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الحلول الذكية الصناعية: 
توصيل المصنع بالشركة 

Ciscoمستند التصنيع التقني الخاص بـ

االالستعداد لثورةة التصنيعع
تتقدم قطاعات التصنيع العالمية وتنمو بمعدل مذهل. ويتضح أن التصنيع أصبح عالمًيا بشكل أكبر من ذي قبل. وافتراضًيا نجد أن كل الشركات 

الصناعية الكبرى مثل General Motors وCaterpillar وSamsung تعمل في ساحة عالمية، مدعومة بسالسل إمداد تتداخل مع المناطق 
الزمنية والقارات. وتنتشر عمليات التصنيع بصورة كبيرة، مثل العالقات مع الموردين والعمالء. ولكن االبتكار التقني المستقر يضيف بعًدا جديًدا 

إلى الساحة العالمية، وهذا البعد هو: استغالل شركات تصنيع كثيرة لفئة جديدة من البنية الشبكية للحصول على ميزة تنافسية واضحة. 

ونتج عن ذلك ما تسميه مجله Economist "الثورة الصناعية الثالثة"، وهي تلك الثورة التي توحد فيها شبكات التصنيع القائمة على اإلنترنت 
بالمصنع ذاته باألنظمة القائمة على الشركة وصناع القرار. وفي إحدى صفحات مجلة Economist، تتوقع IDC إنشاء "منصة إنتاجية ثالثة" 
تضم التطبيقات السحابية وتحليالت البيانات الكبيرة وحلول األعمال االجتماعية واالنتقال إلى حل واحد   —  يجمع بشكل فعال نطاقات الشركات 

والتصنيع التي كانت مميزة. 

وفي هذا المشهد "المبتكر"، يتم تركيب آالت كثيرة مزودة بمستشعرات متصلة بالتقنية السحابية، مما يعمل على تمكين االتصال باآلالت األخرى 
وبالمشغلين البشريين في الوقت الفعلي (شكل ١). وسيكون لذلك بعض اآلثار، بدًءا من "تسهيل تعقب" سالسل اإلمداد إلى إمداد السيارات بوسائل 

اتصال تنبه السائقين ومراكز الخدمة بالوقت الذي يلزم فيه إجراء الصيانة.

شكل ١. نشأة اآللة المتصلة
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مستند تقني

أما الثورة الثانية فستشهد اتصاالت أعمق بين المصنع ذاته والشركة بالنظام البيئي المحيط بالجهة المصنعة، األمر الذي سيؤدي إلى توثيق التعاون 
بين جهات التصنيع التابعة والمديرين التنفيذيين والمديرين والمهندسين الموجودين في المقرات الرئيسية بشكل أكبر. ويكمن أساس هذا التغيير في 
التطبيق المتزايد لتقنيات الشبكات اآلمنة، دمج إمكانيات التعاون واالتصاالت الجديدة بشكل مثالي، التي تربط المصنع ذاته بعالم أوسع من صناع 
 ،Aberdeen Group اتخاذ القرار في الشركة والمقاولين والمصانع األخرى وسالسل اإلمداد التي تدعم عملية التصنيع باإلمدادات. وبحسب

نجد أن ٧٠٪ من المديرين التنفيذيين في جهات التصنيع يركزون على مبادرات بيانات المصنع ذاته لدعم التميز التجاري والتشغيلي، وطرح 
المنتجات باألسواق في وقت أسرع، والوصول الفوري إلى البيانات من اآلالت الموجودة في المصنع ذاته. 

سيساعد االتصال وتقارب الشبكات بشكل أكبر جهات التصنيع على مواجهة التحديات التي كانوا يسعون لتخطيها منذ عقود. ويشمل ذلك القضاء 
على اضطرابات سلسلة اإلمداد المتكررة وتعيين عمال لسد نقص العمال الماهرين وإبطال تهديدات اإلنترنت وتعزيز االستفادة من األصول. 

نششأة الشبكات المتقاربة 
كيف تؤدي "ثورة المقاربة" دوًرا في عالم التصنيع في أيامنا هذه؟ يمكننا بالفعل أن نرى صناعة السيارات، على سبيل المثال، تضم مجموعة كبيرة 
من االبتكارات ومبادرات الشبكات المتقاربة. وأهم ما في ذلك أنظمة "التصنيع الذكية" التي تقوم بتوصيل أنظمة المصنع بشبكات موردي السيارات 

والمهندسين والمسوقين الكبيرة. ويقول المتبنون لهذه النماذج أن وقت التعطل أصبح أقل وأن توزيعات المنتجات الجديدة أصبحت أقل أيًضا وأن 
الكفاءة اإلجمالية للمعدات أصبحت أفضل. 

في مجال السلع االستهالكية المعبأة، تقوم الشركات الكبرى بتنفيذ أنظمة تصنيع متصلة باإلنترنت ومتقاربة، وهي الخطوة التي يراها بعض 
المراقبين خطوة تالية للتصنيع المرن. ومن هنا، تستخدم شركات السلع االستهالكية المعبأة شبكات تصنيع متقاربة لتتمكن من رؤية المصنع بشكل 
أوسع ولتقليل وقت التعطل ولتحويل اإلنتاج بسرعة ليناسب الطلب. كما تقوم بوضع مستشعرات في الخط المسئول عن إصدار تحديثات وتنبيهات 

للمهندسين الموجودين بعيًدا، األمر الذي يؤدي إلى حل المشاكل بسرعة. 

وتعود جهات التصنيع إلى هذا التقارب لدمج عالم "التسويق قريب المدى" في المصنع بعالم "التسويق بعيد المدى" خارج المصنع. وتدعم البنى 
الشبكية المؤمنة والمحققة أفضل هذه الطرز، لتوفر التشغيل التفاعلي والدفاعات ضد تهديدات اإلنترنت التي تعد ضرورية في البيئات الصناعية 

التنافسية بشكل كبير. وفي حاالت كثيرة، يتم تجميع خليط تدفقات البيانات في لوحات معلومات تعرض بيانات الشركة والمصنع المتقاربة في عرض 
واحد آمن ال يمكن تخصيصه وفًقا الحتياجات كل مستخدم على حدة من المعلومات.

لالالتصتصنيعع ششركةة يفي "سيتم دفع النموذج المرن بإتاحة المعلومات في الوقت الفعلعلي واستغاللهلهاا
.". ااالتلتوزوزيع قناةاة صتصتصننيع وفوفي لال صمصانانع  الخاللل (التسويق بعيد المدى) تحسين سلسلة القيمة من الموردردين من 
- مدير مجموعة شركة صناعة سيارات عالمية كبرى
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Ciscco ممن ججعل التقارب يؤؤدي دوره: الحلل الذكي الصصناعي
تحاول جهات التصنيع العالمية اكتساب قدرة تنافسية ولذا تتسابق تلك الجهات في تصميم مجموعة من الشبكات المتقاربة المبتكرة ونشرها. 

وال عجب في أن نجد شركات كثيرة تتجه إلى شركة Cisco، التي تقدم تقنيات الشبكة الذكية واآلمنة التي تربط مركز أنظمة التصنيع المتقاربة 
األكثر تقدًما. وألن شركة Cisco رائدة في هذا المجال، فلقد قامت بتجميع مجموعة من تقنيات شبكات بروتوكول اإلنترنت المحققة وأطلقت 

عليها الحل الذكي الصناعي من Cisco من أجل توصيل أتمتة المصنع وأنظمة التحكم بأنظمة العمل في الشركة، وتحسين كفاءة عمليات اإلنتاج 
ومرونتها.

وتنجذب الجهات المصنعة إلى الحل الذكي الصناعي من Cisco بشكل جزئي حيث تم إنشاؤه وفًقا لتوجيهات صارمة وتصميمات شبكة محققة 
تربط بين أنظمة التشغيل التلقائي في المصنع وتطبيقات الشركة والنظام البيئي األوسع لحلول الشركاء والموردين (شكل ٣). واشتقاًقا من البنية 

 ،(CPwE) Converged Plantwide Ethernet والتي تعرف باسم Rockwell Automationو Cisco المشتركة بين شركة
:Cisco يتضمن الحل الذكي الصناعي من

بنية مشتركة لشبكة Ethernet الصناعية شديدة التحمل وشبكات الشركة• 

خدمات تأمين وتحويل Ethernet بروتوكول اإلنترنت الصناعية القائمة على مقاييس.• 

تقنية على مستوى الشركات من Cisco يتم تقديمها في نظام أساسي صناعي يتمتع بميزة الوصول عن بعد وقابلية توقع األداء بشكل فعلي • 
وآمن وقابلة للتغيير.

توجيهات بنية موثقة ومحققة قائمة على مقاييس مفتوحة، تدعم االنتشارات السريعة واألداء الموثوق وأمان الشبكة بينما تحتاج الشبكات • 
الصناعية الفردية إلى فروق تصميم مالئمة.

خرائط طرق وحلول متكاملة من شركة Cisco والشركة الشريكة   —  نظام بيئي يدعم شبكات الشركة والمصنع المجمعة.• 

شبكة خدمة ودعم متكاملة، تتضمن خدمات دورة الحياة وضمان لمدة خمس سنوات على المنتج وخيارات تمويل للحفاظ على التدفق النقدي• 

اللتالي: إنترنت األشياء 
على مدار السنوات القليلة الماضية، تتبع مراقبو سوق التقنية نشأة ظاهرة "إنترنت األشياء"، التي تمكن فيها المعلومات المضمنة مليارات 

األشياء من االتصال باإلنترنت (شكل ٢). وفي أيامنا هذه، ينشأ أكثر من ٢٠٪ من حركة المرور من أجهزة غير محوسبة. ويقول الخبراء 

أنه بحلول العام ٢٠٢٠، سيكون هناك ٥٠ مليار جهاز تقريًبا متصل باإلنترنت. والحل الذكي بالمجال من ®Cisco مصمم لمساعدة 
الشركات على االستفادة من نشأة شبكات األجهزة الذكية.

شكل ٢. إنترنت األشياء
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مستند تقني

 Ciscoo فوفوائد الحل الذكيي الصناععي منن
كيف يمكن تحويل التقارب إلى قدرة عملية تنعم بها الجهات المصنعة؟ وفيما يتعلق بحالة الحل الذكي الصناعي من Cisco، تقول الشركات 

الصناعية أن له فوائد تمتد من تعزيز إنتاجية العمل والتعاون، إلى زيادة الكفاءة اإلجمالية للمعدات وسرعة التسويق بشكل أفضل وتجارب إيجابية 
 .Cisco للعمالء. وفيما يلي وصف لإلمكانيات الرئيسية التي يتمتع بها عرض شركة

التسويق في وقت أسرع 
تقول جهات التصنيع التي تستخدم شبكات الشركة والمصنع المتقاربة أنهم يستفيدون من فتح تدفقات المعلومات بين أنظمة المصنع وتطبيقات 

الشركة. وباختفاء صوامع المعلومات هذه، تقل عمليات قطع االتصال بين المصنع والشركة. فعلى سبيل المثال، تستطيع أقسام البحث والتطوير 
أن تعمل اآلن جنًبا إلى جنب مع مسئولي التخطيط في الجهة المصنعة، مما يسهل طرح منتجات جديدة. وباستخدام لوحات المعلومات وأجهزة 

الهاتف المحمول، يستجيب المديرون والمهندسون على الفور الحتياجات اإلنتاج المتغيرة ومشاكل التشغيل وسيناريوهات التسويق. ويقول المديرون 
أن ذلك يؤدي إلى وجود ما يشبه "بمحرك قرارات على مستوى الشركة" مما يمكننا من تسويق المنتجات الجديدة بشكل سريع وتنفيذ عمليات ضبط 

لسلسلة اإلمداد بشكل أسرع من ذي قبل.

التميز التشغيلي واإلنتاج المحسن
يعزز الحل الذكي الصناعي من Cisco فئة جديدة من أصول التشغيل، التي تكون مدمجة في الغالب بمستشعرات ومشغالت تتمتع بخاصية 

"اإلدراك الذاتي" والقدرة على االتصال بآالت أخرى بدون تدخل من األشخاص. وتتأقلم شبكة اآلالت الذكية هذه تلقائًيا مع ظروف التشغيل المتغيرة 
وتنبه المشغلين إذا ما تطلب األمر إجراء صيانة قبل حدوث عطل (من طراز "إصالح العطل" إلى "اإلصالح قبل حدوث العطل"). وبالتالي، 
تزيد كفاءة المعدات ويقل احتمال حدوث تعطل. وفي غضون ذلك، يتم التحكم بشكل تلقائي في التكاليف من خالل برامج صيانة استباقية تعتمد 

على األجهزة، وفًقا لبيانات المستشعر واالتصال عبر الشبكات الصناعية. 

 Cisco الشكل ٣. بنية الحل الذكي بالمجال من

عاكس تطبيق خدمات جهاز اإلدارة 
الطرفي والتصحيح

محول التوزيع

محول الوصول إلى شبكة 
Ethernet الصناعية

محطة عمل 
المشغل

خادم مكافحة 
جدار الحماية ASA الفيروسات

(نشط)

خوادم تطبيق 
Factory Talk

المنطقة الصناعية

DMZ

المنطقة الخلوية

VFD DIO HMIوحدة التحكم

جدار حماية 
ASA

شبكة الشركة

خدمات 
الشبكات

حكم
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أمان معزز وخطورة منخفضة 
وتنجذب جهات التصنيع المدركة لقيمة األمان إلى الحل الذكي الصناعي من Cisco ألنه يعد بمثابة بنية محققة تم اختبارها بشكل صارم لتقدم 

حماية مطلقة ضد تهديدات اإلنترنت واالختراقات العارضة للمعلومات. وتقوم شركة Cisco حالًيا بتأمين عمليات شبكة في منظمات مثل 
NASDAQ وشركات تمويل أخرى مسئولة عن حماية بيانات العمالء باإلضافة إلى وكاالت حكومية تتعامل مع معلومات مصنفة. 

وتقول جهات التصنيع إن وسائل الحماية والتأمين المماثلة، بما في ذلك إدارة الوصول المحكم إلى المستخدمين المتنقلين والموجودين 
في مكان بعيد، تعد من األمور األساسية في البيئات الصناعية. يقول تشارلز هاربر، مدير عمليات تشغيل خطوط األنابيب واإلمداد الوطنية 

في شركة Air Liquide، وهي شركة رائدة عالمًيا في إنتاج الغازات التي تستخدم في التصنيع والصحة والبيئة: "إن إمكانية رؤية هذا العالم من 
تهديدات اإلنترنت التي لم تكتشف سابًقا أكد لفريق العمل لدينا بأننا كنا على صواب عندما أضافنا تقنية لمنع التسلل في الشبكة الصناعية الخاصة 

بنا". ويوضح الشكل ٤ نطاق إمكانيات األمان المضمنة في الحل الذكي الصناعي.

Cisco الشكل ٤. مجموعة أمان الحل الذكي الصناعي من

مد القيمة من خالل نظام بيئي خاص بشريك عالمي
 Rockwell Automation نظام بيئي كبير من تطبيقات التصنيع من موردين رائدين مثل Cisco يضم النظام األساسي الصناعي المتقارب من
وHoneywell وEmerson. ولقد تم إنشاء بنية الحل الذكي الصناعي بحيث تندمج مع حلول الشركاء هذه، األمر الذي يمكن جهات التصنيع من 

تصميم حل متكامل يضم تطبيقات خاصة بالصناعة ومزودة بتقنيات الشبكة المجمعة من Cisco وخدمات دورة الحياة. 

تعزيز ثقافة االبتكار
ربما يكون من الصعب تعريف االبتكار، ولكن جهات التصنيع وجدت أن إزالة الحواجز بين النطاقات التشغيلية  —  وصوامع البيانات التي 

لديهم — تعزز التعاون واإلبداع الفوري. تقول جهات التصنيع أن هذا يعد واحًدا من المنتجات الفرعية األكثر قيمة الموجودة في الحل الذكي 
الصناعي المدمج بشكل محكم، حيث يقوم بإنشاء اتصاالت ويحافظ على تلك االتصاالت التي تتم بين مجموعات مختلفة من العمال وبين المهندسين 
الموجودين في المصنع والخبراء الموجودين في مكان بعيد والشركات المشاركة. وبالفعل، تستخدم الشركات نظام Cisco األساسي لطرح نماذج 

خدمات جديدة تضم أجهزة مدركة للشبكة وممكن بها مستشعر. وهناك إمكانيات أخرى، نذكر منها أن هذه الحلول ترسل تنبيهات عند استيفاء شروط 
محددة سلًفا وتطلق تلقائًيا جلسات تعاون واستكشاف األخطاء وإصالحها بحيث تضم هذه الجلسات مجموعة مناسبة من الخبراء.  

جدار حماية 
صناعي

جهاز توجيه 
تأمين

 IPS شبكة
الصناعية

 IPS شبكة
الالسلكية

Cisco
TrustSec

جدار حماية رائد في فئته، 
منع التسلل، شبكة 

 ،(VPN) افتراضية خاصة
وصول من على بعد، 
وميزات خدمات أخرى

توفر وصوًال 
آمًنا عن بعد 

وتقسيًما للمنطقة

دفاع ضد هجمات 
الشبكة الصناعية 

المعقدة

زيادة التنقل بدون 
التنازل عن األمان 
باستخدام خدمات 
WLAN المحمية 

ضد التهديدات

تحكم في الوصول 
قائم على السياسة 
وشبكات مدركة 

للهوية وتكامل بيانات

لالصصنصنااعة بعبعد  "لقد انخفضت تكلفة ملكية شركة Anglo Platinum إلىلى نصف متوتوسسط مجاجالل
ولديدينانا تقارريريرر زكزكزيي رمر قوقعع منمن م ظنظمةمة والدعمم انتشار Cisco. واآلن، يمكننا أن نضمن توافر األ

ورؤية شاملة." 
 Anglo Platinum ثيو فان شادن، رئيس البنية التحتية (تقنية المعلومات)، شركة
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مستند تقني

إنترنت األشياء 
وبالنظر لألمام، يتوقع المراقبون أن الجيل األخير من الشبكات المتقاربة سيوفر فرًصا أكثر لجهات التصنيع فيما يتعلق باالستفادة من ظاهرة إنترنت 

لكل األشياء. في السنوات المقبلة، سيشيع استخدام اآلالت المزودة بخدمة اإلنترنت والمضمن بها مستشعرات بشكل كبير ذلك ألن جهات التصنيع 
تسعى إلى تعزيز اإلنتاجية وتقليل الفاقد وتصميم تجارب مستخدم أكثر تخصيًصا. ولكن استخدام هذه اإلمكانية سيتطلب جيًال جديًدا من األنظمة 

األساسية التحليلية والشبكات القادرة على معالجة مجموعة كبيرة من تدفقات البيانات الصناعية الجديدة وتأمينها. وهذا بالضبط الهدف الذي من أجله 
قامت شركة Cisco بتصميم الحل الذكي الصناعي.

االالضطالع بدورر قيادي
تبحث جهات التصنيع في هذه األيام عن أنظمة تقنية يكون لها دور في سوق متنقل ومتصل وسريع جًدا. ففي عالمنا هذا، تصبح بنى التقنية األقدم 
التي تقسم عمليات التصنيع إلى صوامع شركات ومصانع منفصلة بالية وغير تنافسية بشكل سريع. ولهذا تستخدم جهات التصنيع المتطلعة شبكات 
متقاربة تدمج بشكل آمن المصانع بأنظمة الشركة، وترتبط بشكل سهل جًدا بحلول الشريك وتستخدم بزوغ شبكات آالت المعلومات والمستشعرات 

التي تعرف باسم إنترنت األشياء. 

ولقد كان الغرض المحدد من تصميم الحل الذكي بالمجال من Cisco هو مساعدة جهات التصنيع على االزدهار في هذه البيئة المتقاربة. ويوفر 
الحل الجديد لجهات التصنيع سرعة أكبر ورؤية فعلية للمصانع والمعدات وسالسل اإلمداد ووصول فوري إلى الكفاءات الموجودة في مكان بعيد. 

وأخيًرا، ولكن ليس آخًرا، يوفر الحل الذكي الصناعي أماًنا صناعًيا غير مسبوق ويمنع كل شبكة متقاربة من التهديدات التي تتعرض لها. 

وبالنسبة لجهات التصنيع التي تريد االضطالع بدور قيادي، نوضح أن الحل الذكي الصناعي من Cisco ينتشر بسرعة، وذلك بفضل التصميمات 
المحققة والتي تم اختبارها مسبًقا. كما أنه يعد بنية تتصل بسرعة بنظام بيئي غني بحلول الشركاء، مما ينشئ أساًسا من األنظمة الصناعية األساسية 

المتنوعة والمستخدمة على نطاق واسع. وفي العالم المتقارب، تقدم شركة Cisco مجموعة من تقنيات الشبكات التي تدعم جهات التصنيع في 
استغالل الفرص. 

األشياء الذكية أفضل

٨ ساعات تعطل في السنة (٩٩٫٩١٪ وقت التشغيل)  •
١١٪ انخفاض في التكلفة اإلجمالية لملكية الشبكة الصناعية  •

٩٠٪ كفاءة إجمالية للمعدات  •
+٢٥٪ هامش ربح تشغيلي مقابل خطة الشركة  •

أكبر
جهات تصنيع ٢٠٪

فوائد الشبكة المتقاربة

٦٧٪ معدل تطبيق شبكة Ethernet الصناعية المتقاربة

لالحاححالليةة طخطوطوطوط منتجاجاتتها  بجودودةة صاصةة "هناك نقطة أخرى ال ينبغي إغفالها وهي سمعة شركة Ciscsco الخ
مملمددةدة تزيزيد  بتصنصنيعيع المنتجاجات  االلوثيقق الرتباطهاها وحقيقة أنها شركة لديها خبرة كبيرة في المصانع نظرًراا

عن ٢٠ سنة." 
مجلة Engineering and Technology، مايو ٢٠١٢
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وأي شركة أخرى. 

ممزيد من المعلومماتت لللحصول على
www.cisco.com/go/industrial :تفضل بزيارة

في اللعممل االصناعيةة اللحلول الذكية
تجميع ذكي:تستخدم أكبر جهات التصنيع في العالم الحلول الذكية الصناعية من Cisco لتقليل عمليات قطع االتصال بين شبكات الشركة • 

والمصانع. وتعمل هذه الشبكات الذكية المتقاربة على تقليل وقت التعطل من خالل السماح بالوصول من على بعد إلى األنظمة والشركاء 
وبتقديم المصنع معلومات دقيقة تمتاز بالمرونة والموثوقية إلى الشركة.

المصنع المرئي: تحتاج جهات التصنيع إلى أن ترى أداء المعدات واحتياجات الموارد وتهديدات األمان بصورة أفضل. وهنا يأتي دور • 
الحلول الذكية الصناعية من Cisco التي تقدم للشركات عرًضا معلوماتًيا يتضمن البيئات متعددة الوحدات، األمر الذي يعزز الكفاءة 

والسالمة والعائد على األصول.

وحدة تجميع ودفع وطالء الهيكل: بالنسبة لشركات تصنيع السيارات فهم يسعون بشكل مستمر إلى تقليل الوقت الالزم لطرح طرز جديدة • 
في األسواق في الوقت الذي يريدون فيه أيًضا تقليل تكاليف التجميع اإلجمالية. وباالستفادة من بنية األعمال الذكية من Cisco، تستخدم 
شركات تصنيع السيارات الكبرى بنى شبكات طرفية وشائعة، مما يؤدي إلى مرونة أكبر داخل الوحدة (وعبر الوحدات) ويبسط دفاعات 

األمان ضد تهديدات اإلنترنت. 

رؤية المصنع بشكل أوسع: تحتاج الشركات الصناعية التي لها مواقع إنتاج منتشرة عالمًيا إلى نظام إنتاج متكامل أفضل لتقليل الحد • 
األدنى لوقت اإلنتاج. لذا يقوم الحل الذكي الصناعي من Cisco بدمج بيانات اإلنتاج في الوقت الفعلي مع تطبيقات الشركة، األمر الذي 

يتيح تدفًقا أسرع للمعلومات واتخاذ القرارات بشكل أسرع واستجابة سوقية أكبر. 

نظام إدارة طاقة متكامل: تصدم جهات التصنيع حول العالم بأسعار الطاقة المرتفعة. ومن هنا تقوم شبكات Cisco المتقاربة بدمج أنظمة • 
إدارة تقنية المعلومات والطاقة لتجميع مقاييس الطاقة في الوقت الفعلي من شبكات المستشعرات ومساعدة الشركات على فهم تكاليف 

الطاقة والتحكم فيها بشكل أفضل. 

تنبيه المصنع باألعطال: غالًبا ما تفتقد المصانع إلى القدرة على إصدار إخطارات في الوقت الفعلي عندما تتعطل معدات في الخط. ولكن • 
باستخدام الحلول الذكية الصناعية من Cisco، تستخدم جهات التصنيع مقاييس مفتوحة لالتصال بشبكات على مستوى المستشعر بحيث 

تكتشف األعطال فوًرا، وغالًبا ما تكتشف األعطال قبل حدوثها، األمر الذي يؤدي إلى رفع الكفاءة اإلجمالية للمعدات إلى مستويات جديدة. 


