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5  خالصه مدیریتی

  خالصه مدیریتی
امــروزه پیشــرفت های فناورانــه و نوآوری هــای جدیــد چنــان بــا شــتاب رخ می دهنــد 

ــکان  ــه ای ام ــی و منطق ــان جهان ــرکا و ذینفع ــا ش ــک ب ــکاری نزدی ــل و هم ــدون تعام ــه ب ک

ــوآوری در  ــرفت و ن ــع، پیش ــدارد. درواق ــود ن ــا وج ــر از آن ه ــب و مؤث ــورداری مناس برخ

دنیــای معاصــر مســتلزم همــکاری و به اشــتراک گذاری اطالعــات و تجــارب موفــق بــا ســایر 

ــذا، کشــورهای پیشــرفته به منظــور به حداکثررســانی  ــان عرصــه صنعــت اســت. ل نقش آفرین

نــوآوری در صنایــع مختلــف ابتکارهــای گوناگونــی را بــرای ترغیــب همــکاری و توســعه 

فعالیت هــای مشــارکتی بــه کار می گیرنــد. در گــزارش حاضــر بــه دو نمونــه از ایــن ابتکارهــا 

 )B2B Digital Platforms( بنگاه به بنــگاه«  دیجیتــال  »بســترهای  اول،  می شــود.  اشــاره 

بــرای صنایــع مختلــف در ســطح اتحادیــه اروپــا و دوم، »بســترهای مشــارکتی« )ویــژه مــواد 

ــا نگاهــی بــه دو نمونــه بســتر مشــارکتی در کشــور اتریــش.  پیشــرفته( ب

بســترهای دیجیتــال، محیط هــای مجــازی بــرای تبــادل داده بیــن نهاد هــای مختلــف هســتند 

ــذاری  ــطه گری و کارگ ــات واس ــرای خدم ــیاری ب ــای بس ــا فرصت ه ــک آن ه ــه کم ــه ب ک

آمده اســت  به وجــود  »بنگاه به مصرف کننــده«  و  »بنگاه به بنــگاه«  ســطح  در  اقتصــادی 

ــازون در  ــرکت آم ــد ش ــده اند )مانن ــام ش ــم ادغ ــوزه در ه ــن دو ح ــی ای ــواردی حت و در م

ــترهای  ــن، بس ــر ای ــالوه ب ــفر(. ع ــت س ــگ دات کام در صنع ــا بوکین ــی ی ــای خرده فروش دنی

دیجیتــال بــا افزایــش دامنــه ارتباطــات و تعامــالت ذینفعــان بــازار موجــب افزایــش بهــره وری 

ــه  ــازار ب ــاالن ب ــی فع ــترش دسترس ــل گس ــه حاص ــوند ک ــا می ش ــی آن ه ــور بین الملل و حض

ــت.  ــنده/خریدار/محصول/خدمات/قیمت و برندهاس ــاره فروش ــر درب ــات معتب اطالع

البتــه نبایــد از یــاد بــرد کــه اثــرات بســترهای دیجیتــال برحســب کشــور، صنعــت و نــوع مــدل  اثــرات بســترهای دیجیتــال برحســب کشــور، صنعــت و نــوع مــدل 

کســب وکار آن هــا متفــاوت اســتکســب وکار آن هــا متفــاوت اســت و همیشــه مثبــت نیســت. لــذا، در اســتفاده از آن هــا بایــد 

بــه ایــن عوامــل و اثــرات احتمالــی )مثبت/منفــی( آن هــا بــر بهــره وری، نــوآوری ، اشــتغال 
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و ســایر شــاخص های اقتصــادی توجــه داشــت. به عنــوان مثــال، تفاوت هــای بســترهای 

دیجیتــال بنگاه به بنــگاه در اتحادیــه اروپــا و آمریکا/آســیا در طــرح زیــر نمایــش داده 

ــد.  ــود را دارن ــاص خ ــای خ ــک مزیت ه ــه هری ــت ک شده اس

تفاوت های بسترهای بنگاه به بنگاه اروپایی و آمریکایی/آسیایی

ــا  ــا ب ــا توســعه آن ه ــد، ام ــع دارن ــرای صنای ــای بســیاری ب ــال مزای ــا آنکــه بســترهای دیجیت ب

ــا همــکاری کشــورهای  ــا ب ــا می کوشــد ت چالش هــای متعــددی روبروســت و اتحادیــه اروپ

عضــو، سیاســت ها و برنامه هــای کارآمــدی بــرای مقابلــه بــا ایــن چالش هــا و کاهــش 

اثــرات منفــی آن هــا طراحــی و اجــرا نمایــد. برخــی از مهم تریــن ایــن چالش هــا عبارتنــد از:

   تطبیــق مقرراتــی: برجســته ترین مســائل ایــن حــوزه فقــدان مقــررات و 

اســتانداردهای واحــد و هماهنــگ در زمینــه تبــادل داده، حاکمیــت داده و میــزان 

به اشــتراک گذاری داده اســت کــه مشــکالتی را در زمینــه امنیــت، داده هــای تقلبــی و 

ــد.  ــاد می کنن ــان ایج ــرای ذینفع ــوالت( ب ــت محص ــی )کیفی ــای ایمن تهدیده
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    چالش هــای بهــره وری اقتصــادی: از جملــه اثــرات بســترهای دیجیتــال 

تغییــر ماهیــت بــازار از نظــر ایجــاد و حــذف مشــاغل، تغییــر ســطح درآمدهــا )افزایــش 

گروهــی و کاهــش گروهــی دیگــر( و مســائل حــوزه بیمــه و امنیــت شــغلی کارکنــان 

ایــن بسترهاســت کــه هنــوز رویکــردی هماهنــگ بــرای مواجهــه بــا آن هــا وجــود ندارد 

ــر  ــد کــه همین ام ــن مســائل دارن ــرای ای ــی ب ــای متفاوت ــف راهکاره و بســترهای مختل

ــا را کاهــش می دهــد.  ــه آن ه ــی ب ــال عموم ــان بســترها را دشــوار و اقب ــی می جابه جای

   چالش هــای فنــاوری: اســتفاده بهینــه از بســترها مســتلزم وجــود دو عامــل 

اســت: اول، آمادگــی کســب وکارها )از نظــر داشــتن فناوری هــای الزم و امــکان 

و  بســترها  امنیــت  دوم،  و  بســترها  از  اســتفاده  بــرای  داده(  به اشــتراک گذاری 

ــر  ــا ه ــرکت ها ب ــور ش ــش حض ــور افزای ــار( به منظ ــدم انحص ــا )ع ــودن آن ه رقابتی ب

انــدازه ای. 

ــان  ــترها همچن ــرکت ها و بس ــب وکار: ش ــدل کس ــازمانی و م ــای س    چالش ه

بــا چالش هــای ســاختاری متنوعــی روبــرو هســتند کــه گســترش بســترها و بهره منــدی 

حداکثــری شــرکت ها از مزیت هــای آن هــا را دشــوار می ســازد. از جملــه، نبــود مدلــی 

شــفاف و کارآمــد بــرای پولی ســازی داده هــا، نبــود حاکمیــت منصفانــه و ایمــن جهــت 

حفــظ منافــع دوطــرف و عــدم خطرپذیــری شــرکت ها در پیوســتن بــه بســترها. 

ــع/ ــرای رف ــا و برخــی راهکارهــای پیشــنهادی ب ــن چالش ه ــد ای در اینفوگــراف صفحــه بع

کاهــش آن هــا نشــان داده شده اســت:
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در حــال حاضــر، بســترهای دیجیتــال بنگاه به بنــگاه بســیاری در سراســر جهــان فعــال هســتند 

کــه برخــی از آن هــا ماننــد BioLinked )بــازار الکترونیــک مــواد غذایــی ارگانیــک ویــژه 

ــازار آنالیــن خدمــات و فناوری هــای  شــرکت های کوچــک و متوســط( و Bloomberg )ب

تامیــن مالــی( در گــزارش حاضــر بــه اختصــار معرفــی شــده اند. 

ــرای  ــارکتی ب ــترهای مش ــدازی بس ــی راه ان ــوآوری صنعت ــعه ن ــت توس ــر جه ــرد دیگ رویک

خوشــه های صنایــع اســت. به عنــوان مثــال، بســترهای مشــارکتی ویــژه مــواد پیشــرفته 
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ــت مــواد  ــی صنع ــای کنون ــق رفــع چالش ه ــی از طری ــت جمع ــاد مزی ــا ایج ــد ب می توانن

پیشــرفته بــه توســعه ســریع تر نــوآوری در ایــن بخــش کمــک نماینــد. از جملــه عملکردهــای 

ــد از:  ــوند، عبارتن ــال ش ــارکتی اعم ــترهای مش ــک بس ــی رود به کم ــار م ــه انتظ مهمی ک

   مدیریت جهانی داده/ذخیره و دسته بندی داده ها

   هماهنگی استانداردها جهت حمایت از تولید محصوالت جدید 

   افزایــش هم افزایــی و همــکاری بیــن ذینفعــان از طریــق ایجــاد قطب هــای آموزشــی و   

ــته ای ــات بین رش تحقیق

بســترهای مشــارکتی قابلیــت باالیــی بــرای کمــک بــه اعمــال ایــن عملکردهــا دارنــد. ایــن 

بســترها بســیار متنــوع هســتند و برحســب نــوع بازیگــران آن هــا تفاوت هــای زیــادی بــا هــم 

دارنــد. امــا، عناصــر اصلــی در تمایــز ایــن بســترها شــامل مــدل کســب وکار، ســاختار تامیــن 

مالــی )بخــش  خصوصــی یــا بخــش دولتــی(، نــوع دسترســی بــه منابــع )بــاز یــا انحصــاری( و 

ــازار  مقــررات حقــوق مالکیــت فکــری آن هــا می شــود. از طرفــی، شــکل گیری و توســعه ب

مــواد پیشــرفته وابســته بــه ســه عامــل همســویی زنجیره هــای ارزش، هماهنگــی فعالیت هــای 

ســاخت اســتانداردهای فنــی داده و مشــارکت در اکوسیســتم های محلــی نــوآوری اســت. 

ــواد  ــت م ــرای صنع ــب را ب ــدل مناس ــوان م ــارکتی می ت ــترهای مش ــوع بس ــه تن ــه ب ــا توج ب

پیشــرفته انتخــاب نمــود تــا بــا پیونــددادن زنجیره هــای ارزش و فراهم کــردن شــرایط تعامــل 

ــود.  ــت نم ــی حمای ــرفته به خوب ــواد پیش ــازار م ــعه ب ــتانداردها از توس ــد اس ــران تولی بازیگ

ــت  ــاوری ضمــن تقوی ــای آموزشــی و فن ــا ایجــاد قطب ه ــترهای مشــارکتی ب ــن، بس همچنی

تــوان تحقیــق و توســعه صنعــت مــواد پیشــرفته، امــکان مشــارکت ذینفعــان محلــی را نیــز در 

ــد.  ــم می کن ــازار فراه ــای ب فراینده

کشــور اتریــش از جملــه کشــورهای اروپایــی پیشــتاز در ایجــاد بســترهای مشــارکتی بــرای 

ــای  ــی« یکــی از ابتکاره ــای عال ــت فناوری ه ــه »مرکــز صالحی ــع اســت. برنام توســعه صنای
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ــف  ــای مختل ــن بســتر مشــارکتی در حوزه ه ــش اســت کــه تحــت آن چندی ــردی اتری راهب

ایجــاد شده اســت. دو نمونــه از آن هــا »مرکــز تحقیقــات ادغــام سیســتم های هوشــمند 

ــا و  ــر مزیت ه ــزارش حاض ــه در گ ــتند ک ــن« هس ــر لئوب ــت پلیم ــز صالحی ــش« و »مرک اتری

ــت.  ــی شده اس ــار معرف ــه اختص ــا ب ــای آن ه ویژگی ه
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1)B2B( 1.  بسترهای دیجیتال بنگاه به بنگاه
1-1 توسعه بسترهای صنعتی دیجیتال بنگاه به بنگاه در اروپا

بســترهای دیجیتــال نقــش مهمــی در اقتصــاد دیجیتــال دارنــد به نحــوی کــه می تواننــد ظــرف 

دوره ای ده ســاله بیــش از 8 تریلیــون یــورو بــرای کســب و کارها- و بیــش از آن بــرای 

جامعــه- ارزش آفرینــی کننــد )ابتــکار تحــول دیجیتــال )DTI(2  مجمــع جهانــی اقتصــاد3 (. از 

دیــدگاه فعالیت هــای بنــگاه بــه بنــگاه، بســترهای دیجیتــال محیط هــای مجــازی هســتند کــه 

تبــادل و ارتبــاط داده بیــن ســازمان های مختلــف را از طریــق پیکربنــدی مشــترک و مرجــع 

ــد.  و مقــررات حاکمیتــی مشــترک تســهیل می کنن

به مــدد بســترهای دیجیتــال فرصت هــای بســیاری در عرصــه خدمــات واســطه گری و 

ــود  ــده« به وج ــه مصرف کنن ــگاه ب ــگاه« و »بن ــه بن ــگاه ب ــطح »بن ــادی در س ــذاری اقتص کارگ

ــد  ــوند )مانن ــام می ش ــم ادغ ــش دره ــش از پی ــوزه بی ــن دو ح ــه، ای ــت و در نتیج آمده اس
شــرکت آمــازون در دنیــای خرده فروشــی، بوکینــگ دات کام4  در صنعــت ســفر و موویــت5  

در حــوزه جابه جایــی(. 

بــا ظهــور بســترهای دیجیتــال، بســترهای بنــگاه بــه بنــگاه نیــز بــرای تحقــق اهــداف زیــر در 

ــد:  ــا گســترش می یابن سراســر اروپ

  ایجاد مدل های جدید کسب و کار مبتنی بر داده

  اشتراک گذاری اپ های صنعتی تخصصی در بستری عمومی

  توسعه نوآوری در محصوالت و خدمات از طریق هم افزایی تجاری در ابتکارهای مشترک 

  بهینه سازی فرایندهای بنگاه به بنگاه طرف خریدار و طرف فروشنده6 

ــه ارتباطــات و تعامــالت شــرکت ها، دولت هــا،  ــا افزایــش دامن ــگاه ب ــه بن ــگاه ب بســترهای بن

مشــتریان و حتــی ســازمان های مردم نهــاد موجــب افزایــش بهــره وری و حضــور بین المللــی 
1  Business to Business 
2  Digital Transformation Initiative 
3  World Economic Forum 
4  Booking.com
5  Moovit
6  B2B sell-side and buy-side processes
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1 Organization for Economic Co-operation and Development 

3  TheFork
4  Uber and Airbnb
5 Spotify and Zalando

ــزی )2014(،  ــه مکن ــات موسس ــی از مطالع ــاس یک ــر اس ــال، ب ــوان مث ــده اند. به عن ــا ش آنه

را  خــود  خدمــات  و  محصــوالت   eBay آنالیــن  بســتر  طریــق  از  کــه  شــرکت هایی 

می فروشــند، بیــش از دیگــر شــرکت ها احتمــال دسترســی بــه بــازار صــادرات را دارنــد )در 

ــر بیشــتر(. ــا 24 براب ــر و در ایــاالت متحــده ت ــا 6 براب آلمــان ت

ــندگان/ ــاره فروش ــر درب ــات معتب ــه اطالع ــی ب ــش دسترس ــی از افزای ــرات ناش ــن اث  ای

خریداران/مشــتریان، محصوالت/خدمــات، قیمــت و برنــد به مــدد بســترهای مشــترک و 

ــت.  ــی اس عموم

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اثــرات بســترهای دیجیتــال بر حســب کشــور، صنعــت و نــوع 
ــا منفــی  ــد و ممکــن اســت مثبــت ی ــد تفــاوت دارن مــدل کســب و کاری کــه ایجــاد می کنن
ــادی و  ــکاری  اقتص ــازمان هم ــای س ــی از گزارش ه ــاس یک ــال، بر اس ــوان مث ــند. به عن باش
توســعه )OECD(1 ، اثــرات بســترهای دیجیتــال بســیار بــه نــوع آنهــا بســتگی دارد: بســترهای 

ــتغال را در  ــد و اش ــره وری، درآم ــورک3  به ــگ دات کام و دف ــد بوکین ــده2  مانن تجمیع کنن

ــر و  ــد اوب ــن مانن ــد. حــال آنکــه، بســترهای تحول آفری شــرکت های عضــو افزایــش می دهن

ــات  ــدگان محصول/خدم ــدی از ارائه کنن ــای جدی ــاد مدل ه ــب ایج ــه موج ــی4  ک ایربی ان ب

بــرای رقابــت بــا ارائه کننــدگان موجــود می شــوند، اثــر چندانــی بــر بهــره وری شــرکت های 

ــرکت ها  ــتمزدها را در ش ــتغال و دس ــت، اش ــش قیم ــد افزای ــی می توانن ــد ول ــود ندارن موج

کاهــش دهنــد. بنابرایــن، در اســتفاده از بســترهای دیجیتــال بایــد بــه نــوع آن هــا و اثــرات 

احتمالــی آن هــا بــر بهــره وری و نــوآوری توجــه شــود. 

ــل  ــدو5  قاب ــپاتیفای و زاالن ــد اس ــا مانن ــده ی اروپ ــه مصرف کنن ــگاه ب ــترهای بن ــه بس اگرچ

ــی تفاوت هــای کلــی بســترهای  ــان آمریکایــی و آســیایی خــود نیســتند، ول ــا رقیب مقایســه ب

ــات  ــرکت اطالع ــه در آن ش ــت ک ــبکه ای اس ــدل ش ــی )Aggregator(، م ــا تجمیع ــی ی ــب و کار تراکم ــدل کس 2 م

ــد، ســپس آن  شــرکت ها را شــرکای  ــا کاالی خاصــی را جمــع آوری می کن ــه ارائه دهنــدگان خدمــات و ی ــوط ب مرب
ــروش می رســاند. ــه ف ــام تجــاری خــود ب ــات را تحــِت ن ــن خدم ــت، ای خــود می ســازد و درنهای
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دیجیتــال اروپایــی بــا بســترهای دیجیتــال آمریکایــی و آســیایی می توانــد بــه مزیــت رقابتــی 

آنهــا در عرصــه بنــگاه بــه بنــگاه تبدیــل شــود. مهم تریــن تفاوت هــای آنهــا عبــارت اســت از:

   برخــالف بســترهای آمریکایــی کــه اغلــب توســط اســتارتاپ ها و اســپین آف های 

شــرکتی ایجــاد می شــوند، در اروپــا بســترهای بنــگاه بــه بنــگاه از طریــق پروژه هــای بــا 

بودجــه کمیســیون اروپــا یــا ســازمان های پژوهشــی ملــی راه انــدازی می شــوند. 

ــد  ــای شــرکت هایی مانن ــر متمرکزســازی بســترها بر اســاس توانمندی ه ــکا ب    آمری

ــر داده  ــت ب ــق حاکمی ــل ح ــا اص ــا در اروپ ــد دارد، ام ــافت تاکی ــازون و مایکروس آم

ارجحیــت دارد و ســازمان ها در اســتفاده و دسترســی بــه داده هــای خــود اختیــار تــام دارنــد.

   در آمریــکا و آســیا تمایــل زیــادی بــرای ایجــاد بســترهای مبتنــی بــر مفهــوم »تولیــد 

به عنــوان خدمــات« وجــود دارد کــه در آن هــا اغلــب تولیدکننــده حــق مالکیــت واقعــی 

ــاال  ــوارد ب ــه م ــه ب ــا توج ــا ب ــه، در اروپ ــال آنک ــدارد. ح ــود ن ــول خ ــه محص ــبت ب نس

تولیدکننــدگان می تواننــد مالــک )همــه حقــوق مرتبــط( محصــوالت خــود باشــند. )1(

اینفوگراف 1: تفاوت های بسترهای بنگاه به بنگاه اروپایی و امریکایی/آسیایی
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  چالش های بسترهای بنگاه به بنگاه در اروپا

بــا وجــود همــه مزایــای مرتبــط بــا بســترهای دیجیتــال از نظــر افزایــش درآمــد، بهــره وری، 

اشــتغال و نــوآوری مشــکالت متعــددی نیــز همــراه بــا گســترش فزاینــده ایــن بســترها بــرای 

ــت گذاران  ــام سیاس ــتلزم اهتم ــا مس ــع آنه ــه رف ــود ک ــاد می ش ــازمان ها ایج ــرکت ها و س ش

بــه تصویــب قوانیــن حمایتــی الزم و آمادگــی شــرکت ها جهــت تطبیــق بــا شــرایط ناشــی از 

پیوســتن بــه ایــن بسترهاســت. 

ــررات،  ــوزه مق ــم در ح ــائل مه ــه مس ــی: از جمل ــق مقررات ــای تطبی   چالش ه

امنیــت و حفاظــت داده و تقلــب و خطرهــای ایمنــی هســتند کــه به شــدت روی 

اعتمــاد طرفیــن در بســترهای دیجیتــال تاثیــر می گذارنــد. بســترهای دیجیتــال به منظــور 

ــوع  ــل تن ــه به دلی ــد ک ــد می کنن ــن منعق ــن طرفی ــی بی ــت داده قراردادهای ــش امنی افزای

ــرارداد  ــر ق ــتند و در ه ــوردار نیس ــدی برخ ــتاندارد واح ــترها از اس ــت  بس ــوزه فعالی ح

طرفیــن برحســب شــرایط قراردادهــا را تنظیــم می کننــد کــه در مــواردی مســاله 

مالکیــت داده و میــزان به اشــتراک گذاری داده هــا ممکــن اســت شــفافیت الزم را 

نداشــته باشــد. عــالوه بــر ایــن، همــواره خطــر تقلــب در پرداخت هــای دیجیتــال و نیــز 

ــی  ــای متعارف ــه روش ه ــات وجــود دارد کــه ب ــت محصــوالت و خدم ــب در کیفی تقل

ــکان  ــال- ام ــترهای دیجیت ــتردگی بس ــل گس ــت -به دلی ــرل کیفی ــی و کنت ــد بازرس مانن

ــب نســبتاً  ــا تقل ــه ب ــی مقابل ــای کنون ــا آنکــه روش ه ــدارد. ب پیشــگیری از آن وجــود ن

ــن  ــه توســعه بیشــتر جهــت تضمی ــاز ب ــل نیســتند و نی ــوز کام ــا هن ــد هســتند، ام کارآم

ــد.  ــالمت دارن ــی و س ــوالت غذای ــژه در محص ــت به وی ــی و کیفی ایمن

  چالش هــای بهــره وری اقتصــادی: یکــی از اولیــن اثــرات بســترهای دیجیتــال 

روی بهــره وری، ایجــاد تغییــر در بــازار اشــتغال اســت: بســترها موجــب ایجــاد مشــاغل 

جدیــد، حــذف برخــی از مشــاغل و تغییــر درآمدهــا می شــوند. ضمــن اینکــه ســواالتی 
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ــق  ــی، ح ــغلی، مرخص ــات ش ــتغال، ثب ــه اش ــان، بیم ــه درم ــت بیم ــاره وضعی ــز درب نی

تشــکیل اتحادیــه و غیــره در بســترهای دیجیتــال مطــرح اســت که هنوز پاســخ روشــن و 

اســتانداردی بــرای آن هــا وجــود نــدارد. عــالوه بــر ایــن، طبــق نتایــج مطالعــات ســازمان 

همــکاری  اقتصــادی و توســعه، بســترهای دیجیتــال موجــب ورود شــرکت های مختلــف 

ــداد  ــی و تع ــزان پراکندگ ــه می ــی ک ــده اند. در صورت ــا ش ــه و تقاض ــوزه عرض ــه ح ب

بازیگــران زیــاد باشــد، چرخــه نــوآوری شــتاب می گیــرد ولــی خطــر دوبــاره کاری و 

هم پوشــانی نیــز افزایــش می یابــد. مداخــالت سیاســتی می توانــد بــا ترغیــب بازیگــران 

بــه تعامــل و همــکاری ایــن خطــر را کاهــش دهــد. از طرفــی، حضــور رقیبــان بــزرگ 

ــره وری  ــت به ــود در نهای ــه خ ــود ک ــار ش ــه انحص ــر ب ــد منج ــه می توان ــن عرص در ای

اقتصــادی را کاهــش می دهــد. بنابرایــن، برقــراری تــوازن در رقابــت بیــن شــرکت های 

بــزرگ و کوچــک از چالش هــای مهــم در توســعه بســترهای دیجیتــال اســت. 
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نمودار 1: اثر توسعه بستر روی متوسط بهره وری شرکت های خدماتی در صنایع و 

کشورهای منتخب )بر حسب ساختار بازار بستر( 
منبع: سازمان همکاری  اقتصادی و توسعه1

ــتمر  ــی مس ــتلزم دسترس ــال مس ــترهای دیجیت ــعه بس ــاوری: توس ــای فن   چالش ه

ــای  ــریع مدل ه ــا س ــر ارتق ــن ام ــت و همی ــد اس ــای جدی ــا و نوآوری ه ــه فناوری ه ب

کســب و کار را امکان پذیــر می کنــد. از جملــه مشــکالتی کــه بســترها در ایــن زمینــه بــا 

آن مواجهنــد مســاله قابلیــت تعامل پذیــری و کیفیــت داده  اســت. در واقــع، بــرای آنکــه 

کســب و کارها بتواننــد به صــورت موفقیت آمیــزی بــه بســترها بپیوندنــد به نحــوی 

کــه تمــام فرایندهــای کســب و کار از طراحــی تــا تولیــد، بازاریابــی و خدمــات پــس از 

فــروش را پوشــش دهنــد، الزم اســت داده هــای مورِداســتفاده بســترها و کســب و کارها 

از فرمــت مشــابه و کیفیــت و تعامل پذیــری خوبــی برخــوردار باشــند. بــه ایــن منظــور 
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بایــد بســترها از اســتانداردهای بــاز بــرای اشــتراک داده اســتفاده نمایند و کســب و کارها 

نیــز مهارت هــا و سیســتم های اســتفاده از داده خــود را ارتقــا دهنــد تــا بتواننــد در همــه 

امــور جمــع آوری، تبــادل و تحلیــل داده بهتریــن اســتفاده را از بســترها نماینــد. عــالوه 

ــودن و قابلیــت  ــل حمــل ب ــا، قاب ــد امنیــت، قابلیــت ارتق ــل مســائلی مانن ــن، به دلی ــر ای ب

تعامل پذیــری خدمــات ابــری )کــه اغلــب بســترهای دیجیتــال مبتنــی بــر آن هســتند(، 

اســتفاده از ایــن خدمــات بــرای بســیاری از شــرکت های اروپایــی بــا دشــواری همــراه 

اســت. اگرچــه بــا توســعه ایــن خدمــات اقبــال شــرکت های اروپایــی بــه آن هــا رو بــه 

ــه  ــگاه ب ــه بســترهای بن ــی ب ــا پیوســتن گســترده شــرکت های اروپای افزایــش اســت، ام

ــا  ــتر ب ــر بس ــکان تغیی ــا و ام ــش گزینه ه ــتلزم افزای ــری مس ــش اب ــر رایان ــی ب ــگاه مبتن بن

کمتریــن هزینــه اســت زیــرا در غیــر ایــن صــورت امــکان بــه وجــود آمــدن انحصــار و 

از بیــن رفتــن فضــای رقابتــی وجــود دارد کــه مانــع پیوســتن شــرکت های اروپایــی بــه 

ایــن بســترها خواهــد شــد. 

   چالش هــای ســازمانی و مــدل کســب و کار: بــا توجــه بــه تاثیــر تحول آفریــن 

ــای  ــه مزای ــدن از هم ــد ش ــت، بهره من ــره ارزش صنع ــرکت ها و زنجی ــترها روی ش بس

بســترهای دیجیتــال و اجتنــاب یــا کاهــش خطــرات ناشــی از پیوســتن بــه آن هــا 

ــی  ــرات ناش ــا تغیی ــق ب ــت تطبی ــعه یافته و قابلی ــازمانی توس ــاختار س ــتن س ــتلزم داش مس

از بسترهاســت. یکــی از چالش هــای ایــن حــوزه دســتیابی بــه مدلــی شــفاف و 

ــیاری  ــترهای بس ــرکت ها و بس ــه ش ــا آنک ــت. ب ــازی داده هاس ــرای پولی س ــد ب کارآم

در ایــن زمینــه اقداماتــی را در دســت اجــرا دارنــد، امــا هنــوز مــدل اســتانداردی بــرای 

ــترها  ــری در بس ــق تصمیم گی ــت و ح ــت. حاکمی ــاد نشده اس ــا ایج ــازی داده ه پولی س

ــتند.  ــرو هس ــا آن روب ــترها ب ــرکت ها و بس ــه ش ــت ک ــازمانی اس ــای س ــز از چالش ه نی

اگرچــه وجــود انحصــار در تصمیم گیــری و سیاســت گذاری، بســترها را بــا مشــکالت 
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1  General Data Protection Regulation

ــت  ــاد شرکت هاس ــورد انتق ــوع م ــن موض ــا ای ــد، ام ــه می کن ــری مواج ــی کمت حاکمیت

ــر  ــع دیگ ــد و مناف ــترها باش ــع بس ــه نف ــا ب ــود قرارداده ــب می ش ــر موج ــن ام ــرا ای زی

ــالوه  ــود. ع ــن نش ــتی تامی ــط به درس ــک و متوس ــرکت های کوچ ــژه ش ــان به وی ذینفع

بــر این هــا، عــدم تمایــل شــرکت ها بــه خطرپذیــری، نــوآوری، کارآفرینــی و گذشــتن 

از منافــع شــرکتی در مقابــل منافــع حاصــل از پیوســتن بــه بســترها از مهم تریــن عوامــل 

در عــدم توســعه بسترهاســت. 

ــش آن هاســت  ــا و برهم کن ــن آن ه ــاط بی ــا ارتب ــن چالش ه ــه ای ــه در هم ــل توج ــه ی قاب نکت

ــوع را  ــر موض ــن ام ــت و همی ــری اس ــده دیگ ــا تقویت کنن ــرک ی ــی مح ــود یک ــه وج ک

ــب  ــر موج ــتانداردهای تعامل پذی ــود اس ــال، نب ــوان مث ــد. به عن ــر می کن ــوارتر و پیچیده ت دش

ــش  ــه بســتر دیگــر( و در نتیجــه افزای ــر بســتر )کوچ کــردن از بســتری ب ــه تغیی ــش هزین افزای

ــز  ــری داده نی ــود قابلیــت حمــل و تعامل پذی ــر شــرایط غیرشــفاف قراردادهــا می شــود. نب اث

قابلیــت رقابــت بســتر را کاهــش می دهــد، امــا از طرفــی، قابلیــت  حمــل بیــش از انــدازه هــم 

ــود. )1( ــت داده ش ــی و حفاظ ــم خصوص ــای حری ــش دغدغه ه ــب افزای ــد موج می توان

   سیاست های تقویت کننده ارزش بسترها

برخــی از راهکارهــا و توصیه هایــی کــه بــرای فائــق آمــدن بــر چالش هــای بســترهای 

بنگاه به بنــگاه می تــوان پیشــنهاد داد بــه شــرح زیــر هســتند:

1.  راهکارهای رفع /کاهش چالش های تطبیق مقرراتی

ــت داده: در دوره  ــت و حفاظ ــن امنی ــت تامی ــر جه ــی براب ــرایط رقابت    ش

آینــده برنامــه افــق اروپــا، بایســتی از پروژه هایــی در حــوزه ســاخت راه حل هــای فنــی 

ــرای  ــرای اج ــرارداد ب ــه ق ــمند/بالک چین، نمون ــرارداد هوش ــد ق ــود مانن ــت ش حمای

مقــررات عمومــی حفاظــت از داده )GDPR(1  و ســایر مقــررات حــوزه بســترهای بنــگاه 

بــه بنــگاه. عــالوه بــر ایــن، ترغیــب تبــادل بهتریــن تجــارب بیــن کشــورهای عضــو در 
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حــوزه حاکمیــت داده می توانــد هزینه هــای مبــادالت را در شــرکت های اروپایــی 

ــد. ــش ده ــط کاه ــک و متوس ــرکت های کوچ ــژه ش به وی

2.  راهکارهای رفع /کاهش چالش های ایمنی و تقلب

ــبت  ــی نس ــش آگاه ــور افزای ــارب به منظ ــن تج ــتراک گذاری بهتری ــج به اش   تروی

ــط  ــع ذی رب ــد مراج ــه مورِدتایی ــی ک ــذف کاالهای ــول و ح ــی محص ــائل ایمن ــه مس ب

ــتند.  ــو نیس ــورهای عض کش

بــرای  ماشــینی  یادگیــری  راه حل هــای  حــوزه  در  پژوهش هایــی  از    حمایــت 

ــای  ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــترها ب ــوع در بس ــوالت ممن ــه ی محص ــری از عرض جلوگی

ــی.  ــان طبیع ــردازش زب پ

ــت  ــوع جه ــای ممن ــوزه کااله ــررات ح ــل مق ــرای کام ــه اج ــترها ب ــب بس   ترغی

و گمرکــی. مالیاتــی  معافیت  هــای  از  برخــورداری 

ــع  ــازوکارهای رف ــوزه س ــو در ح ــورهای عض ــن کش ــارب بی ــادل تج ــج تب   تروی

ــب. ــی و تقل ــرات ایمن ــایر خط ــری و س ــت فک ــوق مالکی ــی، حق ــائل مال ــالف در مس اخت

ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــا ک ــوزه داوری همت ــارب در ح ــن تج ــادل بهتری ــج تب   تروی

روش هــای بســترها در اعتمادســازی بیــن کاربــران اســت؛ ماننــد تجــارب حــوزه 

روش هــای رتبه بنــدی )از جملــه افزایــش اســتفاده از ســازوکارهای بازخــورد دوطرفــه( 

ــی.  ــای جعل ــرای شناســایی خــودکار داوری  ه ــینی ب ــری ماش ــای یادگی ــا ســاخت ابزاره ی

3.  راهکار رفع/ کاهش چالش مشمول شرکت های کوچک و متوسط

تضمیــن اجــرای »راهبــرد شــرکت های کوچــک و متوســط اتحادیــه اروپــا«1  به نحــوی کــه 

ورود ایــن شــرکت ها بــه بســترهای بنــگاه بــه بنــگاه محقــق گــردد، به عنــوان نمونــه از طریــق 

ایجــاد قطب هــای نــوآوری دیجیتــال ویــژه بســترهای بنــگاه بــه بنــگاه. 

1  EU SME Strategy
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4.  راهکارهای رفع/ کاهش چالش های بهره وری اقتصادی

از  و جلوگیــری  تضمیــن حقــوق کارگــران  کار:  بــازار    دگرگون ســازی 

مقــررات به شــدت ســختگیرانه حفاظــت از اشــتغال کــه مانــع از ورود شــرکت ها 

به ویــژه شــرکت های کوچــک و متوســط بــه بســترهای بنــگاه بــه بنــگاه می شــوند.

  ایجاد رقابت برابر و افزایش دامنه نفوذ بسترها: 

  ترویــج همــکاری بیــن کشــورهای عضــو به منظــور تبــادل تجــارب و حمایــت 

ــد  ــم مانن ــک به ه ــای نزدی ــد بخش ه ــه می توانن ــی ک ــترهای تجمیع ــاد بس از ایج

ــد.  ــد دهن ــم پیون ــه ه ــه ب ــای عرض ــتیک را در زنجیره ه ــد و کلی فروشــی و لجس تولی

ــه  ــدن انحصــار و غلب ــری از به وجــود آم ــازار جهــت جلوگی ــش مســتمر ب    پای

ــازار ــر ب ــرکت ها ب ــی ش برخ

ــی مجــدد آســتانه ادغــام و اکتســاب شــرکت ها به منظــور مشمول شــدن    ارزیاب

شــرکت های کوچــک و متوســط )اتریــش و آلمــان در حــال حاضــر ایــن 

اقدامــات را اجــرا کرده انــد(

5.  راهکارهای رفع/ کاهش چالش های فناوری

  گســترش اســتفاده از ابزارهــای منبــع بــاز و رویکردهــای معمــاری و اســتانداردهای 

فنــی مشــترک در حــوزه تعامل پذیــری و قابلیــت حمــل داده ضمــن توجــه بــه مســائل 

حریــم خصوصــی و حفاظــت داده 

  حمایــت از پژوهش هــای حــوزه اینترنــت اشــیاء، محاســبات لبــه و دوقلــوی 

دیجیتــال کــه می توانــد در ارتقــا تعامل پذیــری و کیفیــت داده مؤثــر باشــد. 

مصنوعــی،  هــوش  ماننــد  حوزه هایــی  در  نوآورانــه  پروژه هــای  از  حمایــت    

و  شــفافیت  تحقــق  به منظــور  بالک چیــن  و  هوشــمند  فراینــد  خودکارســازی 

بنــگاه بــه  بنــگاه  بســترهای  فرایندهــای  خودکارســازی 
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6.  راهکارهای رفع /کاهش چالش موانع ابری

  جمــع آوری و انتشــار بهتریــن تجــارب در حــوزه رایانــش ابــری و تشــویق دانشــگاه 

و صنعــت بــه مشــارکت در ایــن امــر

ــار در اشــتراک گذاری و    انتشــار بهتریــن تجــارب در حــوزه حاکمیــت داده )اختی

ــل اعتمــاد( به منظــور  ــال )زیرســاخت های داده قاب اســتفاده از داده( و حاکمیــت دیجیت

ترغیــب شــرکت ها بــه اســتفاده از خدمــات ابــری

7.  راهکارهای رفع /کاهش چالش های سازمانی و مدل کسب و کار

  راهکارهــای مرتفــع نمــودن چالــش پولی ســازی داده: تشــویق دانشــگاه و 

صنعــت بــه همــکاری جهــت کمــک بــه اکوسیســتم ها بــرای درک ارزش مالــی داده هــا 

ــررات(  ــی )مق ــای آزمایش ــاد محیط ه ــا و ایج ــل داده ه ــادل و تحلی ــع آوری، تب و جم

بــرای بررســی مدل  هــای جدیــد کســب و کار و کنتــرل دقیــق صنایــع به منظــور اجــرا و 

ارزیابــی مناســب پروژه هــا در محیــط آزمایشــی. 

  راهــکار مقابلــه بــا چالــش حاکمیــت: ترویــج تبــادل بهتریــن تجــارب در حــوزه 

ــه بنــگاه بیــن شــرکت ها، صنایــع و  حاکمیــت و مدل هــای عملیاتــی بســترهای بنــگاه ب

دانشگاه

راهــکار مقابلــه بــا  چالــش موانــع فرهنگــی: حمایــت از شــرکت های اروپایــی   

به ویــژه شــرکت های کوچــک و متوســط در همــکاری بــا دانشــگاه، صنعــت و 

مؤسســات فنــی و حرفــه ای بــرای ارتقــا مهــارت نیــروی کار از نظــر فنــی و کســب و کار 

ــگاه. )1( ــه بن ــگاه ب ــدی بیشــتر از بســترهای بن جهــت بهره من
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اینفو گراف 2

1-2  نمونه هایی از بسترهای بنگاه به بنگاه
    BioLinked: ایــن بســتر بــازار الکترونیــک ویــژه شــرکت های کوچــک و 

متوســط عرضه کننــده مــواد غذایــی ارگانیــک اســت کــه بــا ارائــه انــواع فناوری هــای 

بــا خریــداران  ارتبــاط  برقــراری  ارتقــا کســب و کار،  در  بــه شــرکت ها  آنالیــن 

کلــی و داشــتن تجارتــی ایمــن از مرحلــه ســفارش تــا تحویــل کمــک می کنــد. 

ــازندگان،  ــدگان، س ــک )تولیدکنن ــی ارگانی ــواد غذای ــدگان م ــازار عرضه کنن ــن ب ای



23 )B2B( بسترهای دیجیتال بنگاه به بنگاه 

ــن  ــد. در ای ــاط می ده ــی ارتب ــداران کل ــه خری ــدگان( را ب ــدگان و واردکنن صادرکنن

ــه نمایــش  ــا کمتریــن هزینــه محصــوالت خــود را ب بســتر عرضه کننــدگان می تواننــد ب

ــوالت را  ــواع محص ــد ان ــان می توانن ــن زم ــرف کم تری ــا ص ــداران ب ــد و خری بگذارن

ــا هــم مقایســه نماینــد و سفارشــات خــود را ثبــت و در اســرع وقــت  ــا ب از سراســر دنی

ــد.  ــت کنن دریاف

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

/https://www.biolinked.com 

ــق«1   ــاورزی دقی ــاوران »کش ــاورزان و مش ــه کش ــزار ب ــن اب   MyAgCentral: ای

ــادی از  ــم زی ــر حج ــی راحت  ت ــره و ارزیاب ــع آوری، ذخی ــکان جم ــان ام و خرده فروش

اطالعــات را می دهــد. بخشــی از ایــن اطالعــات به صــورت دســتگاه بــه دســتگاه 

توســط مانیتورهــای از راه دور جمــع آوری می شــوند کــه بــرای بهبــود بهــره وری 

کشــاورزی بــه کار گرفتــه می شــوند. )1(

  Ec21: ایــن بســتر بــازار جهانــی بنــگاه بــه بنگاهــی اســت کــه خریــداران و 

ــده،  ــاالت متح ــی، ای ــره جنوب ــن، ک ــه چی ــا از جمل ــر دنی ــدگان را در سراس عرضه کنن

هنــد، تایــوان و هنگ کنــگ بــه هــم ارتبــاط می دهــد. عرضه کنندگان/تولیدکننــدگان/

صادرکننــدگان می تواننــد در آن محصــوالت خود را معرفی و تبلیــغ کنند و خریداران/

واردکننــدگان می تواننــد در آن جســتجو کننــد و به راحتــی بــا عرضه کننــدگان تمــاس 

ــد و  ــرار دهن ــتر ق ــن بس ــود را در ای ــد خ ــد فهرســت خری ــداران می توانن ــد. خری بگیرن

ــد.  ــت کنن ــا را دریاف ــنهادها و قیمت ه پیش

ــتم  ــه سیس ــرفته از جمل ــای پیش ــر فناوری ه ــی ب ــد و مبتن ــی جدی ــا Precision Farming روش ــق ی ــاورزی دقی 1  کش

ــنجش از دور و  ــواره ای، س ــا ماه ــی ی ــای هوای ــگرها، عکس ه ــی اس، حس ــا جی پ ــی ی ــات جغرافیای ــن مختص تعیی
فناوری هــای مدیریــت اطالعــات جغرافیایــی اســت. اطالعــات جمــع آوری شــده توســط فناوری هــای پیشــرفته بــرای 
انجــام محاســبات دقیــق در مــورد ســطح ناهمگونــی در مزرعــه از نظــر مســائلی ماننــد مقــدار مــواد مغــذی خــاک، 
ــری در مــورد موعــد  ــن تصمیم گی گســترش و پخــش آفت ها/بیماری ها/علف هــای هــرز در ســطح مزرعــه و همچنی

ــوند. ــی می ش ــرد ارزیاب ــدار عملک ــی مق ــی و پیش بین ــای مدیریت فعالیت ه
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1  Korea International Trade Association 
2  EU Gateway Program 
3  Social Media Marketing 
4  Search Engine Marketing 
5  Search Engine Optimization 

  1)KITA( ــی ــره جنوب ــی ک ــارت بین الملل ــه تج ــط اتحادی ــال 1997 توس ــتر در س ــن بس ای

تاســیس شــد. از ســال 2000 کــه ایــن شــرکت از اتحادیــه مســتقل شــد و در قالــب 

ــرای  ــارت را ب ــود تج ــات خ ــواع خدم ــا ان ــه داد، ب ــود ادام ــای خ ــه فعالیت ه ــپین آف ب اس

شــرکت های کوچــک و متوســط کــره در ســطح ملــی و بین المللــی تســهیل نموده اســت. عــالوه 

بــر ایــن، Ec21 »برنامــه دروازه اتحادیــه اروپــا«2  )برنامــه ای بــرای حمایــت از فعالیــت تجــاری 

شــرکت ها بــا مدیریــت و بودجــه اتحادیــه اروپــا( را نیــز اجــرا می کنــد. از ســال 2004 کــه 

ایــن بســتر خدمــات ویــژه خــود را راه انــدازی کرده اســت، بــا تاســیس شــعب و دفاتــری در 

ــن  ــد. امــروزه ای ــژه خــود حمایــت می کن ــز از اعضــای وی ــد و روســیه نی ــزی، هن ــن، مال چی

بســتر دارای 2 میلیــون شــرکت عضــو، 7 میلیــون محصــول و 3/5 میلیــون خریــدار در پایــگاه 

ــده دارد.  ــون بازدیدکنن ــه 3/5 میلی داده خــود اســت و ماهان

  حوزه های اصلی تخصص و خدمات این بستر عبارتند از:

   یافتن خریداران جهانی

   بازار جهانی بنگاه به بنگاه

  3)SMM( بازاریابی آنالین/بازاریابی در رسانه های اجتماعی   

 4)SEM( بازاریابی موتور جستجو   
 5)SEO( )بهینه  سازی موتور جستجو )سئو   

   جستجوی بازار بین المللی

   آموزش و مشاوره تجاری

   ماموریت های تجاری خارج از کشور

   برگزاری نمایشگاه های تجاری

   ساخت و میزبانی وب سایت
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Ec21اینفوگراف 3:  حوزه های اصلی تخصص و خدمات بستر
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بــرای پیوســتن بــه ایــن بســتر )به عنــوان خریــدار یــا فروشــنده( کافــی اســت از طریــق تــب

JoinFree  ثبت نــام نمــود. در ایــن صفحــه می تــوان از طریــق حســاب کاربــری فیس بــوک 

عضــو شــد و یــا بــا وارد کــردن اطالعــات درخواســتی تقاضــای عضویــت داد.
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اینکــه محصــوالت و شــرکت ها بر حســب گــروه تجــاری دســته بندی  بــه  بــا توجــه 

ــود.  ــام می ش ــاده انج ــیار س ــرکت ها بس ــوالت و ش ــوه محص ــن انب ــتجو در بی ــده اند، جس ش

جهــت ســفارش محصــول می تــوان بــه راحتــی بــا کلیــک روی تصویــر محصــول بــه بخــش 

ــا مشــاوره را انجــام داد.  ــد ی ــات خری ــا فروشــنده رفــت و عملی ــا تمــاس ب ســفارش ی

در بخــش نمایــه شــرکت )Company Profile( اطالعاتــی دربــاره شــرکت شــامل تاریخچــه 

و حوزه هــای تخصــص، تعــداد کارکنــان، میــزان درآمــد ســاالنه، اطالعــات تمــاس )آدرس، 

تلفــن و ایمیــل( مشــاهده می شــود. 

در بخــش معرفــی محصــول هــم اطالعاتــی دربــاره محصــول شــامل کشــور مبــدا، شــرکت 

تولیــد کننــده، کیفیــت محصــول و گزینــه تمــاس بــا شــرکت و ســفارش وجــود دارد. 
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ــر در  ــای مورِدنظ ــر ویژگی ه ــا ذک ــود را ب ــتی خ ــد کاالی درخواس ــز می توانن ــداران نی خری

بســتر بارگــذاری کننــد تــا فروشــندگان احتمالــی بــا آن هــا تمــاس بگیرنــد. 
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ــا  ــد ی ــوان جهــت خری ــی می ت ــن بســتر بســیار کاربرپســند اســت و به راحت ــی، ای به طــور کل

فــروش محصــوالت از آن اســتفاده نمــود. 

https://www.ec21.com/  :برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود

ــا هــدف ایجــاد نســل جدیــدی از زیرســاخت داده فدرالــی     GAIA-X: ایــن برنامــه ب

در ســطح اتحادیــه اروپــا راه انــدازی شده اســت. ایــن بســتر ضمــن فراهــم کــردن باالتریــن 

ــی  ــران دولتی/حقوق ــرای کارب ــز ب ــوآوری را نی ــال، امــکان ن ــرل دیجیت ــار و کنت ــزان اختی می

ــد.  ــاد می کن ــود ایج ــرکت(/حقیقی خ )ش

ــی از  ــت، دارای نمایندگان ــاز شده اس ــان آغ ــه و آلم ــگامی فرانس ــا پیش ــه ب ــروژه ک ــن پ ای

بخــش سیاســت گذاری، کســب وکار و علــوم اســت. در ایــن بســتر محیطــی ایمــن و شــفاف 

ــم  ــا فراه ــه اروپ ــطح اتحادی ــتفاده از داده در س ــتراک گذاری و اس ــع آوری، به اش ــرای جم ب

می شــود. در حــال حاضــر، نمایندگانــی از 7 کشــور اروپایــی در ایــن پــروژه حضــور 

دارنــد. در ایــن پــروژه زیرســاخت های متمرکــز و غیرمتمرکــز اروپایــی بــه هــم پیونــد داده 

می شــوند به نحــوی کــه سیســتمی متجانــس و کاربرپســند دارد. ایــن بســتر امــکان دسترســی 

ــد.  ــم می کن ــران فراه ــرای کارب ــاز را ب ــن و ب ــتراک گذاری ایم و به اش

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود: 

                                                                                                         )https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html(

ــا هــدف ایجــاد فضــای  ــی« ب ــکار آی دی اس )IDS(1  »فضــای داده بین الملل     IDS: ابت

ــدازه ای(  ــر ان ــا ه ــف )و ب ــرکت های مختل ــت از ش ــت حمای ــع جه ــرای صنای ــن ب داده ایم

ــر آلمــان و تحِت  نظــارت وزارت  ــا توســط موسســه فرانهوف ــار داده ه در مدیریــت خودمخت

فــدرال آمــوزش و تحقیقــات و »مرکــز تحقیقــات فضــای داده«2  راه انــدازی شده اســت. ایــن 

ــا  ــادل داده ب ــکان تب ــا ام ــه آن ه ــه ب ــذارد ک ــرکت ها می گ ــار ش ــی در اختی ــتر چهارچوب بس

ســایر شــرکت ها ضمــن داشــتن اختیــار کامــل در انتشــار و اســتفاده از داده هــا را می دهــد و 
1 International Data Space
2 Data Spaces Research Center 
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ــا  ــرای صنایــع در ســطح اروپ امــکان اشــتراک گذاری ایمــن  داده ضمــن حفــظ کنتــرل را ب

ــوش  ــه ه ــای نوآوران ــرای کاربرده ــدی ب ــاوری کلی ــن فن ــتر ایم ــن بس ــد. ای ــم می کن فراه

مصنوعــی اســت و بــه رقابت پذیــری آینــده و شــکوفایی اقتصــادی جامعــه کمــک خواهــد 

کــرد. 
شــرکت ها بــرای اســتفاده از ایــن بســتر بایــد مجهــز بــه یــک »رابــط فضاهــای داده بین المللــی« 1 

ــه بســتر امــکان کنتــرل داده )حاکمیــت داده( را  ــا اتصــال ب باشــند. ایــن رابــط نرم افــزاری ب

بــرای کاربــران فراهــم مــی آورد. ایــن رابــط از طراحــی مــاژوالر برخــوردار اســت و درنتیجه 

ــا معمــاری فنــاوری اطالعــات شــرکت ها تطبیــق یابــد و در آن ادغــام  می توانــد به راحتــی ب

ــا اســتفاده  ــا ایــن نرم افــزار می تواننــد ب ــا تطبیــق یافتــن ب ــاً ب شــود. بنابرایــن، شــرکت ها صرف

ــد شــوند.  ــات بســتر بهره من از زیرســاخت های خــود از خدم

ــوب  ــت چهارچ ــا حمای ــود را ب ــخصی خ ــط ش ــد راب ــرکت ها می توانن ــن، ش ــر ای ــالوه ب ع

ــک  ــی از ی ــد و به راحت ــه کار گیرن ــتفاده از آن ب ــت اس ــی جه ــای داده بین الملل ــتر فض بس

رابــط جــاوا2  بــه ایــن منظــور اســتفاده نماینــد )چهارچــوب براســاس جــاوا 11 اســت(. بــه غیر 

ــازار نیــز جهــت  از ایــن دو روش، شــرکت ها می تواننــد از یکــی از رابط هــای موجــود در ب

اتصــال بــه بســتر اســتفاده نماینــد از جملــه: رابــط فضــای داده، رابــط قابــل اعتمــاد و رابــط 

ادغــام شــرکت3 . 

1  International Data Spaces Connector 
2  JAVA connector 
3  Data Space Connector, Trusted Connector, Enterprise Integration Connector 
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اینفوگراف 4: مهم ترین خدمات بستر IDS برای شرکت ها

کاربــران کنونــی ایــن بســتر شــامل همــه مؤسســات زیرمجموعــه موسســه فرانهوفــر و 

اعضــای اتحادیــه بین المللــی فضــای داده )IDSA(1  می شــوند. عــالوه بــر ایــن، فرانهوفــر در 

پروژه هــای انفــرادی و ســمینارها نیــز امــکان اتصــال بــه ایــن بســتر جهــت تبــادل اطالعــات و 

بهره بــرداری از خدمــات آن را فراهــم می کنــد. )در حــال حاضــر، شــرکت تلــه کام2  یکــی 

از شــرکای مهــم ایــن بســتر اســت(. 

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:                               

                                                                    https://www.dataspaces.fraunhofer.de/en/InternationalDataSpaces.html

1  International Data Spaces Association 
2  Telekom 
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1  Bloomberg Terminal 
2  Execution and Order Management 
3  Content and Data 
4  Financial Data Management 
5  Integration and Distribution 
6  Bloomberg Tradebook 

ــات  ــای اطالع ــوزه فناوری ه ــزرگ در ح ــرکت های ب ــرگ از ش    Bloomberg: بلومب

ــازار و  ــای ب ــل داده ه ــت داده، تحلی ــوزه مدیری ــوالت در ح ــواع محص ــه ان ــت ک ــی اس مال

ــد.  ــرار می ده ــران ق ــتریان و تصمیم گی ــرکت ها، مش ــار ش ــانه را در اختی ــر و رس ــی، خب مال

مهم تریــن محصوالت/دســته محصــوالت ایــن شــرکت در حــوزه فعالیت هــای مالــی 

ــت  ــوا و داده3 ، مدیری ــفارش2 ، محت ــرا و س ــت اج ــال1 ، مدیری ــرگ ترمین ــد از: بلومب عبارتن

ــرگ6 .  ــه بلومب ــع5 ، تجارت نام ــام و توزی ــی4 ، ادغ داده مال

ــت  ــاز شده اس ــال 1981 آغ ــول از س ــن محص ــه ای ــال: عرض ــرگ ترمین    بلومب

و در حــال حاضــر، 325 هــزار مدیــر از آن اســتفاده می کننــد. ایــن ابــزار ضمــن 

ــوزه  ــرفته در ح ــات پیش ــود را از خدم ــترکین خ ــرمایه، مش ــازار س ــودن ب ــفاف نم ش

تحویــل اطالعــات، تحلیــل داده و کالن داده بهره منــد می کنــد. ایــن ابــزار بــرای همــه 

ــه  ــی ارائ ــات متنوع ــروش خدم ــد و ف ــای خری ــب وکارها در طرف ه ــای کس گروه ه

می نمایــد. 

ــه  ــوزه ب ــن ح ــوع ای ــای متن ــرا: راه حل ه ــفارش و اج ــت س ــای مدیری    ابزاره

ــود  ــارت خ ــفارش ها و تج ــای س ــه داده ه ــد ک ــکان را می دهن ــن ام ــب وکارها ای کس

ــد  ــن راه حل هــا، شــرکت ها می توانن ــد. به کمــک ای ــی نماین ــت رقابت ــه مزی ــل ب را تبدی

جریــان کاری بــا بهــره وری بهتــر ایجــاد نماینــد، بــه بازار هــای جهانــی ســرمایه متصــل 

شــوند، بــا الزامــات مقرراتــی تطبیــق یابنــد و هزینــه مالکیــت را کاهــش دهنــد. انــواع 

مختلفــی از ابزارهــای ایــن حــوزه بــه موفقیــت تجــارت بــازار جهانــی کمــک می کننــد 

ــمند،  ــی هوش ــتر اجرای ــی، بس ــده نقدینگ ــر پراکن ــه ذخای ــی ب ــای دسترس ــد ابزاره مانن

ــرد.  ــی عملکــرد راهب ــادالت جهــت ارزیاب ــای مب ــل هزینه ه ــه و تحلی ــل پیش بینان تحلی
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ــد از: ــا عبارتن ــن ابزاره ــن ای برخــی از مهم تری

√ سیســتم مدیریتــی اجــرا )EMS(1  کــه مبتنــی بــر تحلیــل یکپارچــه 

زمــان واقعــی و تحلیــل هزینــه مبــادالت اســت و به کمــک آن شــرکت ها 

می تواننــد همــه حقــوق صاحبــان ســهام، معامــالت ســلف و معامــالت صنــدوق 

ســرمایه گذاری قابــل معاملــه )در بــورس( )ETF(2  خــود را در یــک بســتر 

ــد.  ــت نماین ــد کاری مدیری واح

ــد ثابــت )FIT(3 : بلومبــرگ به مــدد بســتر تجــارت خــود  √  تجــارت درآم

همــه محصــوالت تجــارت الکترونیــک درآمــد ثابــت را بــه پرتالــی واحــد وصــل 

ــرای  ــی( را ب ــر )ترکیب ــان چندمعامله گ ــذاری هم زم ــکان قیمت گ ــد و ام می کن

ــد  ــزاری واح ــق اب ــوان از طری ــه می ت ــوی ک ــد به نح ــم می کن ــش فراه کاربران

همــه معامــالت را پایــش نمــود و انجــام داد. 

√ تجــارت الکترونیــک ارزهــای خارجــی )FXGO(4 : بســتری چندبانکــی 

بــرای معامــالت ارزهــای خارجــی اســت کــه بــه کاربــران امــکان انــواع معامالت 

از جملــه ســواپ، ســپرده گذاری و ســفارش ارز را بــدون حــق کمیســیون 

می دهــد. 

√  تجــارت الکترونیــک کاال )CMET(5 : امــکان انجام معامــالت الکترونیک 

انــواع کاالهــا را فراهــم می کنــد و بــه کمــک آن می تــوان همــه امــور مدیریــت، 

ــر کاال را در بســتری واحــد  اشــتراک گذاری و اجــرای مبــادالت مالــی مبتنــی ب

داد.  انجام 

ــواع داده هــای با کیفیــت، دســته بندی   ــوا و داده: ایــن ابزارهــا ان    ابزارهــای محت

ــایت  ــال وب س ــوان مث ــد. به عن ــرار می دهن ــرکت ها ق ــار ش ــده را در اختی و رتبه بندی ش

1  Execution Management System 
2  Exchange Traded Fund 
3  Fixed Income Trade 
4  Foreign Exchange Electronic Trade 
5  Commodities Electronic Trading 
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1  Enterprise Access Point 
2  Event Driven Feeds 
3  Data Management Service 
4  Seller Feed
5  Data Feed

نقطــه دسترســی شــرکت1  شــامل همــه مجموعــه داده هــای شــرکتی بلومبــرگ اســت 

ــای  ــذاری، داده ه ــای قیمت گ ــی، داده ه ــای مقررات ــع، داده ه ــای مرج ــه داده ه از جمل

ــوزه  ــن ح ــرگ در ای ــزار بلومب ــر اب ــن )alternative(. دیگ ــای جایگزی ــی و داده ه کم

ــط  ــش توس ــِل خوان ــای قاب ــه داده ه ــه هم ــت ک ــور )EDF(2  اس ــای رویدادمح فیده

ــار  ــرار می دهــد؛ شــامل: اخب ــا ق ــار آن ه ــد، در اختی ــاز دارن ــران نی ماشــین را کــه کارب

متنــی، تحلیــل خبــری، شــاخص های جهانــی اقتصــاد کالن، تقویــم  رویدادهــا و 

فعالیت هــای شــرکت، مجموعــه داده هــای پایــدار و تمیــز کــه همــه اطالعــات 

پوشــش می دهنــد.  را  تحلیل گــران  موردِ  نیــاز 

ــرکت های  ــه ش ــه آنچ ــرگ هم ــای بلومب ــی: ابزاره ــای مال ــت داده ه    مدیری

مالــی نیــاز دارنــد را در اختیــار آن هــا می گذارنــد: اســتفاده از داده، نظــارت و پایــش، 

بازرســی و تحقیقــات پیشــرفته، گزارش دهــی توســعه یافته و ذخیره ســازی ایمــن. 

ــار  ــی را در اختی ــت داده )DMS(3  راه حل های ــات مدیری ــزار خدم ــال، اب ــوان مث به عن

ــد:  ــود را آزاد کنن ــع خ ــد مناب ــا می توانن ــک آن ه ــه  کم ــه ب ــذارد ک ــرکت ها می گ ش

ــرای  ــارات و اج ــد و اعتب ــرل فراین ــت، کنت ــرل کیفی ــنده4  و کنت ــد فروش ــت فی مدیری

ــت  ــت کیفی ــد از: مدیری ــزار عبارتن ــن اب ــای ای ــی از راه حل ه ــارت. برخ ــن تج قوانی

ــدی و  ــرل فراین ــت داده، کنت ــود کیفی داده، پاکســازی مجموعــه داده هــای مهــم و بهب

عملیاتــی داده، ادغــام ســریع فرایندهــای کســب وکار و داده، پاســخ ســریع بــه تغییــرات 

ــدار.  ــه داده پای ــره عرض ــا زنجی ــد داده5  ب ــرات فی ــب وکار و تغیی ــر کس اجتناب ناپذی

   ابزارهــای ادغــام و توزیــع: بلومبــرگ خدمات معمــاری راه حــل و فناوری هایی 

ــه  ــود ارائ ــران خ ــه کارب ــازند ب ــازی را می س ــازی و خودکارس ــان دیجیتال س ــه بنی ک

ــه  ــی ک ــای چندمحصول ــی راه حل ه ــود در طراح ــتریان خ ــا مش ــتر ب ــن بس ــد. ای می ده
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مبتنــی بــر جریــان کاری بازارهــای ســرمایه هســتند نیــز همــکاری می کنــد. ایــن 

ابزارهــا در کاهــش هزینه هــای مالکیــت، افزایــش شــفافیت و تســریع زمــان دسترســی 

بــه بــازار بســیار مؤثــر هســتند. 

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:                                                                                              

https://www.bloomberg.com/professional/product/market-data/

  IHS Markit KYC Services Utility: آی اچ اس مارکیــت ابزارهــا و اطالعاتــی 

ــد  ــه کمــک آن هــا می توانن ــرار می دهــد کــه ب ــار بازیگــران بازارهــای ســرمایه ق را در اختی

بــا  را  هم  تنیــده کنونــی کســب وکار خــود  در  و  پیچیــده  بســیار  مالــی  بازارهــای  در 

ــن بســتر کارکردهــای  ــل و داده ی ای ــان کار، تحلی ــد. راه حل هــای جری موفقیــت پیــش ببرن

اصلــی کســب وکارها را از مدیریــت پورتفــو تــا گزارش دهــی بــه مراجــع تنظیم گــری 

)رگوالتــوری( را ارتقــا می بخشــد. برخــی از مهم تریــن محصــوالت و خدمــات ایــن بســتر 

ــد از: عبارتن

ــل: آی اچ اس مارکیــت به کمــک دانــش تخصصــی     راه حل هــای داده و تحلی

ــت داده را  ــه میلیاردهــا گیگابای ــار دارد، روزان و فناوری هــای پیشــرفته ای کــه در اختی

ــران  ــار کارب ــی در اختی ــای مال ــنی از بازاره ــد روش ــد و دی ــع می کن ــازی و توزی پاکس

خــود قــرار می دهــد. خدمــات جامــع ایــن بســتر ضمــن شفاف ســازی بازار هــای 

ــش  ــرمایه گذاری بهتــر را افزای ــای س ــش و فرصت ه ــازی را کاه ــرات ب ــی، خط مال

و  قیمت گــذاری، شــاخص ها  و  مرجــع  داده  در حــوزه  ایــن خدمــات  می دهنــد. 

ــی اوراق  ــن مال ــنجش، تامی ــی و س ــات ارزیاب ــه، خدم ــل معامل ــدوق قاب ــالت صن معام

بهــادار، پیش بینــی ســود  ســهام، راه حل هــای مالحظــات زیســت محیطی/اجتماعی/

حاکمیتــی در ســرمایه گذاری ها هســتند. 

ــی  ــای مال ــل بازاره ــه  تکام ــد و رو ب ــررات جدی ــاتجارت: مق ــای پس    فراینده
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بازیگــران بــازار را بــا تنش هــای بســیاری در زمینــه فرایندهــا و ارتبــاط مواجــه 

ــی  ــتر راه حل ــن بس ــاری ای ــای تج ــازی و فراینده ــوزه مستندس ــات ح ــد. خدم می کنن

کامــل بــرای بهینه ســازی بهــره وری جریــان کار، تطبیــق بــا مقــررات جدیــد و 

ــم  ــب وکار فراه ــف کس ــای مختل ــاتجارت در بخش ه ــای پس ــر فراینده ــت بهت مدیری

می آورنــد. ایــن خدمــات عبارتنــد از: خدمــات مدیریــت خطــر و مقــررات، خدمــات 

کاال،  ردیابــی  وام،  ویــژه  راه حل هــای   ،)MarkitSERV( فرابــورس  بــازار  ویــژه 

مدیریــت فعالیت هــای شــرکت، ابــزار ویــژه فرایندهــای پــس از معاملــه اوراق بهــادار 

و فعالیت هــای شــرکتی )Information Mosaic( و راه حــل مبتنــی بــر ابــر ویــژه 

 .)Corporate Actions SaaS( شــرکت  فعالیت هــای  فرایندهــای  مدیریــت 

ــق  ــت تطبی ــی: راه حل هــای مدیری ــررات و گزارش ده ــا مق ــق ب ــر، تطبی    خط

مقرراتــی و خطــر منبعــی واحــد از اطالعــات واقعــی دربــاره مشــتریان و فروشــندگان 

در اختیــار کاربــران می گذارنــد کــه حــاوی داده هــای قابــل اعتمــاد و بــه روز هســتند. 

ــا،  ــش هزینه ه ــات، کاه ــن اطالع ــادل ایم ــکان تب ــت ام ــای آی اچ اس مارکی راه حل ه

ــق را  ــر و تطبی ــت خط ــه مدیری ــای بهین ــدد فناوری ه ــات به م ــدد از اطالع ــتفاده مج اس

فراهــم می کننــد. برخــی از محصــوالت و خدمــات ایــن حــوزه عبارتنــد از: خدمــات 

ــژه  ــث )KY3P( وی ــرف ثال ــای ط ــررات، راه حل ه ــا مق ــق ب ــر و تطبی ــت خط مدیری

مدیریــت خطــر روابــط شــرکت ها بــا فروشــندگان و طــرف ثالــث در برون ســپاری ها، 

راه حل هــای مالیاتــی جهــت تطبیــق بــا نظام هــای مالیاتــی مختلــف، تحلیــل خطــر تأمیــن 

مالــی ویــژه مدیریــت خطــر در مؤسســات تامیــن مالــی، مــدل خطرهــای ســرمایه گذاری 

ــای  ــرمایه گذاری، راه حل ه ــای س ــا و فرصت ه ــی خطره ــت پیش بین ــورها جه در کش

تجــارت و کشــتیرانی ویــژه تحلیــل و ارزیابــی عوامــل تاثیرگــذار بــر تجــارت و 

ــا.  ــا و جنگ ه ــه تحریم ه ــی از جمل ــتیرانی بین الملل کش
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ــا اســتفاده از  ــن حــوزه آی اچ اس مارکیــت ب ــاد: در ای ــورها و اقتص ــر کش     خط

ــت را در 75  ــه ســرعت عملکــرد 105 صنع ــع ب ــتاندارد کشــورها و صنای ــای اس داده ه

کشــور از نظــر فعالیــت، فــروش، ســود، هزینــه و خطــر مقایســه و ارزیابــی می کنــد و 

ــد. داده هــای موردِ اســتفاده  ــن می نمای ــه خطــر بخش هــای مختلــف صنعــت را تعیی رتب

ــی به روزرســانی  ــان حاضــر را شــامل می شــود و به صــورت فصل ــا زم از ســال 1980 ت

ــل  ــن عوام ــد از: تعیی ــی عبارتن ــن ارزیاب ــل از ای ــات حاص ــه اطالع ــوند. از جمل می ش

ــت  ــه وضعی ــازار و مقایس ــرات ب ــی تغیی ــع، پیش بین ــورها و صنای ــه کش ــر، مقایس خط

ــه  ــش و منطق ــر بخ ــارات از نظ ــازار اعتب ــت ب ــی وضعی ــنجش و پیش بین ــرکت، س ش

ــی.  جغرافیای

ــای  ــدد فناوری ه ــش به م ــن بخ ــرمایه گذاران: در ای ــط س ــای رواب     راه حل ه

پیشــرفته و تخصــص بــاالی آی اچ اس مارکیــت، کاربــران می تواننــد خدماتی تخصصی 

ــورس،  ــل بازارهــای ســرمایه و ب ــب ســرمایه گذاران، تحلی در حــوزه شناســایی و ترغی

مشــاوره و راهنمایــی در زمینــه ســرمایه گذاری دریافــت نماینــد. از جملــه خدمــات ایــن 

حــوزه عبارتنــد از: اطالعــات بازارهــای جهانــی )تحلیــل رفتــار ســهامداران در بــورس و 

بررســی بــازار جهــت تعییــن عوامــل تاثیرگــذار بــر ســهام شــرکت ها و ارائــه مشــاوره 

ــایی  ــای شناس ــرکت ها(، راه حل ه ــه ش ــرمایه گذاران ب ــط س ــرد رواب ــه راهب ــرای تهی ب

ســرمایه گذاران جهــت شناســایی/هدف گرفتــن و ترغیــب آن هــا بــه مشــارکت، 

راه حل هــای مشــاوره و راهبــرد روابــط ســرمایه گذاران، راه حل هــای حاکمیــت و 

ــی  ــت ارزیاب ــت محیطی/اجتماعی/حاکمیتی( جه ــی )ESG(1  )زیس ــائل ایی اس ج مس

ــن  ــه ای ــد ب ــن ســرمایه گذاران عالقمن عملکــرد ایی اس جــی شــرکت ها و هــدف گرفت

ــه شــرکت ها در ایــن زمینــه.  ــه مشــاوره ب حــوزه و ارائ

1  Environmental, Social, and Governance 
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1  Back office Integration 

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://ihsmarkit.com/products/kyc-services.html

ــک  ــهامی در بلژی ــرکت س ــن ش ــی ای ــر اصل    SWIFT Community Cloud: مق

اســت کــه توســط هیئــت مدیــره انتخابــی ســهامداران اداره و مدیریــت می شــود. خدمــات 

ــش از  ــت. بی ــی اس ــن مال ــت تأمی ــانی در صنع ــوزه پیام رس ــویفت در ح ــرکت س ــی ش اصل

11 هــزار موسســه مالــی در 200 کشــور و منطقــه دنیــا از خدمــات پیشــرفته و قابــل اعتمــاد 

ــس  ــاوری تلک ــن فن ــویفت جایگزی ــات س ــال 1977 خدم ــد. از س ــتفاده می کنن ــویفت اس س

شده اســت. در حــال حاضــر، خدمــات ســویفت مهم تریــن وســیله ارتباطــی موسســات مالــی 

و بانک هــا در تبــادالت و ارتباطــات بین بانکــی اســت. بســتر پیام رســانی ایــن شــرکت 

تحِت عنــوان ســویفت نت )SWIFTNet( فعالیــت می کنــد کــه امــکان ارتبــاط و تبــادل 

ــریع  ــن و س ــد، ایم ــتری واح ــق بس ــا از طری ــی و بانک ه ــرکت های مال ــن ش ــات را بی اطالع

ــکان  ــه ام ــام دارد ک ــویفت، Alliance Lite2 ن ــوالت س ــر محص ــی آورد. از دیگ ــم م فراه

ــک  ــد. به کم ــم می کن ــر فراه ــاوری اب ــق فن ــی را از طری ــن مال ــت تامی ــه صنع ــی ب دسترس

ــاط  ــق ارتب ــد از طری ــرمایه گذاری می توانن ــران س ــا و مدی ــرکت ها، بانک ه ــل ش ــن راه ح ای

مســتقیم )خــط ارتباطــی شــرکت ســویفت( بــه همتایــان خــود متصــل شــوند. از ایــن ابــزار 

ــادالت  ــدودی تب ــداد مح ــام در روز و تع ــزار پی ــش از 10 ه ــردازش بی ــت پ ــوان جه می ت

,10 موسســه مالــی  ــه بیــش از 800 اســتفاده کــرد. به کمــک ســویفت کاربــران می تواننــد ب

در سراســر دنیــا دسترســی داشــته باشــند و از خدمــات اســتاندارد پیام رســانی در پرداخت هــا، 

صورتحســاب ها، تجــارت، ارزهــای خارجــی، اوراق بهــادار، صندوق هــای ســرمایه گذاری 

و بســیاری مــوارد دیگــر اســتفاده نماینــد. از ایــن ابــزار ســویفت می تــوان به صــورت دســتی 

ــا داشــتن گزینــه ادغــام دفتــر پشــتیبانی1  راه حلــی کامــال  یــا خــودکار اســتفاده نمــود کــه ب
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ــویفت  ــام س ــواع پی ــه ان ــزار هم ــن اب ــود. ای ــوب می ش ــر محس ــر اب ــی ب ــا و مبتن ــه انته ــا ب انته

)MT و MX( را پوشــش می دهــد و امــکان دسترســی بــه ســایر اپ هــا و خدمــات ســویفت 

را نیــز دارد و در نتیجــه، همزمــان می تــوان در بســتری واحــد از بســیاری از خدمــات متنــوع 

ســویفت برخــوردار شــد. 

جهــت اســتفاده از ایــن بســتر کافــی اســت بــه رایانــه شــخصی یــا لپ تــاپ دسترســی داشــته 

باشــید و از مرورگــر اینترنــت اکســپلورر و یــک خــط ارتبــاط اینترنــت تلــه کام بــا ســویفت 

ــرار  ــر ق ــار کارب ــد. ســویفت توکــن ایمــن Alliance Lite2 USB را در اختی اســتفاده نمایی

می دهــد. جهــت تســهیل اســتفاده از ایــن ابــزار راهنمــای راه انــدازی و اجــرای آن در 

ــد.  ــوزش می ده ــران آم ــه کارب ــتفاده از آن را ب ــوه اس ــه نح ــت ک ــم شده اس ــویفت فراه س

جهت اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:                                                                                                      

https://www.swift.com/our-solutions/interfaces-and-integration/swift-community-cloud

ــدگان  ــدگان و مصرف کنن ــن تولیدکنن ــا بی ــل پوی ــاد تعام ــزوم ایج    Arrowhead: ل

ــا  ــرژی و ارتق ــره وری ان ــش به ــت افزای ــان ها جه ــتم ها و انس ــین آالت، سیس ــرژی، ماش ان

رقابت پذیــری اقتصــاد بیانگــر ضــرورت توســعه خودکارســازی مشــارکتی در جوامــع 

ــروژه Arrowhead به منظــور تحقــق خودکارســازی مشــارکتی  ــده اســت. پ امــروزی و آین

)SOA(1  در ســطح  معمــاری خدمات محــور  و  اشــیا  اینترنــت  فناوری هــای  از طریــق 

اتحادیــه اروپــا اجــرا می شــود. ایــن بســتر در قالــب یکــی از پروژه هــای برنامــه چهارچوبــی 

ــژه  ــیا وی ــت اش ــاوری اینترن ــرای فن ــی ب ــه چهارچوب ــت ک ــدازی شده اس ــم )FP7(2 راه ان هفت

خودکارســازی کارخانه هــا فراهــم مــی آورد تــا تعامل پذیــری در فناوری هــای متعــدد 

ــی  ــی، مهندس ــکان طراح ــب، ام ــن ترتی ــه ای ــردد. ب ــر گ ــور امکان پذی ــاری خدمات مح معم

ــرای طیــف وســیعی از کاربردهــای  و عملیاتی ســازی سیســتم های بــزرگ خودکارســازی ب

1   Service Oriented Architecture 
2   Seventh Framework Program 
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1  Cyber Physical System 
2  Heerlen 

فناوری هــای اینترنــت اشــیا و سیســتم فیزیکــی ســایبری )CPS(1 فراهــم می شــود. دوره ایــن 

پــروژه از ســال 2019 تــا 2022 اســت کــه بــا مشــارکت 18 کشــور اروپایــی انجــام می شــود. 

تعــداد شــرکای حاضــر در پــروژه 80 نهــاد علمــی و دانشــگاهی اســت کــه بــا بودجــه ای بالــغ 

بــر 90 میلیــون یــورو در پــی رفــع چالش هــای خودکارســازی مشــارکتی در ســطح اتحادیــه 

اروپــا هســتند. 

برای اطالعات بیشتر به وب  سایت بستر مراجعه شود:

https://cordis.europa.eu/project/id/332987

   Batchforce: به کمــک ایــن بســتر طرف هــای عرضــه و تقاضــای زنجیــره تولیــد در 

ــدگان  ــژه تولیدکنن ــن به وی ــن بســتر آنالی ــد. ای ــد می خورن ــا به هــم پیون ــه اروپ ســطح اتحادی

کوچــک و خریــداران و مهندســان را جهــت ســاخت قطعــات سفارشــی در تیــراژ پاییــن بــه 

هــم ارتبــاط می دهــد. بچفــورس در ســال 2015 در هیرلــن2  هلنــد آغــاز بــه کار کــرده  کــه 

ــره  ــی و کل زنجی ــازار بین الملل ــه ب ــی ب ــرای دسترس ــرکت ها ب ــه ش ــک ب ــص آن کم تخص

ــی و  ــی و همتایاب ــای بازاریاب ــش هزینه ه ــتر کاه ــن بس ــای ای ــت. از مزای ــد اس ارزش تولی

افزایــش ســرعت فراینــد برون ســپاری فرایندهــای تولیــد اســت. شــرکت ها کافــی اســت در 

ــا متناســب  ــد ت ــد و توانمندی هــا و ظرفیت هــای خــود را ذکــر کنن ــام نماین ــن بســتر ثبت ن ای

بــا شــرایط آن هــا مشــتریان بــه ایشــان معرفــی شــوند. در صــورت داشــتن عملکــرد مناســب، 

ــی می شــود.  ــا معرف ــه آن ه مشــتریان مناســب تر و بیشــتری ب

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://www.batchforce.com/en

   Combient AB: ایــن بســتر در ســال 2015 در اســتکهلم ســوئد تاســیس شده اســت 

)شــعبه دیگــر آن در هلســینکی فنالنــد قــرار دارد( و در حــال حاضــر، متشــکل از 30 شــرکت 
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بــزرگ در منطقــه نوردیــک )شــمال اروپــا( اســت کــه بــا دانشــگاه ها و اســتارتاپ ها 

، Saabــد. برخــی از شــرکای مهــم در ایــن پــروژه عبارتنــد از همــکاری نزدیکــی دارن

Scania, Kone، Stora Enso . هــدف ایــن بســتر توســعه نوآوری هــای صنعتــی بــه کمــک 

ــن بســتر روی ارتقــا فناوری هــای هــوش مصنوعــی  دانشــگاه ها و استارت آپ هاســت. در ای

نــوآوری،  فرهنــگ  ترویــج  کار،  نیــروی  مهارت هــای  بهبــود  و  بازآمــوزی  صنعتــی، 

ــن اســتارتاپ ها  ــی و ایجــاد همــکاری نزدیــک بی نزدیک کــردن صنعــت و مراکــز تحقیقات

ــود.  ــز می ش ــزرگ تمرک ــرکت های ب و ش

https://combient.com/ :برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود

:Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Marketplace  

 بســتر 3DEXPERIENCE Marketplace )تجربــه بــازار ســه بعدی( توســط شــرکت 

ــدازی شده اســت و مهندســان، طراحــان،  Dassault Systèmes ویــژه صنایــع تولیــدی راه ان

تولیدکننــدگان و خریــداران را در ســطح اتحادیــه اروپــا و بســیاری از کشــورها در آســیا و 

ــن  ــه کــم بهتری ــا صــرف هزین ــان و ب ــن زم ــا در کمتری ــد ت ــاط می ده ــم ارتب ــه ه ــکا ب آمری

شــریک کاری را بــرای خــود بیابنــد. شــرکت های تولیــدی یــا خریــداران قطعــات صنعتــی 

ــاز و تقاضــا، تولیدکننده/ســازنده/طراح موردِ نظــر خــود را جســتجو  ــد برحســِب نی می توانن

ــن بســتر  ــد. تمرکــز ای ــا شــرایط خــود انتخــاب کنن ــه را متناســب ب ــن گزین ــد و بهتری نماین

)بــازار( روی چــاپ ســه بعدی، دســتگاه های سی ان ســی، قالب گیــری تزریقــی، بــرش 

ــا  ــفارش دادن ی ــت س ــت. جه ــی اس ــات مهندس ــواع خدم ــایر ان ــزی و س ــزری، ورق فل لی

جســتجو در بیــن گزینه هــای ســاخت و طراحــی و خدمــات مهندســی ایــن بســتر بایــد عضــو 

ــام در وب ســایت( و پــس  ــق ثبت ن ــه ســادگی انجــام می شــود )از طری ــت ب ــود. عضوی آن ب

ــال،  ــوان مث ــد. به عن ــد ش ــا بهره من ــاز و تقاض ــِب نی ــتر برحس ــات بس ــوان از خدم از آن می ت

ــن بســتر بارگــذاری  ــد آن را در ای ــرای ســاخت دارد می توان شــرکتی کــه طــرح خاصــی ب

و
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نمایــد و بــه جســتجوی شــرکت هایی کــه ظرفیــت ســاخت آن را دارنــد بپــردازد و در 

ــود را  ــر خ ــازنده ی موردِ   نظ ــل، س ــان تحوی ــت و زم ــت کار و قیم ــِب کیفی ــت، بر حس نهای

انتخــاب نمایــد.

 

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://www.3ds.com/3dexperience/marketplace 

و در ســال  اســت  متحــده  ایــاالت  واقــع در سانفرانسیســکو  بســتر  ایــن   :Fictiv   

2013 راه انــدازی شده اســت. بســتر فیکتیــو بــر اســاس جســتجوی پیشــنهاد و ســفارش، 

تولیدکننــدگان را بــه عرضه کننــدگان قطعــات و دســتگاه های صنعتــی در حوزه هایــی 

ماننــد ماشــین آالت سی ان ســی، چــاپ ســه بعدی و ریخته گــری ارتبــاط می دهــد. مدیریــت 

ــن  ــه همی ــد اســت و ب ــیار موردِ  تاکی ــتر بس ــن بس ــات در ای ــرل سفارش ــد کنت ــت و فراین کیفی
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دلیــل داشــتن مجوزهــای الزم، انجــام بازرســی کارخانــه و کنتــرل کیفیــت از پیش نیازهــای 

ــی رود.  ــمار م ــتر به ش ــن بس ــا ای ــکاری ب ــم در هم مه

https://www.fictiv.com :برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود

ــان  ــخ آلم ــهر مونی ــن در ش ــتری آنالی ــور بس   Krauss-Maffei Polymore: پلی م

ــی در  ــات صنعت ــت و ضایع ــل  بازیاف ــواد قاب ــیمیایی، م ــات ش ــدارک ترکیب ــه و ت ــژه تهی وی

ســطح اروپاســت کــه متعلــق بــه شــرکت Krauss-Maffei از تولیدکننــدگان بــزرگ 

ــات  ــی، ترکیب ــی و غیرنظام ــه نظام ــیله های نقلی ــتگاه های صنعتی/وس ــه دس ــی در زمین اروپای

شــیمیایی، بســته بندی مایعــات و ساخت و ســاز اســت. پلی مــور در واقــع شــرکت اســتارتاپی 

ــت  ــد. جه ــط می کن ــتیک مرتب ــوزه پالس ــدگان ح ــه عرضه کنن ــداران را ب ــه خری ــت ک اس

ــد از  ــا بتوانن ــد ت ــام نماین ــد در آن ثبت ن ــران بای ــتر کارب ــن بس ــات ای ــرداری از خدم بهره ب

ــد.  ــا فــروش کاال کنن ــد ی ــه خری ــدام ب ــق آن اق طری

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://www.polymore.com/en/about

ــرش    MachiningCloud: ایــن بســتر منبعــی واحــد از اطالعــات حــوزه ابزارهــای ب

ســاخته ی تولیدکننــدگان بــزرگ اســت کــه در کم تریــن زمــان امــکان جســتجو، انتخــاب 

ــه روز  ــای ب ــک داده ه ــد. به کم ــم می کن ــران فراه ــرای کارب ــا را ب ــردن1  ابزاره ــمبل  ک و اس

و دقیــق ایــن بســتر کاربــران صنعــت ماشــین کاری2  می تواننــد تازه تریــن اطالعــات مربــوط 

بــه دســتگاه ها و ابزارهــای ماشــین کاری برندهــای مختلــف را در کســری از ثانیــه در اختیــار 

داشــته باشــند و به راحتــی دانلــود کننــد و در سیســتم های نرم افــزاری بــه کار گیرنــد. 

ــب و  ــوالت، نص ــدی از محص ــای دوبع ــه بعدی و نما ه ــای س ــک طراحی ه ــن، به کم همچنی

ــت.  ــر اس ــی امکان پذی ــات به راحت ــا و قطع ــردن ابزاره ــمبل ک اس

 1  اســمبل کردن یــا assemble بــه وصــل کــردن قطعــات مختلــف یــک دســتگاه جهــت ســاخت آن گفتــه می شــود 
ماننــد قــراردادن تمــام قطعــات کامپیوتــر داخــل کیــس و اتصــال و آماده ســازی آنهــا بــرای اســتفاده.

ــه شــکل  ــه روش حــذف مــواد ناخواســته ب ــه فراینــد ســاخت و تولیــد قطعــات ب ــا Machining ب 2  ماشــین کاری ی

ــود. ــه می ش ــراده گفت ب
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برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://www.machiningcloud.com

  merQbiz: شــرکت آلمانــی Voith تولیدکننــده دســتگاه های صنعتــی از جملــه 

ماشــین آالت تولیــد کاغــذ اســت و در ســال 2017 بســتری دیجیتــال بــه  نــام merQbiz بــرای 

ــی  ــای بازیافت ــازار کاغذه ــا در ب ــدازی کرده اســت ت ــن راه ان ــی در ســاحل منهت ــازار صنعت ب

شــفافیت ایجــاد نمایــد. ایــن بســتر خریــداران و فروشــندگان را به صــورت مســتقیم بــه هــم 

ارتبــاط می دهــد و شــبکه قابــل اعتمــادی از اطالعــات بــه روز دربــاره ی عرضــه و تقاضــای 

کاغــذ بازیافتــی را در اختیــار کاربرانــش می گــذارد. ایــن بســتر خریــداران و فروشــندگان و 

ــت و شــفافیت تجــارت را افزایــش می دهــد.  ــد و در نتیجــه، امنی ــی می کن ــا را ارزیاب کااله

ــی لجســتیک ســی اچ رابینســون1 ،  ــا شــرکت آمریکای ــه مشــارکت merQbiz ب ــا توجــه ب ب
1  C.H. Robinson 
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ــه می شــود.  ــن بســتر ارائ ــران ای ــه کارب ــز ب ــل و لجســتیک پیشــرفته ای نی ــات حمل و نق خدم

ــل را  ــات حمل  و نق ــه خدم ــد هم ــتر می توان ــن بس ــال، ای ــتیک دیجیت ــات لجس ــدد خدم به م

ــاال به صــورت خــودکار انجــام دهــد. در حــال حاضــر،  ــا ایمنــی و شــفافیت ب به ســرعت و ب

ایــن بســتر بــه 113 هــزار مشــتری در سراســر دنیــا خدمــات لجســتیکی خــود را ارائــه می کنــد 

ــد. )1( کــه اغلــب آن هــا در بخش هــای مختلــف صنایــع کاغــذ فعالیــت دارن

  Open Manufacturing Platform: در آوریــل 2019 مایکروســافت و ب ام دبلیــو 

ــد و در  ــالم کردن ــاز )OMP(1  را اع ــد ب ــتر تولی ــام بس ــه ن ــال ب ــتری دیجیت ــدازی بس راه ان

ســال 2020 شــرکت های دیگــری ماننــد بــوش، زداف، این بیــو و کپجمینــی2  بــه ایــن 

ابتــکار پیوســتند. هــدف ایــن بســتر گــرد هــم آوردن شــرکت های تولیــدی بــزرگ، 

عرضه کننــدگان راه حل هــای نوآورانــه و ســایر بازیگــران عرصــه نــوآوری تولیــدی جهــت 

ــن  ــاز اســت. در ای ــع ب ــای منب ــق نوآوری ه ــد از طری ــای صنعــت تولی ــع چالش ه تســریع رف

ــا  ــرکت ها، ب ــی ش ــای رقابت ــری و مزیت ه ــت فک ــق مالکی ــودن ح ــوظ ب ــن محف ــتر ضم بس

ــه در  ــکاری نوآوران ــا و هم ــتراک گذاری داده ه ــکان به اش ــاز ام ــوآوری ب ــای ن ــاد فض ایج

ــا وجــود دارد.  ــرای آن ه فضــای ایمــن ب

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://open-manufacturing.org

ــاز و  ــی ب ــبکه فضای ــن ش   Siemens Additive Manufacturing Network: ای

ــازاری مجــازی در حــوزه چــاپ ســه بعدی اســت کــه عرضه کننــدگان تجهیــزات چــاپ،  ب

ــد.  ــاط می ده ــم ارتب ــه ه ــی را ب ــد افزایش ــزار تولی ــندگان نرم اف ــول و فروش ــان محص طراح

به کمــک ایــن بســتر همــه فراینــد تولیــد از ســفارش تــا تحویــل به صــورت دیجیتــال انجــام 

خواهــد شــد و همــه بازیگــران زنجیــره ارزش تولیــد افزایشــی در ایــن بســتر بــه هــم مرتبــط 

1  Open Manufacturing Platform
2   Bosch, ZF, Inbev, Capgemini
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1   Kaiserslautern
2  Audi, SEAT and SKODA

،

ــا قطعــات یدکــی نیــز اســتفاده  ــرای ســاخت نمونه هــای اولیــه و ی می شــوند. از ایــن بســتر ب

می شــود. )1(

به عنــوان  ابتــکار در ســال 2005  ایــن   :Smart Factory Kaisers-Lautern  

ســازمانی غیرانتفاعــی در شــهر کایزرســالوترن1  آلمــان بنیــان گذاشــته شــد و اکنــون متشــکل 

از حــدود 50 ســازمان از بخــش صنعــت و تحقیقــات ایــن کشــور اســت کــه در پروژه هــای 

تحقیــق و توســعه دربــاره فناوری هــای انقــالب صنعتــی چهــارم و کارخانه هــای آینــده بــا هــم 

Festo، HARTING،Pilz ــد از: ــد. برخــی از اعضــای ایــن شــبکه عبارتن همــکاری می کنن

proALPHA و IBM. اهــداف ایــن بســتر ارتقــا جایــگاه صنعــت تولیــد آلمــان و کارآفرینی 

و تضمیــن پیشــتازی آلمــان در فناوری هــای انقــالب صنعتــی چهــارم اســت. اســمارت 

فکتــوری بــه اعضایــش کمــک می کنــد تــا فعالیت هــای تحقیــق و توســعه مشــترک انجــام 

ــد،  ــی می نمای ــی را بررس ــا بین الملل ــی ی ــطح مل ــا در س ــت از پروژه ه ــکان حمای ــد، ام دهن

ــرای دانشــجویان  ــی تشــکیل می دهــد، پروژه هــای رســاله های دکت کنسرســیوم های تحقیقات

ــا شــرکای صنعتــی را بــرای آن هــا فراهــم می کنــد.  را حمایــت و امــکان همــکاری ب

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://smartfactory.de/en/about-us 

  Techniplas Prime: ایــن شــبکه تولیدکننــدگان مجــرب را بــه هــم مرتبــط می کنــد 

ــی در  ــای متنوع ــتر گزینه ه ــن بس ــد. در ای ــد نماین ــده در آن را تولی ــات ثبت ش ــا سفارش ت

ــود  ــی وج ــد سفارش ــکان تولی ــوری و ام ــای ف ــنهاد قیمت ه ــا پیش ــی ب ــد افزایش ــه تولی زمین

ــد و  ــت می کن ــل مدیری ــا تحوی ــفارش ت ــه س ــا را از مرحل ــم پروژه ه ــالس پرای دارد. تکنی پ

ــد. )1( ــن می نمای ــات را تضمی ــت سفارش ــی و کیفی ــه، ایمن درنتیج

  Volkswagen Automotive Cloud: شــرکت خودروســازی فولکس واگــن قصــد 
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1  Audi, SEAT and SKODA

 )Siemens MindSphere( و زیمنــس )Amazon Web Services( ــازون ــا همــکاری آم دارد ب

ــره وری  ــش به ــتر افزای ــن بس ــاد ای ــدف از ایج ــد. ه ــاد نمای ــود را ایج ــی خ ــر صنعت ــتر اب بس

ــکودا(1   ــیت و اس ــودی، س ــد آئ ــن )مانن ــروه فولکس واگ ــه ی گ ــرکت های زیرمجموع ش

و درنتیجــه، کاهــش هزینه هــای تولیــد اســت. در ایــن ابتــکار همــه عرضه کننــدگان 

فولکس واگــن بــا هــم ادغــام می شــوند و بــا ایجــاد بســتری بــاز بــرای شــرکا امــکان ســاخت 

راه حل هــای نوآورانــه مبتنــی بــر بســتر بــرای آن هــا ایجــاد می شــود. راه حل هــای ایــن بســتر 

ارتبــاط و تعامــل خودروهــای فولکس واگــن را در سراســر جهــان افزایــش می دهنــد و 

خدماتــی ماننــد ناوبــری و پــارک خــودکار )هوشــمند(، بهبــود عملکــرد خودروهــای برقــی 

و شــارژ هوشــمند و کمک هــای از راه دور )خدمــات تعمیــر و راهنمایــی بــرای راننــدگان( 

ــال  ــتر در س ــن بس ــار دارد ای ــن انتظ ــت. فولکس واگ ــد گذاش ــدگان خواهن ــار رانن در اختی

2022 عملیاتــی شــود. 

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://newsroom.vw.com/vehicles/how-volkswagen-automotive-cloud-will-help-

 /shape-the-connected-car-of-tomorrow

ــه  ــگاه ب ــتر بن ــی Kloeckner بس ــرکت آلمان ــال 2017 ش   XOM Materials: در س

بنــگاه صنعتــی بــاز خــود را بــرای خریــد و فــروش مــوادی ماننــد فــوالد، فلــزات و پالســتیک 

ــده  ــرکت توزیع کنن ــت 70 ش ــتر توانسته اس ــن بس ــون ای ــود. تاکن ــدازی نم ــن راه ان در برلی

ــدود 1400  ــد و ح ــذب نمای ــای Kloeckner( را ج ــوالد و رقب ــدگان ف ــه تولیدکنن )از جمل

ــد. ایــن بســتر خدماتــی  ــام کرده ان ــاالت متحــده در آن ثبت ن ــا و ای ــدار از سراســر اروپ خری

نیــز در زمینــه فــروش و تــدارک و تحلیــل داده در اختیــار مشــتریانش می گــذارد تــا درک 

ــه، میــزان فــروش و حجــم و نحــوه  بهتــری از داده هــای خــود داشــته باشــند. به عنــوان نمون

ــن می شــود.  ــا تعیی ــرای آن ه ــع محصــوالت در کشــورها ب توزی
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1  Amazon Web Services 

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://www.xom-materials.com/europe-en/about-us 

  Xometry: ایــن بســتر دیجیتــال ویــژه خدمــات تولیــد قطعــات صنعتــی و دســتگاه های 

ــط  ــم مرتب ــه ه ــدگان را ب ــندگان و تولیدکنن ــداران و فروش ــه خری ــت ک ــین کاری اس ماش

ــتر  ــود را در بس ــر خ ــول موردِ نظ ــه بعدی محص ــای س ــد مدل ه ــداران می توانن ــد. خری می کن

بارگــذاری کننــد و مــواد، ویژگی هــا و اجــزای موردِ نظــر خــود را تعییــن نماینــد و ســفارش 

ــه  ــه و رتب ــی نمای ــا بررس ــف ب ــدگان مختل ــان تولیدکنن ــد از می ــداران می توانن ــد. خری دهن

ــاخت  ــال در س ــدی فع ــرکت های تولی ــد. ش ــاب نماین ــب را انتخ ــده مناس ــا تولید کنن آن ه

ــو  ــتر عض ــن بس ــره در ای ــی و غی ــری تزریق ــه بعدی، قالب گی ــاپ  س ــزی، چ ــای فل ورقه ه

هســتند و خدمــات خــود را عرضــه می کننــد. در واقــع، ایــن بســتر امــکان تولیــد سفارشــی 

ــا عضویــت در ایــن بســتر  ــرای ذینفعــان فراهــم مــی آورد. ب و ســاخت برحســِب تقاضــا را ب

ــد.  ــد ش ــات آن بهره من ــوان از خدم ــدار می ت ــا خری ــده ی ــوان عرضه کنن به عن

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://www.xometry.com/about-us

 :Accenture Cloud-based Informatics Platform for Life Sciences  

بســتری مبتنــی بــر خدمــات وب آمــازون )AWS(1 اســت کــه بــا تکیه بــر علــوم داده و تحلیل 

ــوم  ــازی و عل ــی دارو س ــات تحقیقات ــرکت ها و موسس ــعه ش ــق و توس ــر از تحقی ــتر اب در بس

ــن بســتر شــامل خودکار ســازی، هــوش مصنوعــی،  ــات ای ــد. خدم ــت می کن زیســتی حمای

ــی،  ــرد کســب وکار، مشــاوره مال ــر، راهب ــد کســب وکار، مدیریــت تغیی ــرون ســپاری فراین ب

ــود.  ــره می ش ــی و غی بازاریاب

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://www.accenture.com/us-en
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ــن  ــود را در آخ ــت خ ــال 2006 فعالی ــتر از س ــن بس   Antibodies-online.com: ای

ــا  ــوزه آنتی بادی ه ــوالت ح ــه محص ــن روی ارائ ــت. آنتی بادی آنالی ــاز کرده اس ــان آغ آلم

ــاد  ــوع زی ــه تن ــا توجــه ب ــز اســت. ب ــع متمرک ــی و صنای ــرای مراکــز تحقیقات ــا ب و پروتئین ه

محصــوالت، انتخــاب محصــول مناســب کاری دشــوار اســت، امــا ایــن بســتر بــا اســتفاده از 

داده هــای معتبــر و بــه روز و فناوری هــای تحلیــل و هــوش مصنوعــی خــود امــکان انتخــاب 

بهتریــن محصــول کــه بیشــترین تناســب را بــا نیــاز محققــان دارد، فراهــم می کنــد. ایــن بســتر 

اطالعــات کامــل و دقیقــی دربــاره محصــوالت در اختیــار دارد کــه جســتجو و تطبیــق بهترین 

ــد.  ــر می کن ــتریان را امکان پذی ــوالت مش ــا محص ــات ی ــرایط آزمایش ــا ش ــب ب ــه متناس گزین

ایــن اطالعــات در اختیــار مشــتریان نیــز قــرار دارد تــا خــود محصــوالت را بررســی نماینــد و 

پــس از انتخــاب محصــول موردِ نظــر اقــدام بــه خریــد نماینــد. 

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://www.antibodies-online.com

  Collaboration for Oncology Data in Europe: ابتــکار CODE 1 در جهــت 

ــی  ــکاف اطالعات ــا ش ــت ت ــدازی شده اس ــرطان )ODN(2  راه ان ــای س ــبکه داده ه ــاد ش ایج

ــن  ــد. ای ــرف نمای ــی برط ــی و درمان ــز تحقیقات ــرای مراک ــرطان را ب ــای ضدس ــوزه داروه ح

ابتــکار در ســال 2017 توســط شــرکت IQVIA در حــوزه علــوم داده انســانی بنیــان گذاشــته 

شــد. در ایــن ابتــکار همــه مراکــز درمــان ســرطان در ســطح اروپــا می تواننــد عضــو شــبکه 

ــار  ــان( را در اختی ــد درم ــاری و رون ــت بیم ــاران )وضعی ــه بیم ــوط ب ــات مرب ــوند و اطالع ش

ــورت  ــت و به ص ــوظ اس ــبکه محف ــزد ش ــنل ن ــاران و پرس ــات بیم ــد. اطالع ــبکه بگذارن ش

گمنــام موردِ اســتفاده قــرار می گیــرد. در ایــن ابتــکار بــه کمــک فناوری هــای داده و 

ــب مراکــز  ــن ترتی ــه ای ــف بررســی و مقایســه می شــوند و ب ــل اطالعــات مراکــز مختل تحلی

1  Collaboration for Oncology Data in Europe
2  Oncology Data Network 
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ــا ســایر مراکــز مقایســه نماینــد. ضمــن  ــد کار خــود را ب ــی می تواننــد عملکــرد و رون درمان

اینکــه اطالعــات دسته بندی شــده و تحلیل هــای هــوش مصنوعــی ایــن شــبکه در تحقیقــات 

مراکــز بســیار کارگشــا خواهــد بــود. در حــال حاضــر، ایــن شــبکه فقــط 7 کشــور اروپایــی 

ــی  )اتریــش، بلژیــک، انگلســتان، فرانســه، آلمــان، هلنــد و اســپانیا( را پوشــش می دهــد، ول

انتظــار مــی رود در آینــده مراکــز درمانــی و تحقیقاتــی در کل اتحادیــه اروپــا بــه ایــن شــبکه 

ــد. )1( بپیوندن

  IQVIA One Key: ایــن بســتر داده هــای معتبــر کســب وکار را بــرای بیــش از 1 میلیون 

ســازمان فراهــم می کنــد و بــه شــرکت های علــوم زیســتی کمــک می کنــد اطالعــات 

ــز،  ــن روش تجوی ــی، بهتری ــزان مصــرف محصــوالت خــود در مراکــز درمان ــه می ــوط ب مرب

ــازار را به ســرعت کســب  ــای موجــود در ب ــاره داروه ــع و ســایر اطالعــات درب نحــوه توزی

کننــد. شــرکت علــوم داده انســانیIQVIA  در ســال 2016 بنیــان گذاشــته شــد و هــدف آن 

ــه کمــک فناوری هــای پیشــرفته داده  ــوم زیســتی ب ــل داده  هــای حــوزه عل ــت و تحلی مدیری

ــی، اطالعــات  ــا ترکیــب و تحلیــل داده هــای مراکــز درمان و تحلیــل اســت. در ایــن بســتر ب

ــکان  ــر ام ــات دیگ ــیاری اطالع ــاران و بس ــای بیم ــی و رفتاره ــی جغرافیای ــوی پراکندگ الگ

تشــخیص زودهنگام/پیش بینــی بیمــاری، تصمیم گیری هــای دقیق تــر دربــاره درمــان و 

ــور  ــود. به ط ــم می ش ــی فراه ــات درمان ــز خدم ــرای مراک ــان ب ــاب دارو و روش درم انتخ

ــر  ــدی دقیق ت ــا دی ــا ب ــد ت ــوم زیســتی کمــک می کن ــان عل ــه همــه ذینفع ــن بســتر ب ــی، ای کل

تصمیم گیــری نماینــد.

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود:

https://www.iqvia.com/insights/human-data-science 

ــازاِر  ــه کار نموده اســت و ب ــن بســتر در ســال 2011 آغــاز ب   Science Exchange: ای

دیجیتــال ویــژه خدمــات تحقیــق و توســعه و آزمایشــات علــوم زیســتی و داروســازی اســت. 



51 )B2B( بسترهای دیجیتال بنگاه به بنگاه 

ــدگان  ــوه عرضه کنن ــان انب ــی و به ســرعت در می ــد به راحت ــداران می توانن ــن بســتر خری در ای

ــات/ ــاب خدم ــس از انتخ ــد و پ ــتجو نماین ــعه جس ــق و توس ــوالت تحقی ــات و محص خدم

محصــول موردِ   نظــر بــه راحتــی ســفارش خــود را ثبــت کننــد و در فضایــی امــن پرداخت های 

ــی و  ــز تحقیقات ــوآوری در مراک ــاء ن ــریع و ارتق ــتر در تس ــن بس ــد. ای ــام دهن ــود را انج خ

ــا  ــب ب ــای متناس ــرعت همت ــد به س ــا می توانن ــرا آن ه ــت زی ــذار اس ــیار تاثیرگ ــرکت ها بس ش

ــان  ــن متخصص ــه بهتری ــود را ب ــعه خ ــق و توس ــای تحقی ــد و فعالیت ه ــود را بیابن ــرایط خ ش

ــد.  ــپاری نماین برون س

برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود: 

https://www.scienceexchange.com/pages/solutions/buyers

  Scientist.com: بســتری مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی جهــت ارائــه خدمــات تحقیــق و 

توســعه در حــوزه علــوم زیســتی اســت کــه در آن کاربــران می تواننــد بــه خریــد و فــروش 

ــن،  ــی پروتئی ــتی، مهندس ــازنده های زیس ــانی، س ــی انس ــای بیولوژیک ــد نمونه ه ــی مانن منابع

فارماکولــوژی مولکولــی و غیــره بپردازنــد. )1(

ــا    Veeva OpenData: بســتری اشــتراکی اســت کــه شــرکت های علــوم زیســتی را ب

مراکــز خدمــات درمانــی و ســازمان های بهداشــتی مرتبــط می کنــد و داده هــای بــه روز تطبیــق 

بــا مقــررات را در دســترس آن هــا قــرار می دهــد. ایــن بســتر خدمــات متنوعــی بــه کاربرانــش 

ارائــه می کنــد از جملــه خدمــات مشــاوره )راهبــرد فنــاوری، فراینــد کســب وکار، مشــاوره 

قبــل و بعــد از اجــرای اپلیکیشــن ها و راه حل هــا(، آمــوزش راه حل هــا و اپلیکیشــن های 

Veeva و انــواع اپلیکیشــن های ویــژه صنایــع دارویــی و بخــش درمــان جهــت مدیریــت داده 

و بهبــود کارکردهــای کســب وکار. 

https://www.veeva.com :برای اطالعات بیشتر به وب سایت بستر مراجعه شود
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2.  بسترهای مشارکتی
2-1 بستر های مشترک برای نوآوری در مواد پیشرفته

مــواد پیشــرفته قابلیــت باالیــی در ارتقــا دادن محصــول و فرایندهــای تولیــد دارنــد و دولت هــا 

ــرای  ــال ب ــی و دیجیت ــاخت های فیزیک ــاد زیرس ــرای ایج ــی ب ــودن روش های ــال آزم در ح

توســعه ایــن مــواد هســتند. انتظــار مــی رود بــا فراهــم کــردن دسترســی صنعــت بــه تاسیســات 

و خدمــات ایــن بســترهای دیجیتــال و از طریــق ترغیــب کاربــران مختلــف، ســرمایه گذاران 

و دیگــر ذینفعــان بــه عضویــت در آن هــا پایــداری بســترها تضمیــن گــردد. 

بســترهای مشــترک نوید بخــش ایجــاد مزیــت جمعــی از طریــق رفــع چالش هــای کنونــی علوم 

مــواد مــدرن هســتند.عملکردهای مهمــی کــه در این راســتا بایســتی اعمــال گــردد  عبارتند از:

   مدیریــت جهانــی داده هــای مــواد، فراهــم کــردن زیرســاخت های ذخیــره داده، ضرورت 

ایجــاد مخــازن قابــل ارتقــای داده و راهبردهــای دســته بندی داده

ــور از  ــع نوظه ــت از صنای ــد و حمای ــوالت جدی ــاخت محص ــرایط س ــم آوردن ش    فراه

طریــق هماهنــگ کــردن زنجیره هــای عرضــه ای کــه از اســتانداردهای فنــی اســتفاده می کننــد 

ــد.  ــاط می دهن ــه هــم ارتب ــاوری را ب ــازار فن و طرف هــای عرضــه و تقاضــای ب

   حذف تکرار و متمرکزسازی مهارت های فنی و وسایل سنجش و اندازه گیری

   ایجاد قطب های توسعه، آموزش و تحقیقات بین رشته ای
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اینفوگراف 5:  عملکردهای مهم در جهت رفع چالش های کنونی علوم مواد پیشرفته

تحقــق ایــن اهــداف مســتلزم طراحــی مناســب بســترهای مشــترک از نظــر حاکمیــت 

)مســائلی ماننــد مالکیــت فکــری، حریــم خصوصــی و دسترســی بــه داده( اســت. درنتیجــه، 

سیاســت گذاران، تأمین کننــدگان مالــی، دانشــمندان، مدیــران کســب و کارها و عمــوم 

جامعــه بــا ســواالت مهمــی در زمینــه سیاســت گذاری مواجــه هســتند: بســترهای مشــترک تــا 

چــه انــدازه و چگونــه بایــد زیرســاخت های فیزیکــی و دیجیتــال را تجمیــع کننــد؟ چگونــه 

ــرداری  ــاوری بهره ب ــد و از روندهــای فن ــوآوری را تقویــت کنن ــد اکوسیســتم های ن می توانن

و  می کننــد  هماهنــگ  را  مختلــف  بازیگــران  ســازوکارهایی  چــه  به وســیله  نماینــد؟ 

 بسترهای مشارکتی
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ــور  ــد؟ به ط ــاط می دهن ــم ارتب ــه ه ــاوری ب ــای فن ــا را در بازاره ــه و تقاض ــای عرض جنبه ه

کلــی، چگونــه می تواننــد بــه بهتریــن نحــو توســعه و تجاری ســازی مــواد پیشــرفته جدیــد را 

ــد؟ ــر نماین ــب وکارها را امکان پذی ــوالت و کس ــعه محص ــق و توس محق

بســترهای مشــترک ویــژه مــواد پیشــرفته متنــوع هســتند و دارای انــواع مختلفــی از ذینفعــان 

ــی از بازیگــران خصوصــی و دولتــی هســتند و ممکــن اســت روی  و ترکیب هــای گوناگون

ــز باشــند. آن هــا می تواننــد ضمــن  تســریع فعالیت هــا در مراحــل مختلــف بــازار متمرک

ــته ای  ــعه بین رش ــق و توس ــای تحقی ــف، قطب ه ــای مختل ــن حوزه ه ــی بی ــل ارتباط ــاد پ ایج

ــه  ــی باشــند کــه ب ــد به صــورت منبع ــته ای می توانن ــای بین رش ــن گره ه ــد. ای ــز ایجــاد کنن نی

کاربــران بســترها امــکان بهره  بــرداری از همگرایــی تخصص هــای رشــته های مختلــف 

ــد. ــود را می دهن ــخصی خ ــای ش ــرای پروژه ه ب

پایــداری شــرکت ها از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و از ایــن رو مدل هــای کســب وکار 

بســترهای مشــترک بســیار حائــز اهمیــت هســتند. ســه عنصــر درهم تنیــده  و بســیار مهــم در 

ــای  ــی، مدل ه ــن مال ــاختارهای تامی ــامل س ــترک ش ــترهای مش ــب وکار بس ــای کس مدل ه

دسترســی و حقــوق مالکیــت فکــری هســتند. ایــن عناصــر به مثابــه گزینه های سیاســت گذاری 

و اهرم هایــی بــرای ســاخت و حفــظ پایــداری ارزش هــای مختلــف هســتند. ســطح وابســتگی 

ــای  ــت. روش ه ــاوت اس ــت متف ــتقیم دول ــی مس ــای مال ــه حمایت ه ــف ب ــترهای مختل بس

مدیریــت دسترســی در بســترهای مشــترک نیــز متفــاوت اســت، امــا می تــوان آن هــا را بــه دو 

مــدل کلــی تقســیم کــرد: 1( عضویــت و 2( دسترســی بــاز. البتــه، حــق عضویــت می توانــد 

از موانــع مشــارکت ذینفعــان به ویــژه شــرکت های کوچــک و متوســط یــا واحدهــای 

دانشــگاهی در بســترها باشــد. مشــارکت شــرکت کنندگان از شــرکت های کوچــک و 

متوســط گرفتــه تــا شــرکت های بــزرگ مســتلزم ایــن اســت کــه حضــور در بســتر را بــرای 

خــود مفیــد بداننــد و ســازوکارهای بســترها نیــز مشــوق مشــارکت و ســرمایه گذاری باشــند. 
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ــز از مهم تریــن جنبه هــای اجــرا و مدیریــت بســترهای مشــترک  حقــوق مالکیــت فکــری نی

اســت. 

ــود  ــم وج ــی مه ــوع هماهنگ ــه ن ــرفته س ــواد پیش ــع م ــعه صنای ــازار و توس ــکل گیری ب در ش

دارد: 1( تعامــل بــرای همسوســازی و تقویــت زنجیره هــای ارزش مــواد پیشــرفته جدیــد، 2( 

ــارکت  ــی 3( مش ــتانداردهای داده و فن ــاخت اس ــای س ــازی  فعالیت ه ــع و هماهنگ س تجمی

ــای ارزش را  ــد زنجیره ه ــترک می توانن ــترهای مش ــوآوری. بس ــی ن ــتم های محل در اکوسیس

بــرای مــواد پیشــرفته جدیــد بســازند و بــه هــم ارتبــاط دهنــد و بــه ایــن ترتیــب، نقــش سیســتم 

حمایتــی را بــرای فراینــد آمادگــی فناورانــه در صنایــع مــواد جدیــد بــازی کننــد. عــالوه بــر 

ــد  ــا تقویــت اســتانداردها، مقــررات و تجــارب مناســب می توانن ایــن، بســترهای مشــترک ب

ــی  ــه نوع ــی به منزل ــتانداردهای فن ــال، اس ــوان مث ــوند. به عن ــا ش ــکل گیری بازاره ــب ش موج

زیرســاخت بــازار هســتند زیــرا بــرای کنتــرل کیفیــت، تعامل پذیــری و حمایــت از مقــررات 

ــواد پیشــرفته در ســاخت و آزمــودن  ــژه توســعه م ــد. بســترهای مشــترک وی ضــرورت دارن

اســتانداردهای مختلــف نقشــی کلیــدی دارنــد. 

ــد از: تخصــص،  ــواد پیشــرفته عبارتن ــی اشــتراک گذاری داده در حــوزه م ــای اصل چالش ه

ــرای  ــوق ب ــود مش ــده و نب ــات اولویت بندی ش ــته بندی داده، اطالع ــای دس ــه، فراینده هزین

ــی  ــش مهم ــتراک گذاری داده نق ــی از اش ــت مال ــا حمای ــد ب ــا می توانن ــرکت ها. دولت ه ش

ــد.  ــا نماین ــا ایف ــن چالش ه ــع ای در رف

بســترهای مشــترک می تواننــد ضمــن ایجــاد قطــب نوآوری، بــرای بازیگــران اکوسیســتم های 

نــوآوری نیــز نقــش راهنمــا را ایفــا نماینــد. از دیگــر نقــاط قــوت و ظرفیت هــای بســترهای 

مشــترک ایجــاد و پــرورش مهــارت و ســرمایه های انســانی اســت. آمــوزش و توســعه نیــروی 

کار از اجــزای اصلــی بســیاری از بســترهای مــورد مطالعــه هســتند. 

در مــواد پیشــرفته ســه رونــد اصلــی ماهیــت، اثــر و حمایت هــای سیاســتی بســترهای مشــترک 
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ــی و  ــش حمایت ــرای نق ــی ب ــا و فرصت های ــا چالش ه ــا ب ــن رونده ــد. ای ــکل  می دهن را ش

تقویتــی بســتر های مشــترک در توســعه مــواد پیشــرفته همــراه هســتند. 

ــام بازیگــران اجتماعــی، صنعــت و  ــر چــه ادغ ــت: ه ــی اس ــد اول همگرای    رون

پژوهــش بیشــتر باشــد، تغییــر و تبدیــل دانــش در مراحــل توســعه فنــاوری و رشــته های 

ــا  ــر آنه ــی ب ــترک مبتن ــترهای مش ــاخت بس ــای س ــه پروژه ه ــاوری ک ــم و فن ــدد عل متع

اســت، گســترده تر خواهــد بــود. بــا توجــه بــه اینکــه همگرایــی محــرک ایجــاد 

ــتی  ــت، بایس ــترک اس ــترهای مش ــژه بس ــای وی ــا و خروجی ه ــد، روش ه ــای جدی ایده ه

ــردد.  ــت گ ــوآوری تقوی ــک ن ــت تحری جه

   رونــد دوم روی اهمیــت فزاینــده نقــش مشــارکت اجتماعــی تمرکــز دارد. 

ــا و  ــه فناوری ه ــه در زمین ــوم جامع ــا عم ــاط ب ــاد ارتب ــطه ایج ــترک به واس ــترهای مش بس

کاربردهــای آن هــا در زندگــی روزمــره، ابــزاری مناســب بــرای توســعه و بهبــود فرهنــگ 

علمــی جامعــه محســوب می شــوند. بــا توجــه بــه این کــه ایــن بســترها بــه طیــف وســیعی 

دارنــد، می تواننــد در  بازیگــران، جامعــه عمومــی و سیاســت گذاران دسترســی  از 

ــت  ــد امنی ــی اجتماعــی مانن ــای اصل ــا و چالش ه ــا نیازه ــاوری ب همسوســازی توســعه فن

غذایــی، تغییــرات اقلیمــی، هــوش مصنوعــی و خودکارســازی، آینــده اشــتغال و غیــره 

نقــش مهمــی داشــته باشــند.

   رونــد ســوم ناظــر بر چگونگــی اثرگــذاری دیجیتال ســازی در شــکل گیری 

ماهیــت بســترهای مشــترک اســت. از ایــن نظــر، تحقــق ظرفیت هــای دیجیتال ســازی 

در حــوزه مــواد پیشــرفته مســتلزم مــوارد زیر اســت:

   ســاخت پایگاه هــای داده بــا کیفیــت بــاال کــه مســتلزم داشــتن داده هــا و 

ــد  ــی کــه پژوهشــگران تولی ــل فرمــت داده های ــا فرمــت مشــابه و تبدی ــی ب فراداده های

می کننــد بــه فرمتــی اســتاندارد اســت. 
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ــترهای  ــرای بس ــا ب ــه داده ه ــد این گون ــرای تولی ــگران ب ــه پژوهش ــوق ب ــه مش    ارائ

ــترک. مش

   ســاخت اشــتراکی ابزارهــای تحلیــل داده بــا اســتفاده از انفورماتیــک و علــم داده 

به منظــور یافتــن رابطــه ســاختار مــواد و ویژگی/کارکــرد و یافتــن مــواد بهینــه. )2(

2-2 نمونه هایی از بسترهای مشارکتی در اتریش
1 )ASSIC( مرکز تحقیقات ادغام سیستم های هوشمند اتریش   

ــز  ــه »مرک ــز برنام ــی از مراک ــش یک ــمند اتری ــتم های هوش ــام سیس ــات ادغ ــز تحقیق مرک

ــت کــه در ایالــت کرنتــن  ــا کامــت )COMET(2  اس ــای عالــی« ی ــت فناوری ه صالحی

ــز  ــوان مرک ــال 1998 به عن ــت در س ــز صالحی ــن مرک ــرار دارد. ای ــش ق ــا(3  اتری )کارینتی

ــی  ــریک صنعت ــر، دارای 15 ش ــال حاض ــد و در ح ــیس ش ــن تأس ــاوری کرنت ــات فن تحقیق

)از میــان شــرکت های کوچــک و متوســط و شــرکت های بــزرگ صنعتــی( و 10 شــریک 

علمــی اســت کــه 6 مــورد از آن هــا بین المللــی هســتند. شــریک های ایــن مرکــز صالحیــت 

ــتند. ــاوری هس ــره ارزش فن از کل زنجی

1  Austrian Smart Systems Integration Research Center
2  Competence Centre for Excellent Technologies
3  Carinthia
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شرکای صنعتی مرکز تحقیقات ادغام سیستم های هوشمند اتریش:
  

آدرس وب سایت شرکت لوگو

https://ats.net/ AT&S Austria Technolo-
gie & Systemtechnik AG

https://www.avl.com/?avlre-
gion=GLOBAL&groupId

=10138&lang=en_US

AVL LIST GmbH

https://www.bhm-tech.at/ BHM-Tech Produktions-
gesellschaft mbH

https://www.epluse.com/en E+E Elektronik GmbH

https://evatecnet.com/about-us/
jobs-at-evatec/europe/

Evatec Europe GmbH

https://www.infineon.com/cms/
austria/en

Infineon Technologies 
Austria AG

Liebherr-Hausgeräte 
Lienz GmbH

https://www.miba.com/en/
emobility/ Miba eMobility GmbH

https://www.ortner-group.com/
en/

Ortner Reinraumtechnik 
GmbH

https://www.philips.at Philips Austria GmbH
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آدرس وب سایت شرکت لوگو

https://rffe.qualcomm.com RF360 Europe GmbH

https://www.bosch.com Robert Bosch GmbH

https://www.tdk-electronics.
tdk.com/en/2889420/products/
product-catalog/protection-de-
vices/voltage-protection/tran-

sient-voltage-suppressors

TDK Electronics GmbH 
& Co OG

https://www.tomra.com/en/
sorting/recycling/test-centers/

germany
TOMRA Sorting GmbH

https://www.zf.com/mobile/en/
homepage/homepage.html ZF Friedrichshafen AG
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شرکای علمی:

آدرس وب سایت مرکز علمی لوگو

https://uni-freiburg.de Albert Ludwig Univer-
sity of Freiburg

https://www.aau.at/ University Klagenfurt

https://www.fraunhofer.
de/en.html 

Fraunhofer Society

https://www.tugraz.at/
home/

Graz University of 
Technology

https://www.isae-sup-
meca.fr/

Institut supérieur de 
mécanique de Paris 
SUPMECA

https://www.jku.at/
 

Johannes Kepler Uni-
versity Linz

Materials Center Leo-
ben Forschungs GmbH

https://www.univie.
ac.at/en/#

University of Vienna

https://www.uniud.it/
es/estudiantes-extran-
jeros

University of Udine

https://www.tuwien.at/
en/

Vienna University of 
Technology
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 عــالوه بــر ایــن نهادهــا، نهادهــای علمــی دیگــری نیــز در قالــب مشــاور خدمــات تخصصــی 

ــرار  ــی ق ــز تحقیقات ــن مرک ــای ای ــار پروژه ه ــود را در اختی ــی خ ــاخت های تحقیقات و زیرس

ــد از: ــه عبارتن ــد ک می دهن

آدرس وب سایت مرکز علمی لوگو
https://www.fh-

kaernten.at/en/en
Carinthia University of 

Applied Sciences

https://www.cisc.at/ CISC Semiconductor 
GmbH

https://www.forschung-
austria.at/

Forschung Austria

https://www.joanneum.

at/

Joanneum Research 
Forschungsgesellschaft 

mbH

https://www.k-ai.at/

KAI 
Kompetenzzentrum 

Automobil- und 
Industrieelektronik 

GmbH
https://www.know-
center.tugraz.at/en/

Know-Center GmbH

https://www.pccl.
at/en/publications/
publications.html

Polymer Competence 
Center Leoben GmbH

https://www.silicon-

alps.at/

Silicon Alps Cluster 

GmbH
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مرکــز تحقیقــات ادغــام سیســتم های هوشــمند اتریــش دارای 131 کارمنــد اســت کــه 103 

نفــر از آن هــا دانشــمند هســتند. دوره جــاری تامیــن مالــی آن تحــت برنامــه ملــی کامــت در 

ــد.  ــان می یاب ســال 2022 پای

   حوزه های فعالیت

فعالیت هــای مرکــز تحقیقــات ادغــام سیســتم های هوشــمند اتریــش روی ســه حــوزه 

تحقیقاتــی در رشــته ی ادغــام هوشــمند سیســتم اجــزای میکــرو و نانوالکترونیــک متمرکــز 

اســت:

1. فنــاوری میکروسیســتم ها )عناصر حســگر(: اجــزای فنــاوری نوآورانــه میکروسیســتم ها 

)در انــدازه میکــرو و نانــو( و فرایندهــای تولیــد آن هــا. فعالیت هــای تحقیقاتــی تعریــف شــده 

در ایــن حــوزه عبارتند از: 

حســگرهای  میکروالکترومکانیــک(،  )سیســتم های   1  MEMS آکوســتیک  مبدل هــای 

مغناطیســی پیشــرفته و فناوری هــای فرآینــد.

پروژه هایی که در حال حاضر در این حوزه در دست اجراست، عبارتند از:

میکروالکترومکانیــک  سیســتم های  )مدل ســازی   Magnetic MEMS Modeling  .1

مغناطیســی (

MEMS Position Sensors  .2 )حسگرهای موقعیتی (

RF-MEMS  .3

Environmental MEMS Sensors  .4 )حســگرهای سیســتم های میکروالکترومکانیــک 

محیطــی(

سیســتم های  میکــرو  ســاخت  )فنــاوری   MEMS Microfabrication Technology  .5

میکروالکترومکانیــک(

1  Micro-Electro-Mechanical Systems
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Advanced MEMS Sensors and Transducers .6 )مبدل هــا و حســگرهای پیشــرفته 

میکروالکترومکانیــک( سیســتم های 

2. ادغــام نامتجانــس )ماژول هــای حســگر(: ایــن حــوزه همــه اجــزای حســگرها، قطعات 

الکترونیکــی، پــردازش داده، ارتباطــات بیســیم و تامیــن قــدرت را در میکروسیســتمی واحــد 

ــای  ــود: فناوری ه ــام می ش ــی انج ــروژه  تحقیقات ــته پ ــوزه 3 دس ــن ح ــد. در ای ــع می کن جم

کاربــردی ارتباطــات، فناوری هــای ادغــام و بســته بندی و مفاهیــم ادغــام نامتجانــس.

پروژه هایــی کــه در حــال حاضــر در مرکــز تحقیقــات ادغــام سیســتم های هوشــمند اتریــش 

در ایــن حــوزه در دســت اجراســت، عبارتنــد از:

Waferlevel Packages  .1 )بسته های سطح ویفر(

System in Package  .2 )سیستم داخل بسته(

Multifunctional Integrated Systems  .3 )سیستم های یکپارچه چندکارکردی(

Harsh Environment Sensors  .4 )حسگر های محیط سخت(

Advanced Packaging Technologies  .5 )فناوری های بسته بندی پیشرفته(

ــی  ــه مبتن ــوزه ک ــن ح ــگر(: ای ــتم های حس ــمند )سیس ــتم هوش ــای سیس 3. راه حل ه

بــر رویکــرد کاربســت محور اســت شــامل کل فراینــد ســاخت، ارتبــاط فناوری هــای 

ــود.  ــر می ش ــرد موردِ  نظ ــا کارب ــق ب ــط و تطبی ــر محی ــای متناظ ــاختار و رابط ه ــف، س مختل

ــه و  ــردی یکپارچ ــتم های کارب ــود: سیس ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــوزه ب ــن ح ــات ای تحقیق

ــی در  ــته های اصل ــتم هایی. رش ــن سیس ــاخت چنی ــرای س ــاز ب ــای موردِ  نی ــا و روش ه ابزاره

ــد از: ــات عبارتن ــن تحقیق ای

ــق1  و روش هــای  ــل تطبی ــی قاب سیســتم های میکروفتونیــک یکپارچــه، سیســتم های طیف بین

پیشــرفته ادغــام سیســتم.

1  Adaptable Spectroscopic Systems 
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پروژه هایی که در حال حاضر در این حوزه در حال اجراست عبارتند از:

Smart Sensor Systems for Micro- and Nano-sized Contaminants  .1 )سیستم های 

حســگر هوشــمند بــرای ذرات آلــوده در انــدازه میکــرو و نانو(

Smart Sensor Systems for Food and Kitchen Appliances  .2 )سیســتم های حســگر 

هوشــمند بــرای وســایل برقــی آشــپزخانه و غذایــی(

 Smart Sensor Systems for Industrial Process Analytics and Process Control  .3

)سیســتم های حســگر هوشــمند بــرای کنتــرل فراینــد و تحلیــل فراینــد صنعتــی(

 Smart Sensor Systems for Energy Storage and Energy Distribution Systems  .4

)سیســتم های حســگر هوشــمند بــرای سیســتم های توزیــع انــرژی و ذخیــره انــرژی(

Smart Sensor Systems of the Future  .5  )سیستم های حسگر هوشمند آینده(

   آزمایشگاه های سیلیکون مرکز تحقیقات اتریش

ــی  ــاد حقوق ــش« )SAL( 1 نه ــات اتری ــز تحقیق ــیلیکون مرک ــگاه های س ــرکت »آزمایش ش

ــرکتی  ــه ش ــود ک ــوب می ش ــش محس ــمند اتری ــتم های هوش ــام سیس ــات ادغ ــز تحقیق مرک

ــز  ــی از مراک ــی یک ــز تحقیقات ــن مرک ــت. ای ــوع اس ــان متن ــدود و ذینفع ــئولیت مح ــا مس ب

ــه قطعــات،  ــی )الکترونیکــی(2  از جمل ــی در حــوزه تحقیقــات سیســتم های برق مهــم اروپای

ــده  ــای تعبیه ش ــک و نرم افزاره ــرو و نانوالکترونی ــزای میک ــا اج ــیله هایی ب ــا و وس ماژول ه

اســت.

حوزه هــای تخصصــی شــرکت »آزمایشــگاه های ســیلیکون مرکــز تحقیقــات اتریــش« 

قــدرت،  الکترونیــک  رادیویــی،  فرکانــس  سیســتم های  حســگر،  سیســتم های  شــامل 

و  مــدل  ســطح  دو  در  کــه  می شــود  تعبیه شــده  سیســتم های  و  یکپارچــه  سیســتم های 

ســخت افزار )قطعــات، اســمبل کــردن، وســایل دارای اجــزای میکــرو و نانــو الکترونیکــی( 

انجــام می شــوند. 
1   Research Center Silicon Austria Labs 
2   Electronic Based Systems (EBS)
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   ابتکار والد

ــارکت  ــا مش ــردی ب ــی راهب ــای تحقیقات ــکل از برنامه ه ــت متش ــه کام ــز برنام ــکار مراک ابت

شــرکایی از صنعــت و مراکــز علمــی اســت کــه هــدف آن هــا تحریــک ایده هــای پژوهشــی 

جدیــد، ترغیــب انتقــال فنــاوری و تقویــت ظرفیت هــای نوآورانــه شرکت هاســت کــه 

ــه  ــز برنام ــود. مراک ــد می ش ــات و فراین ــوآوری در محصوالت/خدم ــه ن ــر ب ــت منج در نهای

ــز(  ــیوم )مرک ــر کنسرس ــوند. ه ــی می ش ــن مال ــت تأمی ــی کام ــه مل ــق برنام ــت از طری کام

متشــکل از حداقــل یــک شــریک علمــی و حداقــل پنــج شــرکت اســت. دوره تامیــن مالــی 

8 ســاله اســت کــه در دو مرحلــه تخصیــص می یابــد. 40 تــا 55 درصــد تامیــن مالــی مراکــز 

برنامــه کامــت دولتــی اســت )حداقــل 5 درصــد توســط شــریک علمــی و حداقــل 40 درصــد 

توســط شــرکت ها تامیــن می شــود(. در هــر ســال تامیــن مالــی فــدرال بیــش از 1/7 میلیــون 

یــورو نخواهــد بــود و تامیــن مالــی اســتانی نیــز ســاالنه حداکثــر 0/85 میلیــون یــورو می توانــد 

ــاوری در  ــت فن ــای سیاس ــق ابتکاره ــیار موف ــای بس ــت از نمونه ه ــه کام ــز برنام ــد. مراک باش

ــتند.  ــی هس ــش و بین الملل ــطح اتری س

   تامین مالی

ــراه  ــال به هم ــادی و دیجیت ــور اقتص ــاوری و وزارت ام ــوآوری و فن ــل، ن وزارت حمل ونق

اســتان های اســتیریا1  و کرنتــن بودجــه مرکــز تحقیقــات ادغــام سیســتم های هوشــمند 

اتریــش را تأمیــن می کننــد. ســازمان ارتقــا تحقیقــات اتریــش )FFG(2  نیــز مســئولیت 

ــا  ــر ی ــت )کمت ــهم صنع ــده دارد. س ــز را برعه ــی مرک ــور حقوق ــا و ام ــی بودجه ه هماهنگ

ــرکای  ــه ش ــی ک ــود، در حال ــت ش ــدی پرداخ ــورت نق ــتی به ص ــد( بایس ــاوی 40 درص مس

ــدی  ــای غیرنق ــب پرداخت ه ــه در قال ــود را از بودج ــهم خ ــد س ــد صددرص ــی می توانن علم

ــه )2018- ــرای برنام ــد. در دوره اول اج ــن کنن ــانی( تامی ــاخت/تجهیزات/نیروی انس )زیرس

2015(، کل هزینه هــای مرکــز بالــغ بــر 18/4 میلیــون یــورو بــود و بــرای دوره دوم )2022-
1  Styria 
2  Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (Austrian Research Promotion Agency)
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ــت.  ــص یافته اس ــه تخصی ــن برنام ــه ای ــورو ب ــون ی 2018(، 20/4 میلی

   دسترسی

ــد  ــا هــر ســطح علمــی( می توانن ــی )ب ــدازه( و نهادهــای تحقیقات همــه شــرکت ها )در هــر ان

ــام کننــد.  در ایــن برنامــه شــرکت کننــد. متقاضیــان بایــد بــرای دور اول تأمیــن مالــی ثبت ن

ــه نتیجــه ارزیابــی میــان دوره ی فعالیت هــای دور  شــرکت در دور دوم تامیــن مالــی منــوط ب

ــی بایســتی به واســطه همــکاری  ــی مشــترک شــرکای صنعت اول اســت. پروژه هــای تحقیقات

نزدیــک منجــر بــه ایجــاد ارزش افــزوده قابــل  توجهــی شــوند. پــس از تعریــف حوزه هــای 

تحقیقاتــی، پروژه هــای متعــددی در قالــب تک شــرکتی، چندشــرکتی یــا پروژه هــای 

ــد  ــا ســهیم خواهن ــوزال خــود در آن ه ــردی اجــرا می شــود کــه شــرکا برحســب پروپ راهب

بــود. مشــارکت شــرکا از طریــق »تعهدنامــه« کــه مشــتمل بــر نــوع مشــارکت آن هــا در تامیــن 

مالــی )نقــدی یــا غیرنقــدی( اســت، تاییــد می شــود و حقــوق و تعهــدات شــرکا در قــرارداد 

ــا در  ــه، تنه ــت برنام ــوب ثاب ــه چهارچ ــه ب ــا توج ــد. ب ــن می رس ــق طرفی ــه تواف ــده ب تنظیم ش

صــورت خــروج یکــی از شــرکا یــا بیشــتر امــکان ورود شــرکای جدیــد بــه برنامــه وجــود 

دارد. تعهــدات مالــی شــرکای صنعتــی و علمــی می توانــد مانعــی بــرای مشــارکت متقاضیــان 

ــد.  ــط باش ــک و متوس ــرکت های کوچ ــا ش ــی ی ــای بین الملل ــژه نهاده به وی

   زیرساخت 

ــی و  ــیمیایی، مکانیک ــوری، ش ــزات ن ــامل تجهی ــی ش ــز تحقیقات ــن مرک ــاخت های ای زیرس

ــوری،  ــیاالت، ن ــات س ــرای موضوع ــازی ب ــزار شبیه س ــخت افزار و نرم اف ــی؛ س الکتروتکنیک

مکانیکــی و مغناطیســی و نیــز اتــاق تمیــز1  می شــود. شــرکا می تواننــد از ایــن زیرســاخت ها 

ــررات آزمایشــگاهی و نحــوه اســتفاده از وســایل  ــا مق ــر اینکــه ب ــد مشــروط ب اســتفاده کنن

آشــنا باشــند. بهره بــرداری از ایــن زیرســاخت ها طبــق مقــررات حقوقــی اتحادیــه اروپاســت 

و هزینه هــای اســتفاده از تجهیــزات در پژوهش هــای پیمانــی یــا خــارج از مرکــز طبــق 
ــای  ــا و آلودگی ه ــه ذرات، آالینده ه ــاری از هرگون ــه ع ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه فضای ــز )clean room( ب ــاق تمی 1   ات

ــد و  ــرل کنن ــا را کنت ــد حجــم آالینده ه ــی هســتند کــه می توانن ــز دارای تجهیزات ــوا باشــد. اتاق هــای تمی موجــود در ه
در صــورت وجــود آنهــا را از بیــن ببرنــد و بــا اســتفاده از ایــن تجهیــزات عــالوه بــر کاهــش آالینــده و ذرات آلــوده، 

ــرل می شــود. ــز کنت ــت هــوا نی رطوب
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ــت.  ــازار اس ــاری ب ــای ج قیمت ه

   حقوق مالکیت فکری

ــه  طبــق مقــررات برنامــه کامــت معمــوال حقــوق مالکیــت فکــری پروژه هــا کامــاًل متعلــق ب

ــر از  ــواردی کــه غی ــش اســت، مگــر م ــات ادغــام سیســتم های هوشــمند اتری مرکــز تحقیق

ــا چندشــرکتی( شــرکت )هــا(  ایــن ذکــر شــده باشــد. امــا در پروژه هــای شــرکتی )تــک ی

حــق تقــدم )تقــدم در ورود بــه معاملــه( دارد. در پروژه هــای راهبــردی کــه فقــط مؤسســات 

تحقیقاتــی حضــور دارنــد، اغلــب حــق پتنــت بیــن طرفیــن مشــترک اســت. 

   داده )مالکیت و اشتراک گذاری داده(

مرکــز تحقیقــات ادغــام سیســتم های هوشــمند اتریــش مقــررات ســخت گیرانه ای درباره اســتفاده 

 Secure File Transfer Protocol ــد ــی مانن ــال فقــط از ارتباطــات ایمن ــوان مث از داده دارد. به عن

ــرای انتقــال داده اســتفاده می شــود.  ب

   همکاری بخش های خصوصی و دولتی 

مرکــز تحقیقــات ادغــام سیســتم های هوشــمند اتریــش از مشــارکت بیــن شــرکای صنعتــی و 

ــا  ــد. ب ــره ارزش حمایــت می کن ــی در کل زنجی ــی و شــرکای بین الملل مؤسســه های تحقیقات

توجــه بــه ســابقه 20 ســاله ایــن مرکــز در تحقیقــات، محققــان آن به خوبــی شــرکای علمــی 

ــمند  ــتم های هوش ــام سیس ــات ادغ ــز تحقیق ــی، مرک ــور کل ــند. به ط ــی را می شناس و صنعت

ــا شــرکا به ویــژه شــرکای بلندمــدت دارد.  ــی ب اتریــش تعامــل بســیار خوب

مرکــز جهــت امــور راهبــردی، مشــاوره و نظــارت هیئت هــای تخصصــی ایجــاد کرده اســت، 

ماننــد هیئــت راهبــردی متشــکل از 5 نفــر از بخش هــای علــم و صنعــت و 3 تــن از ذینفعــان 

کــه ســاالنه جلســاتی را دربــاره برنامه هــا و تجهیــزات راهبــردی و انتخــاب شــریک برگــزار 

ــده  ــای تامین کنن ــرکا و نهاده ــی از ش ــکل از نمایندگان ــز متش ــی نی ــت عموم ــد. هیئ می کنن

مالــی اســت و جلســات ســاالنه برگــزار می کنــد. 

 بسترهای مشارکتی



   استانداردسازی 

ــای استانداردســازی در  ــش در فراینده ــمند اتری ــتم های هوش ــام سیس ــات ادغ ــز تحقیق مرک

ــدی  ــارکت ج ــات دارد، مش ــابقه تحقیق ــا س ــه در آن ه ــی ک ــته های تخصص ــدوده رش مح

می کنــد و در همیــن راســتا، بــا نهادهــای استانداردســازی اروپایــی همــکاری نزدیکــی دارد.

    سنجش فعالیت ها

مرکــز تحقیقــات ادغــام سیســتم های هوشــمند اتریــش بــرای ســنجش میــزان موفقیــت و اثــر 

ــه  ــت ک ــف کرده اس ــرد )KPI( 1 تعری ــدی عملک ــاخص کلی ــن ش ــود چندی ــای خ فعالیت ه

بیشــتر آن هــا از الزامــات ســازمان ارتقــا تحقیقــات اتریــش هســتند. برخــی از ایــن شــاخص ها 

عبارتنــد از:

در ســنجش  و ارزیابــی داخلــی، تعــداد اختراعــات از اهمیــت بیشــتری بــرای مرکــز تحقیقات 

ادغــام سیســتم های هوشــمند اتریــش برخــوردار اســت. ایــن شــاخص ها و ســایر معیارهــا در 

ــی ســاالنه، میان مــدت و پــس از اجــرا ذکــر می شــوند.  گزارش هــای ارزیاب

1   Key Performance Indicator 
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   مرحله تحقیقات، توسعه یا تجاری سازی

ایــن مرکــز بیشــتر فعالیت هــای تحقیقاتــی خــود را بیــن ســطح های 2/5 و 6 آمادگــی 

فنــاوری انجــام می دهــد و تمرکــز زیــادی روی تحقیقــات کاربــردی دارد. امــا، تحقیقــات 

ــداف  ــاس اه ــوردار و براس ــودن برخ ــه روز ب ــص و ب ــاالی تخص ــطح ب ــردی آن از س راهب

ــدارد.  ــعه ای ن ــی و توس ــه اجرای ــدان جنب ــت و چن ــت اس ــه کام ــدت برنام بلندم

   روندهای فناوری 
تحقیقــات ایــن مرکــز به شــدت روی فناوری هــای کلیــدی1  متمرکــز اســت کــه حوزه هــای 

کاربــردی آینــده ماننــد دیجیتال ســازی، اینترنــت اشــیا، شــهرهای هوشــمند و غیــره از 

ــز  ــن مرک ــد در ای ــاوری مورِدتاکی ــای فن ــه رونده ــت. از جمل ــته های آن هاس ــن رش مهم تری

ــی  ــت. برخ ــوالت اس ــای محص ــا کارکرده ــگرها ی ــمند در حس ــتم های هوش ــام سیس ادغ

ــه ســاخت فناوری هــای  ــران متقاضــی آن هــا هســتند منجــر ب کاربردهــای خــاص کــه کارب

جدیــد می شــود. )3(

 2)PCCL( مرکز صالحیت پلیمر لئوبن   
ــای  ــت فناوری ه ــز صالحی ــه »مرک ــز برنام ــی از مراک ــن یک ــر لئوب ــت پلیم ــز صالحی مرک

ــی« )کامــت( اســت و مرکــز تخصصــی اصلــی اتریــش در تحقیقــات اشــتراکی حــوزه  عال

علــوم و مهندســی پلیمــر محســوب می شــود کــه در ســال 2002 به عنــوان یکــی از »مراکــز 

ــت  صالحیــت کی پــالس«3  )مراکــز کامــت ســابق( تأســیس شــد و مقــر اصلــی آن در ایال

استریاســت. مالــکان )ســهامداران( ایــن مرکــز به ترتیــب میــزان ســهم عبارتنــد از: دانشــگاه 

لئوبــن )35 درصــد(، شــرکت تحقیقــات اتریــش علیــا )26 درصد(، دانشــگاه فنــاوری گراتس4  

)17 درصــد(، شــرکت تحقیقــاتJoanneum 5   )17 درصــد( و هولدینــگ لئوبــن6  )5 درصد(. 

1  Key Enabling Technologies 
2  Polymer Competence Center Leoben 
3  KPlus Competence Center 
4  Graz Technology University 
5  Joanneum Research GmbH
6  Leoben Holding GmbH
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   حوزه های تحقیقاتی

ایــن مرکــز در 5 رشــته کــه در ادامــه گــزارش ذکــر می شــوند، فعالیت هــای تحقیقاتــی انجــام 

ــا تمرکــز روی عملکــرد و کارکــرد محصــوالت  می دهــد کــه فصــل مشــترک همــه آن ه

پلیمــری اســت. نتایــج ایــن تحقیقــات در حوزه هــای مختلــف صنعــت از خــودرو تــا 

ــود. ــه می ش ــه کار گرفت ــک ب ــیدی و فتوولتائی ــاوری خورش ــته بندی و فن ــا، بس هوافض

ــود:  ــروه می ش ــامل 3 زیرگ ــود ش ــوزه خ ــن ح ــاختاری: ای ــای س ــعه کاربرده 1.  توس

ماننــد   پلیمرهایــی  ســاختاری  ویژگی هــای  )ارتقــا  مهندســی  حرارتــی  پالســتیک های 

ــاال  ــا پلی آمیدهــا کــه بیشــتر در بخش هــای مســتلزم ثبــات مکانیکــی ب 1POM و 2PEEK  ی

ــد(، لوله هــای  ــرد دارن ــوازم خانگــی کارب ماننــد مهندســی خــودرو، مهندســی مکانیــک و ل

پالســتیکی )انــواع تســت ها و روش هــای تحلیــل پیش بینانــه پیشــرفته بــرای شناســایی تــرک 

ــت  ــواد کامپوزی ــا( و م ــره در لوله ه ــایش و غی ــتگی و س ــد خس ــی مانن ــکالت فیزیک و مش

ــه پلیمــری )PMC(3  در وضعیت هــای  )ارتقــا ویژگی هــای ســاختاری کامپوزیت هــای زمین

ــاد(. ــار زی ــتگی و ب ــتاتیک، خس شبه اس

ــدگی  ــار پیرش ــروه رفت ــکل از دو زیرگ ــی متش ــوزه تحقیقات ــن ح ــمند: ای ــواد هوش 2.  م

پلیمرهــا )دســتیابی بــه ثبــات بلندمــدت و ارتقــا ویژگی هــای مکانیکــی پلیمرهــا )ماننــد دوام، 

ــوش  ــک و ه ــی رباتی ــک( و بینای ــت فتوولتائی ــژه در صنع ــره( به وی ــی و غی ــت گرمای مقاوم

مصنوعــی )ارتقــا درک لمســی و بینایــی ربات هــا از انــواع اشــیا در هــر شــکل و انــدازه و از 

ــق( اســت.  ــری عمی ــی و روش هــای یادگی هــر جنســی به کمــک شــبکه های عصب

ــود  ــروه وج ــه زیرگ ــی س ــوزه تحقیقات ــن ح ــردی: در ای ــای کارب ــیمی پلیمره 3.  ش

ــه  ــه محــرک )توســعه کاربردهــای پلیمرهــای هوشــمند از جمل دارد: پلیمرهــای پاســخگو ب

ــیاری  ــم و بس ــش های خودترمی ــب های دو رو، پوش ــت، برچس ــل بازیاف ــای قاب کامپوزیت ه

1  پلی اکســی متیلــن )Polyoxymethylene( یــا پلی اســتال پلیمــری حرارتــی بلــوری بــا اســتحکام کششــی و ســختی 

بــاال، ارتجاع پذیــری خــوب، مقاومــت ســایش عالــی و جــذب رطوبــت پاییــن اســت. 
ــی  ــی و مکانیک ــت گرمای ــا مقاوم ــوری ب ــوی و نیمه بل ــری حلق ــون )Polyether etherketon (  پلیم ــر اترکت 2  پلی ات

بــاال و مقــاوم در برابــر عوامــل شــیمیایی و الکتریســیته. 
3   Polymer Matrix Composite 
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ــال  ــد اتص ــای جدی ــه روش ه ــتیابی ب ــطوح )دس ــتومرها و س ــیمی االس ــر(، ش ــوارد دیگ م

ــی  ــی دائم ــای عرض ــیمیایی، اتصال ه ــای فتوش ــه  ج ــی ب ــیرهای حرارت ــد مس ــی مانن عرض

بــه جــای برگشــت پذیر و اصــالح ویژگی هــای مــواد التکــس و الســتیکی(، شــیمی 

ــد اصــالح  ــی کامپوزیت هــا، فناوری هــای جدی ــا )افزایــش رســانایی گرمای نانوکامپوزیت ه

ــیاری  ــر و بس ــام تجدیدپذی ــواد خ ــر م ــی ب ــد مبتن ــب های جدی ــی، چس ــای اپوکس رزین ه

ــر( ــای دیگ کاربرده

4.  فناوری های االستومر و بهبود فرایند

پلیمــری  کامپوزیت هــای  و  پلیمرهــا  شبیه ســازی  مدل ســازی:  و  شبیه ســازی   .5

ــه، پیش بینــی طــول  عمــر، تعییــن شکســتگی و تــورق،  )مدل ســازی در مقیاس هــای چندگان

روش هــای تســت ویــژه و غیــره(، مدل ســازی مــواد بــرای پلیمرهــا و کامپوزیت هــای 

پلیمــری، تریبولــوژی1  پلیمــر )ســاخت روش هــای تســت تریبولــوژی و کاربــردی تخصصی، 

ــره( ــوژی و غی ــرای کاربردهــای تریبول ــواد ب ــش م ــل خســارت، گزین تحلی

فهرســت شــرکت هایی کــه بــا مرکــز صالحیــت پلیمــر لئوبــن در پروژه هــای علمــی 

همــکاری دارنــد در جــدول صفحــة بعــد می آیــد:

1  سوده شناســی یــا تریبولــوژی )Tribology( دانــش بررســی برهم کنــش ســطح و حرکــت اســت. بررســی اصطــکاک، 

روان کاری و ســایش در ایــن شــاخه انجــام می شــود.
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 آدرس
وب سایت

شرکت لوگو آدرس
وب سایت 

شرکت لوگو

https://www.
schoefer.at/en

Schöfer 
GmbH

https://www.
aglycon.at/

AGLYCON 
DR. SPREITZ 

KG
https://www.

semperitgroup.
com/

Semperit 
Technische 
Produkte 
GmbH

https://www.
airbus.com/

AIRBUS 
Group

https://www.
sglcarbon.
com/en/

SGL Carbon 
GmbH

https://www.
anton-paar.

com/corp-en/

https://www.
anton-paar.

com/corp-en/
https://www.
simcon.com/

simcon 
https://ats.net/

AT&S Austria 
Technologie & 
Systemtechnik 

AG
https://www.

skf.com/
group/support/
engineering-
tools/sealing-

solutions-
austria-gmbh-
partner-shop

SKF Sealing 
Solution 
Austria 
GmbH

https://www.
autodesk.com/

Autodesk, Inc.

https://www.
steinbacher.at/

Steinbacher 
Dämmstoff 

GmbH

https://int.bau-
mit.com/

Baumit 
Beteiligungen 

GmbH
https://www.
teufelberger.

com/en/

Teufelberger 
GmbH

https://www.
bmwgroup.
com/en.html

BMW AG

http://www.
vartamicroin-
novation.com/
index.php/en/

Varta Micro 
Innovation 

GmbH

https://www.
borealisgroup.

com/

Borealis AG

https://www.
volkswagenag.

com/#

Volkswagen 
AG

http://www.
cas-jidoka.de/

CAS Com-
puterunterstütz-
te Automatis-

ierungssysteme 
GmbH & Co 

KG
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 آدرس
وب سایت

شرکت لوگو آدرس
وب سایت 

شرکت لوگو

https://www.
wocogroup.

com/startseite

Woco Indus-
trietechnik 

GmbH

https://www.
continental-au-
/tomotive.com

 Continental
 Automotive

GmbH

https://www.
schaeffler.

com/content.
schaeffler.com/
en/meta/world-
wide/locations_
worldwide/lo-
cations_world-

wide_detail/
locations_detail.
jsp?company-
ids=3306952

Schaeffler 
Technologies 

AG & Co. 
KG

https://www.
continental.
com/hu-hu/
vallalat/con-
tinental-mag-
yarorszagon/

szeged-140950

 ContiTech
 Industrial
Rubber Kft

https://has.
hirtenberger.

com/en/

Hirtenberger 
Automotive 

Safety GmbH 
& Co KG

https://www.
/dietzel.at

Dietzel GmbH

https://www.
infineon.com/

Infineon 
Technologies 

AG 

https://www.
dow.com/en-us

 Dow Europe
GmbH

https://www.
blum.com/ap/

en/imprint/

Julius Blum 
GmbH

https://elvez.si/ ELVEZ d.o.o.

https://lanxess.
com/

Lanxess 
Deutschland 

GmbH

https://www.en-
gelglobal.com/

en/at/index.html

 Engel Austria
GmbH

https://www.
lenzing-plas-

tics.com/

Lenzing Plas-
tics GmbH 
& Co KG

https://www.
erwinmach.

/com

 Erwin Mach
 Gummitechnik

GmbH
https://engi-
neering.mpt.
magna.com/

home/

Magna Power-
train Engi-

neering Center 
Steyr GmbH 

& Co KG

https://www.
facc.com/en

FACC Opera-
tions GmbH

.
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 آدرس
وب سایت

شرکت لوگو آدرس
وب سایت 

شرکت لوگو

https://www.
maplan.at/en/

Maplan 
GmbH

https://www.
fraenkische.

/com/en

 Fränkische
 Rohrwerke

 Gebr. Kirchner
 GmbH & Co.

KG
https://www.

ovgw.at/
ÖVGW - Ös-
terreichische 
Vereinigung 
für das Gas- 
und Wasser-

fach

https://www.
gabriel-che-

mie.com/
index.php/en/
home?page=1

Gabriel-Che-
mie GmbH

https://www.
pipelife.at/

Pipelife 
Austria 

GmbH & Co 
KG

https://www.
gates.com/gb/
en/about-us.

html

GATES POW-
ER TRANS-

MISSION

https://www.
rehau.com/
group-en

REHAU AG 
+ Co

https://www.
gfps.com/land-
ing-page.html

 Georg Fischer
 Piping Systems

.Ltd
https://www.
scgchemicals.

com/en

SCG Chemi-
cals Co. Ltd.

 Hans Höllwart
- FIBAG AG

https://www.
hilti.group/

content/hilti/
CP/XX/en.ht-
ml#nav/close

Hilti AG
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   شرکا

ایــن مرکــز دارای 18 شــریک علمــی و 45 شــریک صنعتــی اســت کــه 23 مــورد از آن هــا 

بین المللــی هســتند و 110 کارمنــد )78 نفــر معــادل تمام وقــت( از 14 ملیــت مختلــف 

ــا  ــا ب ــاص پروژه ه ــکالت خ ــل مش ــه در ح ــتند ک ــرکت هایی هس ــی ش ــرکای صنعت دارد. ش

ــا مشــارکت  ــی پروژه ه ــن مال ــد و در تامی ــن همــکاری می کنن ــت پلیمــر لئوب مرکــز صالحی

دارنــد. ایــن شــرکا شــامل مهندســان مشــاور، شــرکت های کوچــک و متوســط و بازیگــران 

ــوند.  ــتیک می ش ــت پالس ــی از صنع بین الملل

شــرکای علمــی مرکــز از جامعــه مؤسســات تحقیقاتــی دانشــگاهی و غیردانشــگاهی هســتند 

کــه در چهارچــوب همــکاری روزانــه در پروژه هــای علمــی مشــارکت دارنــد، ضمــن اینکــه 

امــکان اســتفاده از تجهیــزات آزمایشــگاهی و فنــی خــود را بــرای محققــان مرکــز نیــز فراهــم 

می کننــد. فهرســت ایــن شــرکا بــه شــرح زیــر اســت:
  Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physics of Materials

  AIT Austrian Institute of Technology GmbH

  Graz University of Technology, Institute for Chemistry and Technology of Materials

  Montanuniversität Leoben, Chair of Injection Moulding of Polymers

  Montanuniversität Leoben, Chair of Polymer Processing

  Montanuniversität Leoben, Chair of Chemistry of Polymeric Materials

  Montanuniversität Leoben, Chair of Materials Science and Testing of Polymers

  Montanuniversität Leoben, Chair of Mechanical Engineering

  Montanuniversität Leoben, Chair of Designing Plastics and Composite Materials

  Munich University of Technology, Institute for Carbon Composites

  Neue Materialien Bayreuth GmbH

 بسترهای مشارکتی
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  Politecnico di Milano, Dipartimento die Chimica, Material e Ingegneria Chimica

  Politecnico di Torino, Dipartimento die Scienza Applicata e Tecnologia

  Texas A&M University, Department of Mechanical Engineering

  Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH

  University of Innsbruck, Institute of Mechatronics

 Vienna University of Technology, Institute of Lightweight Design and  

Structural Biomechanics

  Vienna University of Technology, Institute of Materials Science and Technology

  ابتکار والد

)ASSIC رجوع شود به توضیحات این بخش در مرکز(

  تأمین  مالی

ــاوری؛ وزارت  ــوآوری و فن ــل، ن ــط وزارت حمل ونق ــن توس ــر لئوب ــت پلیم ــز صالحی مرک

ــن  ــفال تامی ــش س ــا و اتری ــش علی ــتریا، اتری ــتان های اس ــال و اس ــادی و دیجیت ــور اقتص ام

 مالــی می شــود. ســازمان ارتقــا تحقیقــات اتریــش مســئول ایجــاد هماهنگــی بیــن نهادهــای 

تامین کننــده بودجــه و مســائل حقوقــی و مقرراتــی مرکــز اســت. ســهم شــرکای صنعتــی در 

تامیــن  مالــی برابــر یــا کمتــر از 40 درصــد اســت کــه به صــورت نقــدی تامیــن می شــود. امــا 

ــود.  ــام ش ــدی انج ــورت غیرنق ــد به ص ــا 100 درص ــد ت ــی می توان ــای علم ــارکت نهاده مش

ــون  ــن مرکــز معــادل 22/6 میلی ــی )2020-2017( کل هزینه هــای ای ــن مال در دوره اول تامی

ــز در دوره 2017-2023  ــن مرک ــه ای ــه ب ــص یافت ــت تخصی ــه کام ــه برنام ــود. بودج ــورو ب ی

معــادل 45 میلیــون یــورو اســت. 
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  دسترسی

)ASSIC رجوع شود به توضیحات این بخش در مرکز(

  زیرساخت

زیرســاخت های مرکــز صالحیــت پلیمــر لئوبــن و دانشــگاه لئوبــن )شــریک و ذینفــع( 

مکمــل هــم هســتند و به صــورت مشــترک اســتفاده می شــوند. دیگــر شــرکای کامــت هــم 

می تواننــد از ایــن زیرســاخت اســتفاده کننــد و هزینه هــا بر اســاس تعــداد ســاعت های 

اســتفاده )از کارکنــان و خدمــات دســتگاه ها( محاســبه می شــود. البتــه چهارچــوب اســتفاده 

ــود. ــخص ش ــق مش ــور دقی ــا به ط ــد در قرارداده ــاخت بای از زیرس

  حقوق مالکیت فکری

)ASSIC رجوع شود به توضیحات این بخش در مرکز(

  داده )مالکیت و اشتراک گذاری داده(

به طــور کلــی، مرکــز صالحیــت پلیمــر لئوبــن تابــع در مــورد مالکیــت و به اشــتراک گذاری 

داده هــا الزامــات »حکــم حفاظــت از داده« اســت. 

  همکاری بخش های خصوصی و دولتی

ــواد  ــره ارزش از م ــرای کل زنجی ــته ای ب ــای بین رش ــن تیم ه ــر لئوب ــت پلیم ــز صالحی مرک

گرفتــه تــا تولیــد و بازیافــت تشــکیل می دهــد و تعامــل بســیار خوبــی بیــن شــرکا به ویــژه در 

پروژه هــای بلندمــدت وجــود دارد. ایــن مرکــز ارتبــاط خوبــی بــا جوامــع علمــی و صنعتــی 

ــرای آن تســهیل می کنــد.  بخــش پلیمــر دارد و همیــن امــر انجــام پروژه هــای مشــترک را ب

شــرکای صنعتــی بــزرگ اغلــب به عنــوان ناظــر بــازار بــرای مرکــز عمــل می کننــد و بــه آن 

ــازار پلیمــر مشــاوره می دهنــد.  ــا نیازهــای جدیــد ب ــاره حوزه هــای جدیــد تحقیقاتــی ی درب

ــت  ــد هیئ ــی منصــوب می شــوند، مانن ــردی، مشــاوره و نظــارت هیئت های ــور راهب جهــت ام

راهبــردی کــه شــامل 6 عضــو علمــی و 6 عضــو صنعتــی اســت و به صــورت ســاالنه دربــاره 
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ــز  ــی نی ــت عموم ــد. هیئ ــکیل می دهن ــه تش ــره جلس ــزات و غی ــردی و تجهی ــای راهب برنامه ه

ــاالنه  ــات س ــه جلس ــت ک ــی اس ــده مال ــای تامین کنن ــرکا و نهاده ــی از ش ــامل نمایندگان ش

ــد.  ــکیل می ده تش

  آموزش

ــا  ــرا ب ــد و دکت ــای دوره ارش ــی از پایان نامه ه ــن برخ ــگاه لئوب ــا دانش ــارکت ب ــطه مش به واس

همــکاری ایــن مرکــز انجــام می شــوند. بســیاری از دانشــجویان پلیمــر دانشــگاه لئوبــن هــم 

ــه کار می شــوند.  ــن مرکــز مشــغول ب ــالت در ای ــس از اتمــام تحصی پ

  استانداردسازی

برخــی از کارکنــان مرکــز صالحیــت پلیمــر لئوبــن عضــو کمیته هــای استانداردســازی بــرای 

اســتاندارد های مشــخصات جدیــد هســتند. این گونــه فعالیت هــا در قالــب همــکاری بــا 

ــش)ASI(2  و  ــتاندارد اتری ــی اس ــازمان بین الملل ــتاندارد )ISO(1 ، س ــی اس ــازمان بین الملل س

ــود.  ــام می ش ــره انج غی

  سنجش فعالیت ها

ــود  ــای خ ــر فعالیت ه ــت و اث ــزان موفقی ــنجش می ــرای س ــن ب ــر لئوب ــت پلیم ــز صالحی مرک

چندیــن شــاخص کلیــدی عملکــرد )KPI( تعریــف کرده اســت کــه بیشــتر آن هــا از الزامــات 

ــد از: ســازمان ارتقــا تحقیقــات اتریــش هســتند. برخــی از ایــن شــاخص ها عبارتن

  تعداد کل انتشارات در مجالت مرتبط )30 تا 40 مقاله داوری همتا در هر سال(

  تعداد پتنت ها، مجوزها و نمونه های اولیه )به طور میانگین 18 پتنت ظرف 4 سال(

  تعداد محصوالت، فرایندها و خدمات جدید

  تعداد اسپین آف ها

  تعداد شرکای شرکتی/شرکای علمی 

  تعداد رساله های دکترا، پایان نامه ارشد و کارشناسی
1  International Standards Organization 
2  Austrian Standards International 
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  تعداد اختراعات

  تعداد شرکای بین المللی

ــس از  ــدت و پ ــاالنه، میان م ــی س ــای ارزیاب ــا در گزارش ه ــایر معیاره ــاخص ها و س ــن ش ای

ــوند.  ــر می ش ــرا ذک اج

  مرحله تحقیقات، توسعه یا تجاری سازی

فعالیت هــای تحقیقاتــی ایــن مرکــز طیــف گســترده ای از ســطح آمادگــی فنــاوری را پوشــش 

می دهــد )از تحقیقــات پایــه تــا ســاخت نمونــه اولیــه )ســطح 6((. امــا پروژه هــای راهبــردی 

ــدت  ــداف بلندم ــاس اه ــد و بر اس ــری برخوردارن ــی باالت ــص و تازگ ــطح تخص ــه از س ک

برنامــه کامــت هســتند، چنــدان جنبــه اجرایــی و توســعه ندارنــد. 

  مواد پیشرفته

ــد  ــتیک ها )مانن ــردی پالس ــای کارب ــازی ویژگی ه ــی در بهینه س ــش مهم ــرفته نق ــواد پیش م

ــو  ــواد نان ــق م ــتر از طری ــداف بیش ــه اه ــه این گون ــتیابی ب ــد. دس ــی( دارن ــوری و الکتریک ن

ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــمند خاص ــواد هوش ــز در م ــزوده نی ــد اف ــود. از تولی ــام می ش انج

  دیجیتال سازی و هوش مصنوعی

البتــه،  نیســت.  لئوبــن  پلیمــر  دیجیتال ســازی از موضوعــات اصلــی مرکــز صالحیــت 

پروژه هایــی در حوزه هــای هــوش مصنوعــی، یادگیــری ماشــینی و اینترنــت اشــیا در دســت 

اجراســت و ممکــن اســت در دور آینــده تامیــن مالــی، هــوش مصنوعــی از نقــش مهم تــری 

برخــوردار شــود. 

  روندهای فناوری

موضوعــات دیگــری کــه در ایــن مرکــز بــه آن هــا پرداختــه می شــود از پلیمرهــای رســانای 

ــا مســائل  ــرژی ت ــرای بخــش ان ــک ب ــک، سیســتم های فتوولتائی ــی در میکروالکترونی گرمای

پایــداری )از جملــه دفــع ضایعــات از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت( را شــامل می شــوند. 

 بسترهای مشارکتی
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عــالوه بــر این هــا، پیش بینــی ویژگی هــای لمســی اجــزا از موضوعــات تحقیقــات آینــده در 

ــد. )4( ــمار می آی ــز به ش ــن مرک ای

   اختصارات
ASI: Austrian Standards International

ASSIC: Austrian Smart Systems Integration Research Center

AWS: Amazon Web Services

B2B: Business to Business

CMET: Commodities Electronic Trading

CODE: Collaboration for Oncology Data in Europe

COMET: Competence Centre for Excellent Technologies

CPS: Cyber Physical System

DMS: Data Management Service

DTI: Digital Transformation Initiative

EDF: Event Driven Feeds

EMSX: Execution Management System

ESG: Environmental, Social, and Governance

ETF: Exchange Traded Fund

 FFG: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (Austrian Research

)Promotion Agency

FIT: Fixed Income Trade

FP7: Seventh Framework Program
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FXGO: Foreign Exchange Electronic Trade

GDPR: General Data Protection Regulation

IDS: International Data Space

IDSA: International Data Spaces Association

ISO: International Standards Organization

KITA: Korea International Trade Association

KPI: Key Performance Indicator

MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems

ODN: Oncology Data Network

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

OMP: Open Manufacturing Platform

PCCL: Polymer Competence Center Leoben

PEEK: Polyether etherketon

 PMC: Polymer Matrix Composite

POM: Polyoxymethylene

SAL: (Research Center) Silicon Austria Labs

SEM: Search Engine Marketing

SEO: Search Engine Optimization

SMM: Social Media Marketing

SOA: Service Oriented Architecture

اختصارات
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