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تکنولوژی  Edge ،5Gو  IoTصنعتی ()IIoT

شبکه های  5Gجدید طی چند سال آینده بسیاری از حوززه هوای صونت را دگرگوز مویکننود .از بخشوهای
تزلیدی کارخانه گرفته تا مراقب های بهداشتی ،خدمات مالی و حتی سرگرمی ،صنایع به لطو تکنزلوزیی 5G
وارد یک مرحله کامالً جدید از اتصال و ارتباطات خزاهند شد.
عالوه بر سرع و تزا قابل تزجه باال ،شبکه های  5Gمیتزانند از مزایای مجوازی سوازی شوبکه بورای بزجوزد
آورد " ،"network slicesبه منظزر رفع نیازهای منحصر به فرد  IIoTاستفاده کنند .در حالی که ایون یوک
رویداد تتیین کننده و تحزل آفرین برای بسیاری از صنایع خزاهد بزد ،صونت تزلیود مویتزانود بوه طوزر قابول
مالحظه ای از پهنای باند باالتر ،تأخیر کمتر و شبکه های بی سیم قابل اطمینا تری بهره ببرد!
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 :5Gتغییر در بخش تولیدی کارخانه
در حال حاضر ،بیشتر کارخانه ها تزسط اتصاالت سیمی با ( Fieldbusیک شبکه محلی برای کنترل فرآیندهای
اتزماسیز ) قدیمی یا اترن صنتتی متصل شده اند و به عنزا ستز فقرات برای اتصال تجهیوزات میودانی بوه
سیستم های کنترل و  PLCها خدم میکنند .استانداردهای جدید مانند  OPC-UAبا ارائه روشی سواختارمند
و ایمن برای دسترسی و کنترل داده ها ،امکا اتصال کارخانه به شرک را فراهم میکند.
مرحله دوم مشخصات  ،5Gنسخه  ،3GPP Release 16اتزماسیز کارخانه با قابلی اطمینوا فوز التواده و
ارتباط کم تاخیر ( ،)uRLLCارتباط گسترده پیشرفته ( )eMTCو باند پهن پیشرفته مزبایل ( )eMBBرا هود
قرار داده اس  .قابل تزجه ترین پیشرف ها در حززه ی تأخیر و قابلی اطمینا اسو کوه در راسوتای تحقو
مزارد استفاده بحرانی در یک محیط صنتتی مزرد تزجه قرار گرفته اس .
شبکه های  5Gبه لحاظ تأخیر کم ،قابلی اطمینا باال و پشتیبانی از تتداد قابل تزجهی از دستگاهها ،میتزانند
در بخش تزلید کارخانه قابلیتهای مهمی را فراهم کنند .عالوه بر این دستگاه هوای فتوال شوده  5Gمویتزاننود
برخی از پردازش های خزد در شبکه را " "offloadکرده و این امکا را برای دستگاه ها با پیچیودگی کمتور و
ارزانتر فراهم آورند.

تأثیر لبه ی شبکه  "Network Edge" 5Gبر IIoT
اینترن صنتتی اشیاء ( )IIoTبه تتداد زیادی فناوری های مکمل دیگور را بورای ارائوه پیشورف در اتزماسویز ،
کارایی و چابکی نیاز دارد .این دستگاه به داشبزرد با قابلی های مدیریتی و ارتباطات دستگاه برای مدیری انزاع
دستگاه های مختل  ،جریا بدو وقفه داده برای هزش عملی ،قابلی های یوادگیری ماشوین بورای شناسوایی
الگزها و پیش بینی رفتار و  ARبرای تقزی راهنمایی و آمززش دستی ،نیاز دارد.
 5Gبا وجزد تأخیر کم ،امنی باال و شبکه های سفارشی ،کارخانوه هوا را قوادر موی سوازد توا از مزایوای کامول
سنسزرها و  IoTبرای نظارت و اتزماسیز دارایی به همراه هزش مصنزعی و قابلی یوادگیری ماشوین اسوتفاده
کنند .بیشتر این مزارد در ( on-premisesتکنزلزیی در محل) اتفا میافتد ،البته به طزر فزاینده در cloud
(ابر) نیز رخ میدهد.
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پلتفرم های  IIoTکه میتزانند بوا  hyper-scalersابوری ماننود شورک  Amazon AWSو Microsoft
 Azureیکپارچه شزند ،فتال کننده های کلیدی برای یک اکزسیستم  IIoTبا  5Gفتال خزاهند بزد.
برای پشتیبانی از برنامه های حساس بوه توأخیر در لبوه شوبکه  ،5Gشورک  Amazonو  Verizonبوه طوزر
مشترک از مترفی  "Wavelength Zones" AWSمزج خبر دادند .با تتبیه بخشوی از زیرسواخ  AWSدر
مرکز داده  ،Verizonاین انتقال از دستگاه به ابر  AWSکزتاه خزاهد شد .شرک مایکروسواف نیوز فتالیتهوای
گذشته خزد را با  AT&Tافزایش داده و اخیراً  Azure Edge Zonesرا راه اندازی کرده اس  .عوالوه بور ایون،
ماکروساف اخیراً با مالکی  Affirmed Networksقصد دارد شبکه های  )cloud-based( 5Gمبتنی بور
ابر را به بازار عرضه کند.
در حالی که مشخصات  5Gکامل میشزد ،لبه شبکه " "network edgeمیتزاند به عنزا نقطه مهمی بورای
نزآوری بین مقیاس دهنده های بزرگ ،حامل ها و ارائه دهنودگا پلتفورم هوای  IIoTبورای ارائوه برناموه هوای
کاربردی  IIoTحساس به تأخیر برای اتزماسیز صنتتی باشد.
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