی
سیستمی

م، قبل از جنگ جهانی دو: پیشرو
.آلمان 

پس ازجنگ جهانی دوم آمریکا، 
یاژاپن، روسیه، ایتالیا و اسپان

شکل گیری پایه های نظری 
مدیریت استراتژیک

فناوری: مسابقه در عصر صنعت



تا حدود 1914از ( انقالب فناوری یا عصر اطالعات ) انقالب صنعتی سوم 
2000، استفاده از دانش الکترونیک برای تولید و بلوغ آن از سال 1969
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انقالب الکترونیکی

کامپیوترها

ترانزیستورها

موبایل و گوشی های هوشمند



تا کنون1970از ( انقالب دیجیتال) انقالب صنعتی چهارم 
ا واز بین رفتن مرزهای فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیکی با ادغام فناوری ه

بروز  فناوری های همگرا مثل  فناوری های اطالعات،  شناختی، نانو  و  زیستی
Emerging Technology & Disruptive Technology 

Mega Trends:

اینترنت اشیاء

ر سیستم های سایب

فیزیکی

هوش مصنوعی

بالک چین
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انقالب دیجیتال یا عصر فیوژن و ترکیب که پیش بینی همه چیز تقریبا غیر ممکن است.
سرعت ورود و خروج شرکت ها در بورس چند برابر شده است.
 جا تولید خواهد شد معادل کل دانش تولید شده بشر از موقعی که یک( 2100تا سال ) دانشی که در این عصر

.نشین شده است
 موتور محرکه این عصر هم هوش مصنوعی وICTاست
 معادل مغز انسان می شوند و انسان را 2030در حال حاضر کامپیوترها معادل مغز یک موش هستند و تا سال

(د فعلیمثل تلفن های همراه هوشمن.)سوپرایز می کنند، به طوری که انسان بدون آن نمی تواند زندگی کند
امکان استفاده از انرژی خورشیدی بر روی هر بام خانه خواهد بود
 یکی ازTrendطول عمر، کاهش مرگ و میر کودکان، در عصر .) هایی که فناوری رقم می زند وفور است

میلیون را تامین می کردند و در عصر 85میلیون نفر کار کشاورزی می کردند که غذای 15کشاورزی 
.میلیون را تامین می کنند300میلیون غذای 3دیجیتال 

((.توماس رابرت مالتوس)تله مالتوسی
جمعیتنقطه فاجعه جایی است که نمودار 

(کنندو منابع در دسترس یکدیگر را قطع 
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انقالبی صنعتی چهارمویژگی های 



 100افزایش طول عمر، االن درباره Is The New 60 آمریکا شده است شعار.

 راه هستندسال عمر کند با انواع و اقسام تکنولوژی هایی که در 200یعنی نسلی بدنیا می آید که می تواند.

 سال 20اگر انسان بجایpeak سال 60کاری بتواندPeak ،چه اتفاقی خواهد افتادکاری داشته باشد.

سلولنبردبینازوشناساییوتلومرهاطولاضافهیعنیکنندمیکارهاکرومزمتلومرهایرویبراکنون

.کنندمیحملهcancerتومورهایبهمستقیماکههوشمندهایویروسطراحیواستقاطیهای

بودخواهدنانوحددرهاسنسوروتجهیزاتاندازهوحجموزن،کاهشتلفن،ارزانیوفوردیگرمصادیق.

بهباالباندپهنایبازمینکرهکل2022سالتاودهندمیقرارزمینکرهدورماهواردهزار52حدود

پرتابازپسTeslaوStarlinkشرکت هایموسسماسک،ایالنشرکت)شدخواهندوصلاینترنت

پرتابازهدف.یافتخواهدافزایشبرابر15بهزمیناطرافماهواره هایتعدادماهواره،42000موفقیت آمیز

جمعیتازنیمیازبیشکهچیزیاست،دنیانقاطتمامبهسرعتپراینترنتارائهفضا،بهماهوارهتعداداین

(.داشتخواهدپیدرنیزسوددالرمیلیارد50تا30بینساالنهالبته.گردیده اندمحرومآنازجهان
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ویژگی های انقالبی صنعتی چهارم



درهریبعدیسهساختژنتیکپیشرفتباکهاستبدناجزایبعدیسهساختدیگرموضوع
.استگرفتهقرارکاردستور

شرکتSAMUMEاینبرایگذاریسرمایهدالرمیلیارد12کهtargetواستکردهگذاریارزش
یککرونهایبیماریبامقابلهوعمرطولافزایشفقطکارشواستنداشتهدرآمددالریکهنوز
.است

روزهااینsilicon VallyبهکمترE-commerce , ICTسمتبهوپردازدمیBio Tech , Bio

Medicineاندآمدهژنتیکو.
مثلهاییشرکتکهآیدمیپایینتصادفاتاینقدرمصنوعی،هوشوخودرانخوروهایباuber

شوندمیآنازمتاثرسنتیخودروهایوبیمههایشرکتو
رشهداخلمنازلقیمتوافزایشآمریکادرشهربیرونبزرگمنازلقیمتخودران،خودروهایبا

.استداشتهکاهشها
شوندمیجابجاقیمتحداقلوسرعتحداکثربابارهاویافتخواهدکاهشنقلوحملهزینه.
قراریرتاثتحترادنیانفتمصرفشدتبهومیکندکاربرقیخودروهایرویبنزمرسدسشرکت

دهدمی

شدخواهدترسادهوترارزانبسیارالکتریکیخوروهای.
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انقالبی صنعتی چهارمویژگی های 



درخودران،خوروهایدرGPSعادیهایخیاباندرخودشخودروسپسو(تسال)کردهاعالمرامقصد

.کندمیمدیریتراترافیکخودشوکندمیحرکت

خودران،خودروهایباTransport as a serviceخریدخواهدخودروکسیکمتروداشتخواهیم.

کل.قیمتدالرمیلیون1.5باساختهابرخودرو"زرسین"آمریکاییشرک:داریمخودروبعدیسهچاپ

.نیستدالرمیلیارد3ازکمترخودروتولیدسنتیکارخانههزینه.استدالرمیلیون140کارخانهاحداث

استقدیمیقطعهسایز1/2ووزن1/4ودهدمیانجامراخودروطراحیبهینهکامالمصنوعیهوش.

یکقبالحالیکهدرکردطراحیدقیقه20درمصنوعیهوشباراخودروتعریقسیستمسیزر،خودرویدر

وکمتروزنباراقطعهایندقیقه20درمصنوعیهوش.بودندکردهکارآنرویماه2نفره10مهندسیتیم

.کردطراحیکمتربسیارهزینهوباالترکاراییبا

اندکردهچاپیکروزهدالر5000هزینهباایخانهچینیشرکتیکواستمطرحنیزخانهبعدیسهچاپ

.شودمیمتاثرسازوساختوضعیتعبارتیبه.استکردهچاپروز3درراطبقهپنجساختمانیکو
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صنعتی چهارمویژگی های انقالبی 



هوش مصنوعی  خیلی از مشاغل را تهدید خواهد کرد

.پزشک عادی دیگر شغل نخواهد داشت

.را بهتر از متخصصان تشخیص می دهدCancerهوش مصنوعی گوگل آلفا، 

.انرژی های تجزیه پذیر همراه با حمل و نقل الکترونیکی، تهدید جدی برای مدل فعلی اقتصاد ایران است

.در حال حاضر تغییرات فناوری لوگاریتمیک شده است ولی دنیا خطی فکر می کند

سنت در کیلووات ساعت در 2نیروگاه خورشیدی رسیده به EPCFسرعت کاهش هزینه انرژی خورشیدی، هزینه 

شیلی و ابوظبی

بنا به اعالم شرکت مپنا، فناوری جدید سلول های خورشیدی با هزینه کمتر در همه نقاط ساختمان امکان

.  بکارگیری دارد و بهره وری آن دوبرابر است

.آنقدر انرژی ارزان و در دسترس خواهد بود که از هوا می توانند آب آشامیدنی  تولید کنند

.نفت دیگر مشتری ندارد
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انقالبی صنعتی چهارمویژگی های 



نیجهاشبکهیکدراشیاءازنوعهرکردنیکپارچهبرایفنیاندازچشمیکاشیااینترنت

.استدیجیتال

.اندشدهواقعهوشمندمحیطیکدروفردبهمنحصرهویتیکدارایاشیاء

Kevin)اشتونکوینتوسط1999سالدربارنخستینبرایاشیاءاینترنت Ashton)ومطرح

شتهدادیجیتالهویتخودبرایجانبیاشیاءجملهازهرچیزیآندرکهکردتوصیفیراجهانی

.کنندمدیریتوسازماندهیراآنهاکهدهنداجازههاکامپیوتربهوباشند

قادرراتاینترنکهاستتحقیقاتیهایرشتهوآوریفنازتعدادییکتوصیفاشیاءاینترنت

.کندپیدادسترسیفیزیکیاشیاءواقعیدنیایبهتاسازدمی

ندهوشمهایرابطازاستفادهباهوشمنددرمحیطمخابرهواتصالبرایمجازیهویتدارایاشیاء

شیاااینترنتتعریفبرایرااصلسهوجودآمریکاارتباطاتوملیامنیتایمشاورهکمیته

هوش-3زمینهیابستر-2هادستگاه-1.استکردهمعرفیتاثیرگذار

IOT(Internet of Things )اشیاء اینترنت 
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Connected Devices

Connected People

Connected Home

Connected City

…. Connected EveryThing

فناوریدرپس.استآنزیرساختوIOTآنبسترکهداشتخواهیمرااکوسیستمییکما

.دهیممانجاارزشزنجیرهتحلیلوشودمیایجادافزودهارزشکجاببینیمبایداشیاءاینترنت

شود؟میایجادایافزودهارزشآیااشیاءاینترنتدرConnectionمفهومازاینکهو

کهشودعملطوریبایدلذاندارندConnectedبهنیازیالزاماچیزهاخیلیاینکهبهتوجهبا

Uselessزیادزمانوهزینهصرفبانهایتا ThingsInternet Ofنشود.

IOT(Internet of Things )اشیاء اینترنت 
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 اکتشاف نانو ربات ها درون بدن افراد و جمع آوری اطالعات ) پزشکی، بهداشت و سالمت

(توسط آنها

 دهتعبیه حسگر برای جلوگیری از تصادف، کنترل عابر پیاده و جا) صنعت، حمل و نقل

 (دستبند الکترونیکی زندانیان ) نظامی

 تلفن همراه، ماهواره،مختلفبین دستگاه های ارتباطات ) ارتباطی ،WiFi،،بلوتوثRFID،

(اترنت همه روش های ممکن برای اتصال یک سنسور یا دستگاه هستند  و 

ادر باشند به هستند که به عنوان بخشی از محصول باشند، یعنی قمشتریان نیازمند )بازاریابی

(مشارکت و تعامل با محصوالت بپردازند 

 (خانه هوشمند ) ساختمان

 (مانیتور کردن مزرعه، کنترل آبیاری و دام ) مزرعه

 (کنترل ابزارهای ورزشی، رصد فعالیتهای فیزیکی ورزشکاران با ساعت مچی  ) ورزش

IOT(Internet of Things )کاربردهای اینترنت اشیاء 
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مزایا و اهمیت اینترنت اشیاء
داشتخواهدارزشدالرمیلیون550خودروبهمربوطدیتایفقط:مکنزی.

بادستگاهمیلیارد500تعداد2030سالتاوحسگرتریلیون1بادستگاهمیلیارد20حاضرحالدر

.بودخواهدصنعتاینارزشدالر،تریلیون6وداشتخواهیمحسگرتریلیون100

غول3.استمهمتفکروخالقیتفقطآیندهدروهستانگشتاننوکدراطالعاتیهرحاضرحالدر

Silicon Vallyیشغلمدرکسمتیهیچبرایسالهیکزمانیمقطعیکبرایکهاندکردهاعالم

.هستغیرهوشناسیشخصیترویفقطونیستالزامی

پروتکلIPV6بودءاشیااینترنتآنطراحیدالیلازیکیواستکردهبازجااشیاء،اینترنتبرای.

بامغزیوزیکیفیتوانافزایشواستبیولوژیکوالکترونیکتلفیقتلفیق،کلیدیهایحوزهازیکی

درراایتراشهنوینفن آوری هایدنیایشدهشناختهچهرهماسکایالن).کنندمیپیگیریراتلفیق

جملهازبدنعصبیدستگاهبامرتبطبیماری هایدرمانبرایمطالعههدفباخوکیکمغز

وادهسجراحییکبامی توانرانورولینکشرکتتراشه.گذاشتکارگفتاریوحرکتیناتوانی های

(.گذاشتکارمغزدربماند،سررویآنازاثریآنکهبدون
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مزایای اینترنت اشیاء

سترسددررااطالعاتسریعاباشدکهانسانچشمدرهوشمندلنزتواندمیهاتلفیقاین

.دهدقرار

.استمطرحجهانیاطالعاتیابرباانسانمغزاتصالبعدیگامدر

خودنلپرسذهنیتوانکهنمایدهزینهاستحاضرچقدردولتییاخصوصیشرکتمدیر

استآمدهحوزهایندرسرمایهدالرمیلیاردها100حاضرحالدر.بدهدافزایش%20را

.بردمیباالراوریبهرهوکردهارزشخلقدالرتریلیون2.5کردهبینیپیشگارتنرو

نرفتبینازاطالعات،آزادجریانها،فرهنگشدنشبیهشاملاشیاءاینترنتمزایای

اساحسافزایشزندگی،هایشیوهتسهیلارتباطات،تسهیلمکان،وفضامحدودیت

هزینهوزماندرجوییصرفهوامنیت
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:مهارت ها
(سنسور، عملگر، مدیریت توان) سخت افزار

شبکه
طراحی نرم افزار، توسعه دهندگی نرم افزار

امنیت
هوش تجاری و داده کاوری

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی

:عاملسیستم
(....وخانگیلوازمپوشیدنی،)اشیاءازایگستردهطیفرویبرکهسامسونگمحصولتایزن،

.نمایدمیآسانانسانبرایراارتباطواستنصبقابل
.کندمیارسالهادادهپایگاهبرایراالزمهایدادهکهگیردمیتعلقIPیکنظرموردشیئبه

.تاسمشاهدهقابلتبلتورایانههمراه،تلفنقبیلازمختلفابزارهایتوسطکههاییداده

شیاءمهارت های مورد نیاز و سیستم عامل اینترنت ا
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:الیه های اصلی معماری اینترنت اشیاء

Cloud(dashboard, analytic, app)

Edge(pre-processing, filtering, aggregation)

Device(sensor,actuator,gateways)

: IBMمدل هفت سطحی اینترنت اشیاء

(اشیاء ) دستگاه های فیزیکی و کنترل کنندگان 1.

(واحدهای پردازش و ارتباطات) اتصال 2.

(تجزیه تحلیل عناصر داده و انتقال ) رایانش مرزی 3.

(ذخیره سازی ) انباشت داده ها 4.

(تجمیع و دستیابی )چکیدگی  داده ها 5.

(گزارش گیری ، تجزیه و تحلیل و کنترل ) برنامه ها 6.

(افراد و فرایندهای کسب و کار ) تعامل و فرایندها 7.

معماری اینترنت اشیاء
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.استگزارشواطالعاتثبتسیستمنوعیکوشدهتوزیعکلدفترخانوادهجزوچین،بالک

تسهیلارشبکهیکدرنامرئیوملموسهایدارائیرهگیریوتراکنشثبتمشترک،شدهتوزیعکلدفتر

.کندمیاضافهدادهانباربهراجدیدتراکنشهایدادهوکندمی

DLT-distributed ledger technology،هشدزمانبندیودیجیتالیشدهتکرارهایدادهازترتیبی

.اردندوجودمرکزیناظرواندشدهتوزیعموسساتوکشورهاها،سایتدرجغرافیاییطوربهکهاشتراکی

نندگانکشرکتتمامیگذاریاشتراکبه،کاروکسبدرهاتراکنشهمهثبتویژگیدارایمشترکدفتر

تراکنشازاتیجزئیتوانندمیاعضاءاینکهباکنندگانشرکتهمهتوسطکلدفترمشاهدهقابلیتشبکه،در

.نمایندمخفیدیگراندیدازراخودهای

حفظوینهایسازگار،پذیرانعطافگمنام،آزاد،وبازاعتماد،قابلامن،سانسور،ضددسترس،درکامالویژگی

درگیرهایطرفهمه.هستندشدهتائیدومعتبرامن،هاتراکنشتماماینکهازاطمینانحصولویکپارچگی

.دارندتوافقشبکهدرشدهتائیدهایتراکنشرویبر

بالک چین
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(استزمانیچهدرچیزیازمقدارچهصاجبکسیچه)مالکیتوضعیتکردنمشخصچین،بالکهدف

ومقدارچهبهراچیزیچهمالکیتکسی،چه)دیگرشخصبهمالکیتانتقالامکانیعنیمالکیتانتقالو

(استکردهمنتقلکسیچهبهزمانیچهدر

تبی.شودمیاجراءهاتراکنشباهمراهوگیردمیقرارتراکنشدادهپایگاهدرکاروکسبمفادوقواعد

.استچینبالکفناوریجهانیوعملیاتیکاربرداولینکوین

ایاعضهمهمیانسیستم،نوعاینرویشدهذخیرهاطالعاتکهاستایندیگرسیستم هایباآنتفاوت

شدهثبتاطالعاتدستکاریوحذفامکانرمزنگاریازاستفادهباومی شودگذاشتهاشتراکبهشبکه

.استغیرممکنتقریبا

حدود،مپذیریمقیاسوپنهانمرکزیتکاربر،پذیرشعدمقانونی،پذیرشفقدانچین،بالکمحدودیت

وبرنامهتربیشپیچیدگیشبکه،بهوابستگیارتباطی،وسربارهماهنگیهزینههش،پازلحلباالیهزینه

امنیتیمسائل

اهداف و چالش های  بالک چین
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David.استکوینبیتوارزرمزودیجیتالرمزوMinerدراالنوبودزیرخاکدرموقعییکطال

Lee chaumاستهوشمندشهرهایچین،بالکمصادیقازیکی.آوردرادیجیتالپولایده

افتادهفاقاتتغییراینچراکهشوندمیمتوجهزنجیرههمهکرد،تغییریکنفرچشمرنگچین،بالکدراگر

حذفها،واسطهکاهشکمتر،نظارتشاملهزینهزمانی،جوییصرفمزایایدارایاینبرعالوه.است

فزایشاوشدهتقویتخصوصیحریمدسترسی،هویت،احرازشناسایی،مثلبیشترامنیتکاری،دوباره

لقابوشفافمحور،تراکنشواجماعبرمبتنیپایدار،وشدهتوزیعهایویژگیطریقازسازیاعتماد

رآییکاافزایشوحسابرسیبهبودپذیری،انعطافوهماهنگینشدنی،پاکوخصوصی،امنحسابرسی،

عملیاتی

تفادهاسکاربرانداراییاطالعاتذخیرهبرایچینبالکازواستفناوریاینازکاربرداولینکوینبیت

..تاسعاملسیستماینرویافزارینرمکوینبیتباشد،عاملسیستمیکچینبالکاگر.شودمی

چینبالکمزایای
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ستپآدرسیااینترنتومجوزکد–اختراعثبت-تجارینام)وجوداثباتشاملآنعمومیکاربردهای

ردیابی)زماناثبات،(محکومیتوپیشینهسوءجریمه،شکایت،سوابق)وجودعدماثبات،(الکترونیکی

یتمدیروعمومیهایمناقصههایرویهشدنبستهوشدنبازردیابیها،پرداختردیابیهشدار،وتحویل

هوجخدماتوعمومیمناقصههایرویهممیزیدرخواست،هایپروسهردیابی)نظماثبات،(هابینیپیش

هیگوا،(تالیفحقادعایواختراعثبتخواستدردانشگاه،یامدرسهنامثبتدرخواستمانندالضمان

،(رنامهگذیارانندگیگواهینامهشخصی،اسنادمدیریتکاالها،وافرادبرایدیجیتالهویتواسناد)هویت

وجمعیشویرایمحتوی،تحویلسند،درمحتویتغییراتردیابیالکترونیکی،انتشار)محتواثبتاثبات

راقاوشرکت،سهاماتومبیل،امالک،مالکیتمدیریت)مالکیتاثبات،(تالیفحقازحفاظتومشترک

(شدهنگاریرمزارزهاییادیجیتالپولقرضه،

خدماتدیجیتال،هویتدیجیتال،داراییخرد،هایپرداختپایه،رمزارزهایشاملآنخاصکاربردهای

بایگانیواسنادمدیریتگیری،رایمالیات،ممیزی،ومقرراتباانطباقرسمی،اسناددفتر

چینبالک کاربرد های  
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انواع بالک چین

مجوز محور

عمومی

تشرکهرواستمحدودشدهمشخصوخاصاعضاءبهصرفاچین،بالکبهدسترسی:محورمجوز

وشبکهدرآنهامشارکتمیزانآناساسبرواستبرخوردارفردبهمنحصرهویتیکازکننده

.شودمیمحدودهاتراکنشجزئیاتبهدسترسی

باشدمیمحدودیتبدونوآزادهمهبرایدسترسیکههاییچینبالک:عمومی

سیانواع بالک چین به لحاظ دستر
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انواع معماری بالک چین

رویکرد متمرکز

رویکرد توزیع شده

دهدمیانجامراکنترلوهماهنگیوظیفهمرکزیعنصر:متمرکزرویکرد

ئولیتمسعنصریهیچکهدهدمیشکلرایکدیگربهمتصلاجزاءازایشبکه:شدهتوزیعرویکرد

.نداردعهدهبهرااجزاءسایرکنترلیاهماهنگی

انواع بالک چین به لحاظ معماری 
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.....آیندهدرولی.استناشناختهچینبالکهماالنونبودشدهشناختهاینترنت1990سال_1

پیادهبتهالکهاستبستریکچینبالک.اینترنتمثلبدنهواستخوبفناورییکنهچینبالک_2

سرییکهمیشهما.استسختاند،بودهمالیدفاتروداریدفترفاقدکهکشورهاییبرایبرایآنسازی

راچینبالکسازیپیادهاینواطالعاتکردنمخفییعنیایمداشتهنگهمخفیخودمانبرایراموارد

.کندمیمشکل

Forساختار_3 Bestشودمشخصدارند،بیشترمالیگردشکهآنهاییکهکردمطرحرااظهاریخود.

رودمیبینازچینبالکبافرهنگی،هایمخالفتتدریجبه_4

.آیدمیبرمالیاتینظامیکازچینبالکظهور_5

کهبانکیاوخارجییاایرانیهاستمثل،توییownerولینیستتودستمالکیت،چینبالکدر_6

.هستآنبهبیشتریاعتماد

درهوجکسریاوخودرومثلداردمحدودیتآنتولیدکهکاالییسفارشثبتمثلموجود،مشکالت_7

.استمتفاوتچینبالککمکباهابانکدرپولجابجایی

Block Chainروند تحوالت مربوط به  بالک چین 
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Fullچینبالکساختار_8 Meshبهرامفهومهمان.استباالشبکهسربارحجمولیاستمطمئنو

.ندکمیکمراسربارحجمواستدیجیتالتوزیعیسیستماالن.آوردمیتوزیعیسیستمهایسمت

9_Integrity + Assetنچیبالککالممخلصاینوزندمیگرههمبهراداراییویکپارچگییعنی

وشدهخریدهچطوریومجوزیچهباوشدچیوآمدکجاازجنساینکهشودمیمعلوماصالتکهاست

آمدهجاکاز؟نهیاهستشدهنوشتهرویشکهادعاییکاالیآیااینکه.استشدهخریدهکجاوکسیچهاز

وافزاریمنربسترموضوعاینالبتهوبگیردرااحتمالیتخلفاتجلویتاشودمیثبتدیتااینواست؟

.خواهدمیافزاریسخت

.کننداتاطالعتبادلهمباندارنددوستکهداردوجودسازمانهابینپذیریتعاملسندوبسترمشکل_10

.بدهیمحلراهبایدتاکنوناجلروزازونویسیدمیخاطراتدفترچهمثلچینبالک_11

حتیکسچهیکهنویسیممیطوریچینبالکدر.نداردتغلبامکانیعنیاست،ناپذیربرگشتتابع_12

.نداریمتبعیضلذا.بخوانیمنتوانیمهمخودمان

.استممکنغیرتقریباچینبالکدرمجازغیردسترسیوهکجعل،کردن،پاک_13

Block Chainدرباره بالک چین 
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.تعریف می شود و ساختارهای بهم ریخته بوجود آمد( Hash) یک رمز چهار بعدی _14

به چه نحوی است و موضوعتوانند بفهمند که می همه یک مقام دولتی یک کشور را مثال حقوق _15

.  بحث جالبی است که نیاز به بازبینی ساختارها می شودTrancparencyو شفافیت 

در .  یمدارکپی آن ارزش ندارد و اینجا ما به یگانگی نیاز .. بعضی چیزها مثل پاسپورت و : پول مجازی_16

.مدنظر است باید اصل منتقل شود و کسر از اموال انجام شودunityساختارهایی که 

می دهند در حالیکه کال Requestدر بالک چین ، مثال سه نفر به هوای هزارتومان موجودی طرف، _17

Trancparency. های بانکی را حل می کندRequestبالک چین موضوع . یک دونه هزار تومان هست 

.دادیمRequestیعنی میفهمد که به کی ها قول دادیم و میزان دارایی اعالم شده به چند نفر 

نی بروز ناشناخته بودن فرد در ساختار هست ولی به مع.  را می توان بعنوان محرمانه قفل کردساختارها -18

.شجره نامه ثبت شده استو تخلف نیست 

Block Chainدرباره بالک چین 
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.شودمیتغییرقابلغیردیگرخوردمهرBlockیکاینکهمحضبه_19

رایباطالعاتنوعچنداستممکنونداردخاصدیتاییکانحصاراچین،بالکصفحهیک_20

.باشدداشتهمختلفافراد

Distributedرویبررابسترچینبالک_21 Pointاستگذاشته.

پولسقوطخطروشودمینگهداریکجادانیمنمیکهاستاینمجازیپولامنیتیمشکل_22

عدمویت،هشناساییعدماینترنتی،جرایممالیاتی،فرارشویی،پولواقعی،اقتصادتهدیدمجازی،

.تهسمجازیشبکهبودنبستهوعمومیاقبالفنی،پیچیدگیمجازی،پولارزشافتثبات،

چون.گرداندراکشورسال5آنباتوانمیکههستهاخانهدردالرمیلیارد100حدود_23

.شودمیدرستموضوعاینچینبالکباکهاستکمبانکیسیستمبهاعتماد

Moneyموضوع_24 Lundaryشودمیحلچینبالکباشوییپولهمانیا.

Block Chainدرباره بالک چین 
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رااطالعاتگذاریاشتراکبهموضوعبایدودهدمیتغییرراکارفرهنگکمیچینبالکساختار_25

DATA).پذیرفت SHARING)جوشهنمیمنبرایکهدیگی"و"آخرفوت"مثلهاییالمثلضربو

.شوندمیگذاشتهکنارهمگی".....و

.داردملیکدیکایرانیهرولیاستمیلیون95ملیکدتعداد_26

.استچقدرهاNodeتعدادکهدانیمنمیچینبالکدر_27

ونجنهایبحرانمثلبخوردصنعتبهخسارتکمترینبحران،مواقعدرشودمیباعثچینبالک_28

تالیدتوازدارمشکلزنجیرههمانصرفاکه....وپرندگانبیماریکالباس،وسوسیسپالم،روغنگاوی،

.استخوبیمزیتاین.صنعتکلنهشودمیدارعالمتپایین

آنراآمد،جدیدتکنولوژیاگربتوانیمآنبهبناکهباشیمداشتهبندهاییوشوندهوشمندبایدقراردادها_29

.نیستهوشمندفعلیقراردادهای.دهیممیپولکمکموبندیممیقرارداد.دهیمانجامنیز

.شدخواهداقتصادیومالیهایشفافیتبهمنجرچینبالک_30

Block Chainدرباره بالک چین 
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.دهدمینشانخودازمختلفشرایطدرماشینیککهشودمیگفتههوشیبهمصنوعی،هوش

مشابهواکنش هاییمی توانندکهمی شودگفتهسیستم هاییبهمصنوعیهوشدیگرعبارتبه

وه هایشیوتفکرفرآیندشبیه سازیپیچیده،شرایطدرکجملهازانسانیهوشمندرفتارهای

مسایلحلایبراستداللودانشکسبتواناییویادگیریآنها،بهموفقپاسخوانسانیاستداللی

.باشندداشتهرا

یطراحوشناختدانش»عنوانبهراآنمصنوعی،هوشبهمربوطمقاله هایونوشته هابیشتر

زمانی.شدشروع1950هایسالازتقریبامصنوعیهوش.کرده اندتعریف«هوشمندعامل های

.نوشتهوشمندماشینساختچگونگیبابدرراخوددوران سازمقالهتورینگآلنکه

هکشودمیاستفاده(هارایانهیا)آالتماشینتوصیفبرایاغلب"مصنوعیهوش"اصطالح

مانند،کندمیتقلیدسازدمیمرتبطانسانذهنباانسانکهرا"شناختی"عملکردهای

."مسئلهحل"و"یادگیری"

مصنوعیهوش
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هوشآنپشتکهایداده.استضعیفحلراهوگیریتصمیمدرهموتحلیلدرهمانسان

.نداردارزشینباشدمصنوعی

کهشودتوصیفدقیقآنقدرتواندمی"انسانیهوشکهشدنهادهبنیانفرضاینبارشتهاین

پیشرفتصورتدرراAIهمچنینافرادازبرخی."ساختماشینآنسازیشبیهبرایبتوان

هایانقالببرخالفمصنوعیهوشکهباورنداینبردیگربرخی.دانندمیانسانبرایخطری

کندمیایجادراگستردهبیکاریخطرفناوری،قبلی

یوتر،کامپقدرتهمزمانپیشرفتدنبالبهمصنوعیهوشهایتکنیکیکم،وبیستقرندر

هبمصنوعیهوشهایتکنیکواستکردهحیاتتجدیدنظری،درکوهادادهاززیادیمقادیر

دررانگیزبچالشمشکالتازبسیاریحلبهواستشدهتبدیلفناوریصنعتدراساسیبخشی

.کنندمیکمکعملیاتیتحقیقاتوافزارنرممهندسیکامپیوتر،علوم

آنهایچالشومصنوعیهوش
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تشخیصبهقادرکهآیفونی.دیدمردمزندگیجهاتهمهدرمی توانرامصنوعیهوشتاثیر

.کندمیتنظیمافرادتعدادبارادلخواهنمایشصفحهنورکهتلویزیونییااستخانهاعضای

ریزینامهبر،دانشبازنمایی،استداللشاملمصنوعیهوشتحقیقات(اهدافیا)سنتیمشکالت

ازومیعمهوش.استاشیادستکاریوحرکتتواناییودرک،طبیعیزبانپردازش،یادگیری،

استرشتهاینمدتبلنداهدافجمله

میالدی2019سالتا.داردمختلفهایحوزهدرتغییراتباتنگاتنگیارتباطمصنوعیهوش

مختلفهایشرکتوهاکارخانهدرجدیدصنعتیروباتهزارچهارصدومیلیونیکازبیش

یشبجهاندررباتیکصنایعبازاردرگذاریسرمایهمیزان،استشدهاندازیراهونصبجهان

سالدرراربازابیشترینآمریکاواروپا،ژاپنکشورهایواستآمریکادالرمیلیاردپنجوپنجاهاز

.دادخواهنداختصاصخودبهآیندههای

آنهایکاربردومصنوعیهوش
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برمبتنیالگوریتم هایتوسطنظارتیاکنترلمکانیزمیک((CPS)سایبریفیزیکیسیستم

تم هایسیسدر.استشدهیکپارچهآنکاربرانواینترنتباکاملصورتبهواستکامپیوتر

رویبریعملیاتهروشده اندتنیدههمدرشدتبهنرم افزاریوفیزیکیاجزایسایبری،فیزیکی

.می شوندبیانمتعددیروش هایبهزمانیمقیاس هایومختلففضاهای

نظریهادغامفرارشته،Transdisciplinaryروش هایشاملفیزیکی،سایبرهایسیستم

جاسازیهایمسیستبهاغلبفرایندکنترل.استعلمفرآیندوطراحیمکاترونیک،وسایبرنتیک

استباتیمحاسعناصرواطالعاتبربیشترتأکیدشدهجاسازیسیستم هایدر.می کنداشارهشده

اینترنتبهشبیهنیزCPS.استفیزیکیومحاسباتیعناصربینپیوندایجادبرایمشتاقکمترو

وترکیبیکCPS.می کنداستفادهآنبهشبیهپایه ایمعماریازواستIoTواشیاء

.می کندایجادمحاسباتیوفیزیکیعناصربینترقویهماهنگی

فیزیکیسایبرهایسیستم
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، تبادیل، ساایبر، اتصاال5cمعماری طراحی و استقرار یک سیستم تولید فیزیکی سایبری می تواند بر اساس 

. انجام شودپیکربندی شناخت و 

خاود متصال و خاودخاودش، ، دستگاه ها را می توان طوری طراحی کرد که برای رفتار با «ارتباط»سطح در 

. سنجش باشد

ائل ، داده ها از دستگاه های خود متصل شده و سنسورها برای اندازه گیری ویژگی هاای مسا«تبدیل»سطح در 

.می شوندمهم با قابلیت خودآگاهی استفاده 

یجاد ا« جفت». ویژگی ها استخودش با استفاده از این « جفت»هر دستگاه در حال ایجاد « سایبر»سطح در 

. جرا کندبرای بیشتر ترکیب ها انظیر به نظیر شده در فضای سایبر می تواند خودمقایسه را برای اجرای 

عنی نشان ارائه خواهد شد که به م« اینوگرافیک»نتایج خود ارزیابی به کاربران بر اساس « شناخت»سطح در 

. دادن محتوا و زمینه مسائل بالقوه است

ت و معیاار خطار دستگاه یا سیستم تولید می تواند پیکربندی مجدد را بر اساس اولوی« پیکربندی»سطح در 

برای رسیدن به عملکرد انعطاف پذیر انجام دهد

فیزیکیسایبرهایسیستممعماری
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فیزیکیسایبرهایسیستمعملیاتیسطوح
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نظارتخودرو،خودمختارهایسیستمهوشمند،شبکهشاملCPSازنمونه هایی

هایهسازپیش.استخودکارخلبانورباتیکهایسیستمفرایند،کنترلپزشکی،

رایندهایفخودرو،هوافضا،مثلمختلفمناطقدرمی توانراسایبریفیزیکیسیستم های

تولیدی،سازهایوساختدرمان،وبهداشتانرژی،عمرانی،زیرساخت هایشیمیایی،

.کردپیدامصرفیلوازموسرگرمینقل،وحمل

ال،دیجیتحوزهترکیبباکهاستفیزیکیحوزهیکخودروصنعت:خودرانخودروهای

ونهمچهاییشرکت.استرانندهازنیازبیکهشودمیخودروهاییآمدنوجودبهباعث

کهاندردهکاندازیراهآلفابتنامبهراشرکتیخود،درساختاریتغییراتایجادباگوگل،

.استرانندهبدونیاخودرانخودروهایآنهایپروژهازیکی

فیزیکیسایبرهایسیستمکاربردهای
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شودمیرقراربدیجیتالوفیزیکیفضایبینتعاملیتغییر،ایندر:بعدیسهپرینترهای

باکهزنیبعدیسهفضاییکشود،میاستفادهپرینتردرجدیدموادازآنکهبرعالوهو

به.گیردمیقراراستفادهموردپرینتروسیلهبهچاپبرایشدهطراحیفزارنرمازاستفاده

هکزمانیوشدهنصبمتعددیهایدوربینآناطرافکهداردوجوداتاقکیمثال،طور

ماشاختیاردروپرینتراشمامجسمهسپسوگرفتهعکسشماازشویدمیاتاقوارد

.دهدمیقرار

وضوعاتمازیکی.داشتخواهداشتغالحوزهدرجدیتأثیراتآیندهدر:پیشرفتهرباتیک

رفتهگکاربهخودروتولیدخطوطدرهاروبات،اکنون.استصنعتیاتوماسیون،مرتبط

استشدهانسانیکارنیرویکاهشباعثکهاندشده

فیزیکیسایبرهایسیستمکاربردهای
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چهارمصنعتیانقالبازمتاثرهایحوزه
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علماختیاردرمختلفمحصوالتتولیددرراآنازاستفادهقابلیتمختلف،دیتاهایبهانسانژنتفکیکحاضر،حالدر

نسانابدنرویدارویکآزمایشازکهاینتیجهازاستفادهباسنتی،طبدرمثال،طوربهواستدادهقرارپزشکی

توجهباده،ششخصیپزشکیدردرحالیکهاست،تعمیمقابلمشابهبیماریباافرادمابقیبرایداروآنشود،میحاصل

.شودمیاستفادهوتولیددارونوعیکفردهرژنبه

DNAاصلیعناصرازاستفادهباجدیدیموجوداتخلقبهتواندمیحوزهاینمصنوعیشناسیزیست

.بخشدبهبودراهاانسانزندگیوضعیتوبیانجامد

نهوشودویزتجدیدهآسیبکهبدنبافتازقسمتیکبرایداروکهاستآنبرتأکیدمؤثر،رسانشدر:موثررسانش

داشتأثیرتبدنهایبافتتمامبردارویکتجویزبیماری،یکدرمانبرایاینازپیشاگرطوریکه،به.بدنتمامبرای

کههاییبافتشده،شخصیپزشکیدرمؤثررسانشفناوریباداشت،همراهبهنیزراعوارضیبیماری،درمانبرعالوهو

.کردنخواهنددریافتنیزدارویینیست،بیماریدرگیر

کشورهاازبسیاریواستزیستیهایفناوریتغییراتدرموضوعاتترینمهمازیکیژنیهایدادهپایگاهبنابراین،

.اندکردهژنیهایدادههایپایگاهتشکیلبهاقدام

زیستیحوزه
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.باشدبیشتریاشرکت10کارمندهمزمانتواندمینفریکابریفضایدر

ازقدرتحوزهگرفته،شکلهایفناوریواسطهبهونیستندکشوریکدرمسلطقدرتهادولتدیگر

.استجریاندردولتیغیربازیگرانسمتبههادولت

شدادندستازودشوارآنازاستفادهگذشته،ازترراحتقدرتبهدستیابیچهارمصنعتیانقالبدر

.استشدهآسانبسیار

.بودخواهیممواجهوریبهرهکاهشوسالمندیافزایش،رشدکاهشجدیمسئلهسهبااقتصادحوزهدر

وفعلیهایمهارتشدناثربیوجدیدترهایمهارتگیریشکلکار،نیرویجایگزینی،اشتغالحوزهدر

.گیردمیشکلتوسعهحالدراقتصادهایدادنقرارتأثیرتحت

ان،همچنتوسعهحالدراقتصادهایدر.استخانهبهکارخانهبازگشتازصحبتپیشرفتهکشورهایدر

بارقابتتواناییتوسعهحالدراقتصادهایشرایطی،چنیندرواستجریاندرایکارخانهتولید

.داشتنخواهندراپیشرفتهاقتصادهای

.اندگرفتهشکلفرماخویشکارکنانکار،ماهیتحوزهدر

اقتصاد
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جدیدهایمدلوگروهینوآوری،دادهبایافتهبهبودمحصوالتتولید،مشتریانتظاراتتغییر

سبکحوزهبرچهارمصنعتیانقالبتأثیرگذاریواسطهبهکهاستتغییراتیجملهازعملیاتی

.گرفتخواهدشکلوکار

واراییدصاحبآیندهدرکههستندهاپلتفرمآنبارزنمونهعملیاتی،جدیدهایمدلبارابطهدر

کند،ینمتولیدافزارینرمهیچخودشکههاستپلتفرماینازیکیبازارکافه.شوندمیارزش

.داردفعالکاربرمیلیون30وافزارنرمتولیدکنندههزار18اما

میلیاردسه،96سالابتداییهفتهدودرکهاستعملیاتیجدیدمدلیکپلتفرماینواقع،در

.استشدهگذاریارزشنیزدالرمیلیون100وبودهآنفروشرکوردتومان

و کارکسب 
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ملیفراهایقدرتتاثیردولتی،غیربازیگرانهمکاریاجرایی،هایدستگاهوریبهره

چابکحاکمیت

سریعپاسخگوییلزوم

.باشدهادولتبرانقالباینتأثیرتریناصلیوترینمهمشاید

یرشمشهمچونگیرد،میشکلدولتحوزهدرفناوریتغییراتواسطهبهکهاتفاقیواقع،در

طریقازآمدهوجودبههایفرصتوهاظرفیتازاستفادهباطرف،یکاز.کندمیعملدولبه

ایهبخشبهرابهتریخدماتوبخشیدبهبودراحکمرانیسازوکارتوانمینوینهایفناوری

وزهحبهراغیردولتیبازیگرانورودهافناوریایندیگر،سویازوکردارائهجامعهیکمختلف

.اندکردهکمرنگمختلفمسائلدرراآنهاحاکمیتینقشوانددادهافزایشهادولتحکمرانی

دولت
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باارددتالشکهاستکشورهاییجملهازداشت،عهدهبرراجهانیرهبریدومصنعتیانقالبدرکهآلمان

یگاهجاشود،میجهانیکارتقسیمخوردنهمبرموجبکهچهارمصنعتیانقالبهایظرفیتازاستفاده

هایتظرفیازاستفادهباخودجهانیرهبریبهوکندجبرانسومصنعتیانقالبدرراخودرفتهدستاز

.بازگرددفناوریونوآوری

هببتواندتااستنوآوریبرمبتنیگذاریسیاستیکدنبالبه،2020فناوریراهبردتدوینباآلمان

رشگستراهبردایندرشدهگذاریسیاستهایاولویتاساسبرجهانیبازارهایدرراخودسهمآنواسطه

بودبهبرایجدیدابزارهایتوسعهملی،عملیاتیهایبرنامهباهاپروژهارتباطامر،اینراستایدرودهد

هایزیرساختاصالحها،آپاستارتمحوریتبامتوسطوکوچکهایبنگاهازحمایت،یسازشبکه

اینهکاستابزارهاییجملهازملیگفتگوهایتقویتهمچنینومالیابزارهایومالکیترقابت،حقوق

.استگرفتهنظردرخودبرایجهانیرهبریوقدرتبهشدنتبدیلبرایکشور

کشورهاتجربه سایر 
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باورهبکههستندپیشرفتهفناوریسهاینترنت،پنجمنسلواشیااینترنتمصنوعی،هوش

.کردخواهندفراهمصنعتیانقالبپنجمینبرایرازمینهتحلیلگران،

ماشینوانسانبینهمکاریوتعامل

.استجدیدواقعیتیازنمادیروباتیکوانسانیکبیندادندست

کارنیرویازوکردخواهندکارزمینهپسدرهاروباتحتیودستگاهیهوشاتوماسیون،

.کنندمیپشتیبانی

.داردینماشوانسانبینتعاملوماشینهوشبرایقوانینتعریفوهمکارینحوهتعریفبهنیاز

Sundarآنعاملمدیربوسیلهگوگلتوسطمثالیکدر Pichai،منظوربهصوتیدستیاریک

.کندمیصحبتروباتیکبااوکهنشدمتوجهتماسپاسخگویزنواستگرفتهتماسمالقات

.استجدیدبرقمصنوعیهوش

بتوانهکتازمانیاما.نباشدشدهتعریفالگوریتمهایدرکبهقادرکاملطوربهاستممکنانسان

.نددارتسلطماشینبرانسانهاکشیدبیرونبرقازرادوشاخهمیتوانزمانیچهکردتعریف

ظهورحالدرروندیکوآینده:پنجمصنعتیانقالب
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.می کنندتغییربازارنیازهایبهواکنشدردائماتولید تجهیزاتتمامیآندر:هوشمندهایکارخانه

راخود،می کننددریافتکارخانهبرناظرحسگرهایوقطعاتزنجیرهازکهداده هاییمبنایبرکهروبات هایی

.می دهندتغییر

خانه ها،کاردروشودمیچهارمنسلایتیالشبکه هایووای فایاترنت،جایگزینکه:اینترنتپنجمنسل

نظیرمریکاآدراریکسوناینترنتپنجمنسلشبکههوشمندکارخانهمثل.می کنندمرتبطهمبهراتجهیزات

ناخالصتولیدبهدالرمیلیاردهزار2/2تا۵/1می تواند2030سالتاکهکانکتیکوتایالتدرمستقرکارخانه

.بیفزایدجهانداخلی

پنجملنسشبکهواقعدر.هستندکلیدیفناوری هایداده ها،تحلیلومدیریتوهوشمنداتوماسیون،ارتباط

.کارخانه هاستدربزرگتحوالتزمینه سازاینترنت

انه هایکارخبهمصنوعی،هوشواشیااینترنتیعنیدیگرفناوریدوباترکیبدراینترنتپنجمنسل

می توانیمامآیندهدر.کنندتولیدپایین ترهزینهباوسریع ترراشدهبهینهمحصوالتمی دهدامکانهوشمند

.دهیمقرارمشتریاختیاردرکوتاهمدتیدروکنیمتولیدکارخانه هادر«می خواهیمآنچههر»

ظهورحالدرروندیکوآینده:پنجمصنعتیانقالب
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.دارداتصالاینترنتبهکهمیپوشندرالباسهایی،مردم%10حدود-1

.هستندمرزوحدّبیومجانیسازیذخیرهتواندارایمردم%90حدود-2

.دارنداتصالاینترنتبهحسگرتریلیونیکتعداد-3

دارنددسترسیاینترنتبهمطالعههایعینکاز%10حدود-4

دارنداینترنتدردیجیتالیحضورمردم%80حدود-6

تولیدخطوطدربعدیسهبصورتشدهچاپخودرواولین-7

.شوندمیهاجادهخودروهایتمامدرصد10خودرانخودروهای-8

.میابدحضورشرکتمدیرههیاتدرمصنوعیهوشباماشیناولین-9

شدهسفارشیپذیرانعطافتولیدوهوشمندهایکارخانه_10

:2025سالبرایبینیپیش
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با تشکر از توجه شما 

علی ثاقب موفق-من اهلل التوفیق 
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