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خالصه اجرایی

اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین، آینده صنعتی این کشور را رقم  خواهد زد

رهبری چین مهلت بلندپروازانه ای را تعیین کرده است  که تا یکصدمین سالگرد تأسیس 
جمهوری خلق چین در سال 20۴9 به عنوان یک ابرقدرت در زمینه نوآوری های علمی و 
فناوری ظاهر شود. دیجیتال سازی تولید صنعتی عنصر کلیدی در تحقق این هدف محسوب 
بهره وری،  بهبود  صنعت،  ارتقای  جهت  تولید  بخش  در  دیجیتال  پلتفرم های  می شود. 

بهینه سازی تخصیص منابع و افزایش اشتغال زایی از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

غنی  تجربه  و  قوی  مبنای صنعتی  از  برخورداری  با  نیز  آلمان  به ویژه  دیگر  کشورهای 
خود در حوزه صنعت نسل چهارم می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند. شرکت های 
آلمانی مانند زیمنس، اس ای پی1 و بوش همواره در زمینه اقتصاد مبتنی بر پلتفرم های صنعتی 
دیجیتال نوظهور چین مشارکت داشته اند. با این حال، نقش آفرینان اروپایی باید خود را در 
برابر چالش های مربوطه آماده  سازند. به طور کلی، رقابت تنگاتنگی در این زمینه  مشاهده 
می شود: تیری برتون2 کمیسیونر اتحادیه اروپا به تازگی مرحله جدیدی از دیجیتال سازی را 
ابداع کرده است و با این که شرکت های فناوری ایالت متحده و چین تاکنون عملکرد بهتری 
در مقایسه با شرکت های اروپایی نشان داده اند، ولی اروپا امیدوار است که در این مرحله 
جای پای محکم تری به دست آورد. از این رو، می توان گفت که چین به عنوان رقیب اصلی 

در نبرد داده های صنعتی به شمار خواهد آمد. 

چین به سمت اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال پیش می رود

چین به منظور کسب جایگاه پیشگام در انقالب صنعتی چهارم سرمایه گذاری هنگفتی 
گارتنر۳،  مشاوره ای  و  پژوهشی  شرکت  توسط  گرفته  صورت  برآورد  مطابق  کرده است. 
یوان  تریلیون   2/6 با  برابر  در سال 2018  اطالعات  فناوری  زمینه  در  این کشور  هزینه کرد 
چین )۳۳7 میلیارد یورو( بوده است که 2۵0 میلیارد یوان )۳2 میلیارد یورو( از این مبلغ به 
1. SAP
2. Thierry Breton
3. Gartner 
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سیستم های نرم افزار و مرکز داده ها اختصاص داده شده است. در همین حال، 
شرکت های بیشتری تحت  تأثیر سیاست های دولت به سرمایه گذاری در زمینه 
اینترنت اشیاء روی آورده اند. مطابق برآورد ناظران، بازار چین یک سوم )۴/1 
سال  تا  را   )IIoT( صنعتی1  اشیاء  اینترنت  جهانی  اتصاالت  از  اتصال(  میلیارد 

202۵ به خود اختصاص خواهد داد.

پلتفرم های صنعتی دیجیتال چین به رقابت در سطح جهانی می پردازند. یکی 
از مهم ترین این پلتفرم ها ایندیکس2 می باشد که توسط مجموعه علوم و صنایع 
شرکت  ایجاد  شده است.   )CASIC محدود،  مسئولیت  )با  چین۳  هوافضای 
و  دارد  فعالیت  موشک  تولید  زمینه  در  دولتی  شرکت  یک  به عنوان  مذکور 
نیز  دیگر  بزرگ  شرکت  دو  دارد.  قرار  مرکزی  دولت  مستقیم  کنترل  تحت 
پلتفرم هایی را ایجاد کرده اند که به طور روزافزونی تأثیرگذار هستند: شرکت 
هایر ۴که تولیدکننده لوازم خانگی و الکترونیکی است و شرکت علی بابا۵ که 

غول خرده فروشی اینترنتی محسوب می شود.

نوسازی  در  مهمی  عناصر  دیجیتال،  پلتفرم های  راهبردی:  ساختار 
صنعتی محسوب می شوند

اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین در اکوسیستمی از طرح های سیاستی 
و   202۵7 چین  ساخت  اینترنت پالس6،  طرح های  می شود.  محقق  اصلی 
با هدف  که  می آیند  به شمار  این طرح ها  از جمله  استانداردهای 20۳۵ چین8 
استانداردسازی فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، رایانش ابری، اینترنت 
اشیاء و کالن داده ها طرح ریزی شده اند. پلتفرم دیجیتال با بهره گیری از فناوری 
1. Industrial IoT 
2. INDICS
3. China Aerospace Science & Industry Corporation Limited
4. Haier
5. Alibaba 
6. Internet+ 
7. Made in China 2025
8. China Standards 2035

چین به منظور کسب 
جایگاه پیشگام در 

انقالب صنعتی چهارم 
سرمایه گذاری 

هنگفتی کرده است.
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با  چین  اینترنتی  غول های  مشارکتی  طرح های  تلفیق  امکان  پیشرفته  ارتباطات  و  اطالعات 
اقدامات دولت در راستای ادغام صنایع سنتی را فراهم می آورد.

دیجیتال سازی  بین  موجود  شکاف  برای  مهمی  دلیل  چین  در  پیشرفته  تولید  کمبود 
تیک تاک 1برای  مثال،  )به عنوان  مشتری محور  خدمات  پلتفرم های  شکوفایی  و  صنعتی 
ویچت  اکوسیستم  و  الکترونیک  تجارت  تائوبائو 2برای  پورتاِل  ویدئو،  به اشتراک گذاری 
متعلق به تنسنت۳( محسوب می شود. مطابق یک نظرسنجی، نسبت شرکت های فعال در زمینه 
فناوری های ابری در چین در سال 2018 فقط ۳0/8 درصد بوده است، حال آنکه این رقم 
در همین فاصله زمانی در ایاالت متحده و آلمان به ترتیب برابر با ۵0 درصد و 7۳ درصد 

بوده است. 

راستا،  این  در  داده است.  انجام  متعددی  اقدامات  کمبودها  این  جبران  به منظور  دولت 
سیاست گذاران تالش می کنند که تعداد یک میلیون شرکت در زمینه فناوری های ابری به 
فعالیت بپردازند که این امر الزمه بهره برداری از پلتفرم های دیجیتال به شمار می آید. به طور 
کلی، اهداف جسورانه متعددی مبنی بر توسعه پلتفرم وجود دارند که به عنوان نمونه می توان 
پیشگام در سطح  پلتفرم  به عنوان  پلتفرم صنعتی دیجیتال که  ایجاد یک  بر  مبنی  اهداف  به 
جهان عمل کند و همچنین ایجاد 10 پلتفرم فرابخشی و ۳00,000 اپلیکیشن صنعتی تا سال 
2020 اشاره کرد. گفتنی است که سیاست گذاران با اتخاذ رویکرد از باال به پایین، اهداف 
)آزمایشی(  پایلوت  پروژه های  با  را  می شوند  داده  تطبیق  منظم  به طور  که  بلندپروازانه ای 
فناوری  دست اندرکاران  و  صنعتی  نقش آفرینان  بدین ترتیب،  تا  می کنند  تلفیق  برگزیده 

اطالعات و ارتباطات را تحت فشار قرار دهند تا اهداف سیاستی موردنظر را تحقق بخشند.

1. TikTok 
2. Taobao 
3. Tencent
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نقش آفرینان: با طراحی سطح باال می توان برنامه ای بسیار هماهنگ در راستای 
توسعه اینترنت صنعتی تدوین کرد

وزارت صنعت و فناوری اطالعاتMIIT( ۵( به عنوان بازیگر اصلی وظیفه سازماندهی 
روند توسعه پلتفرم صنعتی دیجیتال را برعهده دارد. وزارت صنعت و فناوری اطالعات در 
راستای اقدامات جامع خود مبنی بر ایجاد، افزایش مقیاس، تنظیم و استانداردسازی پلتفرم های 
چینی، اولین فهرست از 9۳ پروژه اینترنت صنعتی را در سال 2018 منتشر کرده است. وزارت 
دارایی چینMOF( 6(، بودجه اولین گروه از پروژه ها را به مبلغ ۴/9 میلیارد یوان )679 میلیون 

یورو( تأمین کرده است.

1. Benchmark application
2. IPv6
3. NB-IoT
4. Public service nodes
5. Ministry of Industry and Information Technology
6. Ministry of Finance



1۳اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین

اتحادیه اینترنت صنعتیAII( 1( که گردهمایی اصلی جهت تعامل بین سیاست گذاران 
و صنعت محسوب می شود تحت نظارت وزارت صنعت و فناوری اطالعات عمل می کند. 
اتحادیه مذکور با بیش از 1,۳00 عضو در سال 2016 تأسیس شده است. تعداد انگشت شمار 
اعضای خارجی اتحادیه مذکور عبارتند از اس ای پی، زیمنس، اشنایدر الکتریک2 و جنرال 
الکتریک. این نهاد در زمینه تعیین استانداردهای فنی مربوط به پلتفرم های اینترنت صنعتی 

چین فعالیت دارد.

به عنوان  دارند.  برعهده  را  بخش  مختص  پلتفرم های  ایجاد  وظیفه  دولتی  شرکت های 
نمونه، غول نفتی چین- سینوپک۳- پلتفرمی را برای صنعت پتروشیمی بنا نهاده است.

نتیجه: چشم انداز پلتفرم صنعتی تحت رهبری دولت به سرعت تکوین می یابد

به طور کلی، چشم انداز پلتفرم دیجیتال صنعتی با تلفیق سه عامل کلیدی شکل می گیرد: 
ترغیب فعالیت شرکت های دولتی بزرگ در بخش های کلیدی تحت تأثیر راهبرد دولت؛ 
بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  فعالیت غول های  و  الحاق شرکت های بخش خصوصی؛ 
معامالت  در  فقدان رشد کاربران  با  مقابله  به منظور   )B2B( بنگاه۴  به  بنگاه  معامالت  مبنای 

.)B2C( ۵بنگاه به مشتری

که  دولتی ای  شرکت های  برای  صنعتی  اینترنت  همگرای  پلتفرم  که  است  ذکر  شایان 
دولتی  مشارکت 289 شرکت  با  ژوئن سال 2019  در  دارند  قرار  متمرکز6  مدیریت  تحت 
چین،  دولتی  کشتی سازی  شرکت  قبیل  از  بزرگی  شرکت های  که  شده است  بنیان گذاری 
شرکت  اصلی  بخش  و  دارد(  شراکت  زیمنس  با   201۵ سال  از  )که  بائواستیل7  شرکت 
سینوپک به نام پتروشیمی  Yingke8را دربرمی گیرند. به عالوه، پلتفرم های ابری متعددی با 

1. Alliance of the Industrial Internet
2. Schneider Electric
3.Sinopec 
4. Business-to-business
5. Business to consumer
6. Industrial Internet Convergence Platform for Centrally Administered State-owned Enterprises
7. Baosteel
8. Petrochemical Yingke  
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هدف بهینه سازی روند تحقیق و توسعه و تولید مشترک ایجاد شده اند.

به شمار  خصوصی  بخش  نقش آفرینان  موفق ترین  ازجمله  هایر  شرکت 
می آید که توانسته است 12 صنعت را از نساجی تا الکترونیک و سرامیک در 
پلتفرم خود تحت عنوان »کاسموپِلَت1« با هم ترکیب کرده و مدعی است که به 
۳۵,000 شرکت با ۳20 میلیون کاربر نهائی خدمات رسانی می کند. شرکت های 
بَیدو۳ درصدد  ارتباطات مانند علی بابا، تنسنت، هواوی2 و  فناوری اطالعات و 
بهره گیری از داده های مربوط به تعداد قابل توجهی از کاربران اینترنت برآمده اند. 
به بیان دقیق تر، بهره گیری از داده های رفتاری مصرف کنندگان برای بهینه سازی 

طراحی و تولید صنعتی ویژگی بارز انقالب نسل چهارم به شمار می رود.

از  چین  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  عرصه  نقش آفرینان  از  برخی 
بهره مند  پیشرفته  بسیار  اپلیکیشن های  در  خود  قوت  نقطه  از  ناشی  مزایای 
برای  باز  منبع   فناوری  پلتفرم  نخستین  بَیدو  به شرکت  متعلق  آپولو۴  می شوند. 
وسایل  نقلیه خودکار محسوب می شود که دارای بیش از 1۳0 شریک از جمله 

خودروسازان عمده آلمانی می باشد.

هشدار: چین فاقد توانمندی های اصلی در زمینه توسعه پلتفرم است

با  مرتبط  ضعف  نقاط  درباره  صراحت  با  چینی  تحلیلگران  وجود،  این  با 
گرفته  صورت  تحقیقات  با  آن ها  دیدگاه  می کنند.  گفتگو  متعدد  اقدامات 
قطعات  به  چین  ساختاری  وابستگی  دارد.  هم خوانی  مریکس  مؤسسه  توسط 
کلیدی خارجی مانند نرم افزارهای صنعتی یک نقطه ضعف اساسی است که 

فرصت های متعددی را برای شرکت های خارجی فراهم می سازد.

چین فاقد راه حل های بومی در بخش های کلیدی مربوط به معماری پلتفرم 
اینترنت صنعتی است. 

1. COSMOPlat
2. Huawei
3. Baidu
4. Apollo

برخی از نقش آفرینان 
عرصه فناوری 

اطالعات و ارتباطات 
در چین از مزایای 
ناشی از نقطه قوت 

خود در اپلیکیشن های 
بسیار پیشرفته بهره مند 

می شوند.
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حسگرها: جمهوری خلق چین به منظور رفع تقاضای داخلی ناگزیر به واردات تقریباً  •
80 درصد از حسگرهای رده باال و 90 درصد از تراشه ها می باشد. 

اتصال تجهیزات: چین در سال 2019 نسبت به واردات 9۵ درصد از کنترل کننده های  •
کرده است.  اقدام  متداول  صنعتی  پروتکل های  و   1)PLC( پیشرفته  برنامه پذیر  منطقی 

موضوع فقدان تعامل پذیری تجهیزات شرکت های مختلف خارجی نیز مطرح است.

نرم افزار به عنوان سرویسSaaS( ۲(: بیش از 90 درصد از نرم افزارهای صنعتی رده  •
باال که در چین به کار می روند متعلق به کشورهای خارجی هستند. شرکت هایی مانند 

اس ای پی، مایکروسافت و سیلزفورس۳ بر بازار سیطره دارند.

راه حل های چینی: تعیین استانداردها و راهبرد ها برای رفع نقاط ضعف داخلی

دولت چین به مدد برنامه های اجرایی که به طور متمرکز طرح ریزی می شوند، نسبت به 
کلیدی  اجرایی  سازوکارهای  اقدام کرده است.  این حوزه  در  موجود  با کمبودهای  مقابله 

عبارتند از:

طرح ریزی پروژه های پایلوت محلی و مختِص یک منطقه که با مشارکت دولت های  •
محلی، شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی اجرا می شوند )مانند ساپ ای تی۴ 
متعلق به علی بابا در ججیانگ۵، کاسی کلود6 در گیژو7 و یا ایکس.آر. ای.اِی8 متعلق به 

شرکت ایکس سی ام جی9 در کشورهای عضو یک کمربند، یک راه(؛

آزمایش سازوکارهای بازارمحور جهت تأمین بودجه شامل سرمایه گذاری در سهام  •
سرمایه خصوصی به منظور کاهش سیطره یارانه های دولتی؛ و

1. Programmable logic controllers
2. Software as a service
3. Salesforce 
4. SupET
5. Zhejiang, 
6. CASICloud
7. Guizhou
8. XREA 
9. XCMG 
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سال  • تا  صنعتی  اینترنت  استانداردسازی  جامع  سیستم  یک  طرح ریزی 
 .2020

کمبود استانداردهای مربوط به تعامل پذیری و فقدان قوانین کافی درباره 
مالکیت و امنیت داده ها ازجمله موانع موجود برای شرکت های فعال در زمینه 
اینترنت اشیاء صنعتی به شمار می آیند. بنابراین، قانون گذاران چینی خواستار آن 
هستند که استانداردهای فنی قوی تر و سیستم استانداردسازی اینترنت صنعتی 

خود را تا سال 2020 راه اندازی نمایند.

بیشتر  چین،  صنعتی  اینترنت  استاندارد   ۳2۴ از  که  است  ذکر  به  الزم 
اظهار  چین  صنعتی  اینترنت  اتحادیه  نشده اند.  تدوین  هنوز  استانداردها 
داشته است که استانداردسازی پلتفرم در چین هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. 
چین  با  می توانند  خارجی  نقش آفرینان  که  است  حوزه ای  استانداردسازی 

مشارکت کنند و این کار باید عملی شود.

شرکای مشروط: مشارکت خارجی منوط به نیاز چین به فناوری است

در شعار رسمی چین به اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتاِل باز اشاره شده است 
که ماهیت فرامرزی و بُرد-بُرد دارد. چین هم اکنون به دنبال خودکفایی کامل 
و یا اتخاذ یک مدل توسعه نیست که بی نیاز از پیشرفت های سایر کشورها باشد 

و به طرد نقش آفرینان خارجی منجر شود.

بسیاری از پلتفرم های دیجیتال مورد بررسی در گزارش حاضر با بهره گیری 
از مزایای ناشی از مشارکت های راهبردی با شرکت هایی نظیر زیمنس، بوش، 
اس ای پی و جنرال الکتریک و مؤسسات پژوهشی خارجی ایجاد شده اند. با این 
وجود، مباحث مربوط به ضرورت کسب توانمندی های داخلی قوی و از این 

رو، تفوق شرکت های داخلی بر رقبای خارجی همواره در چین مطرح است.

با توجه به وضعیت موجود می توان گفت که نقش آفرینان خارجی چندان 
نفوذ کنند. در محیط نظارتی چین  قانونی فعلی اعمال  بر تحوالت  نمی توانند 

مباحث مربوط 
به ضرورت کسب 

توانمندی های 
داخلی قوی و از این 
رو، تفوق شرکت های 

داخلی بر رقبای 
خارجی همواره در 

چین مطرح است.
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عمدتا راه حل های بومی در زمینه اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال مورد حمایت قرار دارند. 
امنیت سایبری و مقررات مربوط به داده ها به احتمال زیاد به عنوان چالش های اصلی برای آن 
دسته از شرکت های خارجی محسوب می شوند که در زمینه اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال 

در چین فعالیت دارند.

پیامدهای موجود برای آلمان: تعیین فرصت ها و کاهش  خطرات

آلمان یکی از شرکای اصلی چین در زمینه توسعه  صنعت نسل چهارم به شمار می آید. 
شرکت ها و صنایع آلمانی در ایجاد پلتفرم های صنعتی دیجیتال چین به عنوان تسهیل کننده 
عمل کرده و نقش مهمی را ایفا می کنند. گفتنی است که همکاری بین این دو کشور عمدتا 
به  مثال می توان  به عنوان  و  توسعه صورت می گیرد  پروژه های مشترک تحقیق و  قالب  در 

موارد زیر اشاره کرد: 

مؤسسه تحقیق و توسعه فعال در زمینه کاسموپِلَت متعلق به شرکت هایر با چند مؤسسه  •
تحقیقاتی آلمانی روابط قوی برقرار کرده است؛

شرکت زیمنس از همان ابتدا از توسعه پلتفرم ابری ایندیکس متعلق به مجموعه علوم و  •
صنایع هوافضای چین حمایت کرده است.

ارائه  جهت  کمتری  بسیار  فرصت های  از  حاضر  حال  در  پلتفرم  آلمانی  ارائه دهندگان 
در  می توانند  آن ها  حال،  این  با  برخوردارند.  چینی  مصرف کنندگان  به  خود  خدمات 
با اتصال  ارتباط  به استفاده از حسگرها و ادغام حسگرها و همچنین در  حوزه های مربوط 

دستگاه ها و راه حل های »نرم افزار به عنوان سرویس« فعالیت داشته باشند.

 پیشرفت سریع چین در حوزه پلتفرم های صنعتی دیجیتال، توجه مقامات سیاسی آلمان 
نباید در کاهش خطرات  آلمان  به خود جلب کرده است. درواقع،  را در سطوح گوناگون 

بالقوه درنگ کند.
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توصیه های مربوط به نقش آفرینان آلمانی پیرامون سه حوزه موردنظر
از ظرفیت  این موضوع مستلزم درک عمیقی  نقاط قوت چین:  از  1. درس گرفتن 
کلی نوآوری در چین است که فراتر از پروژه های نمایش محصول می باشد. برای آن که 
درباره تأثیر کلی اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین ارزیابی واقع بینانه ای داشته باشیم 

باید تحقیقات بیشتری در زمینه خصوصیات منطقه ای و مراحل توسعه انجام شود.
چین  آلمان:  قوت  نقاط  از  بهره گیری  زمینه  در  چین  با  مشروط  همکاری   .۲
وابسته  خارجی  اشیاء  صنعتی  اینترنت  با  مرتبط  خدمات  و  پشته  قطعات  به  به شدت 
مبنی  خود  تقاضای  می توانند  فرصت  این  از  بهره گیری  با  آلمانی  نقش آفرینان  است. 
یکسان  دسترسی  همچنین  و  سایبری  امنیت  مقررات  درباره  بیشتر  شفاف سازی  بر 
شرکت های خارجی به بازار را مطرح کنند. همزمان، تداوم همکاری های گسترده در 

زمینه صنعت نسل چهارم برای آلمان نیز سودمند می باشد.
۳. کاهش خطرات ناشی از محیط سیاست گذاری منحصربه فرد چین: اقدامات 
چین جهت دستیابی به خودکفایی در هر بخشی از اینترنت صنعتی برای شرکای آلمانی 
چالش برانگیز است. به طور کلی، تحقیقات مشترک  باید به صورت مشروط اجرا شوند و 
حفاظت از مالکیت فکری باید به عنوان یک اولویت کلیدی در چارچوب های همکاری 

در نظر گرفته شود. 

این گزارش براساس بررسی جامع منابع اصلی به زبان چینی و داده های مربوط 
به دسامبر ۲۰19 تهیه شده است. درواقع، اسناد سیاستی رسمی از سال ۲۰1۵، مقاالت 
پژوهشی کارشناسان چینی و مصاحبات صورت گرفته با ۲۵ نفر از کارشناسان حوزه 
سیاست، بخش شرکتی و مؤسسات تحقیقاتی و بازخورد آن ها به طور نظام مند مورد 

بررسی قرار گرفته است.
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۱.مقدمه: چین به سمت اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال پیش 
می رود

اساسی  ابزار  یک  به عنوان  چین  خلق  جمهوری  در  دیجیتال  پلتفرم های 
 202۵ سال  تا  صنعتی  ابرقدرت  به  چین  تبدیل  بر  مبنی  هدف  تحقق  برای 
کرده است  مقرر  را  مهلتی  چین  دولتی  حزب  آن،  بر  عالوه  می آیند.  به شمار 
بتواند   20۴9 سال  در  چین  خلق  جمهوری  تأسیس  سالگرد  یکصدمین  تا  که 
به ابرقدرت تولید جهانی و نوآوری در زمینه سایبری و علم و فناوری تبدیل 
شود. از سال 2017 تاکنون، دولت همواره سعی دارد که حوزه  تولید را به یک 
با گسترش  تا حدی  این هدف  نماید.  تبدیل  دیجیتال  پلتفرم  بر  مبتنی  اقتصاد 
نقاط قوت چین در زمینه پلتفرم های دیجیتاِل بنگاه به مشتری محقق می شود. 
مطابق شرکت بین المللی داده ها )IDC(1 ، چین 28 درصد از هزینه   کرد جهانی 
کل  از  درصد   29 و  داده است  اختصاص  خود  به  را  اشیاء  اینترنت  زمینه  در 
سرمایه گذاری صورت گرفته در زمینه رباتیک را در سال 2017 از آِن خود 
کرده است. همچنین، یک سوم )۴/1 میلیارد( از اتصاالت اینترنت اشیاء صنعتی 

جهان تا سال 202۵ متعلق به چین خواهد بود.

پلتفرم  صنعت دیجیتال که توسط مجموعه علوم و صنایع هوافضای چین 
)با مسئولیت محدود( راه اندازی شده است، نمونه بارز هدف بلندپروازانه چین 
مبنی بر برابری با رهبران انقالب صنعتی چهارم است. شرکت مذکور به عنوان 
»شرکت پرچمدار ملی« قلمداد می شود و یک شرکت دولتی با فناوری پیشرفته 
می باشد که نام آن در فهرست بزرگ ترین شرکت های جهان یعنی »فورچون 
برنامه  پیمانکار  نخستین  به عنوان  این شرکت  به عالوه،  شده است.  ذکر   »2۵00
انتظار  فعالیت دارد.  تولید موشک و تجهیزات هوافضا  فضایی چین در زمینه 
صنعتی  پلتفرم های  بر  مبتنی  اقتصاد  به سمت  را  چین  شرکت  این  که  می رود 

1. International Data Corporation 
2. Fortune 500

پلتفرم های دیجیتال 
در جمهوری خلق 
چین به عنوان یک 
ابزار اساسی برای 
تحقق هدف مبنی 
بر تبدیل چین به 

ابرقدرت صنعتی تا 
سال ۲۰۲۵ به شمار 

می آیند.
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ایندیکس  نام  به  بنگاه  به  بنگاه  دیجیتال  پلتفرم  یک  مذکور،  دهد. شرکت  سوق  دیجیتال 
 ،1)IaaS( را راه اندازی کرده است که تجهیزات سخت افزاری، زیرساخت به عنوان سرویس
طیف  همچنین  و   )PaaS( سرویس۳  به عنوان  پلتفرم   ،2)SaaS(سرویس به عنوان  نرم افزار 

گسترده ای از اپلیکیشن های صنعتی را با هم ادغام می کند.

همان طور که در نمونه ایندیکس مشاهده می شود، آلمان در زمینه توسعه و بین المللی سازی 
بسیاری از پلتفرم های صنعتی دیجیتال چین نقش کلیدی ایفا می کند. مجموعه علوم و صنایع 
هوافضای چین )با مسئولیت محدود( از سال 2016 تاکنون همکاری نزدیکی با شرکت های 
امضا  بین آن ها  راهبردی«  »قرارداد مشارکت  قبیل زیمنس )در سال 2016 یک  از  آلمانی 
شده است( و اس ای پی )تدارک نرم افزار( داشته است. پلتفرم ایندیکس، شرکت های کوچک 
و متوسط در صنایع سنتی را هدف قرار می دهد و امکان تطبیق و به اشتراک گذاری منابع 
از طریق تولید ابری را برای آن ها فراهم می آورد. بنا به اظهار شرکت مربوطه، 1/6 میلیون 
کاربر در پلتفرم ایندیکس در سال 2018 ثبت نام کرده اند و ارزش کل معامالت بالغ بر ۴00 
به نام کاسی کلود  بین المللی  ایندیکس یک نسخه  بوده است. در ژوئن 2019،  یوان  میلیارد 
ایندیکس۴ را راه اندازی کرده است )http://intl.indics.com(. خدمات و کارکردهای این 
نسخه به عنوان بخشی از پروژه تحقیقاتی مشترک چین و آلمان مورد بررسی قرار گرفته است 
که با هدف بهبود شناخت فرآیندها و قابلیت های فناوری های نوین از قبیل فناوری های ابری 
و همچنین به منظور ارائه اپلیکیشن های کاربردمحور و کمک به شرکت ها اجرا شده است. 
وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان۵ و وزارت علوم و فناوری چین به طور مشترک از 

این پروژه تحقیقاتی حمایت می کنند.

بین  همکاری  ترویج  راستای  در  آلمان  و  چین  گسترده تر  اقدامات  طی  پروژه ها  این 
پژوهشگران و شرکت ها ضمن آشنایی آن ها با رویکرد یکدیگر نسبت به سیاست صنعتی 

اجرا می شوند و مزایای قابل توجهی برای طرفین دربردارند.
1. Infrastructure as a Service
2. Software as a Service
3. Platform as a Service
4. CASICloud INDICS
5. German Ministry of Education and Research
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 1)BMWi( تفاهم نامه  ای که در ژوالی 201۵ توسط وزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان
و وزارت صنعت و فناوری اطالعات چین در راستای ارتقای همکاری بین آلمان و چین 
در زمینه صنعت نسل چهارم به امضا رسید و همچنین تفاهم نامه ای  که در 19 ژانویه 2016 
فدرال  وزارت  بین  هوشمند«  »خدمات  و  چهارم(  نسل  )صنعت  هوشمند  »تولید  زمینه  در 
آموزش و پژوهش آلمان و وزارت علوم و فناوری چین )MoST(2 به امضا رسید، اساس 

همکاری های چین و آلمان را تشکیل می دهند:

سه کنفرانس و سمپوزیوم سالیانه در سطح وزیر امور خارجه یا معاون وزیر در زمینه  •
فرآیندهای تولید به هم پیوسته و تولید هوشمند؛

نسل  • »صنعت  زمینه  در  چینی-آلمانی  شرکت  یک  به  متعلق  دائمی  کارگروه  یک 
چهارم« و تولید هوشمند؛ و

 ۴۴ پروژه مشترک در زمینه همکاری های صنعتی، استانداردسازی، پرورش استعدادها  •
و پارک های صنعتی )از سال 2018(. 

باال )ازجمله سطح  از نقاط قوت خود در زمینه تولید سطح  به دلیل برخورداری  آلمان 
از  صنعتی(  اینترنت  برای  پیشگام  خدمات  و  محصوالت  و  تولید  در  دیجیتال سازی  باالی 
فرصت زیادی جهت ارائه خدمات به چین برخوردار است. به   همین ترتیب، اندازه بازارهای 
چین برای نقش آفرینان آلمانی جذاب است: چین 2/6 تریلیون یوان )۳۳7 میلیارد یورو( در 
زمینه فناوری های اطالعات در سال 2018 هزینه  کرده است که 2۵0 میلیارد یوان )۳2 میلیارد 
یورو( از آن به نرم افزار و سیستم های مرکز داده ها اختصاص داده شده است. اعطای مشوق ها 
و یارانه های دولتی به شرکت هایی که نرم افزارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء و فناوری های ابری 
را اتخاذ می کنند، بدین معناست که احتمال سرمایه گذاری بیشتِر شرکت های چینی در این 
حوزه ها وجود دارد که این امر نیز به نوبه خود به تولید حجم عمده ای از داده های صنعتی 
جهت  کمتر  محدودیت  اعمال  با  همراه  نظارتی  محیط  ایجاد  به عالوه،  شد.  خواهد  منجر 

حفاظت از داده ها سبب تسهیل روند اجرای پروژه های مشترک در چین شده است.

1. Federal Ministry of Economic Affairs and Energy
2. Ministry of Science and Technology
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به  نسبت  آن-  صنعتی  آلمان-مبنای  مستحکم  اقتصادی  جایگاه  از  بهره گیری  با  چین 
گسترش فعالیت های خود در زمینه توسعه پلتفرم های صنعتی دیجیتال رقابتی در سطح جهان 
اقدام کرده است. بنابراین، کسب شناخت عمیق تر و نظام مند اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال 
چین-ازجمله موضوعات مربوط به دسترسی و پایداری-برای کشور آلمان بسیار ضروری 
بهتر  منافع خود  از  با چین  این روش می تواند در روابط خود  با  تنها  است. درواقع، آلمان 

محافظت کند )به کادر 1 رجوع شود(.

کادر 1

شناخت اینترنت صنعتی در ساختار آلمان و چین
تعاریف کلی در بررسی حاضر به شرح زیر ارائه شده است: 

تعامالت  طریق  از  را  ارزش آفرینی  که  است  دیجیتال  فضای  یک  دیجیتال:  پلتفرم 
آنالین دو یا چند گروه از شرکت ها تسهیل می کند.

اکوسیستم: محیط پلتفرم مختِص صنعت را توصیف می کند که مشتمل بر نقش آفرینان 
و خروجی آن ها در زمینه ایجاد زیرساخت و تعیین چارچوب نظارتِی مورد نیاز برای 

تعامالت پلتفرم می باشد.
)ازجمله  پلتفرم  اکوسیستم های  همه  مجموع  به  دیجیتال:  پلتفرم  بر  مبتنی  اقتصاد 

پلتفرم های گوناگون و نقش آفرینان آن ها( و ارتباط آن ها با یکدیگر اشاره دارد.
پلتفرم صنعتی دیجیتال: اغلب به پلتفرم اینترنت صنعتی اشیاء نیز اشاره دارد و برای 
به  متصل   و  هوشمند  کارخانه  یک  در  دستگاه ها  و  ماشین آالت  بین  ارتباط  برقراری 
است.  ضروری  ابری(  فناوری های  از  استفاده  با  )معموالً  اپلیکیشن ها  ازطریق  اینترنت 
به طور کلی، گردآوری، انبارش، پردازش و ارائه داده ها و همچنین پایش فرآیندهای 
زنجیره های  دیجیتال  ادغام  و  خودکار  و  پیش بینی شده  تعمیرات  و  نگهداری  تولید، 

ارزش یا سفارشی سازی طراحی و تولید بر مبنای این پلتفرم صورت می گیرد.
منبع: مریکس 
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چین با اجرای پروژه های شاخص خود نظیر پلتفرم های صنعتی به  سرعت در 
حوزه پلتفرم های صنعتی دیجیتال در حال پیشرفت است. چین در حال حاضر 
اقدام  اشیاء  اینترنت صنعتی  بین المللی در حوزه  استانداردهای  تعیین  به  نسبت 
و  هایر  به شرکت  متعلق  کاسموپِلَت  ایندیکس،  چینی  پلتفرم های  کرده است. 
یا ساپ ای تی1 متعلق به شرکت علی بابا اخیرا با پلتفرم های شرکت های پیشگام 
آمریکایی و اروپایی مانند مایکروسافت آژور2، پلتفرم تینگ ورکس۳ متعلق به 
شرکت پی تی سی، ماینداسفیر۴ متعلق به شرکت زیمنس و یا پلتفرم ابری هانا۵ 

متعلق به شرکت اس ای پی به رقابت می پردازند.

پیشرفت سریع چین در زمینه اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال در پرتو الزامات 
میسر شده است.  ادغام خدمات  برای  نوآورانه  نظارتی محدود و رویکردهای 
شرکت های فعال در زمینه پلتفرم دیجیتال بنگاه به مشتری مانند علی بابا، تنسنت 
یا جی دی6 به دلیل این که می توانند به تست و تطبیق محصوالت خود در بازار 
داخلی چین بپردازند و در برابر رقابت خارجی مصون هستند، اغلب از رقبای 
آمریکایی پیشی گرفته اند. شرکت های چینی همچنین اغلب اوقات از یارانه ها 
و حمایت های دولتی به عنوان مثال در مناقصه های عمومی و یا در زمینه تحقق 
این  دیگر  موضوع  شود(.  مراجعه   1-6 بخش  )به  هستند  برخوردار  اهداف 
است که شرکت های چینی قادر به رفع الزامات بین المللی در ارتباط با حریم 

خصوصی و امنیت سایبری داده ها نیستند. 

در بررسی حاضر به ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال 
پرداخته  این هدف  تحقق  با  ارتباط  در  روندهای کلیدی  و همچنین  در چین 

شده است و به ویژه، پلتفرم های صنعتی دیجیتال مورد تأکید قرار گرفته است.

1. SupET
2. Microsoft’s Azure
3. Thingworx
4. Mindspher
5. HANA
6. JD

پیشرفت سریع 
چین در زمینه 

اقتصاد مبتنی بر 
پلتفرم دیجیتال 
در پرتو الزامات 
نظارتی محدود 

و رویکردهای 
نوآورانه برای 

ادغام خدمات میسر 
شده است.
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در فصل 2، ضمن معرفی ساختار راهبردی، انگیزه های دولت چین برای حمایت از توسعه 
اقتصاد مبتنی بر دیجیتال و نحوه عملکرد دولت جهت اجرای این پروژه مورد بررسی قرار 
گرفته است. بدین منظور، به این پرسش پاسخ  داده شده است که راهبردهای دیجیتال سازی 

صنعت چین با راهبرد های آلمان در رابطه با صنعت نسل چهارم چه تفاوت هایی دارند.

در فصل ۳، چارچوب سازمانی کلی اینترنت صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است و به 
این موضوع پرداخته شده است که اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین توسط کدام یک از 

نقش آفرینان سیاسی شکل می گیرند.

در فصل ۴، چشم انداز همکاری در زمینه اینترنت صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. 
در این فصل به این موضوع پرداخته می شود که چگونه پلتفرم های صنعتی دیجیتال با استفاده 
از سازوکارهای تأمین مالی متعدد توسط شرکت های فعال در هر دو بخش تولید و فناوری 

اطالعات و ارتباطات توسعه می یابند. 

در فصل ۵ با بررسی عوامل مؤثر بر طرف عرضه و طرف تقاضا، نقاط ضعف اصلی که 
روند تکامل پلتفرم های صنعتی چین را تحت تأثیر قرار می دهند، به دقت مورد بررسی قرار 

گرفته اند. 

در فصل 6، اقدامات سیاستی فعلی پکن جهت مقابله با این نقاط ضعف مورد ارزیابی قرار 
گرفته اند و درواقع، به طیف گسترده ای از تجربیات سیاستی در سطح ملی و محلی پرداخته 
پلتفرم های  توسعه  از  حمایت  جهت  موجود  مالی  تأمین  سازوکارهای  سپس،  شده است. 

صنعتی دیجیتال مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.

پرداخته شده است و فرصت های موجود  به فرصت های مشارکت خارجی  در فصل 7 
جهت همکاری چین با کشورهای دیگر ازجمله آلمان در زمینه صنعت نسل چهارم مورد 
بررسی قرار گرفته اند. چالش های ناشی از محیط نظارتی چین نیز موضوع دیگری است که 

در این فصل به آن پرداخته می شود. 

محققان در مطالعه حاضر به ارزیابی گسترده اسناد سیاستی و گزارشات پژوهشی اصلی 
پرداخته اند که به زبان چینی تهیه شده اند. همچنین، 10 پلتفرم صنعتی چین را نیز به طور جامع 
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مورد بررسی قرار داده اند. نمونه های مورد بررسی از یک رتبه بندی فراوانی براساس اسناد 
چینی انتخاب شده اند که به زبان اصلی تهیه شده اند. در این بررسی سعی بر این است که 
در  فعال  و شرکت های  تولیدی  ازجمله شرکت های  پلتفرم  ارائه دهندگان  از  کاملی  طیف 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، نقش آفرینان دولتی بزرگ تر، شرکت های کوچک و 
متوسط بخش خصوصی، پلتفرم های فرابخشی و مختِص بخش و طرح های پایلوت محلی 

پوشش داده شوند. 
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مدرن سازی  برنامه های  در  دیجیتال  پلتفرم های  راهبردی:  ساختار   .۲
صنعتی پکن نقشی حیاتی ایفا می کنند

دولت چین، توسعه »اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال« را به عنوان یک محرک جدید و 
بسیار مهم برای توسعه اقتصادی خود قلمداد می کند که برای تبدیل کشور به یک ابرقدرت 

صنعتی  و رقابتی در سطح جهان ضروری است. 

پکن، ایجاد پلتفرم های دیجیتال را به عنوان روشی برای دستیابی به اهداف زیر تلقی می کند:

ارتقای صنعت؛ •

بهینه سازی تخصیص منابع؛ و  •

ایجاد مشاغل با کیفیت بهتر.  •

مقامات تصمیم گیرنده چینی، پلتفرم های اینترنت صنعتی را به عنوان ابزاری حیاتی برای 
افزایش بهره وری تلقی می کنند که الزمه نوآوری و »رشد کیفیت« مبتنی بر نوآوری هستند. 

پلتفرم ها را  این  پلتفرم های صنعتی دیجیتاِل رقابتی، دولت  به منظور تسریع روند توسعه 
به عنوان ابزار کلیدی برای دستیابی به جایگاه ابرقدرت صنعتی در اولویت قرار داده است. 
پکن درصدد آن است که در حوزه صنعتی بنگاه به بنگاه نیز همانند بخش بنگاه به مشتری 
بتواند پلتفرم های چینی موفقیت آمیزی ایجاد کند. بدین وسیله رهبری جمهوری خلق چین، 
»پلتفرم سازی1« )برپایی پلتفرم های دیجیتال( را به عنوان یک راه حل کلیدی برای چالش های 

اینترنت صنعتی قلمداد می کند.

دیجیتال  صنعتی  پلتفرم های  توسعه  برای  را  بلندپروازانه ای  اهداف  پکن   ۱-۲
دنبال می کند

اهداف چین در زمینه پلتفرم های اینترنت صنعتی در ساختار بزرگ تری تثبیت شده است. 
ترویج »اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال« در ارتباط با طرح های مهمی ازجمله اینترنت پالس 
است که مفاهیم مشابهی را به طور گسترده ترویج می کنند و با هدف تقویت فضای سایبری و 

1. Platformization
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علم و فناوری چین و توانمندی  های تولید کشور تدوین شده اند )به اینفوگراف 
1 رجوع شود(.

اینترنتی  غول های  مشارکتی  طرح های  از  مجموعه ای  پرتو  در  تاکنون 
چین و فشار دولت برای ادغام صنایع »سنتی« با فناوری اطالعات و ارتباطات 
پیشرفته، پلتفرم های دیجیتال در بسیاری از صنایع کشور توسعه یافته اند. با این 
حال، توسعه پلتفرم ها در همه بخش های اقتصاد چین به طور یکنواخت عملی 
نشده است. به عنوان مثال در مقایسه با بخش بنگاه به مشتری، پلتفرم های دیجیتال 

در بخش بنگاه به بنگاه-به ویژه در تولید- هنوز توسعه چندانی نیافته اند. 

راه حل های  ادغام  ضرورت  بر  چین  دولت  کمبودها،  این  جبران  برای 
اینترنت محور در صنعت تولید تأکید دارد. در این راستا، اهداف بلندپروازانه ای 
نوامبر  پلتفرم های صنعتی دیجیتال توسط شورای دولتی چین در  برای توسعه 

2017 تعیین شده است.

دولت چین بر 
ضرورت ادغام 

راه حل های 
اینترنت محور در 

صنعت تولید تأکید 
دارد.
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اینترنت  توسعه  درباره  راهنما  »دیدگاه های  عنوان  تحت  متعددی  اهداف  کلی،  به طور 
صنعتی ازطریق تقویت تولید پیشرفته اینترنت پالس1« به شرح زیر تعیین شده اند که تا سال 

2020 باید محقق شوند: 

ایجاد یک پلتفرم صنعتی دیجیتال پیشگام در سطح جهانی؛ •

ایجاد 10 پلتفرم فرابخشی؛ و •

دیجیتال سازی  • ترویج  برای  شرکتی  سطح  در  پلتفرم های  از  گروه  نخستین  ایجاد 
مشترک، اتصال و »هوشمندسازی«. 

1. “Guiding Opinions on Developing the industrial internet by Deepening Internet+ Advanced Manufacturing”

اینفوگراف 1
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الزم به ذکر است که اقدامات متعددی در راستای تحقق این اهداف صورت گرفته اند که 
از اقدامات مقدماتی در زمینه پلتفرم های مشترک مبتنی بر فناوری های ابری تا اهداف فنی تر 
)مانند استانداردهای مرتبط( و جامعی که بیانگر اهداف بین المللی هستند را دربرمی گیرند 
)به اینفوگراف 2 رجوع شود(. به عنوان مثال، هدف مبنی بر ایجاد 10 پلتفرم صنعتی فرابخشی 

تا سال 2020 قباًل در آگوست 2019 محقق  شده است.

اینفوگراف ۲

۲-۲ توسعه پلتفرم در صنعت تولید چین هنوز در ابتدای راه است

به طور کلی، پلتفرم های خدمات مشتری محور چین در سطح بین المللی در حال توسعه 
کرد:  اشاره  زیر  شرکت های  موفقیت آمیز  پلتفرم های  به  می توان  نمونه  به عنوان  که  هستند 
تیک تاک متعلق به شرکت بایت دنس1 )به اشتراک گذاری ویدئو(، تائوبائو متعلق به علی بابا 

1. Bytedance
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داکتر2  چونیو  الکترونیکی(،  )آموزش  نت ایز1  به  متعلق  یودائو  الکترونیک(،  )تجارت 
»پرداخت  و  اشتراکی(  حمل ونقل  )سرویس  دیدی  چوسینگ۳  الکترونیک(،  )سالمت 
وی چت« متعلق به تنسنت )فناوری مالی(. بازار داخلی بزرگ همراه با وجود تقاضای فراوان، 
تسهیل  اعمال محدودیت کمتر موجب  با  نظارتی  محیط  و  اینترنت  ماهر  مصرف کنندگان 

روند ظهور این پلتفرم ها شده است.

در  دیجیتالی  شده است.  کمتری  میزان  به  کلی  به طور  چین  صنعتی  بخش  مقابل،  در 
متحده،  ایاالت  و  چین  خلق  جمهوری  در  صنعت  زمینه  در  گرفته  صورت  بررسی های 

یافته های زیر حاصل شده است:

فعال  • نسبت شرکت های  مکنزی،  مدیریت  مشاوران  توسط  ارائه شده  مطابق گزارش 
در زمینه فناوری های ابری در چین برای مثال در سال 2018 تنها ۴0 درصد بوده است، 
در حالی که این رقم در ایاالت متحده برابر با 8۵ درصد و در اتحادیه اروپا 70 درصد 

بوده است.

تنها ۴6 درصد از شرکت های تولیدِی مورد بررسی در چین در سال 2016 راهبردهای  •
اینترنت اشیاء صنعتی را اتخاذ کرده بودند. فقدان استانداردهای عمومی و تعامل پذیری، 
مالکیت داده و مسائل امنیتی و همچنین اپراتورهای فاقد صالحیت ازجمله موانع اصلی 

در این زمینه به شمار می آمدند.

در سال 2017، بیش از ۵0 درصد از شرکت های تولیدی در چین از فناوری های ابری  •
استفاده نمی کردند، اما هم اکنون وضعیت فعلی تغییر یافته است.

 مطابق مؤسسه آی ریسرچ۴، 269 پلتفرم اینترنت صنعتی در بازار چین در مارس 2018 
 201۴ سال  در  چین  بازار  در  پلتفرم   ۵0 فقط  است  که  حالی  در  این  و  شده است  عرضه 
تولیدی  پلتفرم ها توسط شرکت های  این  از  وجود داشته است. گفتنی است که 6۵ درصد 
و یا تأمین  کنندگان تجهیزات صنعتی و ۳۵ درصد نیز توسط مؤسسات فناوری اطالعات و 
1. NetEase
2. Chunyu Doctor
3. Didi Chuxing
4. iResearch
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ارتباطات راه اندازی شده اند. این پلتفرم ها عمدتاً در بخش های بسیار دیجیتالی شده کاربرد 
دارند و ۵8 درصد از کل پلتفرم ها در صنایع ماشین آالت و انرژی مورد استفاده قرار دارند.

به  قادر  هم اکنون  صنعتی  ملی  قهرمانان  از  انگشت شماری  تعداد  که  است  ذکر  شایان 
رقابت در مقیاس جهانی هستند. بنا به اظهار شرکت آمریکایی فورستر-ریسرچ1، شرکت های 
)پلتفرم کاسموپِلَت( و مجموعه علوم و صنایع هوافضای  از: شرکت هایر  پیشگام عبارتند 
و  تأمین کننده آمریکایی  از کاسی کلود(. شایان ذکر است که سه  ایندیکس  )پلتفرم  چین 
به شرکت زیمنس( توسط شرکت فورستر در  متعلق  )ماینداسفیر  تأمین کننده آلمانی  یک 

یک گروه قرار داده شده اند.

شرکت هایر با به کارگیری مدل شاخص خود موسوم به »سفارشی سازی انبوه« موفق به 
کسب حجم زیادی از اطالعات کاربر در پلتفرم کاسموپِلَت شده است. کاربرها می توانند 
و تحویل   نهایی  تا ساخت محصول  ایده پردازی و طراحی  از مرحله  تولید  فرآیند  در کل 
محصول فعالیت داشته باشند. بنابراین، کاسموپِلَت این قابلیت را دارد که منابع دیگری را 
ازجمله طراحان و تأمین کنندگان ماژول و تجهیزات و لجستیک جذب کند تا بدین ترتیب، 
پلتفرم مذکور در سال 2019 در 12 گروه  ایجاد شود.  پایه قوی  منابع  و  یک کاربر قوی 
از صنایع شامل صنایع سرامیک، کشاورزی، وسایل نقلیه تفریحی، تجهیزات الکترونیک، 
نساجی، تجهیزات، ساخت وساز، حمل ونقل و مواد شیمیایی کاربرد داشته است. شرکت هایر 

مدعی است که به ۳۵,000 شرکت با ۳20 میلیون کاربر نهایی خدمات ارائه  می دهد.

با توجه به ماجرای موفقیت آمیز اولیه دیگری که درباره پلتفرم های صنعتی دیجیتال چین 
وجود دارد، می توان نگاه اجمالی به اکوسیستمی داشت که پلتفرم های صنعتی چین در آن 
ایکس.آر.ای.اِی.  پلتفرم  با  ارتباط  در  رسانه های رسمی چین  در  پیشرفت هستند.  در حال 
پلتفرم صنعتی  تنها  به گروه ماشین آالت ساخت وساز شوجو2 گزارش  شده است که  متعلق 
سودآوری است که در گروه پلتفرم به عنوان سرویس قرار دارد. بنا به گزارشات، این پلتفرم 
در نخستین ماه های سال 2019 دارای رشد درآمدی 1۵0 درصدی بوده است. یک دلیل برای 

1. Forrester Research
2. Xuzhou Construction Machinery Group
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موفقیت این پلتفرم که در شانگهای مستقر است، این است که این پلتفرم تحت 
حمایت یک شرکت تولیدی بالغ و قوی قرار دارد. 

مزیت  دارای  هم  ایکس.آر.ای.اِی.  پلتفرم  کاسموپِلَت،  پلتفرم  همانند 
پلتفرم های  که  شده است  راه اندازی   2016 سال  در  پلتفرم  این  است.  پیشگام 
ایکس.آر.ای.اِی.  داشته اند.  قرار  توسعه  از  مرحله  نخستین  در  هنوز  صنعتی 
توسط تأمین کننده پیشگام فناوری های ابری چین یعنی علی کلود1 و همچنین 
شوگانگ  یعنی  آن  تولیدی  پلتفرم  ارائه دهنده  راهبردی  همکاری  نتیجه  در 
شده است.  تولید  اس ای پی  آلمانی  چندملیتی  شرکت  با  )ایکس سی ام جی(2 
برنامه ریزی  نظیر  خود  کالن داده های  فناوری  و  اپلیکیشن ها  به مدد   XCMG

هوشمند  ابری  رایانش  خدمات  کاربرد  توانسته است   ۳)ERP( سازمانی  منابع 
هوشمند،  تولید  ازجمله  متعدد  حوزه های  در  را  پایه  اشیاء  اینترنت  بر  مبتنی 
و  ریسک  پیش بینی  هوشمند،  لجستیک  ارائه   ،XCMG محصوالت  مدیریت 

هشدارهای ریسک توسعه دهد. 

صنعتی  دیجیتال سازی  زمینه  در  چین  پایین  به  باال  رویکرد   ۳-۲
حاکی از ایجاد شرایط منحصربه فردی است

در  دیجیتال  پلتفرم  توسعه  کنونی  سطح  موفقیت ها،  برخی  برخالف 
چشم انداز صنعتی چین بر فقدان تولید پیشرفته در این کشور داللت دارد. در 
مقایسه با کشورهایی نظیر آلمان که به میزان بیشتری صنعتی  شده اند، تفاوت 
زیادی از نظر میزان استفاده از پلتفرم دیجیتال در چین و این کشورها وجود 
دارد. تفاوت های ساختاری موجود در مبنای صنعتی آلمان و چین را می توان 
در حوزه  دیجیتال  تکامل  بر  آن ها جهت سیطره  متفاوت  ملی  راهبردهای  در 

صنعتی مشاهده کرد.

1. AliCloud
2. Xugong (XCMG)
3. Enterprise Resource Planning 

تفاوت های ساختاری 
موجود در مبنای 

صنعتی آلمان و 
چین را می توان 

در راهبردهای ملی 
متفاوت آن ها جهت 

سیطره بر تکامل 
دیجیتال در حوزه 

صنعتی مشاهده کرد.
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از دیدگاه دولت چین، پلتفرم های دیجیتال یک ابزار مهم نوآوری هستند و به وسیله این 
پلتفرم ها می توانند در حوزه ای که در سومین انقالب صنعتی )دیجیتال سازی( عقب افتاده اند، 
عقب ماندگی خود را جبران کنند و در خط مقدم انقالب صنعتی چهارم )شبکه یابی در دنیای 

فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیکی( قرار گیرند.

همان گونه که در برنامه »ساخت چین 202۵« مشاهده می شود، چین یک رویکرد باال 
به پایین دولتی را دنبال کرده و اهداف ثابت و طرح های پایلوت برگزیده را در بخش های 
گوناگون عملی می کند. دولت چین درصدد دیجیتال سازی ظرفیت های فعلی خود در حوزه 
فناوری  تولید و صنایع  ادغام  بهبود بخشد و روند  را  بهره وری  بتواند  تا  برآمده است  تولید 
اطالعات و ارتباطات را شتاب بخشد و بدین وسیله، ارزش جدیدی را برای مشارکت های 

مربوط به اکوسیستم های پلتفرم ایجاد کند.

به طور کلی، رویکرد پکن درباره داده های صنعتی ابتدا براساس اعمال محدودیت نسبتا 
به  همواره  تولیدی  شرکت های  و  شود(  رجوع   2-7 بخش  )به  گرفته است  شکل  کمتری 
ممانعتی  هیچ گونه  بدون  پلتفرم ها  این  در  مشارکت  و  دیجیتال  صنعتی  پلتفرم های  برپایی 
از  اتخاذ شماری  و  در سال 2017  سایبری1  امنیت  قانون  معرفی  با  ترغیب شده اند. سپس، 
مقررات اجرایی، حزب دولتی کنترل شدیدی بر گردآوری و به اشتراک گذاری داده های 
صنعتی اعمال کرده است. در پیش نویس مقرراتی که اخیرا اعالم  شده است، اهمیت امنیت 
برای  زیادی  پیامدهای  می تواند  امر  این  گرفته است.  قرار  تأکید  مورد  صنعتی  داده های 

پلتفرم های صنعتی دیجیتال دربرداشته باشد.

شعار رسمی چین مؤید دیدگاه مبنی بر نوعی اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتاِل باز است که 
ماهیت فرامرزی و بُرد-بُرد دارد. البته این امر به خودکفایی کامل و یا اتخاذ مدل توسعه ای 
در چین منجر نمی شود که بتواند مستقل از سایر کشورها عمل کند و نقش آفرینان خارجی 
نیز می توانند این مسأله  را از میدان خارج کند. از طرفی، دولت ها و شرکت های خارجی 
را به عنوان یک نقطه مرجع در ارتباط با مقامات چینی به کار ببرند و به عنوان مثال، درباره 

1. Cyber Security Act
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وجود،  این  با  کنند.  عمل  آن  براساس  تعامل پذیری  و  گشودگی  موضوعات 
امکان  چینی  شرکت های  به  که  داخلی  قوی  ظرفیت های  و  مهارت ها  توسعه 
از  مهمی  به عنوان جنبه  رقبای خارجی عمل کنند، همواره  از  مستقل  می دهد 
)به  به شمار می آید  پلتفرم دیجیتال  بر  مبتنی  اقتصاد  راهبردی چین در  اهداف 

فصل ۵ رجوع شود(.

ملی  پلتفرم های  ایجاد  بر  مبنی  دولتی  رویکرد  اهمیت  به  تازگی  به  پکن 
پیشگام و جریان داده های متمرکز پی برده است. به عنوان مثال، مقرر شده است 
که سیستم »نظارت بر اینترنت پالس« به پلتفرم های مشترک ارتباط داده شود تا با 
استفاده از داده های حاصله از آن ها بتوانند سیستم اعتبار اجتماعی را بهینه سازی 
پلتفرم را براساس آن مدیریت  بر  کرده و عملکرد نقش آفرینان اقتصاد مبتنی 
کنند. در اسناد سیاستِی مورد بررسی، مسؤلیت اصلی دولت مرکزی به عنوان 
پکن،  نظارتی  قدرت  می شود که ضمن حفظ  توصیف  اکوسیستمی  برقراری 
امکان پیشرفت شرکت ها در زمینه توسعه پلتفرم های اینترنت اشیاء صنعتی را 

نیز فراهم آورد.

مطابق یکی از اسناد اصلی شورای دولتی تحت عنوان »دیدگاه های راهنما 
اینترنت صنعتی1«، دولت  اینترنت پالس و توسعه  پیشرفته  تولید  درباره تقویت 
تمرکززدایی،  و  مدیریت  روند  تسهیل  برنامه ریزی،  تقویت  به  متعهد  مرکزی 
خدمات  زمینه  در  اصالحات  بهینه سازی  و  مدیریت  و  تمرکززدایی  تلفیق 
شده است. در این سند تصریح  شده است: »ما راهبرد توسعه مبتنی بر نوآوری 
به شبکه،  مربوط  اجرا خواهیم کرد، سه سیستم عملکردی  به طور گسترده  را 
اینترنت صنعتی را تقویت  امنیت را خواهیم ساخت و ظرفیت تأمین  پلتفرم و 

خواهیم  بخشید«.

1. “Guiding Opinions on Deepening Internet + Advanced Manufacturing and the Development 
of the Industrial Internet”

شعار رسمی چین 
مؤید دیدگاه مبنی بر 

نوعی اقتصاد مبتنی 
بر پلتفرم دیجیتال 

باز است که ماهیت 
فرامرزی دارد.
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توسعه  امکان  چین  در  باال  سطح  طراحی  نقش آفرینان:   .۳
بسیار هماهنگ اینترنت صنعتی را فراهم می سازد

مؤسسات سیاسی کلیدی چین-اعم از مؤسسات سیاسی حزب و یا دولت-
در زمینه ترویج اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال در بخش تولید نقش کلیدی 
ایفا می کنند. کمیته مرکزی حزب کمونیست چین )CCP(1 و شورای دولتی 
چین2 در زمینه انتشار دستورالعمل های مربوط به ترویج پلتفرم های صنعتی بسیار 

فعال هستند.

وزارت صنعت و فناوری اطالعات به ویژه دپارتمان خدمات اطالعاتی سازی 
صنعتی  پلتفرم های  توسعه  زمینه  در  کلیدی  بازیگر  به عنوان  آن۳  نرم افزاری  و 
دیجیتال عمل می کند. به طور کلی، مدیریت کارگروه ها و مؤسسات تحقیقاتی، 
ازجمله  پایلوت  پروژه های  و  فهرست ها  تعیین  و  خاص  مقررات  انتشار 
فعالیت های این وزارتخانه به شمار می آید. وزارت صنعت و فناوری اطالعات 
مرکز  مهم ترین  دارد که  برعهده  را  اینترنت صنعتی  اتحادیه  ریاست  همچنین 

تعامل بین سیاست گذاران و صنعت محسوب می شود.

اطالعات چین وظیفه هماهنگ سازی  فناوری  و  ۳-۱ وزارت صنعت 
روند توسعه پلتفرم های دیجیتال را برعهده دارد

روند  مدیریت  و  ترغیب  زمینه  در  اطالعات  فناوری  و  صنعت  وزارت 
تأکید  وزارت ضمن  این  می کند.  ایفا  را  اصلی  نقش  چین  پلتفرم های  توسعه 
بر اینترنت صنعتی نسبت به تشکیل انجمن های صنعتی در سطح ملی و استانی 
اقدام کرده و بر عملکرد نقش آفرینان کلیدی متعددی نظارت دارد. اتاق های 
آکادمی   ،۴)CAICT( چین  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  آکادمی  نظیر  فکر 

1. The Chinese Communist Party
2. State Council
3. Informatization and Software Services Department 
4. China Academy of Information and Communications Technology

مؤسسات سیاسی 
کلیدی چین 

در زمینه ترویج 
اقتصاد مبتنی بر 
پلتفرم دیجیتال 

نقش کلیدی ایفا 
می کنند.
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و   2 (CCID( الکترونیک اطالعات  توسعه صنعت  مرکز  و   1)CAII( اینترنت صنعتی چین 
همچنین سازمان های استانداردسازی و امنیت شبکه نظیر مؤسسه استانداردسازی الکترونیک 
امنیت اطالعات صنعتی )CIC(۴ ازجمله این  چین )CESI(۳ و مرکز تحقیقات ملی توسعه 

نقش آفرینان به شمار می آیند.

محسوب  کلیدی  نقش آفرینان  ازجمله  صنعتی۵  اینترنت  ویژه  کارگروه  آن،  بر  عالوه 
می شود که توسط »گروه کوچک پیشگام شورای دولتی برای ایجاد یک ابرقدرت تولید6« 
فعالیت  چین   اطالعات  فناوری  و  صنعت  وزارت  مدیریت  تحت  و  شده است  راه اندازی  
در   )2019 سپتامبر  )تا  دیجیتال  پلتفرم های  زمینه  در  کارگروه  این  اصلی  وظایف  می کند. 
برنامه کاری آن به شرح زیر مشخص شده است: ساخت و آزمایش پلتفرم ها، بهبود ظرفیت 
خدمات رسانی عمومی این پلتفرم ها و ارتقای روند اتخاذ و کاربرد صنعت-که تا حدی با 

ترغیب همکاری بین مؤسسات مالی و ارائه دهندگان پلتفرم محقق می شوند.

به طور کلی، سه هدف در این برنامه کاری به طور مبهم مشخص شده است: 1( تسریع 
روند راه اندازی پلتفرم، 2( افزایش ظرفیت عملیاتی و ۳( توسعه پلتفرم های موجود. گفتنی 
دارد  قرار  تأکید  مورد  همه  از  بیش  باز«  منبع  سرویس  ارائه  »پلتفرم های  ایجاد  که  است 
گوناگون  بخش های  از  مشارکت کنندگان  به هم پیوستن  برای  الزم  ظرفیت  از  احتماالً  که 

برخوردار است )به اینفوگراف ۳ رجوع شود(.

1. China Academy for Industrial Internet
2. China Center for Electronic Information Industry Development
3. China Electronic Standardization Institute
4.National Industry Information Security Development Research Center 
5. Industrial Internet Special Working Group
6. State Council’s Leading Small Group for Constructing a Manufacturing Superpower



۳7اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین اینفوگراف ۳



اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین
 

۳8

انتخاب می کند که  فناوری اطالعات  و  نظارت و هماهنگی، وزارت صنعت  بر  عالوه 
پلتفرمی2 کلیدی به عنوان پیشگامان ملی و  کدام یک از شرکت های نمایشی1 و پروژه های 
بین المللی عمل می کنند. وزارت صنعت و فناوری اطالعات اولین فهرست خود را در سال 
2018 منتشر کرد که حاوی 9۳ پروژه اینترنت صنعتی است- در پروژه  توسعه نوآوری در 
یک  به عنوان  منطقه ای(  و  بخش  مختِص  )فرابخشی،  صنعتی  پلتفرم های  صنعتی۳،  اینترنت 

زیرگروه ویژه بسیار حائز اهمیت هستند. 

در فهرست سال 2018، اقدامات جامعی در راستای ساخت، افزایش مقیاس، نظارت و 
استانداردسازی پلتفرم های چین در قالب 11 وظیفه گروه بندی  شده اند. این وظایف موارد 
متعددی را از تحقیقات بنیادی و تفکیک پذیری هویت )فرآیند ترکیب هویت ها با تجهیزات 
و دستگاه های صنعتی( تا بستر تست پلتفرم، کنترل کیفیت و نظارت را دربرمی گیرند. در 
ساخت  همچنین  و  کنترل  سیستم های  و  صنعتی  شبکه های  امنیتی  جنبه های  مربوطه،  اسناد 
متعدد  صنایع  و  انرژی(  و  فوالد  )پتروشیمی،  اولویت دار  تولیدی  بخش های  در  پلتفرم ها 

)خودروسازی، ماشین آالت ساخت وساز و الکتریسیته( مورد تأکید زیادی قرار دارند. 

وزارت صنعت و فناوری اطالعات، وظایف مربوط به ساخت پلتفرم های تست آزمایشِی 
مختِص بخش را عمدتا به شرکت های دولتی محول نموده است. شرکت نفت و پتروشیمی 
)پلتفرم  دولتی چین۴  برق  پتروشیمی(؛ شرکت  به صنعت  مربوط  )پلتفرم  سینوپک  یا  چین 
صنایع جدید انرژی(؛ شرکت علم و فناوری ارتباطات پکن۵ )پلتفرم صنایع آهن و فوالد( 
ازجمله ذینفعان به شمار می آیند. با این حال، این فهرست حاوی نقش آفرینان بخش خصوصی 
تولید )مانند هایر، XCMG و چانگ هونگ الکتریک6( و شرکت های فناوری اطالعات و 
ارتباطات ازقبیل اینسپور7، یون یو8 و علی بابا نیز می باشد. این رویکرد بیانگر هدف پکن مبنی 
1. Demonstration enterprises
2. Platform projects
3. Industrial Internet Innovation Development Project
4. State Grid Corporation of China
5. Beijing Orient National Communication Science & Technology
6. Changhong Electric 
7. Inspur
8. Yonyou



۳9اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین

بر تقویت یک اکوسیستم مشترک و مختلط برای توسعه پلتفرم است. گفتنی 
است که بودجه اولین گروه از پروژه های اینترنت صنعتی به مبلغ ۴/9 میلیارد 

یوان توسط وزارت دارایی تأمین شده است.

دومین فهرست پروژه ها که توسط وزارت صنعت و فناوری اطالعات در 
به  پلتفرم  این واقعیت است که توسعه  بر  منتشر شده است، دال  سپتامبر 2019 
مرحله حساس و مهمی رسیده است. عالوه بر تقریباً 100 پروژه مذکور در این 
به ویژه  اتصال  برای  فنی  بهبود شرایط  بر  مبنی  فهرست، هدف جدید دیگری 
و  صنعت  وزارت  توسط  هویت  تفکیک پذیری  زمینه  در  پیشرفت  ازطریق 
فناوری اطالعات تصریح شده است. عالوه بر این، هدف دیگری نیز در ارتباط 
با رسیدگی به مسائل امنیتی اینترنت نظیر ضرورت سازوکارهای جامع امنیتی 
و دفاعی، امنیت و پایش داده ها و حتی ضرورت پلتفرم پشتیبانی امنیتی برای 

سامانه ماهواره ای ناوبری بَیدو1 تصریح شده است.

۳-۲ یک انجمن صنعتی به روند توسعه اینترنت صنعتی شتاب می بخشد

بین  همکاری  تسهیل  هدف  با   2016 سال  در  صنعتی  اینترنت  اتحادیه 
و مؤسسات  پلتفرم صنعتی  پیشگام در حوزه  سازمان های دولتی، شرکت های 
اینترنت  الگوی کنسرسیوم  براساس  اتحادیه  این  تأسیس شده است.  تحقیقاتی 
صنعتی ایاالت متحده )IIC(2 تشکیل شده است و در عین حال، نقش بیشتری 
برای دولت در نظر گرفته می شود. این اتحادیه توسط آکادمی فناوری اطالعات 
و ارتباطات چین-یک اتاق فکر با قدرت نظارتی چشمگیر در بخش فناوری 
یعنی  مادر خود  نهاد  با حمایت  تأسیس شده است که  ارتباطات-  و  اطالعات 
وزارت صنعت و فناوری اطالعات همکاری نزدیکی با پیشگامان صنعت دارد.

اتحادیه اینترنت صنعتی دارای بیش از 1,۳00 عضو ازجمله تعداد معدودی 
از شرکت های خارجی است و ابزار کلیدی برای تعامل بین سیاست و صنعت 
1. Beidou Satellite Navigation System
2. US Industrial Internet Consortium

شرکت های دولتی 
باید نسبت به 

ساخت پلتفرم های 
تست آزمایشی 

مختِص بخش اقدام 
کنند. 
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و همچنین ایجاد هماهنگی در فضای اینترنت صنعتی محسوب می شود.

تسهیل  امکان  که  می کند  معرفی  سازمانی  به عنوان  را  خود  صنعتی  اینترنت  اتحادیه 
صنعتی  اینترنت  اکوسیستم  توسعه  جهت  دانش  به اشتراک گذاری  و  همکاری  تبادالت، 
چین را فراهم می آورد. برنامه تحقیقاتی اتحادیه بر موضوعاتی مانند معماری پلتفرم، امنیت 
اطالعات و توسعه صنعتی متمرکز است و از نوآوری های فناورانه ازطریق بسترهای تست، 

تأیید، ارزشیابی و طرح های نمایشی پایلوت حمایت می کند.

تعیین  اینترنت صنعتی در زمینه  اتحادیه  همان گونه که در فصل ۴ شرح داده می شود، 
بخشی  دارد.  فعالیت  نیز  چین  صنعتی  اینترنت  پلتفرم های  برای  نوظهور  فنی  استانداردهای 
»نسخه دوم  اتحادیه  است.  برای چین  اینترنت صنعتی  معماری  تعیین  مستلزم  این تالش  از 
نسخه  جایگزین  که  کرد  منتشر   2019 آگوست  در  را  صنعتی«  اینترنت  سیستم  معماری 
قدیمی تر و ساده تر شده است. مطابق رسانه های دولتی، این نسخه به عنوان چارچوب راهنما 

برای تمام نقش آفرینان فعال در زمینه اینترنت صنعتی چین عمل می کند. 

ساختار کارگروه های وابسته به اتحادیه اینترنت صنعتی نشان می دهد که چگونه تعداد 
به تنهایی  هواوی  دارند: شرکت  اختیار  در  را  قدرت  بیشترین  از شرکت ها  انگشت شماری 
این که در  یا  برعهده دارد و  یا موردی را  از 20 کارگروه موضوعی  مدیریت 6 کارگروه 
پلتفرم های  گروه   ریاست  شود(.  رجوع   ۴ اینفوگراف  )به  دارد  مشارکت  آن ها  مدیریت 
اینترنت صنعتی برعهده نماینده ای از آکادمی فناوری اطالعات و ارتباطات چین می باشد. 
چاینا  روت کلود،  هواوی،  کاسی کلود،  از طرف شرکت های  نمایندگی  به  نیز  اعضا  سایر 
سایر  دارند.  فعالیت  ایکس سی ام جی  و  بی.اُ.ان.سی  سیس ویر،  فاکس کان،  هایر،  تلکام، 
کارگروه ها به طیف کاملی از موضوعات فنی، فناورانه و نظارتی در ارتباط با اینترنت صنعتی 
می پردازند که از کاربرد فناوری هایی مانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و بالک چین تا 
پرورش  امنیت سایبری،  فرکانس،  مالکیت فکری، تخصیص  به حقوق  مربوط  موضوعات 

استعدادها و تأمین مالی را دربرمی گیرند.
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توجه  درخور  نیز  صنعتی  اینترنت  اتحادیه  به  وابسته  استانداردها1  و  فناوری  کارگروه 
است. این کارگروه توسط مجموعه علوم و صنایع هوافضای چین همراه با نمایندگانی از 
شرکت های هایر، زد.تی .ای.2، هواوی، چاینا تلکام، چاینا موبایل، چاینا یونی کام، وی چای و 
مؤسسه اتوماسیون شن یانگ وابسته به آکادمی علوم چین اداره می شود. این کارگروه وظیفه 

تنظیم طرح های پیشنهادی مربوطه در نظام استانداردسازی دولتی را برعهده دارد.

مشارکت کنندگان خارجی در اتحادیه اینترنت صنعتی جایگاه خاص خود را دارا هستند. 
رسمی  جایگاه  از  چندملیتی  خارجی  شرکت  چهار  نیز  اتحادیه  تصمیم گیرِی  شورای  در 
هر یک  است.  اس ای پی  به شرکت  متعلق  رئیس  معاونان  از  نفر   22 از  یکی  برخوردارند: 
از شرکت های زیمنس، اشنایدر الکتریک و جنرال  الکتریک نیز دارای یک نماینده واحد 
نظارتی۳ در اتحادیه اینترنت صنعتی هستند. در سایر کارگروه ها نظیرکارگروه های مربوط 
به همکاری های بین المللی، بالک چین و توسعه صنعتی نیز نمایندگانی از طرف این چهار 

شرکت فعالیت دارند.

1. Technology and Standards Working Group
2. ZTE
3. Governing Unit Representative

اینفوگراف ۴
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۴. چشم انداز پلتفرم های صنعتی چین به سرعت درحال تکامل است

تولیدکنندگان بزرگ و شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان نیرو محرکه 
در سطح محلی  سناریو  این  و  هستند  در حال ظهور  دیجیتال چین  پلتفرم  بر  مبتنی  اقتصاد 

به عنوان »محرک مبتنی بر دو عامل پیشرفت« نامیده می شود.

پکن به عنوان مثال در ارتباط با دسترسی به بازار برای نقش آفرینان در اقتصاد مبتنی بر 
الزامات نظارتی محدود  با  پلتفرم )به بخش 7-2 رجوع شود(، مشوق های دولتی را همراه 
کسب وکار  مدل های  گسترش  و  آزمایش  برای  مساعدی  محیط  بتواند  تا  می کند  اعمال 
پلتفرم های  راه اندازی  به  شرکت ها  حاضر،  حال  در  کند.  ایجاد  چین  صنعت  در  دیجیتال 
برای  را  روش های جدیدی  و  می ورزند  مبادرت  گوناگون  بخش های  در  اینترنت صنعتی 

ایجاد تحول و مدرن سازی تولید امتحان می کنند.

فرض بر این است که این پلتفرم های دیجیتال به بخشی از اکوسیستمی تبدیل شوند که به 
سرعت در حال بلوغ هستند و نقش آفرینان گوناگون )تولیدکنندگان بزرگ، تأمین کنندگان 
تجهیزات، شرکت های نرم افزاری و فناوری صنعتی، سازندگان تجهیزات فناوری اطالعات و 
ارتباطات و شرکت های بزرگ اینترنتی( در چنین اکوسیستمی با یکدیگر همکاری می کنند 
و به عنوان هماهنگ کنندگان پلتفرم و یا ارائه دهندگان خدمات تکمیلی با یکدیگر به رقابت 
می پردازند. قهرمانان ملی در بخش های خصوصی و دولتی هم اکنون پلتفرم هایی را رهبری 
می کنند که ماشین آالت پیشرفته، حسگرهای متصل به اینترنت، تجزیه وتحلیل کالن داده ها 

و رایانش ابری را با هم تلفیق می کنند تا چین را به سمت تولید هوشمند رهنمون سازند.

۴-۱ قهرمانان ملی روند توسعه پلتفرم های اینترنت صنعتی چین را هدایت می کنند

با مشکل کمبود  براساس ارزیابی  های کارشناسان چینی، جمهوری خلق چین همچنان 
مواجه  کنند،  ادغام   هم  با  را  متعدد  کنترل  منابع  بتوانند  که  صنعتی  بزرگ  نقش آفرینان 
تجهیزات  ارتباطی،  پروتکل های  با  همراه  کنترل  سیستم های  به  چینی  شرکت های  است. 
تولید، سیستم های اجرایی، ابزارهای مدیریتی، نرم افزارهای حرفه ای و ساخت پلتفرم بسنده 
می کنند. این شرکت ها در زمینه ساخت پلتفرم های صنعتی به عنوان سرویس، توسعه جامعه 
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دارند.  محدودی  توانایی  کسب وکار  مدل های  ابداع  و  پلتفرم  ارائه دهندگان 
با  همکاری  به  ناگزیر  چینی  شرکت های  موجود،  ضعف  نقاط  به  توجه  با 
شرکت های صنعتی معتبر مانند زیمنس، بوش، اس ای پی و یا جنرال  الکتریک 
هستند. به عالوه، شرکت های چینی از همکاری های منبع باز به این دلیل حمایت 
می کنند که هیچ پلتفرمی نمی تواند به طور مستقل راه حل هایی را ارائه کند که 
زیرساخت ابری، اتصال، تجزیه وتحلیل داده و خدمات کاربردی را همگی در 

یک جا تلفیق کند.

اینترنت  اتحادیه  به  متعلق  صنعتی1«  اینترنت  پلتفرم های  سفید  »مقاله  در 
دارای  که  شده اند  رتبه بندی  پلتفرم هایی  به عنوان  پلتفرم   ۵0 از  بیش  صنعتی 
»تأثیر منطقه ای و صنعتی« هستند. در تحقیق حاضر، 201 پلتفرم اینترنت صنعتی 
اتحادیه های صنعتی و وب سایت  از  اطالعات حاصله  مقاالت سفید،  براساس 
با  صنعتی  تمرکز  و  بلوغ  سطح  اندازه،  نظر  از  که  شده اند  تعیین  شرکت ها 

یکدیگر تفاوت دارند.

با توجه به محل استقرار دفاتر مرکزی ارائه دهندگان پلتفرم به عنوان شاخص 
می توان گفت که این پلتفرم ها در نیروگاه های اقتصادی چین متمرکز هستند: 
و  شانگهای  و  جیانگ سو  اطراف  در  یانگ تسه  رود  دلتای  پرل،  رود  دلتای 

کریدور پکن- تیانجین- هبئی )به اینفوگراف ۵ رجوع شود(.

در سال 2018، وزارت صنعت و فناوری اطالعات براساس دستورالعمل های 
بود،  اعالم شده  توسط شورای دولتی چین  از آن  پیش  عمومی که یک سال 
اظهار داشت که قصد دارد فهرست 10 پلتفرم فرابخشی تا سال 2020 را تنظیم 
کند. در فهرست های مقدماتی که در سال های 2017 و 2018 منتشر شده بود، 
پلتفرم در  تا ۳0 شرکت ذکر شده بود و در نهایت، فهرستی از 10  حدود 2۵ 
آگوست 2019 اضافه شد. گفتنی است که مزایای این پلتفرم ها چندان مشخص 

نیست و صرفا به عنوان قهرمانان ملی محسوب می شوند. 

1. “Industrial Internet Platforms White Paper”

براساس 
ارزیابی  های 

کارشناسان چینی، 
جمهوری خلق 
چین همچنان 

با مشکل کمبود 
نقش آفرینان بزرگ 

صنعتی که بتوانند 
منابع کنترل متعدد 

را با هم ادغام  کنند، 
مواجه است.
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در  شده  بیان  دیجیتال  پلتفرم های  پلتفرم ها،  این  از  دولت  حمایت  میزان  از  صرف نظر 
فهرست مزبور به عنوان محرک های اصلی به شمار می آیند )به مطالعات موردی رجوع شود(. 
شرکت هایر که یکی از غول های تولیدکننده لوازم خانگی و الکترونیک مصرفی است، با 
پلتفرم سفارشی سازی انبوه خود-کاسموپِلَت-به قله رفیع پیشرفت در اقتصاد مبتنی بر پلتفرم 
دیجیتال در جهان رسیده است. هایر در حال حاضر در زمینه تعیین استانداردهای بین المللی 

در این حوزه فعالیت دارد.

تولید  به  موفق  می باشد  ساخت وساز  ماشین آالت  سازنده  که  ایکس سی ام جی  شرکت 
پلتفرم ایکس. آر. ای. اِی شده است که بر مدیریت تجهیزات و بهینه سازی آن ها متمرکز است 
و هم اکنون در 6۳ صنعت ازجمله ماشین آالت ساخت وساز، انرژی های تجدیدپذیر، صنایع 

نظامی، کابل های فیبر نوری و تولید قطعات در 20 کشور فعالیت دارد.

عالوه بر این غول های تولیدی، شرکت های فناوری اطالعات و ارتباطات چین توانسته اند 
نیروهای محرک دیگری به غیر از ایجاد پلتفرم های فرابخشی را ایجاد کنند. در پرتو رایانش 

اینفوگراف ۵
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از  مخابراتی  تجهیزات  سازندگان  اشیاء،  اینترنت  و  مصنوعی  هوش  ابری، 
موفق  هواوی  شرکت  مثال،  به عنوان  شده اند.  برخوردار  جدیدی  فرصت های 
داخلی  بازار  در  ارائه خدمات در صنایع سنتی  برای  فوژیون پالنت1  توسعه  به 
صنایع  این  در  را  پلتفرم  خدمات  از  کاملی  طیف  ارائه  امکان  و  شده است 
 Oceanفراهم  ساخته است. شرکت مذکور همچنین در زمینه راه اندازی پلتفرم
 Connect در سطح بین المللی فعالیت دارد که یک پلتفرم اینترنت اشیاء با باند 

می آورد  فراهم  را  دستگاه ها  داخلی  اتصال  مدیریت  امکان  که  است  باریک 
کارخانجات  و  شهرها  خودروها،  خانه ها،  در  استفاده  مورد  اپلیکیشن های  و 

هوشمند را پشتیبانی می کند.

فناوری  نرم افزار صنعتی و خدمات  راه حل های  زمینه  شرکت هایی که در 
اطالعات تخصص دارند نیز برای ایجاد پلتفرم های دیجیتال از موقعیت مناسبی 
همگی  اینسپور  و  بی او ان سی  آیروتک2،  یون یو،  برخوردارند. شرکت های 
به شمار  اطالعات  فناوری  و  صنعت  وزارت  سرشناس  شرکت های  ازجمله 
می آیند. پلتفرم اینترنت اشیاء صنعتی روت کلود متعلق به شرکت آیروتک )که 
ساخت وساز  ماشین آالت  تولیدی  از شرکت  واحدی  به عنوان   2016 سال  در 
یعنی َسنی۳ بنیان گذاری شده است(، در حال حاضر بیش از ۵00,000 تجهیزات 
صنعتی را تحت شبکه دارد و بر بازار اروپا متمرکز است. این شرکت در ماه 
ژوئن، قرارداد تأمین مالی سری B به مبلغ ۵00 میلیون یوان را منعقد کرده است 

)به مطالعات موردی رجوع شود(.

و  صنعت  وزارت  موردنظر  شرکت های  از  فراتر  به  موجود  اکوسیستم 
فناوری اطالعات بسط یافته است. تعداد زیادی از استارت آپ ها نظیر یو یی۴، 

1. FusionPlant
2. Irootech
3. Sanyi
4. You Ye

تعداد زیادی از 
استارت آپ ها 
در زمینه ارائه 

راه حل های پلتفرم 
در بخش های صنعتی 
خاص فعالیت دارند.
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سایبر اینسایت1، نیوکلود2 و کونلون پکن۳ نیز در زمینه ارائه راه حل های پلتفرم در بخش های 
 Hualong صنعتی خاص فعالیت دارند. همچنین، شرکت های متمرکز بر اتوماسیون از قبیل
Zhejiang SUPCON ،Xunda و MJ Intelligent S موفق به کسب دانش فنی الزم جهت 

ارائه راه حل های مربوط به صنعت نسل چهارم شده اند.

در فهرست موارد کاربرد جدید۴ که در نوامبر 2019 توسط وزارت صنعت و فناوری 
کرد.  مشاهده  می توان  نیز  را  کوچک  شرکت های  مشارکت  شده است،  منتشر  اطالعات 
با  ارتباط  فوق الذکر هستند. دو گروه جدید در  فرابخشی  پلتفرم های  نخستین گروه شامل 
بزرگ  کاربرد شرکت های  مورد   1۴ تعداد  الف(  هستند:  زیر  موارد  شامل  تجزیه وتحلیل 
چندجانبه  مدیریت  و  نظارت  که  کوچک  شرکت های  کاربرد  مورد   11 تعداد  ب(  و 
بهداشت نیروگاه های بادی، بهینه سازی روند تصمیم گیری مرتبط با ذخیره سازی انرژی در 
نیروگاه های مبتنی بر انرژی نو و نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر هوش مصنوعی تجهیزات دوار 

را دربرمی گیرند. 

۴-۲ غول های اینترنتی بخش خصوصی از صنعت اینترنت مصرف کننده به سمت 
پلتفرم های صنعتی سوق داده می شوند

غول های اینترنتی چین که بر مبنای بنگاه به بنگاه فعالیت دارند به عنوان محرک اصلی 
اینترنت  صنعت  با  ارتباط  در  می شوند.  محسوب  صنعتی  اینترنت  پلتفرم های  ایجاد  در 
بَیدو، علی بابا و  با برخورداری از شرکت هایی مانند  مصرف کننده می توان گفت که چین 
تنسنت موفق به کسب مزایای نسبی در حوزه های بنگاه به مشتری و مشتری به مشترِی اقتصاد 
فراخوان  و  به روند کند رشد کاربران آنالین  توجه  با  پلتفرم دیجیتال شده است.  بر  مبتنی 
دولت برای دیجیتال سازی و هوشمندسازی تولید، این شرکت ها از فرصت های جدید در 

اینترنت اشیاء صنعتی بهره مند می شوند. 

پلتفرم های اینترنت صنعتی امکان بهره گیری از داده های مربوط به تعداد قابل توجهی از 
1. CyberInsight
2. Neucloud
3. Beijing Kunlun
4. November 2019 list of new use cases
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کاربران اینترنت را برای شرکت های اینترنتی فراهم می آورند. استفاده از داده های رفتاری 
مصرف کننده برای بهینه سازی طراحی و تولید، ویژگی بارز صنعت نسل چهارم محسوب 
مدیرعامل  شد،  برگزار   2018 سال  در  که  مصنوعی1  هوش  جهانی  کنفرانس  در  می شود. 
تنسنت، ما هوآتنگ2، اظهار داشت که این شرکت مایل است از نقطه قوت خود در زمینه 
اینترنت مصرف کننده در حوزه های خرده فروشی هوشمند و تولید هوشمند حداکثر استفاده 

را داشته باشد )وی چت متعلق به تنسنت ماهیانه بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارد(.

ایجاد یک گروه کسب وکار جدید در حوزه صنعت  به  تغییر ساختار سازمانی تنسنت 
هوشمند و فضای ابری منجر شده است. همچنین، با بهره گیری از بازار آنالین بنگاه به مشتری 
شرکت علی بابا موسوم به تی مال۳، یک مرکز نوآوری افتتاح شده است که به فروشندگان 
کمک می کند تا ازطریق دسترسی به فناوری های علی بابا و یک منبع داده مشتمل بر 600 

میلیون کاربر آنالین بتوانند محصوالت خود را سفارشی نمایند.

نقطه قوت غول های اینترنتی چین در موارد کاربرد خاص فناوری های پیشرفته به عنوان 
فاز جدید  در  آن ها  به  است  ممکن  مصنوعی صنعتی  یا هوش  رانندگی خودکار  در  مثال 

اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال کمک کند.

آپولو متعلق به بَیدو که نخستین پلتفرم فناوری وسایل نقلیه خودکار منبع باز می باشد،  •
شریک   1۳0 و  گیت هاب  توسعه دهنده   12,000 ُکد،  خِط  هزار   ۳90 از  بیش  دارای 

ازجمله خودروسازان عمده آلمانی است.

قابلیت های فوق العاده خود  • از  باز است،  منبع  پلتفرم هوش مصنوعی  برین۴ که  بَیدو 
فناوری  مثال،  به عنوان  می کند.  استفاده  مختلف  صنایع  در  مصنوعی  هوش  زمینه  در 

تشخیص تصویر این پلتفرم در صنعت تولید برای شناسایی عیوب مواد به کار می رود.

بسیار  بخش  در  متوسط  و  از شرکت های کوچک  شمار گسترده ای  تقاضا،  در طرف 
را  اینترنتی  نیرو محرکه اصلی عمل می کنند و شرکت های  به عنوان  تولید چین  پراکنده ی 
1. World Artificial Intelligence Conference
2. Ma Huateng
3. Tmall
4. Baidu Brain 
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متوسط  و  این شرکت های کوچک  اینترنت صنعتی سوق می دهند.  به سمت 
یا  و  عمومی  توانمندساز  پلتفرم های  به  اغلب  خود  دیجیتال سازی  راستای  در 

تطبیق دهنده منابع اکتفا می کنند که توسط شخص ثالث ارائه می شوند. 

ای تی1  • صنعتی  مغز  علی بابا،  ابری  رایانش  بازوی  به عنوان  علی کلود 
از  که  می باشد  سرویس  به عنوان  پلتفرم  یک  که  داده است  توسعه   را 
الگوریتم های هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و تجزیه وتحلیل داده ها 
و  هوشمند  تأمین  زنجیره  مدیریت  )از  هوشمند  تولید  از  حمایت  جهت 
)از  متعدد  صنایع  در  هوشمند(  بازاریابی  و  تولید  تا  توسعه  و  تحقیق 

انرژی های تجدیدپذیر تا صنایع سنگین( استفاده می کند.

و  • بنیادین  فناوری  به عنوان یک  ای تی  مغز صنعتی  از  استفاده  با  علی بابا 
همچنین ”N+1“ به عنوان یک مفهوم موفق به توسعه پلتفرم فرابخشی 
که  می آورد  فراهم  را  امکان  این  پلتفرم  این  شده است.  ساپ ای تی۲ 
شرکت های فعال در تقریباً تمام صنایع )”N“( در اکوسیستم آن مشارکت 
کنند و اپلیکیشن های صنعتی را راه اندازی نمایند. شرکت های علی بابا و 
ساپ کان )به عنوان یک ارائه دهنده پیشگام در زمینه اتوماسیون و فناوری 
اطالعات( و آزمایشگاه ججیانگ )به عنوان مرکز تحقیق و توسعه استانی( 

با همکاری یکدیگر موفق به تولید ساپ ای تی شده اند.

سه  راهبرد  الینفک  جزء  بین المللی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری ها 
نامیده می شوند( در   BAT۳ تنسنت )که تحت عنوان  و  بَیدو، علی بابا  شرکت 
ازجمله  شرکت  سه  این  می شوند.  محسوب  صنعتی  اینترنت  بر  سیطره  زمینه 
صنعتی  اینترنت   )IPO( سهام۴  اولیه  عرضه  زمینه  در  راهبردی  سرمایه گذاران 
فاکس کان۵ در بورس شانگهای در سال گذشته به شمار می آیند: این شرکت 
1. ET Industrial Brain
2. SupET
3. Baidu, Alibaba and Tencent
4. Initial public offering
5. Foxconn industrial internet

شرکت های 
اینترنتی می توانند 
از سیطره خود بر 

مدل های کسب وکار 
پلتفرم و حجم 

گسترده داده های 
گردآوری شده در 

ارتباط با مصرف کننده 
بهره مند شوند. 
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با افزایش سرمایه گذاری خود به مبلغ 27 میلیارد یوان به عنوان با ارزش ترین شرکت فناوری 
موجود در فهرست محسوب می شود. شرکت علی کلود نسبت به انجام یک معامله کلیدی 
نسل  راه حل های صنعت  انتقال  با  بتواند  بدین ترتیب  تا  اقدام کرده است  زیمنس  با شرکت 
چهارم به چین، اینترنت صنعتی اشیاء کشور را ارتقا بخشد و سیستم عامل ماینداسفیر متعلق 

به شرکت زیمنس را در سرزمین اصلی در دسترس قرار دهد.

شرکت های اینترنتی با بهره گیری از سیطره خود بر مدل های کسب وکار پلتفرم و حجم 
گسترده داده های گردآوری شده در ارتباط با مصرف کننده می توانند پلتفرم های دیجیتالی 
را  باالدستی  فرآیندهای صنعتی  در  تحول  ایجاد  و  اتوماسیون سازی  امکان  کنند که  ایجاد 
فراهم آورند. با این حال، ارزش آفرینی موفقیت آمیز به ویژه در صنایع سنتی به پیشرفت کلی 

چین در زمینه تولید دیجیتال و هوشمند بستگی خواهد داشت.

بهره وری  افزایش  پلتفرم جهت  ایجاد  به  توسط دولت  ۴-۳ شرکت های دولتی 
ترغیب می شوند

نوآوری  ترغیب  جهت  صنعتی  اینترنت  پلتفرم های  توجه  قابل  پتانسیل  به  چین  دولت 
شرکت های  است.  واقف  هستند،  باکیفیت  رشد  الزمه  که  دولتی  بخش  در  بهره وری  و 
دولتی در اقتصاد چین نقشی اساسی ایفا می کنند، با این وجود این شرکت ها در مقایسه با 
شرکت های خصوصی همواره قدرت نفوذ بیشتری دارند و کارآیی کمتری دارند. در ارتباط 
با شرکت های دولتی صنعتی می توان گفت که اینترنت صنعتی و مدل های کسب وکار پلتفرم 
ارتقا عمل کنند. مطابق نظرسنجی صورت  برای نوآوری و  به عنوان کاتالیزوری  می توانند 
گرفته در سال 2016، تنها ۴۴ درصد از شرکت های دولتی چین اظهار داشتند که برای ورود 
به انقالب صنعتی چهارم آمادگی دارند، حال آنکه این رقم در ایاالت متحده و آلمان به 

ترتیب برابر با 71 درصد و 68 درصد است.

در ژوئن 2019، کمیسیون نظارت و مدیریت دارایی های دولتی )SASAC(1از »پلتفرم 
متمرکز« رونمایی کرد.  برای شرکت های دولتِی تحت مدیریت  اینترنت صنعتی  همگرای 

1. State-Owned Assets Supervision and Administration Commission
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این پلتفرم با هدف ترویج  به اشتراک گذاری منابع و ارتقای کلی صنعت ساخته شده است. 
ساخت این پلتفرم در سال 2018 با مشارکت 289 شرکت دولتی آغاز شده است و مجموعه 

علوم و صنایع هوافضای چین به عنوان توسعه دهنده اصلی ایفای نقش کرده است.

گروه کوچکی از بزرگ ترین شرکت های مختلط مالی چین هم اکنون به اقتصاد مبتنی 
بر پلتفرم دیجیتال راه پیدا کرده اند. به عنوان مثال، مجموعه علوم و صنایع هوافضای چین که 
در فهرست فورچون ۵00 قرار دارد، یک شرکت دولتی با فناوری پیشرفته است که پیمانکار 
هوافضا  تجهیزات  و  موشک  و ساخت  توسعه  زمینه  در  و  است  فضایی چین  برنامه  اصلی 
فعالیت دارد. شرکت تابعه مجموعه علوم و صنایع هوافضای چین به نام کاسی کلود که در 
زمینه رایانش ابری فعالیت دارد، ساخت نخستین پلتفرم اینترنت صنعتی چین را از اوایل سال 
منابع  به اشتراک گذاری  و  تطبیق  بر  ابری  تولید  ازطریق  پلتفرم  این  2016 آغاز کرده است. 
متمرکز است و شرکت های کوچک و متوسط را در صنایع سنتی هدف قرار داده است. بنا 
به اظهار شرکت مزبور، تعداد کاربران ثبتی این پلتفرم در سال 2018 برابر با 1/6میلیون بوده 
و ارزش کل معامالت بالغ بر ۴00 میلیارد یوان بوده است )به مطالعات موردی رجوع شود(. 

سایر غول های دولتی نیز همین روند را در پیش گرفته اند و نسبت به تأسیس شرکت های 
تابعه تخصصی در زمینه فناوری اطالعات به منظور ساخت پلتفرم های اینترنت صنعتی اقدام 

کرده اند.

شرکت کشتی سازی دولتی چین )CSSC(1 از یک پلتفرم ابری جهت بهینه سازی  •
که  می کند  استفاده  تأمین خود  زنجیره  امتداد  در  تولید  و  مشارکتی  توسعه  و  تحقیق 

تحویل دهی به موقع تجهیزات و بهره وری باالتر تولید را تضمین می کند.

»مشارکت  • نام  به  پروژه ای  در   201۵ سال  از  )که  بائواستیل۲  یعنی  فوالدسازی  غول 
فعالیت  داشته است(  چهارم۳«  نسل  صنعت  پروژه  راه اندازی  در  زیمنس  و  بائواستیل 
راه حل های مبتنی بر پلتفرم ازقبیل سیستم های کنترل از راه دور را برای تولید برحسب 

1. China State Shipbuilding Corporation 
2. Baosteel
3. “Baosteel & Siemens Go to Industry 4.0 project”
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تقاضا به کار می برد تا خروجی کار را از طریق دیداری سازی داده ها نظارت کند و 
مدل سازی داده ها را برای بهبود روند تصمیم گیری اعمال  کند.

پتروشیمی Yingke )گروه سینوپک(1 با کمک شرکت های هواوی، علی بابا، وزارت  •
صنعت و فناوری اطالعات و مؤسسات تحقیقاتی متعدد موفق به راه اندازی پلتفرم ابری 
پتروشیمی  از تحوالت دیجیتال در صنعت  با هدف حمایت  پرومیس۲  نام  به  صنعتی 

چین شده است.

)ُخوا نِنگ۳،  • برق  تولید  حوزه  در  پلتفرم  با  رابطه  در  نیز  دیگری  ارزشمند  آزمایشات 
شرکت برق دولتی چین( و خودرو )گروه فاو۴ و گروه بایک( در دست اقدام هستند.

حزب دولتی با تخصیص منابع مالی و حمایت مالی از پروژه  های پایلوت به طور فعاالنه 
در  اطالعات  فناوری  و  صنعت  وزارت  مثال،  به عنوان  می  کند.  حمایت  آزمایشات  این  از 
را  فوق الذکر  از شرکت های  مورد  ازجمله دو  نمایشی  از شرکت های  تعدادی  سال 2018 
انتخاب کرده است تا در زمینه توسعه پلتفرم صنعتی دیجیتال در صنایع فرآیندی به فعالیت 
بپردازند. این امر به عنوان بخشی از اقدامات کشور در راستای ساخت پنج پلتفرم در سطح 
ملی محسوب می شود. همچنین، پکن اقتصاد مبتنی بر پلتفرم را به عنوان موتور محرکه رشد 

بالقوه بازارهای کاال قلمداد می کند.

به طور کلی، هنوز راه درازی در پیش است تا بتوان این اقدامات را به عنوان هوشمندسازی 
تولید در بخش دولتی تعبیر کرد. به نظر می رسد که تعداد معدودی از شرکت های دولتی 
که به لحاظ فناوری پیشرفته هستند، در اقتصاد مبتنی بر پلتفرم صنعتی نیز پیشگام هستند. با 
اتوماسیون مقدماتی، کنترل عددی کامپیوتری )CNC(۵ و  از  به راحتی نمی توان  این حال، 
تولید مبتنی بر نرم افزار به سمت اینترنت صنعتی اشیاء سوق پیدا کرد. بسیاری از شرکت های 
دولتی با مشکل ظرفیت مازاد، بدهی و ناکارآمدی مواجه هستند و بنابراین، احتمال کمتری 

1. Petrochemical Yingke (Sinopec Group)
2. ProMACE
3. Huaneng
4. FAW Group 
5. Computer numerical control
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وجود دارد که این شرکت ها بتوانند فناوری های پیشرفته اتخاذ کنند. در این 
میان، بدون بهره گیری از فناوری و دانش فنی بخش خصوصی نمی توان بسیاری 

از آزمایشات مربوط به پلتفرم ها را اجرا کرد.

افزایش است.  به تدریج در حال  پلتفرم جهانی  بر  مبتنی  اقتصاد  رقابت در 
تاکنون، تنها تعداد معدودی پلتفرم صنعتی چینی )ازقبیل کاسموپِلَت متعلق به 
پکن هدف  این حال،  با  بوده اند.  تأثیرگذار  از کشور  هایر( در خارج  شرکت 
و  از طرح یک کمربند  بخشی  به عنوان  اینترنت صنعتی  ارتقای  بر  مبنی  خود 
یک راه را اعالم کرده است. به  نظر می رسد که دیجیتال سازی و کنترل هوشمند 
در  چینی  شرکت های  توسط  که  لجستیک  و  انرژی  حمل ونقل،  پروژه های 
پلتفرم های دیجیتال  ازطریق  راه  بازارهای کشورهای عضو یک کمربند یک 
مقررات  بر آن ها، تدوین  دارند. عالوه  قرار  تأکید  راه اندازی می شوند، مورد 
بین المللی و همکاری های  استانداردهای  و  مقررات  با  استانداردهای همسو  و 

بین المللی در این حوزه نیز در این کشور مورد تأکید زیادی قرار دارند. 

تاکنون، تنها تعداد 
معدودی پلتفرم 

صنعتی چینی در 
خارج از کشور 

تأثیرگذار بوده اند.
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پلتفرم های  توسعه  برای  الزم  توانمندی های  فاقد  تنهایی  به  چین   .۵
دیجیتال صنعتی است

برخالف راهبردهای اصلی و سطح باالی دولت و ظهور قهرمانان ملی، تحلیلگران چینی 
نواقص  می کنند.  صحبت  توسعه  کنونی  سطح  در  موجود  ضعف  نقاط  درباره  شفافیت  با 
یافته های حاصله در تحقیق  با  ارائه شده اند  به زبان چینی  مطرح شده در گزارش هایی که 

صورت گرفته توسط مؤسسه مریکس همخوانی دارد.

سه نقطه  ضعف کلیدی که اساسا به هم وابسته هستند، عبارتند از:

زمینه . 1 در  اقدامات چین  امر محرک  این  تولید:  در صنعت  پایین  دیجیتال سازی  سطح 
»پلتفرم سازی« است و حزب کمونیست چین امیدوار است با بهره گیری از فناوری های 
دیجیتال بتواند سریع تر از صنایع تولیدی اقتصادهای صنعتی پیشرفته به پیشرفت دست یابد. 

این . 2 صنعتی:  نرم افزارهای  نظیر  خارجی  کلیدی  قطعات  به  پلتفرم ها  زیاد  وابستگی 
امر به منزله مشکل ساختاری عمومی برای چین و فرصتی کلیدی برای شرکت های 

خارجی محسوب می شود.

سطح پایین تقاضا و قابلیت استفاده محدود راه حل های پیشرفته تر پلتفرم های صنعتی . ۳
نباشند،  برخوردار  باالیی  کیفیت  از  تجهیزات  و  ماشین آالت  که  هنگامی  دیجیتال: 
داده ها در یک  ادغام  و  با حسگرها  اتصال آن ها  نتیجه ی  افزوده چندانی در  ارزش 
کارخانه نیمه دیجیتاِل پراکنده ایجاد نخواهد شد. از این رو، بسیاری از شرکت ها برای 

انجام این کار عجله ای نخواهند داشت.

۵-۱ سطح کلی دیجیتال سازی در بخش تولید چین همچنان پایین است

سطح دیجیتال سازی و شبکه یابی در حوزه تولید بیانگر سطح ادغام و استفاده از پلتفرم های 
یا  الکترونیک  تجارت  مانند  بخش هایی  در  چین  خلق  جمهوری  است.  صنعتی  اینترنت 
فناوری مالی در سطح جهان پیشگام است. با این حال در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، 

پایین ترین سطح دیجیتال سازی در بخش تولید این کشور مشاهده می شود. 
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بازار در بخش فناوری  ارائه هوش  بین المللی داده ها  که در زمینه  شرکت 
اطالعات و ارتباطات در سطح جهان پیشگام است، هفت بُعد از دیجیتال سازی 
را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. این شرکت نواقص شدیدی را در بخش 
تولید تعیین کرده است که به ایجاد »جزیره های داده« در شرکت ها و همچنین 
هفت  می شوند.  منجر  صنعتی  زنجیره  پایین دسِت  و  باالدست  طیف  میان  در 

حوزه موردنظر عبارتند از:

1( کاربرد فناوری دیجیتال؛

۲( ادغام تصمیم گیری مشترک داخلی؛

۳( ادغام رویه های خدمات رسانی؛

۴( خدمات مربوط به محصول؛

۵( تجربه مشتری؛

6( مدل های کسب وکار؛ و 

۷( مدیریت منابع کار. 

صنعتی  مقیاس-پلتفرم های  صرفه جویی  زمینه  در  باالیی  پتانسیل  از  چین 
را  قوی  پتانسیل رشد  با  متعدد و شرکت های  تولیدی  دیجیتال که سایت های 
بهینه سازی فرآیندهای  با بررسی  با این حال،  ادغام می کنند-برخوردار است. 
دیجیتال  اتصال  که  دید  می توان  مشترک  تأمین  زنجیره های  امتداد  در  تولید 
با  پلتفرم های  به کارگیری  مانع  صنایع  تمام  در  تولید  تجهیزات  غیریکنواخت 

مقیاس باالتر به ویژه پلتفرم های فرابخشی می شود.

اتصال تجهیزات تولید در بخش های مواد خام و فناوری اطالعات و ارتباطات 
نسبتاً باالست )۴6/8 و ۴۴/2 درصد(. در بخش های ماشین آالت و ترافیک/جابجایی، 
رتبه های پایین به ترتیب ۳1/۳ درصدی و ۳9/1 درصدی مشاهده می شود. به همین 
ترتیب، در بخش محصوالت مصرفی رتبه پایین تر از میانگین ۴0/۳ درصدی و در 

صنایع سبک نیز پایین ترین رتبه )۳۴/1 درصد( مشاهده می شود. 

پایین ترین سطح 
دیجیتال سازی در 
بخش تولید چین 
مشاهده می شود. 
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شرایط توانمندساز نظیر مدیریت متمرکز داده ها برای ایجاد و استفاده کارآمد از چنین 
پلتفرمی نیز وجود ندارد، حتی هنگامی که دامنه پلتفرم محدود به یک کارخانه یا شرکت 
واحد است. به عنوان مثال در سال 2018، فقط 1۴/6 درصد از شرکت های تولیدی که توسط 
مرکز ملی توسعه و تحقیق امنیت اطالعات صنعتی1 مورد ارزیابی قرار گرفتند، همه اطالعات 
مربوط به واحدهای کسب وکار خود را به طور متمرکز گردآوری و مدیریت کرده بودند. 
به همین ترتیب، 1۳/7 درصد از شرکت ها نسبت به متمرکزسازی جریان اطالعات مربوط به 

واحدهای کسب وکار برون سازمانی اقدام کرده بودند.

پلتفرم های  توسعه  برای  الزم  انسانی  منابع  و  کلیدی  قطعات  فاقد  چین   ۲-۵
دیجیتال است 

می توان  صنعتی  پلتفرم های  ساخت  برای  موردنیاز  خاِص  قطعات  به  عمیق تر  نگاهی  با 
لبه،  )الیه های  صنعتی  اینترنت  پلتفرم  معماری  از  الیه ای  هر  تقریباً  در  چین  که  دریافت 
فاقد  سرویس(  به عنوان  نرم افزار  و  سرویس  به عنوان  پلتفرم  سرویس،  به عنوان  زیرساخت 
داخلی  تأمین  در  کمبود  این  به  چین  پژوهشی  گزارش های  در  بومی است.  ارائه دهندگان 

همواره به عنوان یک مشکل کلیدی اشاره شده است.

پلتفرم های  • از  زیرین(  )الیه  لبه ای  الیه  در  اساسی  مشکل  یک  داده ها،  گردآوری 
اینترنت صنعتی می باشد. چین هنوز فاقد ارائه دهندگان توانمند راه حل و تجهیزات در 

داخل کشور است.

بوده است.  • درصد   10 حدود  در   2018 سال  در  حسگرها  جهانی  بازار  از  چین  سهم 
جمهوری خلق چین ناگزیر است تقریباً 80 درصد از حسگرهای بسیار پیشرفته و 90 

درصد از تراشه ها را وارد کند تا بتواند تقاضای داخلی را برآورده سازد.

مطابق  • آورده اند.  روی  تجهیزات  اتصال  به  نیز  چینی  شرکت های  حاضر،  حال  در 
گزارش ارائه شده توسط مرکز توسعه صنعت اطالعات الکترونیک در زمینه ارزیابی 
چشم اندازهای پلتفرم اینترنت صنعتی، چین در سال 2019 نسبت به واردات 9۵ درصد 

1. National Development and Research Center for Industrial Information Security
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صنعتی  پروتکل های  و  پیشرفته  برنامه پذیر  منطقی  کنترل کننده های  از 
متداول اقدام کرده است. شایان ذکر است که تجهیزات تولید شده توسط 
شرکت های خارجِی متفاوت اغلب تعامل پذیر نیستند و مشکالت متعددی 

برای گردآوری داده ها و انتقال تجهیزات به فضای ابری ایجاد می کنند.

نرم افزارهای  • از  درصد   90 از  بیش  سرویس،  به عنوان  نرم افزار  الیه  در 
در  چینی  شرکت های  از  برخی  اگرچه  هستند.  خارجی  پیشرفته  صنعتی 
پیشی  اس ای پی  از  )یون یو  اطالعات  مدیریت  نرم افزار  توسعه  زمینه 
گرفته است( و نرم افزار پالگین1 )هواوی از زیمنس پیشی گرفته است( از 
رقبای خارجی پیشی گرفته اند، ولی مطابق یک مقاله سفید در زمینه توسعه 
نرم افزار صنعتی چین در سال 20192، هنوز شرکت های خارجی در زمینه 
تحقیق و توسعه و طراحی نرم افزار تولید پیشگام هستند. بازار چین برای 
نرم افزار به عنوان سرویس هنوز تحت سیطره شرکت های خارجی ازقبیل 
سیلزفورس  و  مایکروسافت  شرکت های  یا  و  اس ای پی  آلمانی  شرکت 

متعلق به ایاالت متحده قرار دارد.

مطابق رسانه های رسمی و گزارش های پژوهشی، چین فاقد مخزن استعداد 
دیجیتال  صنعتی  پلتفرم های  برای  توانمندساز  شرایط  ایجاد  جهت  موردنیاز 
است. تحوالت ناشی از فناوری های دیجیتال در صنعت منجر به تغییرات قابل 
به  نیاز روزافزونی  نیروی کار شده است. در حال حاضر،  توجه در چشم انداز 
مهارت های فنی جدید وجود دارد و نیاز به تحلیلگراِن داده بر کسی پوشیده 
نیست. تخمین زده شده است که چین طی سه تا پنج سال آینده به 1/8میلیون نفر 
تحلیلگِر داده نیاز خواهد داشت و این در حالی است که هم اکنون فقط حدود 

۳00,000 نیروی متخصص در این حوزه در این کشور فعالیت دارند.

کنترل  سیستم های  به  مربوط  سایبری  اضطراری  واکنش  تیم  اظهار  به  بنا 

1. Plug-in software
2.  The 2019 White Paper on China Industrial Software Development

چین در تقریبًا هر 
الیه ای از معماری 

پلتفرم اینترنت 
صنعتی، فاقد 

ارائه دهندگان بومی 
است.
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فناوری  و  صنعت  وزارت  به  وابسته  پژوهشی  واحد  یک  که  چین1  صنعتی 
اطالعات است، کمبود نیروهای کاری ماهِر چندرشته ای به عنوان مانع مهمی 

جهت توسعه بیشتر اینترنت صنعتی به شمار می آید.

گرفته  به کار  باال  ارزش  خلق  برای  چین  صنعتی  پلتفرم های   ۳-۵
نمی شوند

به  کمک  بر  هنوز  چین  صنعتی  دیجیتال  پلتفرم های  استفاده  موارد  بیشتر 
انتقال  اتصال تجهیزات گوناگون و  شرکت ها در زمینه تحقق دیجیتال سازی، 

داده های آن ها به فضای ابری متمرکز هستند.

شرکت های  به ویژه  چینی  شرکت های  مربوطه،  گزارش های  مطابق 
کوچک و متوسط هنوز تالش می کنند که منبع جدید و بالقوه  درآمد حاصل 
سفارشی سازی  مانند  داده  بر  مبتنی  راه حل های  سایر  از  ناشی  ارزش افزوده  از 
طراحی محصول یا نگهداری پیشگیرانه را به رسمیت بشناسند. در گزارشات 
رسانه های چین برای توصیف دیدگاه مشترکی که میان شرکت های کوچک 
و متوسط رایج است، این عبارت به کار می رود: »اگر شجاعت استفاده از چیزی 
را ندارید، پس توانایی استفاده از آن را نیز ندارید و نمی توانید زحمت استفاده 

از آن را به خود بدهید«. 

عرضه شده  راه حل های  که  نتیجه گیری کرده است  صنعتی  اینترنت  اتحادیه 
توسط ارائه دهندگان چینی بیشتر بر روی پایش و بهینه سازی محصول متمرکز 
هستند، درحالی که پلتفرم های خارجی بیشتر بر نگهداری پیشگیرانه و خدمات 
پس از فروش با بهره گیری از پلتفرم ها برای تولید منابع درآمدی جدید تأکید 

دارند.

مطابق آخرین گزارشی که اتحادیه اینترنت صنعتی به »کمیته ملی فناوری 

1. China Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team

شرکت های چینی 
به ویژه شرکت های 
کوچک و متوسط 

هنوز تالش می کنند 
که منبع جدید بالقوه  

درآمد حاصل از 
ارزش افزوده ناشی 

از سایر راه حل های 
مبتنی بر داده را به 

رسمیت بشناسند.
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ارائه  صنعتی  سازی1«  و  اطالعاتی سازی  ادغام  روند  مدیریت  زمینه  در  استانداردسازی  و 
داده است، در بین راه حل هایی که به فرآیندهای فعلی تولید نزدیک تر هستند، میزان استفاده 
اینترنت  اتحادیه  توسط  گرفته  صورت  تحقیق  است.  درصد   ۳۵ از  کمتر  کالن داده ها  از 
صنعتی نشان می دهد که پایین ترین سطح تجزیه وتحلیل کالن داده ها در راه حل هایی یافت 
از مدل کسب وکارهای فعلی شرکت های تولیدی یعنی ارزیابی ریسک  می شود که فراتر 

زیست محیطی )EIAs(2 و تجزیه وتحلیل و پیشگیری از حوادث هستند. 

1.gl National Committee of Technology and Standardization Managing the Integration of Informatization 
and Industrialization
2. Environmental risk assessment
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۶. نقاط  ضعف داخلی چین طی روند تکامل سیاستی آن مورد تأکید 
قرار دارد

دولت چین به نقاط ضعف داخلی فعلی خود در زمینه توسعه پلتفرم های صنعتی واقف 
اقدام  خود  صنعتی  پلتفرم های  توسعه  به  نسبت  متمرکز  کار  برنامه های  تدوین  با  و  است 
کرده است. این برنامه ها حاوی سازوکارهای اجرایی خاص جهت ترویج گسترده تر اقتصاد 

مبتنی بر پلتفرم دیجیتال در بخش تولید هستند.

سازوکارهای اجرایی کلیدی عبارتند از:

پروژه های پایلوت محلی و مختِص منطقه که اغلب بر مشارکت های بخش دولتی و خصوصی  •
بین دولت های محلی، شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی متمرکز هستند؛

معرفی  و آزمایش سازوکارهای تأمین مالی که به میزان بیشتری بازارمحور هستند )ازجمله  •
سرمایه گذاری در سهام سرمایه بخش خصوصی جهت کاهش سیطره یارانه های دولتی(؛ و 

ایجاد سیستم جامع استانداردسازی اینترنت صنعتی تا سال 2020.  •

۶-۱ پیاده سازی پلتفرم های صنعتی با اجرای آزمایشات پلتفرم مختِص منطقه و 
مشارکت های دولت و شرکت ها میسر خواهد شد

دولت های استانی، شهری و شهرداری  در سال 2019 نسبت به انتشار برنامه های اجرایی 
خود در زمینه پلتفرم های صنعتی اقدام کرده اند. گفتنی است که مطابق »دستورالعمل ساخت 
و توسعه پلتفرم های اینترنت صنعتی )2018(1«، طرح های نمایشی و مشوق های مالی اجباری 
شده اند و هم اکنون نیز این موارد به منظور ایجاد یک محیط توانمندساز برای توسعه پلتفرم 
اجرا می شوند. دولت های محلی اغلب آمادگی الزم برای پیشبرد دستور کار پلتفرم سازی 

پکن را ازطریق مشارکت های راهبردی با شرکت های دولتی و خصوصی کسب می کنند.

عالوه بر این، مطابق »دیدگاه های راهنما درباره توسعه اقتصاد پلتفرمی بر مبنای روشی 

1. The 2018 Guidelines on the Construction and Development of Industrial Internet Platforms 
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استاندارد و مناسب«1 که در آگوست 2019 توسط شورای دولتی چین منتشر 
شد، بهبود سازوکارهای موجود جهت به اشتراک  گذاری داده ها بین پلتفرم ها 
و دولت ضروری است. »سیستم نظارت بر اینترنت پالس« و »سیستم ملی افشای 
قرار  استفاده  این هدف مورد  نیز در راستای تحقق  اعتبار شرکتی«2  اطالعات 
با  دیجیتال  پلتفرم  بر  مبتنی  اقتصاد  که  می دهد  نشان  امر  این  گرفت.  خواهند 

سیستم رتبه بندی اعتبار اجتماعِی تحت کنترل دولت ارتباط داده خواهد شد. 

در  ابری  فضاهای  از  استفاده  ترویج  برای  خاصی  اهداف  کلی،  به طور 
است  ذکر  شایان  تعیین شده اند.  محلی  دولت های  توسط  از شرکت ها  شماری 
که استان هایی که اهداف بلندپروازانه ای تعیین کرده اند، در مناطق ساحلی نسبتا 
پیشرفته چین قرار ندارند، بلکه در مناطق داخلی کشور و دور از دریا و مرزها 
به نظر می رسد که  )مانند ِخنَن، هوبی، چونگ چینگ و گوئیجو( واقع هستند. 
اقدامات منطقه ای در زمینه شرکت های متصل به فضای ابری همسو با اقدامات 
فعلی در زمینه ایجاد مراکز کالن داده ها در استان گوئیجو و بخش هایی از استان 
سیچوان می باشند. در مقابل، اقدامات مبنی بر توسعه نسل پنجم در چین که یک 
توانمندساز کلیدی برای پلتفرم های صنعتی دیجیتال محسوب می شود، در کالن 

شهرهای واقع در مناطق ساحلی انجام می شوند )به اینفوگراف 6 رجوع شود(.

پیاده سازی  به عنوان یک روند کلیدی در  پلتفرم های مختص منطقه  ایجاد 
ِخنَن،  استان  های  توسط  گرفته  صورت  اقدامات  می  شود.  محسوب  محلی 
گوانگ دونگ و چونگ چینگ در زمینه ایجاد یک یا دو پلتفرم رقابتی جهانی، 
دو یا سه پلتفرم فرابخشی و 20 پلتفرم مختِص بخش همسو با رویکرد ملی چین 

هستند. 

1. Guiding Opinions on promoting a standardized and healthy development of the platform 
economy
2. National System for Disclosure of Corporate Credit Information

دولت های استانی، 
شهری و شهرداری  

در سال ۲۰19 نسبت 
به انتشار برنامه های 

اجرایی خود در زمینه 
پلتفرم های صنعتی 

اقدام کرده اند.
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اینفوگراف 6 

یکی از وظایف کلیدی موردنظر دولت در زمینه توسعه پلتفرم ها شامل ساخت پلتفرم های 
فناوری اطالعات  این دست توسط وزارت صنعت و  از  پروژه  منطقه است. چهار  مختص 
حمایت  و  مالی  تأمین  دریافت  مشمول  که  شده اند  انتخاب  ملی  مهم  پروژه های  به عنوان 

بیشتری هستند:

ابر صنعتی گوئیجو )گوئیانگ، استان گوئیجو، توسط مجموعه علوم و صنایع هوافضای چین(؛ •

پلتفرم اینترنت صنعتی منطقه ای یونی کلود1 )شانگهای، توسط یونی گروپ کلود انجین2(؛ •

)پکن، توسط گروه  • منطقه گردهمایی صنعت خودروی پکن۳  اینترنت صنعتی  پلتفرم 

1. Unicloud
2. Unigroup Cloud Engine 
3. Beijing Automotive Industry Gathering Area 
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بایک1(؛ و 

سیچوآن2  • الکترونیک  اطالعات  صنعت  گردهمایی  منطقه  صنعتی  اینترنت  پلتفرم 
)چنگدو، توسط سیچوآن چانگ  خونگ الکتریک(. 

دولت های استانی و شهری نسبت به گسترش برنامه های اجرایی خود در زمینه حمایت 
از توسعه پلتفرم، طرح های نمایشی در زمینه استفاده از پلتفرم و اقدامات شرکت های صنعتی 

در زمینه »ترویج فضای ابری« اقدام کرده اند.

شرکت ها راهبردهای پلتفرم سازی خود را مطابق مدل »پلتفرم منطقه ای + مبنای نمایشی« 
و متناسب با شهرها و مناطق خاص تنظیم می کنند و بدین ترتیب به برنامه های دولت مرکزی 

و دولت محلی در ارتباط با ایجاد پلتفرم های دیجیتال پاسخ می دهند. 

کاسموِپَلت متعلق به شرکت هایر یک راهبرد در سراسر کشور دنبال می کند و در  •
حال حاضر در 20 کشور به کار برده می شود؛

ایکس.آر.ای.اِی. متعلق به شرکت ایکس سی ام جی در ۳۳0 شهر و منطقه چین و  •
همچنین در 10 بازاِر واقع در منطقه یک کمربند یک راه به کار برده می شود.

فی شیانگ  • و  گوانگدانگ  در  )فی النگ  ویژه  فرعی  پلتفرم های  ایجاد  با  علی کلود 
صنایع  و  یعنی ساپ ای تی  خود  فرابخشی  پلتفرم  بین  توانسته است  چونگ چینگ(  در 

منطقه ای ارتباط برقرار کند.

•  “1+N” ساپ ای تی همچنین به عنوان مبنای اصلی راهبرد سیستم پلتفرم اینترنت صنعتی
در استان ججیانگ محسوب می شود که ترویج پلتفرم صنعتی بین حوزه ای و همچنین 

پلتفرم های خاص گوناگون را پیش بینی می کند.

یکپارچه  • پلتفرم  یک  که  می کند  پشتیبانی  گوئیجو  صنعتی  ابر  از  کاسی کلود 
کنترل صنعتی  و  مدیریت  عملکرد  تسهیل  با هدف  تا حدی  که  است  خدمات رسانی 

دولت محلی ساخته شده است. 

1. BAIC Group
2. Sichuan Electronic Information Industry Gathering Area
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این آزمایشات درنتیجه مشارکت های دولت و شرکت ها اجرا  از  بسیاری 
می شوند. در دلتای رود یانگ تسه، مقامات محلی و آکادمی فناوری اطالعات 
صنعتی  اینترنت  پلتفرم  زمینه  در  پیشگام  شرکت های  با  چین  ارتباطات  و 
)ایکس سی ام جی، آیِسسول1، علی کلود، بائوسایت2، هلیشی۳( در زمینه تقویت 
خوشه های پلتفرم منطقه ای همکاری می کنند. هدف نهایی این است که چهار 
یا پنج پلتفرم بین صنعتی و بین حوزه ای در زمینه تقویت »تحوالت شبکه ای و 

هوشمند شرکت های منطقه ای« تا سال 2020 ساخته شوند.

زمینه  در  خصوصی  و  دولتی  بخش  همکاری های  ارتقای  به  نسبت  چین 
اتخاذ اینترنت اشیاء صنعتی اقدام کرد ه است. این امر نیز به نوبه خود به ایجاد 
بسترهای تست نوآوری منجر شده است که در صورتی که موفقیت آمیز باشند، 
مدیریت  تست  بستر  به  می توان  نمونه  به عنوان  می یابد.  آن ها گسترش  مقیاس 
شرکت های  بین  همکاری  نتیجه  در  که  کرد  اشاره   ۴)MQM( تولید  کیفی 
تلکام  چاینا  و  چین  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  آکادمی  و  هایر  و  هواوی 
و  تولید  کیفی  استانداردهای  بهبود  هدف  با  تست  بستر  این  شده است.  ایجاد 
به  اینترنت صنعتی )IIRA( ۵متعلق  براساس معماری مرجع  نرخ نقص  کاهش 

کنسرسیوم اینترنت صنعتی ایاالت متحده راه اندازی شده است.

نمایشی  پروژه های  از  دیگری  گروه  در  اینترنت  و  تولید  یکپارچه  توسعه 
پلتفرم  پایلوت  بر  فرعی  پروژه  دو  دارند.  قرار  ویژه ای  تأکید  مورد  پایلوت 
در  شانگهای  از  مختلف  مناطق  در  پروژه ها  این  دارند.  تأکید  بخش  مختِص 
سواحل شرقی تا استان گنسو در غرب و استان یون نَن در جنوب غربی گسترش 
قابل توجهی یافته اند. به استثنای چند مورد انگشت شمار مانند شرکت های لنوو 
یا هایر، سایر شرکت های مشارکت کننده در این پروژه ها در زمره ارائه دهندگان 
1. Isesol
2. Baosight
3. Helishi
4. Manufacturing quality management
5. Industrial Internet Reference Architecture 

چین نسبت به ارتقای 
همکاری های بخش 

دولتی و خصوصی در 
زمینه اتخاذ اینترنت 
اشیاء صنعتی اقدام 

کرد ه است.



اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین
 

6۴

مشهور پلتفرم قرار ندارند. همچنین، هیچ بخش خاصی مورد تأکید قرار ندارد. گفتنی است 
که فهرستی از ۳6 پایلوت پلتفرم )از 1۳7 پروژه مرتبط با عملکرد کلی سیستم های سایبر-

فیزیکی )CPS(1و یا وظایفی خاص مانند گردآوری داده ها( تهیه شده است که طیف وسیعی 
از صنایع مختلف از مواد غذایی تا مواد خام و منسوجات یا فوالد را دربرمی گیرد.

۶-۲ پکن سعی دارد که به جای ارائه حمایت های مالی خود در قالب یارانه ها از 
ابزارهای حمایتی استفاده کند که به میزان بیشتری بازارمحور هستند  

با منابع  مبتنی بر یارانه های دولتی همراه  اینترنت صنعتی چین عمدتاً  توسعه پلتفرم های 
داخلی شرکت هاست. هم اکنون پکن به دنبال تأمین مالی به شیوه های بازارمحور است و امید 
دارد که بتواند پروژه های مختلط بخش دولتی و خصوصی و همچنین تأمین مالی ازطریق 

سهام را ترویج دهد. 

سازوکارهای  قوی تِر  یکپارچه سازی  و  دولتی  حمایت های  با  ارتباط  در  کلی،  به طور 
بازارمحور می توان به سازوکارهای تأمین مالی متعدد به شرح زیر اشاره کرد )به جدول 1 

رجوع شود(.

1. Cyber-physical systems
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۶-۳چین درصدد تعیین استانداردهای فنی اینترنت صنعتی برآمده است

تمامی موارد مرتبط از روش برقراری ارتباط دستگاه ها با یکدیگر تا به اشتراک گذاری 
ایمن داده ها در بین مشارکت کنندگاِن در اکوسیستم پلتفرم و همچنین معماری پلتفرم های 
اپلیکیشن های صنعتی  که  ثالث  توسعه دهندگان شخص  به  مربوط  فنی  الزامات  و  دیجیتال 

می سازند، براساس استانداردها تنظیم می شوند.

1. China Electronics Corporation
2. Changsha City
3. China Electrics Industrial Internet Co.

جدول 1
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سال  در  چینی  تولیدکنندگان  زمینه  دیلویت 1در  توسط  گرفته  صورت  بررسی  در 
تعیین  اشیاء صنعتی در شرکت های داخلی  اینترنت  با  ارتباط  2016، سه چالش عمده در 
شده است. شایان ذکر است که دو مورد از این چالش ها از چارچوب های نظارتی ناکارآمد 
امنیت  و  مالکیت  زمینه  در  مبهم  قوانین  و  تعامل پذیری  استانداردهای  فقدان  به عبارتی  و 

داده ها نشأت گرفته اند.

قانون گذاران چینی به این مسأله واقف هستند که این چالش ها هنوز برطرف نشده اند و 
همزمان با این که تعداد بیشتری از شرکت ها به استقرار پلتفرم ها مبادرت می ورزند، دولت 
با مسائل گوناگون- از معماری  چین سعی دارد استانداردهای فنی قوی تری را در ارتباط 
مرجع پلتفرم تا تعامل پذیری بین پلتفرم ها- تعریف  کند. با این حال مطابق ارزیابی صورت 
با  رابطه  در  به ویژه  چین  در  پلتفرم  استانداردسازی  صنعتی،  اینترنت  اتحادیه  توسط  گرفته 
اولیه می باشد.  پلتفرم ها و تجهیزات و محصوالت هوشمند هنوز در مراحل  اتصال داخلی 
تدوین  چین  در  هنوز  پلتفرم  خدمات  و  منابع  عملیات،  به  مربوط  مقررات  که  همانطور 
نیز  پلتفرم ها  متقابل  داده ها و شناسایی  به اشتراک گذاری  به  مربوط  استانداردهای  نشده اند، 

هنوز تعیین نشده اند. 

 2020 سال  تا  صنعتی  اینترنت  استانداردسازی  مقدماتی  سیستم  یک  دارد  قصد  چین 
از  بیش  که  مقرر شده است  همچنین،  دربرگیرد.  نیز  را  دیجیتال  پلتفرم های  که  کند  ایجاد 
جهت  شفاف  و  جامع  یکپارچه،  »سیستم  یک  و  شود  ایجاد   2020 سال  تا  استاندارد   100
اداره  و  اطالعات  فناوری  و  صنعت  وزارت  شود.  برپا   » صنعتی  اینترنت  استانداردسازی 
استاندارد چین )SAC( 2 در مارس 2019 به طور مشترک »دستورالعمل های مربوط به ساخت 
به نظر می رسد  به ویژه،  را صادر کردند.  اینترنت صنعتی۳«  استانداردسازی  یکپارچه  سیستم 
براساس  عموم،  اظهارنظر  برای  مربوطه  دستورالعمل های  انتشار  هنگام  قانون گذاران  که 
پیشنهادات ارائه شده توسط اتحادیه صنعتی اینترنت عمل می کنند. در این سند به سه بخش 

مهم اینترنت صنعتی به شرح زیر اشاره شده است: 
1. Deloitte 
2. Standard Administration of China
3. “Guidelines for the Construction of an Integrated Industrial Internet Standardization System”
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اینترنت )شبکه و اتصال، تفکیک پذیری هویت، رایانش لبه(؛  •

پلتفرم ها )پلتفرم ها و داده، اپلیکیشن های صنعتی، لبه(؛ و •

امنیت.  •

اینفوگراف ۷

با  از زیرساخت شبکه همراه   درمجموع، سه بخش مزبور امکان ساخت نوع جدیدی 
ارتباط داخلی کامل بین افراد، اشیاء و دستگاه ها را میسر می سازند. حداقل براساس اسناد 
زمینه  در  متقابل  بین المللی  همکاری های  بر  پکن  که  گفت  می توان  موجود  مدارک  و 
استانداردسازی اینترنت صنعتی تأکید دارد. اگرچه چین در مورد چارچوب استانداردسازی 
خود دیدگاه بسیار آرمانگرانه ای دارد، ولی فرآیند کار هنوز در مراحل اولیه به سر می برد و 

تاکنون تنها چند استاندارد منتشرشده است.

می باشد.  داده ها  امنیت  و  مالکیت  برای  واضح  استانداردهای  تعیین  شامل  دوم  چالش 
کمبود  و  داده«  »جزیره های  به  مربوط  مشکالت  که  می کنند  تالش  چینی  قانونگذاران 
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مقیاس  به اشتراک گذاری  و  طبقه بندی  جمع آوری،  اکتساب،  از  که  مقدماتی  زیرساخت 
داده ها  آرام  جریان  سازند.  برطرف  را  می کند  حمایت  صنعتی  کالن داده های  گسترده 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  در  فعال  شرکت های  و  صنعتی  شرکت های  بین 
است  گفتنی  است.  دیجیتال  پلتفرم های  اتخاذ  و  مقیاس پذیری  داده ها الزمه  تجزیه وتحلیل 
ندارد.  وجود  تولید  و  اطالعات  فناوری  همگرایی  امکان  دیجیتال،  پلتفرم های  بدون  که 
داده ها  به کمبود  اغلب  اشیاء در چین  اینترنت صنعتی  پلتفرم  و  ابری  پلتفرم  ارائه دهندگان 
اغلب  )به ویژه، شرکت های کوچک و متوسط(  از شرکت ها  بسیاری  اشاره می کنند، زیرا 
بسنده  قدیمی خود  سیستم های  به  فقط  اینکه  یا  و  هستند  اطالعاتی کامل  سیستم های  فاقد 

می کنند.

به  مربوط  »دستورالعمل های  پیش نویس  تازگی  به  اطالعات  فناوری  و  وزارت صنعت 
توسعه کالن داده های صنعتی1« را با هدف رسیدگی به این مشکالت منتشرکرده است. مطابق 
این دستورالعمل ها چین باید تا سال 202۵ »سیستم منابع کالن داده های صنعتی، سیستم ادغام، 
سیستم صنعتی و سیستم حکمرانی« را ایجاد نماید. تأسیس مرکز ملی کالن داده های اینترنت 
صنعتی2 که به عنوان یک پلتفرم منابع در سراسر کشور عمل می کند و پرورش سه تا پنج 
ارائه دهنده راه حل کالن داده  صنعتِی شناخته شده در سطح بین المللی ازجمله اهداف خاص 

به شمار می آیند. 

شبکه  تأثیرات  پلتفرم،  اکوسیستم  در  نقش آفرینان  از  بیشتری  تعداد  تعامل  با  همزمان 
افزایش می یابد و از این رو، شفافیت و همکاری عناصر بسیار مهمی در طراحی مدل های 
تبادل  زمینه  در  موجود  موانع  رفع  با  چین  می آیند.  به شمار  مقیاس پذیر  پلتفرم  کسب وکار 
اقتصاد  حوزه  در  خود  توانمندی های  می تواند  )کالن داده ها(  داده ها  به اشتراک گذاری  و 

پلتفرمی بنگاه به بنگاه را به طور چشمگیری تقویت نماید.

موجب  می رسد  به نظر  که  چرا  است،  برخوردار  چین  در  فزاینده ای  اهمیت  از  امنیت 
ارتقای روند اتخاذ پلتفرم دیجیتال در بخش تولید می شود. از آنجا که اتصال داخلی میلیون ها 

1. Guidelines for the Development of Industrial Big Data
2. National Industrial Internet Big Data Center
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دستگاه و تجهیزات موجب افزایش آسیب پذیری های بالقوه می شوند، تقاضای 
روزافزونی برای چارچوب های نظارتی قوی جهت حفاظت از امنیت اطالعات 
به اظهار تیم واکنش اضطراری سایبری مربوط به سیستم های  بنا  وجود دارد. 
که  صنعتی  کنترل  سیستم های  از  درصد   90 از  بیش  در  چین،  صنعتی  کنترل 
فراتر از ۳,000 سیستم می باشند و در حال حاضر به اینترنت متصل هستند، نقاط 
ضعف امنیتی به چشم می خورد. در طرح های نمایشی پایلوت موردنظر وزارت 
صنعت و فناوری اطالعات در سال 2018 تأکید قوی بر موضوع امنیت مشهود 
است و 29 پروژه از 9۳ پروژه ی تحت حمایت مالی دولت بر روی موضوع 

امنیت سایبری و امنیت داده ها ازجمله امنیت پلتفرم متمرکز هستند.

»دیدگاه های راهنما در زمینه تقویت امنیت اینترنت صنعتی1« توسط وزارت 
صنعت و فناوری اطالعات همراه با 9 سازمان دولتی دیگر در آگوست 2019 
باید یک »سیستم جامع و معتبر  تا سال 202۵  این سند،  منتشر گردید. مطابق 
باید تا سال  اولیه هم  اینترنت صنعتی« ایجاد شود و یک سیستم  امنیت  جهت 
2020 آماده شود. به عالوه، مقرر شده است که دولت یک سیستم طبقه بندی را 
برای رتبه بندی شرکت ها ایجاد کند، حداقل 20 استاندارد امنیت سایبری را تا 
سال 2020 تنظیم کند، طرح های نمایشی پایلوت را در بخش های اولویت دار 
از  شماری  و  کند  ترویج  انرژی(  و  هوافضا  الکترونیکی،  اطالعات  )خودرو، 

شرکت های رقابتی در زمینه امنیت اینترنت صنعتی را پرورش دهد.

دنبال  به  اینترنت، دولت چین  به چالش های ساختاری  بر رسیدگی  عالوه 
بین المللی  نهادهای  در  که  چینی  از شرکت های  دسته  آن  برای  که  است  آن 
استانداردسازی فعالیت دارند، فرصت بیشتری ایجاد کند. چین به طور فعاالنه 
تالش می کند که در ارتباط با فناوری های دیجیتالی که اساس پلتفرم  های صنعتی 
بین المللی تعیین کند.  اینترنت اشیاء را تشکیل می دهند، استانداردهای  ازقبیل 
دولت از یک راهبرد سطح باال، جامع و چندجانبه استفاده می کند که مبتنی بر 

1. “Guiding Opinions on Strengthening the Industrial Internet Security Work”

امنیت از اهمیت 
فزاینده ای در چین 

برخوردار است، چرا 
که به نظر می رسد 

موجب ارتقای روند 
اتخاذ پلتفرم دیجیتال 

در بخش تولید 
می شود.
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بین المللی هدفمند-در  انسانی ماهر و مشارکت های  منابع  منابع سرمایه گذاری و  از  تلفیقی 
درجه اول، مشارکت با صنعت نسل چهارم آلمان-است. از دید کارشناسان آلمانی که در 
راستای این کار مطالعاتی با آن ها مصاحبه شده است، چین قطعاً آلمان را به عنوان شریک 
کلیدی خود در زمینه استانداردسازی اینترنت صنعتی و تولید هوشمند قلمداد می کند که 
کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک )IEC(1 و سازمان بین المللی استانداردسازی )ISO( 2را 

نیز شامل می شود.

چین در راستای تحقق هدف خود مبنی بر کسب جایگاه رهبری در نهادهای بین المللی 
اتحادیه  و  الکتروتکنیک  بین المللی  استانداردسازی/کمیسیون  بین المللی  سازمان  نظیر 
»برنامه  نظیر  اشیاء  اینترنت  با  ارتباط  در  متعددی  برنامه های   ،۳)ITU( مخابرات  بین المللی 
عملیاتی پروژه خاص برای تدوین استانداردها۴« تدوین کرده است. این راهبرد در حال حاضر 
نتایج متعددی دربرداشته است. »طرح معماری مرجع اینترنت اشیاء صنعتی چین« )که تحت 
ISO/IEC 30141 نامیده می شود(، فرآیند رأی دادن به پیش نویس نهایی استاندارد  عنوان 
بین المللی نهاد مشترک ISO/IEC را در ژوالی 2018 گذراند. به طور کلی، البی شدید در 
نهادهای استانداردسازی جهت ارتقای استانداردهای چینی ازطریق تحقیق و توسعه، تست 
و تجاری سازی زیرساخت های دیجیتالی که توسط شرکت های چینی در داخل کشور و در 
بازارهای خارجی ساخته  شده اند، امری رایج است و راه حل های شبکه نسل پنجم و اینترنت 

اشیاء باند باریک نمونه های بارز آن به شمار می آیند. 

شرکت های چینی در زمینه ثبت اختراعات مرتبط با نسل چهارم صنعت از موقعیت نسبتاً 
خوبی برخوردارند. مطابق بررسی صورت گرفته توسط فرانهوفر۵ در اوایل سال 201۵، چین 
در حال حاضر در زمینه ثبت اختراعات مرتبط با فناوری های نسل چهارم صنعت از ایاالت 
متحده و آلمان پیشی  گرفته است. چین اساسا عملکرد نوآورانه ای در زمینه شبکه های حسگر 

1. International Electrotechnical Commission
2. International Organization for Standardization 
3. International Telecommunication Union
4. Special Project Action Plan for Standards Formulation
5. Fraunhofer
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بی سیم، سیستم های تعبیه شده، ربات های کم هزینه و کالن داده ها از خود نشان 
اطالعات  امنیت  زمینه  در  چین  وضعیت  با  ارتباط  در  حال،  این  با  داده است. 
نسل  اپلیکیشن های صنعت  و  هوشمند  رباتیک  هوشمند،  صنعتی، حسگرهای 

چهارم ابهام بیشتری وجود دارد. 

هم اکنون، تنها تعداد انگشت شماری از پلتفرم های چینی در استانداردسازی 
از  هایر  شرکت  به  متعلق  کاسموپِلَت  دارند.  برجسته ای  جایگاه  بین المللی 
موقعیت خوبی در زمینه تعیین استانداردهای سفارشی سازی انبوه در سطح جهان 
 1)IEEE( برخوردار است و طرح آن توسط مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک
نیز اتخاذ شده است. این شرکت در اولین پروژه استاندارد سفارشی سازی انبوه 
ایفا کرده است.  نیز نقش اصلی را  استانداردسازی  بین المللی  به سازمان  متعلق 
توجهی  قابل  حمایت  بین المللی  نهادهای  در  شرکت  این  حضور  از  دولت 
بین المللی  سازمان  با  مشترک  )به طور  چین  استاندارد  اداره  کرده است: 
استانداردسازی(، یک پایگاه آموزشی را در شهر محل استقرار شرکت هایر 
استانداردسازی  زمینه  در  شرکت ها  تا  کرده است  راه اندازی  چینگدائو  یعنی 
تولید هوشمند نقش بیشتری ایفا کنند. شرکت هایر همچنین ریاست کارگروه 
به اداره استاندارد چین )SAC/TC573/WG10( را  استاندارد مدل تولید2 متعلق 
برعهده دارد. کارگروه مذکور در راستای اقدامات پژوهشی دولت تحت عنوان 
»استانداردهای چین 20۳۵« با هدف استانداردسازی فناوری های پیشرفته  نظیر 
هوش مصنوعی، رایانش ابری، اینترنت اشیاء صنعتی و کالن داده ها و درنهایت، 

صادرات استانداردهای چین تشکیل شده است. 

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers
2. Manufacturing model standard working group

شرکت های چینی 
در زمینه ثبت 

اختراعات مرتبط با 
نسل چهارم صنعت از 
موقعیت نسبتًا خوبی 

برخوردارند.
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۷. میزان مشارکت خارجی چین به نیازهای آن در زمینه فناوری بستگی 
دارد

چین در بسیاری از پلتفرم های دیجیتال موردبررسی در گزارش حاضر از مزایای ناشی از 
مشارکت های راهبردی با شرکت ها و مؤسسات تحقیقاتی خارجی در مراحل مختلف توسعه 
بهره مند شده است. درواقع، آلمان به عنوان شریک کلیدی چین در زمینه توسعه صنعت نسل 

چهارم قلمداد می شود. 

مشارکت  برای  موجود  سازوکارهای  و  چین  دیجیتال  پلتفرم  بر  مبتنی  اقتصاد  بررسی 
خارجی نشان می دهد که چین به همکاری های بین المللی با هدف دستیابی به توانمندی ها 
مبادرت  هوشمند  تولید  زمینه  در  خود  عقب افتادگی  جبران  جهت  موردنیاز  فنی  دانش   و 
می ورزد.  با توجه به نقاط ضعف نسبی چین جهت سیطره بر قطعات کلیدی فناوری اینترنت 
و  آلمانی  شرکت های  صنعتی،  اپلیکیشن های  و  سرویس  به عنوان  نرم افزار  قبیل  از  اشیاء 
سایر شرکت های خارجی از فرصت های متعددی در این کشور برخوردارند و از این رو، 
همکاری های روزافزونی میان این کشورها شکل گرفته است.  به عنوان مثال، شرکت زیمنس 
از  استفاده  با  در چین  )ماینداسفیر(  دیجیتال خود  پلتفرم  راه اندازی  مجوز  به کسب  نسبت 
با  توافق نامه ای  بوش  شرکت  همچنین،  کرده است.  اقدام  علی بابا  ابری  فضای  زیرساخت 
شرکت هواوی مبنی بر راه اندازی مجموعه نرم افزارهای اینترنت اشیاء خود در فضای ابری 

هواوی امضا کرده است.

با این حال، براساس مشاهدات به نظر می رسد که نقش آفرینان خارجی در زمینه تحوالت 
صورت گرفته در ارتباط با قوانین مربوط به اکوسیستم های پلتفرم دیجیتال چین قدرت نفوذ 
کمی دارند. در محیط نظارتی چین عمدتا راه حل های بومی در زمینه اقتصاد مبتنی بر پلتفرم 
دیجیتال مورد حمایت قرار دارند. طی سال های آتی، امنیت سایبری و مقررات مربوط به 
داده ها احتماالً برای فعالیت شرکت های خارجِی فعال در زمینه پلتفرم در چین چالش برانگیز 

می باشند.
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۷-۱ شرکت های خارجی مشارکت و قدرت نفوذ محدودی در زمینه 
مقررات مربوطه دارند

اقتصاد  زمینه  در  بین المللی  همکاری های  به  نسبت  چین  رویکرد  براساس 
مبتنی بر پلتفرم دیجیتال، ارتقای صنعت داخلی در این کشور در اولویت قرار 
کسب  جهت  ابزاری  به عنوان  نخست  درجه  در  خارجی  همکاری های  دارد. 
انجام  و  بهترین شیوه ها  به اشتراک گذاری  نسل چهارم،  فنی در صنعت  دانش 
گرفته  نظر  در  استانداردسازی  و  تست  بسترهای  زمینه  در  مشترک  اقدامات 
می شوند. مشارکت اتحادیه اینترنت صنعتی چین و کنسرسیوم اینترنت صنعتی 
سایر  با  چین  مشارکت  و  چهارم  نسل  صنعت  پلتفرم  زمینه  در  متحده  ایاالت 
نهادهای بین المللی نظیر اتحادیه بین المللی مخابرات مصداق این مسأله هستند. 

مشروِح  کاری  برنامه  در  کشورها  سایر  با  همکاری  موضوع  اگرچه 
»کارگروه ویژه اینترنت صنعتی چین برای سال 20191« مطرح نشده است، ولی 
چین  با  همکاری  به  خود  منافع  راستای  در  حوزه  دو  در  خارجی  دولت های 
مبادرت می ورزند: آنها کارشناسان چینی را به خارج از کشور اعزام می کنند، 
با این شرط که نسبت به حفظ اطالعات ملی و امنیت داده ها اهتمام ورزند و 
به طور فعاالنه در شرکت های اینترنت صنعتِی واجد شرایط خدمات الزم ارائه 
سرمایه  بازارهای  در  خود  سرمایه های  مستقیما  بتوانند  شرکت ها  این  تا  دهند 

خارجی را افزایش دهند«.

شرکت های  پلتفرم سازی  روند  تسهیل  در  آلمانی  مؤسسات  و  شرکت ها 
قالب  در  اساسا  چین  و  آلمان  بین  همکاری  می کنند.  ایفا  مهمی  نقش  چینی 

پروژه  های مشترک تحقیق و توسعه صورت می گیرد.

مؤسسه تحقیق و توسعه فعال در زمینه پلتفرم کاسموپِلَت متعلق به شرکت 
متعدد  تحقیقاتی  مؤسسات  با  قوی  روابط  برقراری  به  نسبت  ابتدا  از  هایر 

1. China’s Industrial Internet Special Working Group for 2019

در محیط نظارتی 
چین عمدتا 

راه حل های بومی در 
زمینه اقتصاد مبتنی بر 

پلتفرم دیجیتال  مورد 
حمایت قرار دارند.
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آلمان- صدراعظم  بازدید  طول  در  توافق نامه ای   امضای  از  پس  کرده است.  اقدام  آلمان 
آنگال مرکل1-از چین، شرکت زیمنس آلمان از توسعه پلتفرم ایندیکس متعلق به شرکت 

کاسی کلود حمایت کرده است و از همان ابتدا مشارکت قوی با این شرکت داشته است.

و شرکت فستو۳ در پروژه  با دانشگاه صنعتی دارمشتات2  به عالوه، شرکت کاسی کلود 
پژوهشی کامپوس۴ همکاری دارد. در این پروژه به بررسی این موضوع پرداخته می شود که 
کارمندان در رده بندی و سطوح مختلف در آلمان و چین برای اینکه بتوانند به تجزیه وتحلیل 
چه  به  بپردازند  صنعت  چهارم  نسل  فناوری های  با  مرتبط  تولید  فرآیندهای  بهینه سازی  و 
توانمندی هایی نیاز دارند. مؤسسه اقتصاد و فناوری ابزار دقیق )ITEI(۵ نیز از طرف چین در 

این پروژه مشارکت دارد.

چین  هوافضای  صنایع  و  علوم  مجموعه  توسط  حاصله  پیشرفت های  پرتو  در  به ویژه، 
اینترنت صنعتی و تولید ابری، امکان تقویت توانمندی های چین در زمینه توسعه  در زمینه 
در  است که  میسر شده است. گفتنی  غیرمستقیم  به طور  هر چند  پیشرفته  سیستم  سالح های 
حال حاضر مسئولیت مدیریت  سالح ها و اطالعات مربوط به تدارک تجهیزات توسط ارتش 
به شرکت کاسی کلود محول شده است و خوِد مجموعه   6)PLA( آزادی بخش خلق چین 
علوم و صنایع هوافضای چین نیز مسئولیت برون سپاری قراردادهای حوزه دفاع و تجاری و 
مدیریت  زنجیره تأمین خود را به این شرکت واگذار کرده است. در صنعت دفاعی چین، 

مدل های کسب وکار پلتفرم به عنوان محرکی کلیدی برای نوسازی صنعت تلقی می شوند.

به طور کلی، همتایان چینی همکاری خود با نقش آفرینان آلمانی را به روش های کاربردی 
شرح می دهند: به عنوان مثال، شرکت ایکس سی ام جی که به عنوان یک شرکت دولتی در 
زمینه تولید ماشین آالت سنگین فعالیت دارد و در صنعت ماشین آالت ساخت وساز جهان 
ارزشمند  بسیار  را  با شرکت آلمانی اس ای پی  قرار دارد، مشارکت خود  پنجم  در جایگاه 
1. Angela Merkel 
2. TU Darmstadt  
3. Festo Didactic SE
4. CaMPuS
5. Instrumentation Technology and Economy Institute 
6. People’s Liberation Army
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راهبرد  پروژه  در  اس ای پی  موفق شرکت  تجربه  از  بهره گیری  با  »ما  می داند: 
با صنعت نسل چهارم1، تمایل داریم که که روند  فناوری های پیشرفته مرتبط 
جهانی سازی شرکت خود را براساس طرح »ساخت چین 202۵« تقویت کنیم 

و به رقابت پذیری پایدار خود در بازار جهانی ادامه دهیم«.

در سال 201۵ یعنی مدت کوتاهی پس از اینکه شرکت ایکس سی ام جی 
به فعالیت کرده  پلتفرم ایکس.آر.ای.اِی شروع  واقع در شهر سوجو در زمینه 
بود، این شرکت توافق نامه ای را جهت مشارکت با شرکت اس ای پی با هدف 
حمایت از تولید هوشمند و مدیریت محصوالت خود در بازارهای جهانی امضا 
پلتفرم  هر  برای  آلمان که  مبنای صنعتی  از  بهره برداری  به منظور  کرد. سپس، 
صنعتی دیجیتال ضروری است، شرکت تابعه ای به نام ایکس سی ام جی یوروپ2 
در شهر کرفلد آلمان تأسیس کرد که کامال متعلق به خودش است. همچنین، 
مرکز تحقیقاتی ایکس سی ام جی به دنبال بهینه سازی و توسعه سیستم های انتقال 
جدید ماشین آالت خود است. بدین منظور، شرکت ایکس سی ام جی واقع در 
استان جیانگ سو، تعداد زیادی نیروی کار را به طور نظام مند استخدام می کند 
که آن ها را براساس آگهی های استخدامی در وب سایت خود ارزیابی می کند.

جذب  به  موفق  نیز  چینی  پلتفرم  ارائه دهندگان  که  است  ذکر  به  الزم 
تأمین کننده(  طرف  نهایِی  )کاربران  مشتری  به عنوان  آلمانی  تولیدکنندگان 
ابتدا در صنعت خودروسازی محقق شده است که بیشترین  شده اند. این روند 
برای  دیجیتال  پلتفرم های  ارائه دهندگان  دارد.  چین  بازار  به  را  وابستگی 
رانندگی خودکار )به عنوان مثال، پلتفرم آپولو متعلق به شرکت بَیدو، راه حل 
شرکت  به  متعلق   OceanConnect به  موسوم  اینترنت  به  متصل  وسایل نقلیه 
هواوی و ونوس کلود۳ متعلق به شرکت چیمینگ۴( موفق به جذب شرکت های 

1. Industry 4.0 high-tech strategy project 
2. XCMG Europe
3. Venus Cloud 
4. QiMing

ارائه دهندگان پلتفرم 
چینی موفق به جذب 

تولیدکنندگان 
آلمانی به عنوان 
مشتری شده اند. 
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خودروسازی عمده آلمانی از فولکس واگن تا بی ام دبلیو و دایملر شده اند.

به نظر می رسد که ارائه دهندگان پلتفرم آلمانی جهت عرضه خدمات خود به مشتریان 
چینی از فرصت های بسیار کمتری برخوردارند. شرکت های بوش و اس ای پی به منظور ارائه 
خدمات خود در کشور چین، توافق نامه های متعددی با ارائه دهندگان فضای ابری چین امضا 
کرده اند. این توافق نامه ها ظاهرا تحت تأثیر نیازهای چین در زمینه فناوری به ویژه در حوزه 
نرم افزار به عنوان سرویس و پلتفرم به عنوان سرویس-و نه تحت تأثیر گشودگی فزاینده در 
اکوسیستم های پلتفرم دیجیتال چین-منعقد شده اند. شرکت های آلمانی و سایر شرکت های 
خارجی بیشتر احتمال دارد که به عنوان تأمین کنندگان قطعات پشته اینترنت اشیاء و یا به عنوان 

ارائه دهندگان خدمات تکمیلی مشارکت کنند.

به عالوه، شرکت های خارجی در زمینه تحوالت صورت گرفته در ارتباط با قوانین مؤثر 
بر اکوسیستم های پلتفرم دیجیتال چین قدرت نفوذ کمی دارند. به عنوان مثال با وجود آن که 
شرکت های خارجی در سال 2016 به عضویت کمیته فنی استانداردسازی امنیت اطالعات 
فنی1 درآمده اند که مسئولیت تدوین استانداردهای امنیت اطالعات و حفاظت از داده های 
ملی را برعهده دارد، ولی این شرکت ها همچنان قدرت نفوذ محدودی دارند. به بیان دقیق تر، 
می توانند  در صورتی  تنها  خارجی  اعضای  که  داشته اند  اظهار  خارجی  نمایندگان صنعتی 
درواقع،  نکنند.  ایجاد  کلی  کار  دستور  در  جدی  موانع  که  شوند  ملحق  مذکور  کمیته  به 
وظیفه  کمیته  این  خارجی،  شرکت های  اظهارنظرات  از  ناشی  مغایرات  کاهش  به منظور 
صدور استانداردها را به یکی از کارگروه ها محول کرده است تا بدون مشارکت شرکت  های 
خارجی به ایفای نقش در این زمینه بپردازد. البته شرکت های خارجی در چارچوب اتحادیه 
انجمن ها  به  مربوط  استانداردهای  زمینه  در  با شرکت های چینی  می توانند  اینترنت صنعتی 
چین،  استانداردسازی  سیستم  در  که  است  ذکر  شایان  باشند.  داشته  تعامل  شرکت ها  و 
استانداردهای مربوط به انجمن ها و شرکت ها متمایز از استانداردهای صادره توسط دولت 
در نظر گرفته می شوند. با این حال، فقط تعداد معدودی از مالکین پلتفرم های خارجی که 

نفوذ زیادی دارند، در کارگروه های اتحادیه از جایگاه رسمی برخوردارند.

1. National Information Security Standardization Technical Committee 
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برای  تهدید  به منزله  داده ها  به  مربوط  مقررات  و  سایبری  امنیت   ۲-۷
مشارکت کنندگان خارجی به شمار می آید

بر  مبتنی  اقتصاد  یک  ایجاد  بر  مبنی  هدف  به  مستقیم  به طور  چین  رسمی  بیانه های  در 
پلتفرم چینی اشاره  نشده است. با این حال، در محیط نظارتی چین به وضوح راه حل های بومی 
مورد حمایت قرار دارند. پکن، امنیت اطالعات را با امنیت ملی و اهداف مربوط به سیاست 
صنعتی تلفیق می کند و چشمگیرتر از همه، مواردی است که در برنامه »ساخت چین 202۵« 
و سایر برنامه های سیاستی مرتبط مورد تأکید قرار دارند. اینترنت صنعتی می تواند به چین 
کمک کند تا به اهداف خود مبنی بر کسب جایگاه رهبری جهان در زمینه فناوری و کاهش 

وابستگی به ورودی های خارجی جامه عمل بپوشاند.

مشتری  و  مشتری  به  بنگاه  حوزه های  در  چینی  دیجیتال  پلتفرم های  روزافزون  ظهور 
محقق  دیجیتال سازی  از  دولت  حمایتی  سیستم  و  خالق  کارآفرینان  پرتو  در  مشتری  به 
شده است. با توجه به تمایل حزب کمونیست چین به اِعمال سانسور و کنترل اتصال اینترنت، 
ارائه دهندگان پلتفرم چینی مانند علی بابا در برابر رقابت خارجی در بازارهای داخلی مصون 
هستند. تأثیر محدودیت های موجود در دسترسی به بازار فراتر از تجارت الکترونیک می باشد.

رایانش ابری نمونه بارزی است. کسب وکارهای اروپایی درباره محدودیت های موجود 
سرویس  به عنوان  زیرساخت  بخش های  در  چین  ابری  رایانش  بازاِر  به  دسترسی  زمینه  در 
چین،  دولت  اگرچه  کرده اند.  نگرانی  اظهار  پیش  مدت ها  از  سرویس  به عنوان  پلتفرم  و 
به خارج از کشور بروند، ولی مقرراتی را اعمال  شرکت های چینی را تشویق می کند که 
کرده است که ارائه دهندگان خدمات ابری خارجی را ملزم می کند تا به اقدامات مشترک 
روی آورند و مجوز فناوری خود را به یک شریک محلی جهت عرضه در بازار واگذار 
ارائه دهندگان  و  بوده  مربوطه محروم  مزایای  از  بدین ترتیب، شرکت های خارجی  و  کنند 
چینی بر این بخش سیطره پیدا می کنند. به عنوان مثال، شرکت علی بابا توانسته است ۴۳ درصد 
از بازار عمومی زیرساخت به عنوان سرویس را در نیمه اول سال 2018 از آِن خود کند و 
این در حالی است که وب سرویس های آمازون )AWS(1 که ازجمله پلتفرم های برتر در بین 
1. Amazon Web Services 
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نقش آفرینان خارجی محسوب می شوند، فقط 6/9 درصد از این بازار را به خود 
اختصاص داده اند.

همه این موارد دال بر این واقعیت این هستند که همزمان با گسترش اقتصاد 
سختگیرانه ای  نظارتی  محیط  صنعتی،  حوزه های  در  دیجیتال  پلتفرم  بر  مبتنی 
به ویژه برای شرکت های خارجی ایجاد شده است. فرض بر این است که امنیت 
اطالعات و شبکه، حریم خصوصی داده ها و مقررات مربوط به جریان فرامرزی 
داخلی  بازار  در  چین  اینترنت صنعتی  پلتفرم های  روند  تسهیل  موجب  داده ها 

آن ها می شوند.

زمینه  در  چندسطحی  حفاظتی  »مقررات  پیش نویس  که  است  ذکر  شایان 
برای  ژوئن 2018  در   1)MPS( امنیت عمومی  وزارت  توسط  سایبری«  امنیت 
اعالم نظر عمومی منتشر شد. این نخستین سطح از چارچوبی است که در برخی 
می شود.  نامیده   2)MLPS2.0( چندسطحی  حفاظت  طرح  تحت عنوان  موارد 
قرار گرفته است،  تأکید  مورد   2017۳ سایبری  قانون حفاظت  در  همانطور که 
از زیرساخت اطالعاتی حیاتی )CII(۴ تأکید  بر حفاظت  نیز  در سیستم جدید 
و  یافته است  گسترش  چندسطحی  حفاظت  طرح  اصلی  دامنه  شده است، 
اینترنت اشیاء مورد  ابری و  فناوری های نوظهوری مانند کالن داده ها، رایانش 
توجه قرار گرفته اند )ماده ۳۴(. عالوه بر استانداردهایی که بین سال های 2018 و 
2019 منتشر شده اند و مقرر شده است که در اول دسامبر همزمان با اجرایی شدن 
نسخه کامل طرح حفاظت چندسطحی، به مرحله اجرا درآیند، سه پیش نویس 
استاندارد دیگر نیز در ماه می 2019 منتشر شده اند. گفتنی است که سیستم های 

کنترل صنعتی نیز در چارچوب مربوطه در نظر گرفته شده اند. 

که  شد  معرفی   2007 سال  در  بار  نخستین  چندسطحی  حفاظت  طرح 

1. Ministry of Public Security
2. Multi-Level Protection Scheme
3. 2017 Cybersecurity Law
4. Critical information infrastructure

همه این موارد دال 
بر این واقعیت این 

هستند که محیط 
نظارتی سختگیرانه ای 

در اقتصاد مبتنی 
بر پلتفرم دیجیتال 

به ویژه برای 
شرکت های خارجی 

ایجاد می شود.
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چارچوبی برای حفاظت از امنیت اطالعات است که محصوالت و خدمات مرتبط با فناوری 
اطالعات و ارتباطات را براساس پیامدهای بالقوه ناشی از آسیب دیدگی سیستم های اطالعات 
رتبه بندی می کند. به نظر می رسد که پلتفرم های صنعتی احتماالً در پایین تر از سطح ۳ و یا 
باالتر از آن قرار گیرند و این بدان معناست که امنیت ملی می تواند در معرض خطر قرار 
بنابراین، شرکت ها ملزم می شوند که فرآیندهای پیچیده ی پایش نظارتی، تست و  گیرد و 

صدور گواهینامه را متحمل شوند.

به نظر می رسد که الزامات پیشین مبنی بر استفاده از مالکیت فکری چین در سیستم های 
فناوری اطالعات سطح ۳ و در قطعات کلیدی سخت افزاری توسط قانونگذاران چینی کنار 
گذاشته  شده اند. با این حال، تردیدهای قانونی و عدم شفافیت پیرامون روند اجرایی مشهود 
است و شرکت های خارجی ممکن است ملزم شوند که مالکیت فکری حساس و کدهای 

منبع را به عنوان بخشی از فرآیندهای بررسی امنیت سایبری افشا کنند. 

تعبیر  بومی  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  به عنوان  )که  قابل کنترل«  و  »امن  فناوری 
می شود( به این علت در اسناد رسمی پکن مورد تأکید قرار گرفته است که بر ارائه دهندگان 
خارجی در بازار اینترنت صنعتی تأثیر چشمگیری دارد. این عبارت به عنوان مفهومی متداول 
در مباحث مربوط به امنیت و سالمت سیستم های کنترل صنعتی در میان کارشناسان چین 
رایج است. بسیاری از کارشناسان استدالل می کنند که این مشکالت را تنها می توان با توسعه 

فناوری های محورِی »بومی و قابل کنترل« حل کرد.

نظام نوظهور حفاظت از داده ها در چین باعث ایجاد موانع بالقوه بیشتری برای مشارکت 
انتقال  با  ارتباط  در  شده است.  دیجیتال  پلتفرم  بر  مبتنی  اقتصاد  صنعتِی  حوزه  در  خارجی 
 )CII( حیاتی2  اطالعاتی  زیرساخت  اپراتورهای  توسط  که  مهم1«-  »داده های  برون مرزی 
تعریف مبهمی از آن ها ارائه شده است- محدودیت هایی مطابق قانون امنیت سایبری )ماده 
قانونی  تأیید مراجع  با  استثنایی و  تنها در شرایط  این داده ها  انتقال  اعمال شده است و   )۳7
میسر می باشد. البته پس از آن که ایاالت متحده شکایتی را به سازمان تجارت جهانی تسلیم 

1. Important data 
2. Critical information infrastructure 
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کرد، روند اجرایی متوقف شد. با این حال، اصال واضح نیست که چگونه طرح 
 2019 می  ماه  در  داده ها1«  امنیت  اجرایی  »اقدامات  عنوان  تحت  که  اولیه ای 
منتشر شد با طرح غیرالزام آوری که قبال در تاریخ 2017 منتشر شده بود، ارتباط 

پیدا می کند.

در حال حاضر، داده های مربوط به کسب وکار و تولیِد اپراتورهای شبکه 
»دستورالعمل های  حال،  این  با  نمی شوند.  طبقه بندی  مهم«  »داده های  به عنوان 
مربوط به ارزیابی امنیت انتقال برون مرزی داده ها )2017(2« حاوی ضمیمه بسیار 
»اسرار  که  هرچند  که  است  با صنعت  مرتبط  مهِم  داده های  زمینه  در  جامعی 
دولتی« را دربرنمی گیرد، ولی با »امنیت ملی، توسعه اقتصادی و منافع عمومی« 

ارتباط نزدیکی دارد.

چنانچه دولت جمهوری خلق چین این دستورالعمل ها را در قالب مقررات 
پلتفرم  به داده های صنعتی در سیستم های  امکان دسترسی  نگیرد،  به کار  عینی 
در  ترتیب،  به همین  می شود.  محدود  خارجی  مشارکت کنندگان  برای  چین 
صورتی که چین بتواند در زمینه قطعات کلیدی اینترنت اشیاء به میزان بیشتری 
به خودکفایی برسد، پکن می تواند دسترسی انتخابِی شرکت های خارجی را به 

بهانه امنیت ملی به احراز شرایط خاصی منوط سازد. 

1. Data security Administration Measures 
2. the 2017 “Guidelines for Data Cross-Border Transfer Security Assessment”

نظام نوظهور حفاظت 
از داده ها در چین 
باعث ایجاد موانع 

بالقوه بیشتری برای 
مشارکت خارجی 

شده است
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۸. پیشرفت های چین در زمینه پلتفرم های صنعتی دیجیتال: پیامدهای 
موجود برای آلمان

پیشرفت سریع چین در حوزه پلتفرم های صنعتی دیجیتال، توجه نقش آفرینان سیاسی و 
شرکت های آلمانی در سطوح گوناگون را به خود جلب کرده است. آلمان-و همچنین سایر 
کشورهای اروپایی و خارجی- باید به ویژگی های کلیدی تحوالت مرتبط با سیاست ها و 
شرکت های چین در این بخش حیاتی اقتصاد، نگاه عمیق تری داشته باشند. همچنین به منظور 
جهانی،  فناورانه  و  اقتصادی  متغیر  سرعت  به  محیط  در  موجود  فرصت های  از  بهره گیری 

آلمان نیز نباید در کاهش تهدیدات بالقوه درنگ کند:

1. کسب آگاهی از نقاط قوت چین در زمینه اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال 
پروژه های  از  فراتر  را  قدم  باید  چین  نوآوری  کلی  ظرفیت  کامل  شناخت  به منظور 
مبتنی  اقتصاد  کلی  تأثیر  از  واقع بینانه  ارزیابی  درواقع،  نهاد.  دریایی1«  »فانوس 
ویژگی های  زمینه  در  بیشتر  تحقیقات  انجام  دیجیتال چین مستلزم  پلتفرم  بر 

منطقه ای و مراحل توسعه است. 
نقش آفرینان آلمانی  باید نسبت به عواملی که رویکرد منحصر به فرد چین در زمینه 
اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال را شکل می دهند، شناخت بیشتری کسب کنند. آنها 
باید درک بهتری از روند تکامل منحصر به فرد پلتفرم های صنعتی فرابخشی 
و مختِص منطقه و همچنین تأثیرات شبکه ورای کارخانجات هوشمند داشته 

باشند.
در  چین  سرمایه گذاری  که  باشند  واقف  مسأله  این  به  باید  آلمانی  نقش آفرینان 
این بخش  در  پیشرفت سریع  برای  نسل چهارم،  اساسی در صنعت  زمینه زیرساخت 
فراگیر ظرفیت های  نشان می دهد که حضور  تجربه چین  است.  سرنوشت ساز 
بر  مبتنی  اقتصاد  پنجم الزمه توسعه موفقیت آمیز  نسل  اتصال  و  مرکز داده ها 

پلتفرم دیجیتال است.

1. Lighthouse projects
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۲. مشارکت مشروط با چین در راستای حفظ منافع آلمان
اشیاء صنعتی و خدمات هنوز هم کامال  اینترنت  پشته  چین در زمینه قطعات 
وابسته به کشورهای خارجی است. درنتیجه، نقش آفرینان آلمانی این فرصت را در 
اختیار دارند تا شفافیت بیشتر و دسترسی بیشتری را تقاضا کنند و قطعاتی که چین به 

آنها وابستگی دارد را با قیمت باالتری عرضه کنند. 
حفظ  سطح باالی همکاری در زمینه صنعت نسل چهارم به نفع آلمان است. 
که  کند  حاصل  اطمینان  باید  آلمان  همکاری،  جدید  چارچوب  درباره  مذاکره  در 
منظور،  این  برای  دارند.  قرار  بیشتری  توجه  مورد  کشور  این  صنعتی  اولویت های 
دولت آلمان باید فعالیت های پژوهشی خود را با دقت بیشتری هماهنگ  کند و قوانین 

منسجمی را در ارتباط با همکاری با چین تدوین کند. 
این اولویت باید در نظر گرفته شود که پروژه های پژوهشی مشترک در زمینه 
نه فقط در کشور چین  بیشتر در کشور آلمان و  پلتفرم های صنعتی دیجیتال 
در سایر  پلتفرم های خود  بر گسترش  مبنی  اهداف چین  راستا،  این  در  اجرا شوند. 

بازارها باید محقق شوند. 
فناوری  استانداردهای  تعیین  زمینه  در  خود  مطلوب  جایگاه  حفظ  به منظور 
اطالعات، آلمان باید بر تحقیقات مربوط به استانداردسازی و همچنین اقدامات 
مبنی بر استانداردسازی صنعت محور تأکید بیشتری داشته باشد. این امر مستلزم 
نهادهای  در  بهتری  تصمیمات  بتوانند  تا  است  انسانی  منابع  زمینه  در  سرمایه گذاری 

بین المللی استانداردسازی اتخاذ کنند.
۳. کاهش ریسک های مرتبط با پلتفرم های صنعتی دیجیتاِل ساخت چین

با وجود استقبال چین از همکاری با آلمان، ولی اقدامات این کشور مبنی بر 
دستیابی به خودکفایی در هر الیه ای از اینترنت صنعتی، چالش های متعددی 
شرایط  احراز  به  منوط  مشترک  باید  تحقیقات  دربردارد.  آلمانی  شرکای  برای 
در  کلیدی  اولویت  یک  به عنوان  باید  فکری  مالکیت  از  حفاظت  و  باشند  خاصی 

چارچوب های همکاری در نظر گرفته شود.
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و  نظارتی  محیط  در  ابهام  وجود  دلیل  به  سایبری  امنیت  به  مربوط  مقررات 
برای  ریسک  بزرگ ترین  داده ها،  به اشتراک گذاری  درباره  جدید  الزامات 
شرکای خارجی محسوب می شوند. ارزیابی ریسک توسط مقامات چینی باید به 
یا این که مقررات مربوطه به صورت جدی تر  صورت اختیاری در نظر گرفته شود و 

اعمال شود.
رخ  سیاسی  شدت  به  محیط  یک  در  چین،  در  صنعتی  اشیاء  اینترنت  توسعه 
و  سیاسی  ریسک های  چینی،  شرکای  با  همکاری  به منظور  بنابراین  می دهد. 

آسیب پذیری های بالقوه باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرند.
باشند.  داشته  دوگانه ای  اهداف  می توانند  صنعتی  اشیاء  اینترنت  پلتفرم های 
چنانچه پلتفرم های اینترنت اشیاء صنعتی ارائه شده توسط نقش آفرینان آلمانی به منظور 
توسعه فناوری های نظارتی و دفاعی در چین به کار برده شوند، این امر به شهرت آلمان 

لطمه زیادی وارد خواهد کرد.
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مطالعه موردی ۱: کاسموِپَلت متعلق به شرکت هایر

تمرکز بر سفارشی سازی انبوه

     برگه اطالعات 
لوازم  • و  الکترونیکی مصرفی  لوازم  تولیدکننده  )بزرگ ترین  هایر  به شرکت  متعلق 

خانگی در جهان( است؛
تحقیقاتی  • مؤسسه  و  تیانجین1  پیشرفته  تجهیزات  تحقیقاتی  مؤسسه  همکاری  با 

لجستیک فرانهوفر آلمان2 )پروژه InFa-CTS ،BMBF( طراحی شده است؛
از سال 201۵ راه اندازی شده است؛  •
درآمد شرکت مادر در سال 2019 برابر با 202 میلیارد یوان بوده است؛  •
• www.cosmoplat.com 

مشخصات اصلی

کاسموپِلَت پلتفرمی است که از بخش های صنعتی متعدد-با تأکید بر تولید لوازم خانگی 
داخلی-حمایت می کند. این پلتفرم، هفت پلتفرم فرعی منطقه ای را در چین )به عنوان مثال 
در شانگهای، تیانجین، شیان و در استان های شاندونگ و جیانگ سو( ارائه می کند. محصول 
شاخص این پلتفرم بر روی سفارشی سازی انبوه )متناسب سازی فناوری از قبل به طوری  که 
با نیازهای هر کاربِر جداگانه سازگار باشد( متمرکز است و از داده های مصرف کننده برای 
بهبود فرآیندهای تولید استفاده می کند. پلتفرم مزبور از نوع منبع باز نیست، ولی یک مدل 
مشارکتی را دنبال می کند و به بیان دقیق تر، از توسعه دهندگان شخص ثالث دعوت می شود 

تا از توسعه بیشتر خدمات حمایت کنند. 

کاربران و انواع مشارکت

در سال 2019، این پلتفرم در 12 گروه از صنایع ازجمله صنایع سرامیک، کشاورزی، 
شیمیایی  مواد  و  حمل ونقل  ساخت وساز،  منسوجات،  الکترونیک،  تفریحی،  نقلیه  وسایل 

1. Tianjin Research Institute for Advanced Equipment
2. German Fraunhofer Logistics Research Institute
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ارائه شده است. به طور کلی، پلتفرم مذکور جهت استفاده در بخش های تولیدمحور طراحی 
شده است و در راستای تحقق سفارشی سازی انبوه، بیش از ۳۵,000 شرکت و ۳20 میلیون 

کاربر نهایی یا مصرف کننده را در یک اکوسیستم به هم مرتبط می سازد. 

خدمات ارزش آفرینی و انواع آن 

در  را  روزافزون  با کارآیی  و  راه حل های صنعتی سفارشی  و  اپلیکیشن ها  کاسموپِلَت، 
ارتباط با نرم افزار به عنوان سرویس، پلت فرم به عنوان سرویس، زیرساخت به عنوان سرویس 
 1)KPIs( و الیه لبه ای عرضه می کند. به عبارتی، کاسموپِلَت شاخص های کلیدی عملکرد
مرتبط با کسب وکار که از پیش تعریف شده اند، خدمات ابری و تجزیه وتحلیل کالن داده های 
مبتنی بر هوش مصنوعی و همچنین تجهیزات هوشمند را عرضه می کند. فهرست شرکایی 
که در زمینه دانش فنی به پلتفرم کمک می کنند شامل نقش آفرینان خارجی و داخلی نظیر 
اس ای پی، بوش سرویسEhlebracht AG ،2 و همچنین شرکت های علی بابا، هواوی، چاینا 

تلکام و بائواستیل می باشند.

همکاری های بین المللی

محصوالت کلیدی کاسموپِلَت هنوز بر چین متمرکز هستند. با این حال، این شرکت در 
بین متخصصین سراسر جهان شهرت یافته است و به عنوان یکی از به اصطالح »فانوس های 
نامیده شده است.  دریایی تولید۳« در گزارش مجمع جهانی اقتصاد/مکنزی۴ در سال 2019 
و  جنرال الکتریک6  خانگی  لوازم  بخش  پیکل۵،  و  فیشر  سهام  اکتساب  با  مزبور  شرکت 
توانسته است  فیلیپین  و  اندونزی  در  در  واقع  تأسیسات  از  برخی  همچنین  و  کندی7  گروه 
حضور مؤثرتری در سطح جهان داشته باشد. مؤسسه تحقیق و توسعه فعال در زمینه پلتفرم 
کاسموپِلَت نسبت به برقراری روابط قوی با مؤسسات تحقیقاتی متعدد آلمانی مانند پایگاه 
1. Key Performance Indicators
2. Bosch Service
3. “the lighthouses of manufacturing”
4. World Economic Forum/McKinsey
5. Fisher & Pakel
6. GE
7. Candy group
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مزبور در زمینه  اقدام کرده است. شرکت  دانشگاه آخن1  نسل چهارم در  آموزشی صنعت 
تولید هوشمند نقش مهمی  انبوه و  به مدل های سفارشی سازی  استانداردهای مربوط  تعیین 
ایفا می کند. این مؤسسه در زمینه تدوین 29 استاندارد ملی و بین المللی مشارکت داشته است 
بین المللی  الکترونیک، کمیسیون  بین المللی مانند مؤسسه مهندسان برق و  با سازمان های  و 

الکتروتکنیک و سازمان بین المللی استانداردسازی همکاری می کند.

1. Industry 4.0 Training Base at Aachen University
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مطالعه موردی ۲: فوژیون پالنت متعلق به شرکت هواوی۱

تمرکز بر تجربه ابری و منبع باز 

برگه اطالعات
متعلق به بخش تجهیزات مخابراتی شرکت هواوی است؛  •
هواوی کلود و پلتفرم های اتصال صنعتی را با هم ترکیب می کند؛ •
در سال 201۵ بنا نهاده شده است؛  •
درآمد شرکت مادر برابر با 71۵ میلیارد یوان است؛ و •
• www.huaweicloud.com/solution/fusionplant/

مشخصات اصلی

اگرچه خدمات کلی هواوی در زمینه اینترنت اشیاء در حال حاضر توسط تعداد قابل توجهی از 
مصرف کنندگان در حوزه حمل ونقل، ساخت وساز و برنامه های خدمات عمومی استفاده می شود، 
اشیاء صنعتی است که تسهیالت الزم در بخش های  اینترنت  پلتفرم  ولی فوژیون پالنت یک 
تولیدمحور چین را فراهم می کند. هواوی همچنین با نقش آفرینان بخش دولتی در زمینه ایجاد 

پلتفرم های اینترنت صنعتی منطقه ای )به عنوان مثال، در گوانگدانگ( مشارکت می کند. 

کاربران و انواع مشارکت

فوژیون پالنت در صنایع عمودی ازجمله تولید، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و محصوالت 
راهبردی  تحوالت  از  فوژیون پالنت  الکترونیک،  بخش  در  می دهد.  ارائه  خدمات  صنعتی 
حوزه های  الکتریک-در  مصرفی-چانگ  خونگ  الکترونیکی  لوازم  ارائه دهنده  شرکت  در 
زیرساخت به عنوان سرویس، پلتفرم به عنوان سرویس، اینترنت اشیاء و سایر حوزه ها حمایت 
می کند. این پلتفرم، یک معماری اینترنت اشیاء را به شرکت برق دولتی چین معرفی کرده است. 
شرکت هواوی یک سیستم عملیاتی منبع باز را ساخته است که ابزارهایی را  که با سرورهایی 
اخیر،  بررسی  مطابق  باشند.  تراشه کونپنگ طراحی شده اند، سازگار  ازطریق سری های  که 
اپلیکیشن های پیش ساخته فوژیون پالنت و  با رقبای خود در زمینه  شرکت مزبور در مقایسه 
1. Huawei Cloud’s FushionPlant
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یکپارچه سازی آن ها با اپلیکیشن های شخص ثالث همچنان با محدودیت مواجه است.

خدمات ارزش آفرینی و انواع آن

فوژیون پالنت در زمینه ارائه خدمات مبتنی بر فناوری های ابری مانند زیرساخت به عنوان 
سرویس و نرم افزار به عنوان سرویس و همچنین ارتقای قابلیت های هوشمند ابِر هواوی نظیر 
مدیریت کالن داده ها و پلتفرم توسعه هوش مصنوعی در قالب پلتفرم به عنوان سرویس فعالیت 
دارد. فوژیون پالنت با تلفیق فناوری ها و خدمات هواوی و نرم افزارهای پالگین شخص ثالث 
و محصوالت عرضه شده در بازار ابری هواوی توانسته است راه حل های قابل تنظیم ارائه دهد. 
هواوی اعالم کرده است که مبلغ ۴۳6 میلیون دالر ظرف پنج سال آینده در زمینه ایجاد یک 
اکوسیستم رایانش پیرامون تراشه های سرور مبتنی بر معماری آرم1 خود سرمایه گذاری خواهد 

کرد تا بتواند سیستم های سرور خود را در صنایع داخلی با استحکام بیشتری برقرار سازد.

همکاری های بین المللی

مشارکت با سایر پلتفرم های جهانی به عنوان یک راهبرد توسعه در شرکت هواوی محسوب 
می شود. فوژیون پالنت با شرکت های خارجی مانند اِی بی بی2، اس ای پی و بوش مشارکت 
دارد. به عنوان مثال، شرکت بوش با شرکت هواوی در زمینه راه اندازی مجموعه نرم افزارهای 
اینترنت اشیاء خود در فضای ابری هواوی همکاری دارد تا بتواند فعالیت های موردنیاز برای 
اتصال دستگاه ها، کاربران و کسب وکارها را انجام دهد. سایر مشارکت ها شامل مشارکت 
انسیس۴ می باشد.  نام داسو سیستمز۳ و شرکت آمریکایی  به  فرانسوی  نرم افزاری  با شرکت 
عالوه بر این ها، شرکت هواوی در نهادهای استانداردسازی مانند کنسرسیوم اینترنت صنعتی، 
کنسرسیوم رایانش لبه ای۵، مؤسسه استانداردهای مخابراتی اروپا6 و اتحادیه صنایع متصل و 

اتوماسیون نسل پنجم )5G-ACIA(7 فعالیت قابل توجهی دارد.
1. ARM-based server chips
2. ABB
3. Dassault Systèmes
4. ANSYS
5. Edge Consortium
6. European Telecommunications Standards Institute
7. 5G Alliance for Connected Industries and Automation
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مطالعه موردی ۳: روت کلود۱

تمرکز بر مشارکت در زمینه ایجاد اکوسیستم 

برگه اطالعات
توسط شرکت صنایع سنگیِن َسنی توسعه یافته است؛ •
بر مدیریت ارتباطات دستگاه ها و اینترنت دستگاه ها متمرکز است؛ •
از سال 2016 راه اندازی شده است؛  •
• http://en.rootcloud.com/

مشخصات اصلی

در  را  اشیاء صنعتی  اینترنت  پلتفرم  است که  فروشندگانی  نخستین  از  یکی  روت کلود 
چین عرضه کرده است. روت کلود دو نوع پلتفرم عرضه می کند که یکی از آن ها در زمینه 
انبارش  با  مدیریت ارتباطات دستگاه ها )MRM(2 کاربرد دارد که امکان اتصال دستگاه ها 
ابری داده ها و تجزیه وتحلیل داده ها را فراهم می آورد و پلتفرم دیگر نیز در زمینه اینترنت 
برای  مدیریت طول عمر ۳60 درجه ای  امکان  دارد که  )IOM(۳ کاربرد  پلتفرم دستگاه ها 

تجهیزات را فراهم می آورد. 

کاربران و انواع مشارکت

اتصال  امکان  مشتری  و  شریک   200 حدود  از  برخورداری  با  روت کلود  باز  پلتفرم 
قالب گیری  ریخته گری،  ازجمله  حوزه   61 از  بیش  در  را  صنعتی  تجهیزات   ۵60,000
عالوه  آورده است.  فراهم  دیزلی  موتورهای  تولید  و  نساجی  ماشینی،  ابزار  تولید  تزریقی، 
بر آن، روت کلود در ساخت 1۴ پلتفرم ابری عمودِی مختِص صنعت مشارکت  داشته است. 
روت کلود دارای شعبه های متعددی در مناطق مختلف چین شامل سوجو، شیان، گوانگژو، 

پکن، شانگهای و چانگشا می باشد. 

1. Rootcloud
2. Machine relationship management
3. Internet of Machines platform
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خدمات ارزش آفرینی و انواع آن

و  سخت افزاری  سیستم های  در  کاربردی  برنامه نویسی  رابط  فروشندگان  با  روت کلود 
نرم افزاری و یکپارچه کنندگان سیستم ها مشارکت دارد. زیرساخت به عنوان سرویس متعلق 
به روت کلود براساس تنسنت کلود طراحی شده است. روت کلود سعی دارد طیف گسترده ای 
از ویژگی های پلتفرم به عنوان سرویس را در بخش های صنعتی متعدد ازقبیل تجهیزات تولید، 
انرژی، منسوجات و تجهیزات ساخت وساز ارائه کند. این پلتفرم با دستگاه ها و سیستم های 
متعدد ادغام می شود و بدین ترتیب، داده ها را براساس یک رویکرد دیداری طرح ریزی می کند.

همکاری های بین المللی

با  و  اشیاء صنعتی جهانی شده است  اینترنت  اکوسیستم  ایجاد یک  به  موفق  روت کلود 
شرکای بین المللی همکاری دارد. وب سرویس های آمازون، تلنر1، آرم2 و هانیول۳ ازجمله 
اشیاء  اینترنت  پلتفرم  این شرکت در سال 2018 یک  به شمار می آیند.  شرکای روت کلود 
صنعتی را در خارج از کشور راه اندازی کرده است. شرکت سازنده ماشین آالت چینی به نام 
پوتزمایستر۴ یکی از مشتریان کلیدی روت کلود در آلمان به شمار می آید. براساس اطالعات 
ارائه شده در وب سایت روت کلود، این شرکت به شرکت های خارجی واقع در هند، کنیا، 

آفریقای جنوبی، اندونزی و مکزیک نیز خدماتی ارائه داده است. 

1. Telenor
2. ARM
3. Honeywel 
4. Putzmeister
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مطالعه موردی ۴: کاسی کلود ایندیکس۱

تمرکز بر ارتقای صنایع سنتی

برگه اطالعات 
توسط شرکت دولتی علم و صنعت هوافضای چین تأسیس شده است؛ •
بر پلتفرم اینترنت اشیاء صنعتی همراه با قابلیت های مدیریت عملیات تولید متمرکز  •

است؛
از سال 201۵ راه اندازی شده است؛  •
درآمد شرکت مادر برابر با 2۵0 میلیارد یوان است؛  •
• http://www.indics.com/

مشخصات اصلی

کاسی کلود و پلتفرم صنعتی آن به نام ایندیکس از تجربیات غنی شرکت دولتی علم و 
بهره مند هستند.  با صنایع دفاعی  صنعت هوافضای چین در زمینه تولید و تجهیزات مرتبط 
خدمات ارائه شده توسط ایندیکس فراتر از ایجاد یک پلتفرم اینترنت اشیاء صنعتی بوده و 

عملیات تولید و مدیریت داده های محصول و برنامه ریزی منابع را نیز دربرمی گیرد.

کاربران و انواع مشارکت

در صنایع  و  در همه سطوح  را  تولید هوشمند خود  و  راه حل های خدمات  ایندیکس، 
مختلفی مانند هوافضا، فناوری اطالعات و ارتباطات، ماشین آالت صنعتی، خودرو، نیروگاه 
می دهد.  قرار  دولت  اختیار  در  هیدروالکتریک  و  روشنایی  مهندسی  پتروشیمی،  بادی، 
ایندیکس به منظور تسهیل روند ارتقای صنایع سنتی چین طراحی شده است و به دنبال تحقق 
هدف مذکور ازطریق ادغام عملیات آنالین و آفالین است. براساس اطالعات ارائه شده در 
وب سایت ایندیکس، بیش از 20,000 شرکت واقع در 212 کشور و مناطق مختلف ثبت نام 

کرده اند که ارزش معامالت آن ها برابر با 1/1 میلیارد دالر است.

1. CASICloud INDICS
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خدمات ارزش آفرینی و انواع آن

پلتفرم تولید ایندیکس کلود خدمات متعددی ازقبیل زیرساخت به عنوان سرویس، پلتفرم 
لبه ای، مدل های تجهیزاِت از پیش  به عنوان سرویس، نرم افزار به عنوان سرویس، تجهیزات 
پلتفرم،  این  ارائه می کند.  بر واقعیت مجازی را  بهینه سازی خط تولیِد مبتنی  تعریف شده و 
کیت ها و الگوهای جامع توسعه نرم افزار را برای توسعه اپلیکیشن های صنعتی ارائه می دهد. 
تا حدی ازطریق کلودفاندری1 راه اندازی می شود که  به عنوان سرویس عمومی آن  پلتفرم 
یک شرکت ارائه دهنده سرویس ابری در آمریکاست. گفتنی است که برخی از پروتکل های 

صنعتی مانند پروفی باس2، هارت۳ و کن باس۴ هنوز پشتیبانی نمی شوند.

همکاری های بین المللی

در سال 2019، کاسی کلود یک محیط چند زبانی )انگلیسی، آلمانی، روسی، اسپانیایی 
و فرانسوی( را برپا کرد تا یک نسخه بین المللی از ایندیکس را راه اندازی نماید. این شرکت 
دارای دفتری در آلمان است. شرکت مادر آن یعنی مجموعه علوم و صنایع هوافضای چین 
با شرکت ها و مؤسسات بین المللی بزرگی ازقبیل زیمنس، اس ای پی، بوش، دانشگاه صنعتی 
دارمشتات و دانشگاه آر.دبلیو.تی.اچ۵ در آخن همکاری دارد. از تابستان 2019، کاسی کلود 
دارمشتات  صنعتی  دانشگاه  توسط  شده  ارائه  سرورهای  در  را  خود  ظرفیت های  از  بخشی 
نصب کرده است تا یک بستر تست ایمن را برای شرکت های کوچک و متوسط آلمانی و 

اروپایی ارائه  دهد.

1. CloudFoundry
2. Profibus
3. HART
4. Canbus
5. RWTH Aachen
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مطالعه موردی ۵: ایکس.آر.ای.ِای۱

تمرکز بر سازگاری باال و توسعه بین المللی قوی

برگه اطالعات
ساخت وساز  • ماشین آالت  گروه  به  وابسته  ایکس سی ام جی  شرکت  توسط  پلتفرم 

شوجو ارائه شده است؛
 ایکس.آر.ای.اِی. مدعی است که با 98 درصد از پروتکل های صنعتی سازگاری دارد؛ •
شرکت ایکس سی ام جی در سال 201۴ تأسیس شده است؛ •
درآمد شرکت ایکس سی ام جی در سال 2018 برابر با ۵6 میلیارد یوان بوده است؛ •
• www.xreacloud.com

مشخصات اصلی

ایکس.آر.ای.اِی ازجمله نقش آفرینان قدیمی در حوزه اینترنت صنعتی چین محسوب 
پلتفرم از تجربیات  اینترنت صنعتی ملی است. این  پلتفرم  می شود و مدعی است که اولین 
شرکت مادر خود بهره می برد که یک تولیدکننده عمده  ماشین آالت سنگین در بخش های 
ساخت وساز، استخراج معدن و انرژی است. مشارکت دادن شرکت های کوچک و متوسط 

در اکوسیستم های پلتفرم اینترنت اشیاء وظیفه اصلی ایکس.آر.ای.اِی. محسوب می شود. 

کاربران و انواع مشارکت

مطابق اطالعات ارائه شده در وب سایت شرکت، ایکس.آر.ای.اِی. در بیش از 60 صنعت 
ازجمله ماشین آالت ساخت وساز، انرژی های تجدیدپذیر، صنایع نظامی، نیروگاه های بادی 
و تولید قطعات کلیدی کاربرد دارد و به بیش از 1000 شرکت و 6۴0,000 کاربر در 20 
کشور جهان خدمات ارائه می دهد. این پلتفرم دارای بیش از 680,000 دستگاه های متصل 

است و تجهیزاتی با ارزش بالغ بر ۵۵0 میلیارد یوان را اداره می کند.

1. XREA
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خدمات ارزش آفرینی و انواع آن

ایکس.آر.ای.اِی. یک ابر عمومی و خصوصی ارائه می دهد. الزم به ذکر است که ابر 
خصوصی ارائه شده توسط ایکس.آر.ای.اِی.، شرکت های فعال در حوزه حفاظت از داده ها 
را عرضه  اشیاء صنعتی  اینترنت  پشته  از  کاملی  پلتفرم طیف  این  می کند.  را هدف گذاری 
می کند. بنا به اظهار تحلیلگران فنی، این پلتفرم دارای قابلیت های زیادی در حوزه های زیر 
می باشد: اتصال تجهیزات، دسترسی به لبه، تجزیه وتحلیل داده های مبتنی بر خدمات ابری و 
تحویل  راه حل های سفارشی برای بخش های صنعتی خاص. شرکت ایکس سی ام جی دارای 
نانجینگ،  پکن،  در شوجو،  ازجمله  چین  مختلف  مناطق  در  توسعه  و  تحقیق  مرکز  هفت 
شانگهای، ووشی، سوجو و فوشان است. این پلتفرم با شرکت های نوآور در حوزه اینترنت 
و  اختراعات  ثبت  ارائه  به  موفق  مذکور  به عالوه، شرکت  دارد.  مشارکت  علی کلود  مانند 
حقوق کپی رایت متعدد شده است و 10 استاندارد ملی برای اینترنت صنعتی تدوین کرده و 

27 ثبت اختراع ارائه داده است.

همکاری های بین المللی

شرکت ایکس سی ام جی پنجمین گروه بزرگ ماشین آالت ساخت  وساز در سراسر جهان 
است که در بیش از 180 کشور فعالیت دارد. بازوی فناوری اطالعات این شرکت از شبکه 
گسترده ای به شرح زیر بهره مند است: براساس گزارش ها، پلتفرم ایکس.آر.ای.اِی. در 20 
بازار در کشورهای عضو یک کمربند یک راه به کار می رود. در آلمان، ایکس.آر.ای.اِی. 
با ارائه دهنده نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی یعنی شرکت اس ای پی  همکاری نزدیکی 
دارد و موفق به اکتساب سهام شرکت تولیدکننده ماشین آالت شوینگ1 شده است که در 
شهر کرفلد واقع است. سایر شرکای خارجی این شرکت عبارتند از گروه صنعتی اِی بی بی و 

شرکت تایوانی اَدَونتِک2 که در حوزه اینترنت اشیاء صنعتی تخصص دارد.

1. Schwing
2. Advantech



9۵ اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین

مطالعه موردی ۶: ونوس کلود )چیمینگ(

تمرکز بر خودرو

برگه اطالعات
ارائه  • به دولت است،  توسط فناوری اطالعات چیمینگ که بخش عمده آن متعلق 

 شده است؛
ونوس کلود مدعی است که نخستین پلتفرم اینترنت صنعتی در حوزه خودرو است؛ •
از سال 2018 راه اندازی  شده است؛  •
درآمد آن در سال 2018 برابر با 1/۵ میلیارد یوان بوده است؛  •
• http://www.qm.cn/

مشخصات اصلی

از بخش  تولیدکنندگان خودرو- که عمدتا  برای  را  نرم افزارهای صنعتی  ونوس کلود، 
نقلیه  وسیله  ارتباطات  توسعه  زمینه  در  همچنین  پلتفرم  این  می دهد.  ارائه  هستند-  دولتی 
هدایت  تحت  چیمینگ  شرکت  دارد.  فعالیت  هوشمند  شهر  راه حل های  و  نقلیه  وسیله  به 
مستقیم وزارت صنعت و فناوری اطالعات چین تأسیس شده است تا به معرفی راه حل های 
به گردآوری داده ها و  بپردازد. راه حل های مربوط  زیرساخت دیجیتال در صنعت خودرو 
توسعه زیرساخت دیجیتال عمدتا مبتنی بر نرم افزارهای ارائه شده توسط شرکت آمریکایی 

اوراکل1 است.

کاربران و انواع مشارکت

ونوس کلود به بیش از ۳,000 تأمین کننده باالدستی قطعات و مواد خام و بیش از 10,000 
میلیون  به شبکه و 7  نقلیه متصل  میلیون وسایل  پایین دستی، 2  ارائه دهنده خدمات  و  دالل 
مالک خدمات ارائه می دهد. شرکت های دولتی متعددی )به عنوان مثال، شرکت خودروساز 
بانک ها  به  چیمینگ  کرده اند.  اجرا  را  ونوس  پلتفرم  راه حل های  فاو(،  گروه  یعنی  اصلی 
پلتفرم های  سایر  برخالف  می دهد.  ارائه  خدمات  نیز  دولتی  سیگارسازی  کارخانجات  و 
1. Oracle



اقتصاد مبتنی بر پلتفرم دیجیتال چین96
 

صنعتی، ونوس کلود بازاری برای اشخاص ثالث ارائه نمی کند. محصوالت عرضه شده در 
بر  از آن ها  بسیاری  اگرچه  تأمین می شوند،  و  توسط شرکت چیمینگ طراحی  وب سایت 

مبنای محصوالت بین المللی موجود ساخته می شوند.

خدمات ارزش آفرینی و انواع آن

شهرهای  و  هوشمند  خودروهای  هوشمند،  تولید  پیاده سازی  بر  ونوس کلود  خدمات 
نیز  نرم افزارهای تحقیق و توسعه برای طراحی محصوالت جدید  هوشمند متمرکز هستند. 
مورد تأکید قرار دارند. سایر خدمات ونوس کلود شامل مشاوره، مدیریت رابطه با مشتریان 
و تجزیه وتحلیل داده های صنعتی هستند. مدیرعامِل شرکت چیمینگ- وو جیانهوی1- اظهار 
داشته است که این شرکت قصد دارد ونوس کلود را در سایر صنایع تولیدی نیز گسترش دهد 

و یک اکوسیستم یکپارچه مشترک و باز را ایجاد کند.

همکاری های بین المللی 

شرکت چیمینگ با شرکت های بین المللی، به ویژه در آلمان، روابطی دیرینه دارد. این 
ارائه   بوش  و  فولکس واگن  به  را  الکتریکی  نقلیه  وسائل  تولید  با  مرتبط  خدمات  شرکت 
الکتریکی  پلتفرم محصول و عملکرد  با محیط زیست، تست  )قابلیت سازگاری  داده است 
و همچنین تست عملکرد و تجزیه وتحلیل شکست(. همچنین شرکت مزبور، الگوریتم های 
رانندگی خودکار را با فاو- فولکس واگن تست کرده است. مدیر شرکت چیمینگ، هدف 
راهبردی خود مبنی بر تسخیر بازار جهانی خدمات فناوری اطالعات در صنعت خودروسازی 

را تصریح کرده است.
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