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 موضوع تیماه

 یگام چهارم انقالب صنعت فیهانوفر با توص شگاهیآلمان در نماکشور  توسط 2011در سال ی چهارمانقالب صنعت

 یدیکل یها یژگیو. از جمله آغاز شد دیاطالعات در بخش تول یاستفاده از ارتباطات و فناور افزایش قیاز طر

همچنین و  و ربات ها کنترل خودکار یها نیتوسط ماش استفاده از اتوماسیون ها ی، سطح باالانقالب صنعتی چهارم

 میاز مفاه یاریبسانقالب صنعتی چهارم، . بودو وجود اینترنت  یابر یبزرگ و فناور یگسترده داده ها تیمحبوب

 ایپو یشبکه ها ون،یاتوماس ،یکوچک ساز ،یاستانداردساز ،یساز یتالیجیبه عنوان مثال، دداد.  را پوشش دیجد

مانند هوش  ییها یبر توسعه فناور هیبا تک . انقالب صنعتی چهارمیعموم یو نوآور یشیافزا ونیزاسیمکان من،یو ا

 تحول صنعت به خصوص صنعت شهر و ساختمان سازی شد.باعث (AI) یمصنوع

انقالب  شدن در یتالیجیدی استفاده از ربات ها، هوش مصنوعی و و به واسطه مداوم التی که به صورتتحو رغمیعل

) ندهیبه آ همچنان به دنبال ایده های بسیار بزرگتر هستند و نانیاز کارآفر یتعداد رخ داده است، صنعتی چهارم

ی ساختمان سازی تولیدات خود صنعتی پنجم در زمینه بقالان رسد یبه نظر م. نگرند یمصنعتی پنجم(انقالب 

، به گونه شود لیانبوه تبد به طور مدوام و یساز یبه اهداف شخص یسفارش دیانبوه و تول دیبه طور مداوم از تولرا 

مفهوم این توضیح  .شود زیمقرون به صرفه بودن ن باعث دهد، بلکه یرا انجام م انیمشتر ییکه نه تنها پاسخگو یا

که  "پنجم یانقالب صنعت" یدیکلمه کل کند. یرا روشن م در زمینه ساخت و ساز پنجم یو فناور یانقالب صنعت

 رییما را تغ یو روش زندگ قیو عالمی کند  ما ی، به سرعت شروع به نفوذ به زندگهانتشار کردبه تازگی شروع به 

و توسعه شناخته شده است،  رییتغ نیبه کندتر عیهمه صنا نیکه در بدر صنعت ساختمان سازی  یدهد. حت یم

 انشیبزرگ و را یداده ها ا،یاش نترنتیا ،یمانند هوش مصنوع دیجد یها یورفنا ریشده و تحت تأث یتالیجید

مطرح شده و در  زیدر صنعت ساختمان ن« ساخت و ساز هوشمند»اساس موضوع  نیقرار گرفته است. بر هم یابر

بات ر یارشد فناور ریمدی طبق گفته محور بزرگ در حال استقرار است. کیبه عنوان « ساخت و ساز سبز»کنار 

 یمشخص م دیمحصوالت جد یساز یمصرف کنندگان و شخص یبا خواسته ها یبعد ی، انقالب صنعتیجهان یها

 یتواند در دستگاه ها یاست که م یافراد و هوش مصنوع نیب یهمکارانقالب صنعتی پنجم باعث افزایش  شود.

یم دار ماهر اریبس یهابه افراد و ربات ما نیاز پنجم صنعتی انقالب. در شود هیتعب کاربردی ایاش در نترنتیمجهز به ا

اگرچه انقالب  کنند. یهمکار گریکدیشده با  یسازیشخص اتی، خدمات و تجربمختلف محصوالت دیتول یتا برا

 ی شهر سازی در و سازمان ها ی ساختمان سازیاز شرکت ها یاریخود است، اما بسابتدای راه  پنجم هنوز در

 کنند. دایخود پ یاز رقبا شیرا در بازار پ یگاهیتا بتوانند جا وارد این انقالب شوند زودتر هرچه تاهستند  تالش

 یساخت و بهره بردار ، ساخت و ساز هوشمنددر اخر صنعت ساختمان سازی در انقالب صنعتی پنجم به معنی 

 یبرا یصنعت دیتول یها کیو تکن تالیجید یها یمشترک از فناور یمشارکت ها قیاست که از طر یساختمان
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کاربر استفاده کامل  یایو به حداکثر رساندن مزا یداریکل عمر، بهبود پا نهیبه حداقل رساندن هز ،یبهبود بهره ور

 یرا براساختمان  کی یایرا متحول کند، بلکه مزاساخت و ساز تواند صنعت  ینه تنها م کار وهیش نیا کند. یم

 آنها فراهم کند. یرا برا یبهتر یزندگ تیفیساکنان به حداکثر رسانده و ک

 هارشاخهیز

 و اجرا  یزیربرنامه ،یطراح ،ی متفاوتهاینیبشیپ طراحی و شیآزما یبا انجام تعداد: می توان تالیجید

 کمک کند. اموالاز  نهیفاز ساخت و استفاده بهافزایش بهره وری در  در فرد تا به داد را درست انجام

خواهد  و ساخت کمک یطراح یبه سازمان هاانقالب صنعتی پنجم  در یتالیجینرم افزار داستفاده از  

 .رندیبگ یتر قیوشمندانه و دقه ماتیپروژه ها را ثبت کنند و از همان ابتدا تصم یتا عملکرد واقع کرد

 ساختمان  تیریمد یهاستمیس(BMS) :برنامه بر اساس هوش مصنوعی  کیساختمان  تیریمد ستمیس

مطبوع،  هیمانند تهو یزاتیو نظارت بر تجه تیریمد یبرا ی هوشمند نسل آیندهاست که در ساختمان ها

و  یانرژ یکنتورها ا،یاش نترنتیا یحسگرها ،یتیامن یبرق، دستگاه ها یها ستمیس ،ییروشنا ش،یگرما

، استفاده از انرژی های تجدید پذیر)مانند آب گرمکن های خورشیدی(، اتوماتیک کردن وسایل گاز

به  BMSدر واقع  شود. ینصب م خانه،سیستم روشنایی هوشمند، آبیاری گیاهان به طور هوشمند

 این سیستم از حیشده است. استفاده صح لینفوذ تبد رقابلیغ یهایناسازگار و معمار یاز اجزا یامجموعه

ستفاده از این سیستم باعث افزایش سازگاری با . اشود یم یدر قبض انرژ یدرصد 30 ییباعث صرفه جو

 محیطزیست می شود.

  شبکهIoT : و  یکیمکان یهانیمرتبط، ماش یمحاسبات یهااز دستگاه یستمیسبه  ایاش نترنتیادر واقع

 ییو توانا (UID)فردمنحصربه یهاشناسهبا داشتن  کهگفته می شود  افراد ای واناتیح اء،یاش تال،یجید

 وتریانسان با کامپ ایتعامل انسان  و به انسان ازیبدون ن اینترنت و شبکه قیاز طر 1و  0کد های انتقال 

 پیوچیترانسپوندر ب کیمزرعه با  در وانیح کی یا قلب توریماندر نقش یک  تواند یم ایاش نترنتیادارند. 

 کیآمدن فشار باد الست نییهشدار به راننده در صورت پا یبرا یداخل یحسگرها یکه دارا ییخودرودر 

 روتکلتوان به آن آدرس پ یکه م . در واقع استفاده از اشیائباشد یگرید یمصنوع ای یعیطب زیهر چ ای

 شبکه است. قیاختصاص داد و قادر به انتقال داده ها از طر (IP)نترنتیا

 ABB Robotics رفع چالش  یبرای دیجد یدر صنعت ساخت و ساز با راه حل ها: استفاده از ربات ها

در حال حاضر مفید هستند. از جمله چالش های کلیدی در صنعت ساختمان سازی می توان  یدیکل یها

 یطیمح ستیو کاهش اثرات ز ستیز طیمقرون به صرفه تر و سازگار با محساختمان های  انسان به ازین به

متاسفانه صنعت ساخت و ساز با کاهش  .اشاره کرد کار و مهارت یرویکمبود ن انیساخت و ساز، در م

از انسان  صنعت مسیر رییتغ یبرا یادیز لیپتانس روبه رو است. در انقالب صنعتی پنجم یساختمان مشاغل
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، ABBگسسته  ونیو اتوماس کیربات یبخش تجار سیرئ ا،یآت یوجود دارد. سام محور به سوی ربات محور

مورد استفاده در  یهاکیاز تکن یاریبس ،یکیالکترون لیمونتاژ وسا ایگفت: برخالف ساخت خودرو 

مقابله با  یبرا دیجد یهاحلما در حال توسعه راه نیاند، بنابرانکرده رییها تغنسل یوساز براساخت

از  یمجموعه ما را به عنوان بخش د،یجد یبخش مشتر نی. امیهست در آینده صنعت یدیکل یهاچالش

 یمراقبت ها ک،یبا رشد باال از جمله الکترون یدر توسعه بخش ها عیتسر یگسترده تر برا یاستراتژ کی

 یرو به رشد برا یبه تقاضا ییپاسخگو یبرا ،یدنیتدارکات و غذا و نوش ،یمصرف یکاالها ،یبهداشت

 دهد. یف، گسترش ممختل عیدر صنا ونیاتوماس

  استفاده از ربات های نظارت گر: پیش بینی می شود در ساختمان های موجود انقالب صنعتی پنجم از

در ساختمان های امروزی نیاز به نیروی انسانی  ربات های نظارت گر به جای نیروی انسانی استفاده شود.

اما پیش بینی می شود در ساختمان برای رفع خرابی های موجود در ساختمان و گزارش آن ها هستیم. 

های هوشمند در انقالب پنجم، ربات های نظارت گر به طور مداوم در حال چرخش در ساختمان باشند 

 یکی ی گزارش خرابی های ساختمان، نظافت کاری ساختمان، انجام تعمیرات و ... داشته باشند.که وظیفه

 زاتیدر ساخت و ساز است. ثابت شده است که تجه یسودآور، اقتصاد و ربات هااستفاده از  یاصل لیاز دال

 رایتر هستند، زمقرون به صرفه و وجود نیروی انسانی یسنت زاتینسبت به تجه یبر هوش مصنوع یمبتن

منابع  یساز نهیدر زمان و به ییباعث صرفه جو نیدقت انجام دهند. همچن 100 با  یکار را با تقر توانندیم

 منیساخت و ساز را اهمچنین استفاده از ربات ها  شود. یباال م یمنجر به سودآور تیشود که در نها یم

. به ابدی یم شیبا اندازه پروژه افزا سکیاست. ر سکیاز ر یسطح یدارا یپروژه ساختمان هر. کنند یتر م

در محل  سکیر یبند تینظارت و اولو یبرا یاز هوش مصنوع دیتوان یم ،یعموم مانکاریپ کیعنوان 

 .دیپروژه ساخت و ساز استفاده کن

 کاربرد در صنعت ساختمان سازی

با توجه به توضیحات گفته شده در مورد انقالب صنعتی پنجم و روی کار آمدن ربات ها و ساختمان های هوشمند 

پیش بینی و ... اهمیت این موضوع مشخص شد. با توجه به اینکه انسان در آینده با کمبود انرژی مواجه می شود 

شود که ساختمان های نسل جدید قابلیت استفاده از انرژی های تجدید پذیر داشته باشند، همچنین نیاز است  می

و  ای ساختمان های هوشمنداین نوع ساختمان ها در مصرف انرژی به مقدار زیاد صرفه جویی کنند تا در دسته

 قرار بگیرند.  دوستدار محیط زیست

ساختمان  یریو انعطاف پذ ی موجوداستفاده از فضایکی دیگر از ویژگی های که یک ساختمان هوشمند نیاز دارد، 

 آماری اعالم کرده اند که در آینده ای نه جندان دور افزایش جمعیت و مدیریت شهر به معتبر است. سازمان های
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انقالب صنعتی پنجم ما نیاز به ساختمان یک چالش جدید برای شهردار ها و حاکمان تبدیل می شود. پس در 

های داریم که بتوانند از کمترین فضا بهترین بهره داری را داشته باشند. در این مرحله نیاز به استفاده از انواع نرم 

افزار های معماری و عمران و همچنین هوش مصنوعی برای طراحی یک فضایی با محدودیت همراه با امکانات 

د. در صورتی که در انقالب صنعتی چهارم این کمبود فضا احساس نمی شد و مهندسان به کامل احساس می شو

 راحتی توانایی طراحی یک ساختمان با امکانات کامل را دارند.

یکی از اهدافی که مهندسان در صنعت ساخت و ساز دنبال می کنند، آسایش و راحتی انسان ها هست. در نتیجه 

ش عبارتی ساختمان های هوشمند، آسایساخته شده در انقالب صنعتی پنجم و به  انتظار می رود، ساختمان های

و راحتی بیتشری نسبت به انقالب چهارم فراهم کند. از جمله ویژگی های که یک ساختمان هوشمند برای افزایش 

 آسودگی خیال ساکنان خود می تواند داشته باشد عبارت است از:

ه در انقالب صنعتی پنجم تعبیه می شود باید در برابر انواع نا امنی های امنیت باالی ساختمان: ساختمانی ک

موجود در خارج از ساختمان امنیت الزم را داشته باشد. به این منظور می توان از حسگر های دقیق، ربات های 

همچنین  نسانیدر برابر این ناامنی ها استفاده کرد. استفاده از این تکنولوژی باعث جلوگیری از خطای ا محافط،

 جلوگیری از به کارگیری نیروی انسانی و ...می شود.

مقاومت در برابر انواع بالیای طبیعی مانند زلزله، آتش سوزی، سیل و...: از یک ساختمان هوشمند در انقالب 

در مانند زلزله، آتش سوزی، سیل مقاوم باشد. مقاومت  بالیای طبیعیصنعتی پنجم انتظار می رود که در برابر 

برابر زلزله نیاز به افزایش مهارت و به کارگیری از نرم افزار های مختلف برای طراحی ساختمان در محیطی با در 

نظر گرفتن فاکتور های مشخص)درجه رطوبت، درجه حرارت، مقدار بارش باران، سختی و سفتی زمین، قرارگیری 

دارد. برای جلوگیری از خطر آتش سوزی نیاز به  انواع گسل ها، قرار گیری ساختمان روی صفحه های زیر زمینی(

در اطراف ساختمان) نه فقط در سقف(، ربات های آتش نشان برای خاموش کردن  coانواع حسگرهای گاز های 

ان ها و همچنین محل های که حضور آتش نش آتش داریم. همچنین نیاز است ساختمان به نحوی طراحی شود

 گرفتن ساکنین وجود داشته باشد. برای پناه

ربات های که  دارای بهداشت: پیش بینی می شود که ساختمان های هوشمند موجود در انقالب صنعتی پنجم،

مسول به رسیدگی نظافت ساختمان باشند، وجود داشته باشد. برای مثال ربات های که در محیط های مشاع 

ر های میکروبی، ویروسی هستند و می توانند حضور میکروب های ی نظافت، ربات های که دارای اندیکاتووظیفه

 بیماری زا را هشدار دهند، ربات های که افراد بیمار را تشخیص دهند، نیاز اساسی یک ساختمان هوشمند است.
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 نتیجه گیری

که  یآورفن یها از دستاوردهاشاهد استفاده انسان شود،یم دهینام زیپنجم ن یکه انقالب صنعت حال حاضر عصر

متمرکز بود، خواهد بود و  ایاش نترنتیبزرگ و ا یهاداده ،یهوش مصنوعدر انقالب صنعتی چهارم به دست آمده، 

توان  یرا م پنجم یانقالب صنعت .کندیم لیتبد ها چالشاز  یعیوس فیانسان محور در ط یهاحلها را به راهآن

صنعت ساختمان سازی همراه با این اتقالب شروع  کار خالصه کرد. طیدر مح نیاز انسان و ماش یبیبه عنوان ترک

به پیشرفت کرد. این پیشرفت باعث شد که ساختمان های که از طراحی تا بهره برداری و استفاده از آن با کمک 

ربات ها، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، نرم افزار های به روز رسانی شده، جای ساختمان های قدیمی که به 

ب صنعتی پنجم، ربات به جای نیروی رت سنتی ساخته و بهره برداری می شدند را بگیرد. در واقع در انقالصو

، هوش مصنوعی به جای هوش انسان، نرم افزار به جای اپراتور قرار گرفت. در این میان نقش اینترنت را که انسانی

 دیده بگیریم.ی چنین فعالیت های را می دهد نباید نابه عنوان یک بستر اجازه

 یسفارش دیانبوه و تول دیخود را به طور مداوم از تول داتیتول یساختمان ساز ی¬نهیپنجم در زم یانقالب صنعت

 یرا انجام م انیمشتر ییکه نه تنها پاسخگو یشود، به گونه ا لیبه طور مدوام و انبوه تبد یساز یبه اهداف شخص

ساخت  نهیپنجم در زم یو فناور یانقالب صنعت فهومم حیتوض نیشود. ا زیدهد، بلکه باعث مقرون به صرفه بودن ن

استفاده وسایل هوشمند باعث ایجاد یک صنعت هوشمند و در نهایت طراحی یک ساختمان  کند. یو ساز را روشن م

 و یبه کار دست (AEC) ساخت و سازو  یمهندس ،یصنعت معمار تا قبل از انقالب صنعتی پنجم، هوشمند شد.

 یمانع برا نیاطراف آن بزرگتر یمحل ساخت و ساز و توپوگراف ریمتغ یای. جغرافوابسته بود ونیبدون اتوماس

 یردارند، سازگا یبرتر یکه ربات ها در مشاغل تکرار یبود. در حال ونیاتوماس یساز ادهیاستفاده از روبات ها و پ

هوش  یدر فناور ریاخ یهاشرفتیحال، پ نیاست. با ا ازیساخت و ساز مورد ن تیسا کیدر  یریو انعطاف پذ

و  طیکرده و بر اساس شرا یابیتا مشاغل دشوار را ارز سازدیسازنده را قادر م یهاربات ک،یو ربات (AI) یمصنوع

سازنده به سرعت در ساخت انواع سازه ها  یها رباتکنند. فعالیت   وسازساخت یهاتیالزامات بالدرنگ در سا

در این  شوند. یاستفاده م رهیها و غ مارستانیمدارس، ب ،یتجار یساختمان ها ،یمسکون یمانند ساختمان ها

به طراحی یک ساختمان با ویژگی های منحصر به فرد  به همراه ربات ها انقالب مهندس های عمران و معماری

مصالح های دوستدار محیط زیست ساخته شده باشد. از انرژی های تجدید پذیر  که با فکر می کنند. ساختمانی

توانایی باالیی در فراهم کردن آسایش و ساکنین و بهداشت ساکنین  استفاده کنند و در حفظ انرژی توانا باشد.

 همچنین توانایی باال در انعطاف پذیری و محدودیت فضا داشته باشد.  داشته باشد.

 -ارتباطات-هوش مصنوعی -ساختمان هوشمند -ساخت و ساز -ربات -انقالب صنعتی پنجم کلمات کلیدی:

 انقالب صنعتی چهارم -نیروی انسانی -چالش -محیط زیست -ساختمان سازی -اینترنت
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