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 בטאון

הפעם בגיליון הסתיו נסקור בהרחבה את הנושא החם שנקרא 

IIoT ( או האינטרנט של הדברים לתעשייהIndustrial Internet 

of Things מצד אחד ננסה להבהיר מה זאת החיה הזאת .)

IIoT ומה בדיוק אני הולך לעשות עם זה?, ומצד שני נביא ,

לוגיה מספר דוגמאות של יישומים מעניינים שמשתמשים בטכנו

 זו, ואולי גם לכם זה יעורר את הסקרנות. 

אתר הבית שלנו פתוח לרשותכם למידע ויצירת קשר 

  אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ

 תוכן הגיליון:

 . אינטרנט של הדברים בתהליכים תעשייתיים  2עמ' 

 ?IIoTמה זה האינטרנט של הדברים בתעשייה  3עמ' 

, דיגיטליזציה והאינטרנט של הדברים בתעשייה  5עמ' 

 .Endress+Hauserפתרונות מבוססי ענן של חברת 

 ניתוח בסיסי להתקנות.  6עמ' 

 מערכות ניטור איכות מים חכמות. 7עמ' 

 מה היה לנו שם? Watec 2017תערוכת  7עמ' 

 .IIoTמול  IoT 10עמ' 
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IIoT אינטרנט של הדברים ה
 תעשייתיים בתהליכים

לקוחותיה מלווה את  Endress + Hauserחברת 

 בדרך לנתיב העידן הדיגיטלי.

 IIoT – Industrial Internet of) לאינטרנט של הדברים בתעשייה

Things )תחזוקה מונעת, מידע וניהול נכסים,  .יש פוטנציאל עצום

ואפיון יחידות. אלו הם רק מספר דוגמאות של ההזדמנויות 

חברת  הדיגיטליות שקימות במחסנית עבור החברות.

Endress+Hauser דוחפת את ה- IIoT  קדימה באמצעות מוצרים

ופתרונות חדשניים, כמו גם ע"י עבודה עם שותפים. מסירות זו 

 Digitalזכייה בפרס "אלוף דיגיטלי" )ע"י  הוכחה פעמיים

Championפלטפורמה דיגיטלית בפסגה הדיגיטלית בגרמניה.  בהצגת( ו 

את היתרונות של הדיגיטליזציה הזו בתעשייה ובתהליכים כבר ניתן לראות בבירור. הקצב המוגבר בהתקנת 

רשתות פותחת הזדמנויות חדשות באופטימיזציה בתהליכים, ומגבירה את יעילות המתקנים. חברת 

Endress+Hauser את הפריון של  מגדילה כל הזמן את היצע המוצרים, הפתרונות והשירותים שלה בכדי להגדיל

 הלקוחות ואת זמינות המערכת תוך הרחבת התחרותיות .

חברת , Memosens -ה עם .חדשניתה ניםחיישה: צעד אחד קדימה עם טכנולוגיית 2017 אלוף דיגיטלי

Endress+Hauser אנרגיה  תכימיתעשייה  מובתעשיות שונות כ םנוזלי אבחוןל תחלוצי ניםחייש יתטכנולוגי ההציג ,

בנוזלים למשל,  pH-ה את ערך מודדים Memosens-ה שנים. חיישני 10 שפכים מעלומים  ,מזון ומשקאות, וכוח

 יםמועברים באמצעות מערכת ללא מגע לאחר מכן חיישן. הנתוניםה בתוךאותות דיגיטליים לאותו  הופכיםו

, ה מכך. יתרתיותכאשר תוצאות המדידה אמינות וחזר, ביותרמדויקת בצורה מדידה התוצאות את  יםומספק

 אפשרותבפני קורוזיה ולחות,  ותדיעמכושר  .טיפול פשוטבאבטחת נתונים עיבודים מהירים והטכנולוגיה משלבת 

 .מונעת התחזוק תבמעבדה ומאפשר וללכי

. הפרס 2017 מוצרים ושירותים דיגיטליים ביוני יתבקטגורי "פרס אלוף דיגיטלי"טקס הוצג ב Memosens-חיישן ה

, )סוף שבוע כלכלי( WirtschaftsWoche והמגזין העסקי Telekom יוזמה משותפת של ספק התקשורת הגרמניהוא 

 במטרה להעניק פרסים לפרויקטים משמעותיים בחברות בינוניות. 2016 אשר הוקם בשנת

 בפסגה הדיגיטלית Endress+Hauserחברת 

גם ממחישה את מחויבותה באמצעות עבודה עם שותפים. החברה יצרה פלטפורמה  Endress+Hauser חברת

.  BASF, SAP, Pepperl+Fuchs, Samson אשר באמצעותה ניתן להחליף נתונים ומידע יחד עם החברות:

פלטפורמה זו הוצגה לראשונה בפסגה הדיגיטלית של המשרד הפדרלי הגרמני לענייני כלכלה וטכנולוגיה. האירוע 

משתתפים ובהם הקנצלרית  1000-וכלל למעלה מ Rhine-Neckar במטרופולין שבאזור 2017 קיים בחודש יוניהת

 הגרמנית ד"ר אנג'לה מרקל. 

הפלטפורמה מאפשרת צורות חדשות של שיתוף פעולה מבוסס נתונים. התייעלות ויעילות בתעשייה הכימית 

ם חדשים. היכולת לאסוף נתונים על מצבם של שתאפשר הגדלה משמעותית, ותאפשר ליצור מודלים עסקיי
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מכשירים ורכיבים כמו גם החלפת נתונים אלה עם כל המעורבים בתהליך מסייעת לקבוע דרישות תחזוקה, לתכנן 

 תחזוקה יעילה יותר ולהקטין השמטת המתקנים.  

 IIoTחברת בת לפעילויות 

, גרמניה. על מנת לעמוד Freiburg-בת ב בחברת IoT-שילבה את פעילותה בתחום ה Endress+Hauser חברת

בלחצים הגבוהים של הדיגיטליזציה. במקום זה עובדים המומחים באופן בלעדי על מוצרים, פתרונות ושירותים 

עבור דיגיטציה של מתקנים. אלו כוללים פתרונות ענן המותאמים אישית. כמו למשל פתרונות המנצלים נתונים 

  עבור כל מחזור החיים של מתקני הייצור. םי להעלות את היעילות, וכן שירותיספציפיים מתהליכי הייצור בכד

 

 ?IIoT בתעשייה מה זה האינטרנט של הדברים

 מה זה בדיוק ואיך זה ישפיע על הייצור?

 -הינו חלק של קונספט גדול יותר הידוע כ IIoT -ה

IoT האינטרנט של הדברים(. ה(- IoT  הוא רשת

של מחשבים אינטליגנטיים, מערכות וחפצים 

האוספים ומשתפים כמויות נתונים עצומה. 

נשלחים לשירות מרכזי  ים,נאספההנתונים 

מבוסס ענן שם הוא מצטבר עם נתונים אחרים, 

משתף את הנתונים עם משתמשי קצה  בכךו

יגדיל את האוטומציה  IoT -באופן מועיל. ה

 בבתים, בתי ספר, חנויות ומפעלים רבים.  

עבור התעשייה והייצור נקרא  IoT -היישום של ה

IIoT  או האינטרנט של הדברים לתעשייה או(

Industry 4.0ה .)-IIoT  יחולל מהפכה בייצור בכך

שהוא יאפשר קבלה ונגישות לכמויות נתונים 

ותר, וביעילות גדולות יותר, במהירויות גבוהות י

מערכות חכמות המחוברות על ידי מינוף  IIoT -גבוהה יותר מבעבר.  מספר חברות חדשניות החלו כבר ליישם את ה

 למפעלים שלהם.

 ?IIoT -מהם היתרונות של ה

יכול לשפר באופן משמעותי את הקישוריות, היעילות, יכולת ההתרחבות, חסכון בזמן, וחסכון בעלויות  IIoT -ה

דרך חסכון בעלויות הנוצרות בתחזוקה מונעת, הגדלת  IIoT -עבור התעשייה. מפעלים כבר נהנים מהיתרונות של ה

רות לארגונים תעשייתיים לפרוץ מאפששל מערכות אינטליגנטיות  IIoTתפעולית. רשתות  תובהתייעלוהבטיחות, 

מסגרות נתונים פתוחות ולחבר את אנשיהם, נתונים ותהליכים מרצפת הייצור למשרדי ההנהלה. מנהיגים עסקיים 

בכדי לקבל תצוגה מלאה ומדויקת של מצב הארגון שלהם, ואשר יסייע להם לקבל  IIoT-יכולים לנצל את נתוני ה

 החלטות טובות יותר.

 IIoT -פרוטוקול ה

באופן  משתמשיםהרשת  בקצוותהיא העובדה שמכשירים שונים  IIoT -אחת הבעיות המתעוררות במעבר ל

היסטורי בפרוטוקולים שונים לשליחה וקבלה של נתונים. בעוד שישנם מספר פרוטוקולי תקשורת שונים הנמצאים 
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עולה במהירות  MQTT (MQTT- Message Queueing Telemetry Transport), פרוטוקול OPC-UAבשימוש, כגון 

 כיווניות.-יכולות דו -, וכן / מפרסם מודל רושם, עקב תקורה קלילה, IIoT -כסטנדרט ל

 IIoT -אתגרים של ה

. כפי שמציינת מרגרט IIoTהם כנראה שני האתגרים הגדולים ביותר סביב יישום  אבטחהו פעולה הדדית תיכול

התעשייתי היא יכולת פעולה הדדית בין התקנים  IoT -רוזה, הסופרת הטכנולוגית "הדאגה העיקרית שמקיפה את ה

היא פתרון מצוין לכך שכן ( Ignition)ומכונות המשתמשות בפרוטוקולים שונים ובעלי ארכיטקטורות שונות". הצתה 

 .ITשל  טכנולוגיות סטנדרטיותו היא חוצה פלטפורמות ונבנתה על קוד פתוח

מחוברים אחרים אשר  החברות צריכות לדעת שהנתונים שלהן מאובטחים. התפשטות החיישנים והתקנים חכמים

מאובטח  IIoTשכן הוא פרוטוקול  MQTTאבטחה. זהו גורם נוסף לעלייה של הגרמה להתפוצצות מקבילה בפגיעות 

 מאוד.

 .IIoT -העתיד של ה

המגמות העיקריות המשפיעות על עסקים תעשייתיים כיום ובעתיד. תעשיות מנחשב באופן נרחב לאחד  IIoT -ה

כדי לשמור על קשר עם הגדלת מהירות בודוחפות למודרניזציה של מערכות וציוד כדי לעמוד בתקנות חדשות, 

ראו שיפור משמעותי  IIoT. עסקים אשר אימצו את הרסניתתנודתיות, וכן להתמודד עם טכנולוגיות ההשוק ו

 .תאומץ יותר ויותר IIoT -ה טכנולוגיותשצפי כי מגמה זו תמשיך כ ישרווחיות, וביעילות, ובבטיחות, ב

חיסכון והחיסכון בזמן, ה, ההתרחבותיעילות, הקישוריות, מאד את המשפר  IIoTפתרון של ( Ignition)הצתה ה

עם אלה ברמת  ייצוררצפת הבבעלויות עבור ארגונים תעשייתיים. זה יכול לאחד את האנשים ואת המערכות 

על ידי מגבלות  יםהערך של המערכת שלהם מבלי להיות מוגבלאת  תמצתהארגון. זה יכול גם לאפשר לארגונים ל

 IoTיעה את הפלטפורמה האידיאלית להביא את כוחו של הצתה מצהסיבות אלה ועוד, מטכנולוגיות וכלכליות. 

 לתוך הארגון שלך.

 וכנות לעתיד הדיגיטלימ Endress+Hauserהמערכות של 

 מה עם שלך?
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 והאינטרנט של הדברים בתעשייה דיגיטליזציה

 .Endress+Hauserענן של חברת  יפתרונות מבוסס

הפרטי שלה על מחזור החיים בפעם הראשונה בתערוכת הנובר  מידעמציגה את ענן ה Endress+Hauserחברת 

לקוחות. בנוסף ההוא יהווה את הבסיס התשתיתי עבור מספר רב של יישומים עתידיים אפשריים עבור . 2017

מתאימים ביריד  IoTלענן, המומחים באוטומציה של תהליכים ובדיגיטליזציה מציגים גם דוגמאות ראשוניות ליישומי 

 הסחר.

. מכשיריםתצורה / ניהול אפיון ניהול נכסים ו, הבתחומי תחזוקה חזוי יובאירוע ה שהוצגוהפתרונות מבוססי הענן 

תהליך הייצור לצד טופולוגיה ההשטח עצמם ואת המידע מ מכשיריהם מאפשרים ללקוחות להשתמש בנתונים על 

, מצד אחד, היא להפוך את הנתונים זמינים Endress+Hauserשנוקטת חברת . הגישה של המתקן קונבנציונלית

 באמצעות הענן של החברה.

 Endress+Hauserחברת  שני, הם יכולים כמובן ליישם פתרונות ענן אל ענן עם יצרנים אחרים לבקשת הלקוח.צד מ

 ניותיישומים סטנדרטיים, אבל הם יכולים גם לפתח פתרונות דיגיטליות המותאמים לדרישות הפרט תלא רק מספק

 של הלקוח. IT -של הלקוח ולשלב אותם בסביבת ה

 נתוני המכשוראיסוף דיגיטלי של 

המלצות כיצד למטב מפיקות ו ,רומתארת מפעל קיים שבו נאספים נתוני המכש שהוצגו בתערוכהאחת היישומים 

 . את עלויות התפעול

בטלפון  יישום. איסוף נתוני המכשיר מופעל באופן ידני באמצעות שטחה מכשיריעל ידי סטנדרטיזציה של  :לדוגמה

וממשיך להשתמש במה שמכונה "התקן קצה". לאחר מכן לנתח את הנתונים  פועל באופן אוטומטישהוא או  חכם

בדו"ח שנוצר באופן אוטומטי. לקוחות  תקןעם אלגוריתם שפותח במיוחד והתוצאות מועברות לבעלי / מפעיל המ

 יכולים לשפר את אסטרטגיית התחזוקה שלהם על פי ההמלצות שהתקבלו.

 תכנון תחזוקה מיטבי

חברת מדגים כיצד  בתערוכהמקרה העסקים השני ממחיש כיצד ניתן לחזות משימות תחזוקה. יישום אב טיפוס 

Endress+Hauser ובכך מציע ללקוחות יתרונות טחר שופעילויות תחזוקה ממתינות עבור מכש "נבא"ל היכול ,

צמצם השבתה לא מתוכננת. תחזוקה ולהזה מאפשר ללקוחות לבצע אופטימיזציה של תכנון לדוגמה,  .נוספים

 בתוך הקבוצה כולה. המאמץ החברה כולתוצר של פיתוח של יישום זה הוא 
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 (IIoT)דוגמה ליישומי  ניתוח בסיסי להתקנות
והפחתת המורכבות במפעל הם לעיתים קרובות פרמטרים המביאים לחיסכון  מכשורשל ה (סטנדרטיזציהתקנון )

את  תעד שיש לנו תמונה ברורה. לדוגמה, האם אי פעם שאל בגלל העצים ,ניכר. לפעמים אנחנו מתגעגעים ליער

 אחת השאלות הבאות:את עצמך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דומה?  מכשורכמה ספקים אני משתמש עבור ב -

 חלק מהם? נןאם אוכל לצמצם את הגיוון ולתקבתר קלים יויהיו האם חיי  -

 על פעילויות תחזוקה וכיול? הזמן בו אני מבלהאיך אני יכול לייעל את  -

 במפעל שלי? ניםאו רק שאלה פשוטה מאוד: כמה נכסים יש לי כרגע מותק -

הצעד הראשון לך לעשות את פוטנציאל החיסכון ולאפשר את לזהות  לך עזוריוכל לסקירה על כל ההיבטים האלה 

 המפעל שלך! לבצע דיגיטציה שלכדי ב

 קבל סקירה כללית, והפחת את המורכבות במפעל שלך.

יצירת רשימה של כל הנכסים שלך, לבנות 

תאום דיגיטלי עבור כל אחד מהם, לחקור 

פוטנציאל לשיפור ולהפחית את המורכבות 

של בסיס המכשור המותקן שלך. זהו 

לדיגיטליזציה של המפעל הצעד הראשון 

 שלך!

סרוק ורשום את כל הנכסים שלך  •

בהבהוב עם יישום בטלפון חכם או 

 באופן אוטומטי דרך ממשק חכם.
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 .את כל הנכסים שלך מכל מקום ביישום אינטרנט אחד פשוט הצג •

לא לך במהלך השמטה )עצירה( והפחת את זמן התגובה ש QRאו קודים  RFIDנצל טכנולוגיות זיהוי כגון  •

 על ידי קבלת המידע הנכון בזמן הנכון. נתמתוכנ

המותקן המכשור להפחית את המורכבות של מיזוג בכדי פוטנציאל וסטנדרטיזציה  הקבל תובנות, זה •

 .שלך

 .אחד המומחים שלנו על פי דרישה על ידיניתוח נוסף עם עצות מפורטות  תוכל להשיג •

 (IIoT)דוגמה ליישומי  מערכות ניטור איכות מים חכמות

נושא חשוב. כאדם האחראי על רשת  הואאיכות המים לפיכך מים הוא כנראה המשאב החשוב ביותר שלנו ו

המים, המשלב מיקומים ומתקנים, תצוגה מתמדת על פרמטרים מרכזיים הוא חלק חיוני של הפעילות 

ם ובכל עת? מה מים שלך מכל מקוהאם אתה יכול לקבל גישה לאיכות רשת היה קורה מה  היומיומית שלך.

 כאשר אתה צריך לנקוט פעולה כלשהי? ותאם אתה יכול לקבל במהירות הודע

 שלך, והשגח על איכות המים בכל הרשת שלך. ג את הציודהצ

פעולה. שלב מספר מיקומים נחוצה כאשר  ותקבל גישה לאיכות המים שלך מכל מקום וקבל במהירות הודע

 שלך. (Tabletמחשב הלוח )בסקירה כללית בטלפון החכם או מסך ובנה 

, חמצן, רמת ניטרט, עכירות, אמוניום, SAK, מוליכות, pHבחר בין קבוצות שונות של עקרונות המדידה ) -

 .לך לעקוב אחר מה שחשוב לך יםומאפשר כל אלה נתמכים בוצה ועוד(

 שלב מספר מיקומים, ובנה מסך סקירה כללי של רשת המים. -

 ם.תובכל מקום ובכל פעם שאתה צריך א, ר החכם שלךוהמכש שלמדידה בציוד שלך וצפה ב -

 .באופן מושלם לדרישות שלך מיםמתאי םוהודעות והפוך אות התראותהגדר  -

 Watec 2017תערוכת 

 מה היה לנו שם?

מר. כל התמונות באדיבות: 

 ערן עפרוני.

מר. עופר בן בתמונה: 

 אפרים בשיחה

 

 

 

 

 



8 

 

 Tiberius Wolfמר. 

מציג את  MRU :מחברת

 גז-לביו רהאנאלייז

 

 

 

 

 

 

מחברת  Ronen Hurni מר:

Endress+Hauser  מציג

מד  PicoMag -את ה

ספיקה אלקטרומגנטי למים 

 ושפכים.

מר. רונן שנולד בבית 

ישראלי בשוויץ הפתיע את 

כולם בעברית הצחה 

בפיו, אולם את ההסברים ש

הטכניים העדיף להסביר 

 באנגלית.
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הגב. דנה שחורי עומדת על המשמר 

לרשום את הבקשות של המבקרים לטיפול. 

ומאור רביבו מבצע בדיקות אחרונות את 

שמותקן על  FMR20מד הגובה רדאר 

 הגשר 

זהו עוד אחד מהחידושים האחרונים של חברת 

Endress+Hauser  אשר מאפשרים לך לאפיין את התצורה של

המכשיר באמצעות יישום )אפליקציה( מהטלפון שלך ולראות 

 את הנתונים בכל רגע נתון דרך 

 -לאפליקציה זו יתווספו גם ה

PicoMag  וה- Liquiline Compact 

Transmitter ליון הבא.יבג ושיוצג 
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מספקים הסברים על 

שיטות המדידה 

 האנאליטיות. 

 

 

 

 

 

 

 

כך נראה הדוכן של 

אינסטרומטריקס בטרם 

 הגיעו האורחים.

 

 

 

 

 

 

IoT  מולIIoT 

 IoT-החוזק של התעשייה ב

בוודאי צריך להגדיר את האינטרנט של הדברים תחילה.  ה, אתIIoT -מול ה IoT -אם אתה רוצה להשוות את ה

( או דברים דרך האינטרנט כך Devices)האינטרנט של הדברים( מתייחס לחיבור של יחידות חכמות ) IoTהמונח 

שניתן לאסוף נתונים ולשתפם ללא עזרת אנשים. הדברים או חפצים החכמים יכולים להיות תרמוסטטים חכמים 
כמות, משדרים מבוססי צ'יפים ביולוגיים בבעלי חיים בחוות. אפילו אנשים יכולים לשאת ועד למערכות רכב ח

 כמו צרכים רפואיים או ספורט ועוד. חיישנים חכמים המחוברים לאינטרנט

בצורה רבה  למטרות תעשייתיותעוזרת לרתום את האינטרנט גם  היאאינה רק לטובת הצרכנים;  IoT -מהפכת ה

א שימוש בטכנולוגיות וה IIoT(. בתעשייה דבריםה)האינטרנט של  IIoTיש ראשי תיבות משלה: שלמטרה זו כך  כל

IoT  החל במשאבות גז ועד מערכות  -למטרות תעשייתיותHVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning )

 .רצפת המפעלבלמכונות ו

 

 

https://www.winsystems.com/iot-vs-iiot/
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 .IIoT -התועלות של ה

מביא את החלפת  IIoT -הרעיון שיחידות תעשייתיות יחליפו נתונים אינו חדש, הם עושים זאת כבר שנים. מאידך ה

)פרוטוקול  IPהנתונים לרמה אחרת, משום שהוא מספק מערכת וסטנדרטים לחיבור אוניברסלי על גבי תשתית 

הינו פרוטוקול המפתח שמשתמשים בו בכדי להחליף נתונים על גבי האינטרנט, לא משנה איזה  IP-אינטרנט(. ה

 סוג של יחידה מבצע את החלפת הנתונים.

מערכות סגורות. הם יכולים לתקשר רק עם מכשירים ב עובדיםכיום התקנים תעשייתיים רבים המחוברים לרשת 
תה שפה, כלומר להשתמש באותם פרוטוקולים אחרים הנמצאים ברשת שלהם "ולתקשר" איתם רק באו

, פוטנציאל הקישוריות על תשתית הרשת הקיימת מורחב IP תקשורת מכשירים בעליבוארכיטקטורה. לעומת זאת 

 במידה ניכרת.

 אינם רק יחידות טיפשות אשר ניתן להפעילם או להפסיקם מרחוק, הם: IoT -"הדברים" ב

 גיקה פנימיות.יחידות "חכמות" עם מערכות עיבוד ולו •
 בעלי פרוטוקול המיועד לבצע החלפת נתונים עם יחידות אחרות. •

 שולחים ומקבלים נתונים ופקודות על גבי הרשת )כולל האינטרנט(. •

של לימוד המכונה ואת טכנולוגיית מאגרי המידע למשחק בכדי להביא את את הפוטנציאל  טיליםמ IIoT -ה
של ביצועים עצמאיים. חשוב על חיישנים )טמפרטורה, לחץ, ספיקה, רעידות, טכנולוגיית האוטומציה לרמה חדשה 

ורבים נוספים(, אשר כבר אוספים נתונים, אולם עכשיו הנתונים הללו יכולים להשתלב עם נתונים נוספים אחרים 
המגיעים ממערכות אחרות ואשר נאספות, מנותחות 

 בדרכים חדשות. תומועברו

ור ובקרה בסיסיים של השימוש במקרים נע בין ניט
המערכת באמצעות פיתוח תובנות ואנליזות שמשנות את 

 IoT. מומחי פועלים המערכות והעסקיםהדרך ש

תעשייתיים מדווחים כי טכנולוגיות אלה ישפרו משמעותית 
קיימא,  יבר ירוקים את בקרת האיכות, יתמכו בתהליכים

וישפרו במידה ניכרת את ניהול שרשרת האספקה 
 ויעילותה.

 לעשות את החיבור

( מביא הרבה IIoTהאינטרנט של הדברים לתעשייה )

פוטנציאל, אבל זה מגיע גם עם אתגרים משמעותיים. אחד 

 ( שלRetrofitכיצד לבצע שדרוג )הגדולים הוא להבין 

חבר צד לוכי, אוטומטיים הקיימיםהמיליוני מכשירים 

קיימים תעשייתי. תהליכים אוטומטיים ה IoT -להשתמש בו

 Proprietary) משתמשים בפרוטוקולים קנייניים
Protocol)עבודה ברשת. הם נוטים להיות איים מבודדים מוגבלת של שונות ובעלי יכולת  תקשורת , בארכיטקטורות

 של טכנולוגיה.

, מטפל בבעיה זו. לאחרונה פרסמה את 2014שנוסדה בשנת קונסורציום האינטרנט התעשייתי, עמותה עולמית 

תכנית אב של   (,IICF-Industrial Internet Connectivity Frameworkקישוריות לאינטרנט בתעשייה" )מעטפת ה"

 ניתנים לפעולה.הלעיצוב פתרונות  מתייחסתתקני קישוריות וארכיטקטורת ה

הודות  יותר. גבוהבקצב  בתאימות ובחיבוריותתעשייתיים,  IoTתאפשר למפתחים לגלגל פתרונות  IICF -ת העטפמ

ולפיתוחם של חיישנים אלחוטיים חדשים וזולים רבים,  ,למיליוני החיישנים התעשייתיים שכבר נמצאים במקום

מות חדשות של יעילות זה יביא רדבר , זה נראהעומד להמריא. כפי ש (IIoT) האינטרנט התעשייתי של הדברים

  ת לכל רמות התעשייה.וויכול

 


