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پیام رئیس مرکز اندازهشناسی به

مناسبت روز جهانی انـدازهشناسـی

اندازهشناســی ( ،)Metrologyعلــم اندازهگیــری و
کاربــرد آن اســت و فعالیتهــای اندازهشناســی شــامل
کالیبراســیون ،آزمــون و اندازهگیریهــا ،رویههــای
ارزشــمندی هســتند کــه کیفیــت بســیاری از فعالیــت هــای
صنعتــی مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی را تضمیــن مینمایــد.
اندازهشناســی بــا مفهــوم دیجیتــال ،امــروزه بــا کیفیــت
زندگــی عجیــن شــده اســت .بــدون شــک فنــاوری دیجیتــال
ماننــد هــوش مصنوعــی ،سیســتمهای خــودکار و دادههــای
منتــج از ماشــینهای بــزرگ اهمیــت فزاینــدهای بــرای
صنعــت تولیــد دارد« .اندازهشناســی در عصــر دیجیتــال»
کــه موضــوع روز جهانــی انــدازه شناســی امســال اســت،
از ایــن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه ایــن فنــاوری در
حــال متحــول کــردن اندازهشناســی بــوده و بســیاری
از ابزارهــا و ایدههــای امــروزی در حــال جایگزینــی بــا
ابزارهــای هوشــمند دیجیتــال هســتند .ایــن موضــوع زمانــی
هیجــان انگیزتــر خواهــد بــود کــه بدانیــم دادههــای دقیــق
و منصفانــه ســنگ بنــای مهــم توســعه فنــاوری دیجیتــال
اســت .دادههــای بــا کیفیــت بــاال براســاس اســتانداردهای
اندازهگیــری ،کلیــد ارتقــای صنعــت بــه ســطح بعــدی بــر
مبنــای دیجیتــال اســت .فناوریهــای دیجیتــال ماننــد
 Cloud Computingو IoTو نهایتاً Blockchain

زمینههــای نویــن مبتنــی بــر دادههایــی هســتند کــه
بازارهــای مالــی را از خــود متاثــر نمودهانــد و میتواننــد
نفــع همــه ذینفعــان را فراهــم آورنــد .همچنیــن بــرای غلبــه
بــر موانــع نــوآوری تعییــن شــده توســط مقــررات ،هماهنگی
بهتــر فرآیندهــای قانونــی ،هزینههــای توســعه کاهــش و
زمــان عرضــه بــه بــازار را بــه دنبــال خواهــد داشــت .اکنــون
زمــان مناســبی اســت کــه همــه ذینفعــان در اندازهشناســی
قانونــی گــرد هــم آینــد تــا در مــورد چالشهــا و فرصتهایی
کــه دیجیتالســازی بــه ارمغان مـیآورد بحــث نماینــد .برای
بســیاری از مصرفکننــدگان ،نحــوه هزینــه کــرد اتصــال بــه
اینترنــت بســیار پیچیــده اســت و کیفیــت زندگــی را متاثــر
از خــود نمــوده اســت .شــاید ایجــاد
گواهیهــای تاییدیــه دیجیتــال بتوانــد ضمانــت قانونــی در
ایــن زمینــه را محتمــل شــوند .مرکــز اندازهشناســی ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران مصمــم اســت بســتری را فراهــم آورد
تــا ضمــن حمایــت و توســعه از فناوریهــای دیجیتــال،
در جهــت دهــی بــه شــفاف ســازی خدمــات عمومــی و
دیجیتــال بــرای آحــاد جامعــه قدمهــای موثــر بــردارد.
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پیام رئیس دفتر بینالمللی اوزان و مقیاسها
و رئیس کمیته بینالمللی اندازهشناسی قانونی
به مناسبت روز جهانی انـدازهشناسـی

i

Anthony Donnellan
رئیس BIML

Martin Milton
رئیس BIPM

پذیــرش فنــاوری دیجیتــال در حــال متحــول کــردن

باشــند ،بلکــه در قالبهایــی قابــل خوانــدن توســط

جامعــه مــا اســت .ایــن امــر فرایندهــا را بهبــود بخشــیده

ماشــینها نیــز در دســترس باشــند .در ایــن حالــت،

وفرصتهــای جدیــدی را ایجــاد میکنــد و یکــی از

ماشــینها میتواننــد بــر مبنــای ایــن دادههــا عمــل

هیجانانگیزتریــن رویکردهــا در جامعــه امــروز اســت کــه

کننــد (بــه اصطــاح دادههــا «عملپذیــر توســط ماشــین»

نشــاندهنده ســرعت بــاالی تغییــری اســت کــه هــر روز در

هســتند) و ایــن دادههــا میتواننــد بــه عنــوان مبنایــی

حــال تجربــه آن هســتیم.

بــرای کاربردهــای جدیــد هــوش مصنوعــی مــورد اســتفاده

یکــی از ارکان تحــول دیجیتــال ،تبــادل آزاد و شــفاف

قــرار گیرنــد.

اطالعــات اســت .هــر زمــان کــه اطالعاتــی مــورد نیــاز اســت،

اگــر بتــوان زیرســاخت جهانــی کیفیــت را بــرای پذیــرش

بایــد بــه راحتــی پیــدا شــود و نیــز بــه راحتــی در قالبــی

ترویــج و اســتفاده از فناوریهــای دیجیتــال جدیــد کــه

قابــل اســتفاده و قابــل اســتفاده مجــدد در دســترس باشــد.

دادههــای عادالنــه تولیــد و اســتفاده میکننــد ،مطابقــت

دادههایــی کــه ایــن الزامــات را بــرآورده میکننــد ،بــه عنوان

داد ،فرصتهــای حاصــل از تحــول دیجیتــال ســریعتر

«داده منصفانــه» شــناخته میشــوند .بــه ایــن معنــی کــه

محقــق خواهنــد شــد .یکــی از اجــزای اصلــی زیرســاخت

آنهــا بایــد قابــل یافتــن ،قابــل دسترســی ،همکنشپذیــر

ملــی و بینالمللــی کیفیــت ،اندازهشناســی(یعنی علــم

(قابــل اســتفاده توســط نرمافزارهــای مختلــف) و قابــل

اندازهگیــری و کاربــرد آن) اســت کــه در حــال حاضــر

اســتفاده مجــدد باشــند .هنگامــی کــه ایــن الزامــات بــرآورده

شــروع بــه پشــتیبانی از الزامــات اقتصــاد دیجیتــال جدیــد

شــوند ،میتــوان دادههــا را قابــل اعتمــاد دانســت و آنهــا را

کــرده اســت.

زیربنــای قواعــد داده آزاد قــرار داد.

یــک نمونــه پیشــرو از اقدامــات حمایتــی از تحــول دیجیتال،

بــه منظــور بــه حداکثــر رســاندن کارایــی اســتفاده از

کار  CIPMبــرای توســعه یــک چهارچــوب دیجیتــال SI

اطالعــات در دنیــای دیجیتــال جدیــد ،ضــروری اســت کــه

اســت .ایــن چهارچــوب بــر اســاس یــک نمایــش اصلــی از

همــه منابــع اطالعاتــی نــه تنهــا بــرای انســان قابــل خوانــدن

 ،SIشــامل قالبهــای مــورد توافــق بــرای عناصــر دادهای
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پایــه شــامل مقادیــر ،یکاهــا و عــدم قطعیتهــا بــر اســاس

حــوزهای اســت کــه  OIMLاز ابتــدا در حــال بررســی

بروشــور  SIخواهــد بــود .ایــن چهارچــوب اجــرای خدمــات آن اســت .گواهینامــه انطبــاق دیجیتــال کــه بــه اصــول
جدیــدی را توســط مراکــز ملــی اندازهشناســی ،دفتــر منصفانــه بــودن پایبنــد میباشــد ،بخشــی از ایــن موضــوع
بینالمللــی اوزان و مقیاسهــا و دیگــر ســازمانها فراهــم اســت .تحــول دیجیتالــی اندازهشناســی میتوانــد مزایــای
مــیآورد کــه از قالبهــای داده آزاد و ابزارهــا و خدمــات زیــادی بــرای جامعــه مــا بــه همــراه داشــته باشــد .بــه عنــوان
نرمافــزاری بنــا نهــاده شــده بــر اســاس نمایــش اصلــی  ،SIمثــال ،میتوانــد زمــان ورود بــه بــازار را بــرای محصــوالت
بهتریــن بهــره را میبرنــد .چنیــن خدماتــی امــکان دسترســی و خدمــات اندازهگیــری تســریع کنــد و تاخیرهــای مربــوط
بــه دادههــا را بــرای تجزیــه و تحلیــل ،بهبــود کیفیــت بــه فرآیندهــای تاییــد را کاهــش دهــد .بــه نوبــه خــود ،ایــن
و شــفافیت آنهــا فراهــم میکنــد .نتیجــه چهارچــوب امــر بــه نــوآوری ،چابکــی محصــول و توســعه پایــدار کمــک
دیجیتــال  ،SIکاربردهــای دیجیتــال جدیــدی خواهــد بــود میکنــد.
کــه در جامعــه اندازهشناســی بــه صــورت گســتردهتر و بــرای  BIPMو  ،OIMLدســتیابی بــه هــدف دیجیتالــی
همچنیــن در رشــتههای تحقیقاتــی متکــی بــر  ،SIتوســعه شــدن ،یــک مســیر دوگانــه خواهــد بــود .مــا فعالیتهــا و
یافتــه و بــه کار گرفتــه میشــوند.

خدمــات خــود را تغییــر خواهیــم داد ،کــه ایــن امــر بــه نوبــه

اســتفاده از چهارچوبهــای اندازهگیــری دیجیتــال بــرای خــود پایههــای دیجیتالــی را بــرای همــه کاربــران دادههــای
صنعــت و مصرفکننــدگان از تحــول دیجیتالــی فراگیــر و اندازهگیــری فراهــم میکنــد .ایــن مســیری اســت کــه هــم
قابــل اعتمــاد جداییناپذیــر اســت .بهکارگیــری اصــول و مترقــی و هــم جــذاب خواهــد بــود و مــا مشــتاقانه منتظــر بــه
قواعــد دیجیتــال در اســتانداردهای مســتند و مقــررات فنــی ،اشــتراک گذاشــتن آن بــا ذینفعــان خــود هســتیم.
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اندازهشناسی برای دیجیتالی کردن اقتصاد و جامعه

در مســیر دیجیتالــی شــدن اقتصــاد (اســتفاده مجــازی از
منابــع ،نســل چهــارم صنعــت ،اینترنــت اشــیا و غیــره)،
مراکــز اندازهشناســی نقــش کلیــدی در اندازهگیریهــای
مرتبــط بــا اینترنــت و دیجیتالــی شــدن ،بــه ویــژه در
حوزههــای اندازهشناســی ،استانداردســازی و کالیبراســیون
و کمیتهــای مرجــع در فنــاوری اطالعــات را بــه عهــده
دارنــد.

«کشــورها جهــت توســعه زیرســاختهای کیفیــت
(استانداردســازی ،تاییدصالحیــت ،ارزیابــی انطبــاق،
اندازهشناســی ،ایمنــی فنــی محصــول و نظــارت بــر
بــازار) نیــاز بــه تقویــت بیشــتر مراکــز اندازهشناســی خــود
دارنــد تــا بتواننــد جایــگاه خــود را در رقابــت جهانــی بــا
توجــه بــه خدمــات علمــی و فنــی حفــظ کننــد».
 eچکیده
نــوآوری و اطمینــان بــه زیرســاخت کیفیــت کارآمــد ،اســاس
یــک اقتصــاد و جامعــه بــا ثبــات و موفــق اســت .ســتون
اصلــی یــک زیرســاخت کیفیــت کارآمــد ،توانایــی بــه دســت
آوردن دادههــای معتبــر بــر اســاس اندازهگیریهــای بــا
دقــت بــاال -طبــق تعریــف اندازهشناســی -اســت .اقتصــاد
و جامعــه قــرن بیســت و یکــم در حــال تحــول فراگیــر
دیجیتــال اســت بدیــن صــورت کــه ایــن دوره در حــال
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ایجــاد پایههایــی بــرای موفقیــت در عرصــه دیجیتــال کــه
ســنگ بنــای توســعه اقتصــاد و جامعــه در عصــر دیجیتــال
اســت ،میباشــد .دیجیتــال شــدن فرآینــدی اســت کــه
طــی چندیــن ســال در حــال توســعه بــوده اســت .بــه ویــژه
توســعه تصاعــدی ظرفیتهــای رایانــش و ذخیرهســازی و
همچنیــن افزایــش ســرعت تبــادل دادههــا و در دســترس
و مقــرون بــه صرفــه بــودن حســگرهایی کــه میتواننــد
بــه طــور انعطافپذیــر مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد،
فرصتهــای کامــا جدیــدی را در زمینــه ایجــاد شــبکهها
و بهرهبــرداری از دادههــا و اطالعــات ذخیــره شــده ایجــاد
کــرده اســت.
 eنقش اندازهشناسی برای دیجیتالیشدن اقتصاد و
جامعه
مقادیــر اندازهگیــری ،دادههــا ،الگوریتمهــا ،روشهــای
ریاضــی و آمــاری و همچنیــن معماریهــای ارتباطــی
و امنیتــی اســاس گســترش و تحــول دیجیتــال را نشــان
میدهنــد .بنابرایــن ،زیرســاخت کیفیــت (شــامل ســهگانه
اندازهشناســی ،استانداردســازی و تاییــد صالحیــت) و
اندازهشناســی قانونــی (بــا ارزیابــی انطبــاق ،سیســتم
تصدیــق و نظــارت بــر بــازار) بایــد قویتــر شــود زیــرا
پیشنیــاز تحــول دیجیتــال موفــق بــه یــک اقتصــاد ،صنعــت
و جامعــه بــه هــم پیوســته اســت .مراکــز اندازهشناســی
کشــورها نقــش کلیــدی در شایســتگیها و توانمندیهــای
مختلــف دارد .عــاوه بــر ایجــاد و صحهگــذاری روشهــای
اندازهگیــری دارای باالتریــن دقــت و همچنیــن الگوریتمهــا
و روشهــای تحلیــل دادههــا ،وظایــف ایــن مراکــز همچنیــن
شــامل صحهگــذاری دادههــای اندازهگیــری از طریــق
برقــراری قابلیتردیابــی بــه سیســتم بینالمللــی یکاهــا ()SI
اســت .ایــن نشــان دهنــده بخشــی از اصــول تاییدصالحیــت
اندازهشناســی قانونــی در دامنــه کاری اوزان و تصدیــق و
توســعه مشــترک اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی و
کمــک بــه نهادهــای متولــی تصدیــق در اقدامــات نظــارت
بــر بــازار اســت .مراکــز اندازهشناســی ســتون اصلــی

زیرســاخت ملــی کیفیــت و اندازهشناســی قانونــی بــوده و
بــه عنــوان پشــتیبان قابــل اعتمــاد بــرای صنعــت و جامعــه
در تحــول دیجیتــال عمــل کنــد .هســته اصلــی ایــن
تحــول شــامل خدمــات انــدازه شناســی ارائــه شــده توســط
مراکــز اندازهشناســی در حوزههــای قانونــی همــراه بــا
خدمــات زیرســاخت کیفیــت اســت .در ســطح بینالمللــی،
اندازهشناســی بــرای دیجیتالــی شــدن بهشــدت بــا اســتفاده
از برنامههــای تحقیقاتــی و بــا ایجــاد گروههــای جدیــد
بــه پیــش م ـیرود .بــرای مثــال ،چندیــن گــروه در مراکــز
اندازهشناســی کشــورهای مختلــف ،همــراه بــا ســازمانهای
دولتــی و بخــش اقتصــادی خصوصــی ،در حــال تدویــن
مبانــی قانونــی و اداری بــرای حوزههــای رایانــش ابــری،
دادههــای بــزرگ ،امنیــت فنــاوری اطالعــات و یادگیــری
ماشــینی و درحــال ســاخت اصــول اندازهشــناختی بــرای
توســعه شــبکههای ارتباطــی  5Gبــا کارایــی بــاال هســتند.
ایــن مراکــز همچنیــن در حــال توســعه حــوزه علــم دادههــا
و همچنیــن شــبکههای ارتباطــی  5Gو انجــام تحقیقــات
مرتبــط بــا دیجیتالــی شــدن هســتند .فعالیتهــای مشــابه
در حــال حاضــر در سراســر جهــان مشــاهده مــی شــود .ایــن
مراکــز ظرفیتهــای خــود را بــه همیــن ترتیــب توســعه
خواهنــد داد ،بــه طــوری کــه بــه نقــش خــود بــه عنــوان
مؤسســات پیشــرو اندازهشناســی در کشــورهای خــود عمــل
کــرده و تحــول دیجیتــال و گســترش اندازهشناســی را
رهبــری میکننــد.
 eکانونهای جدید شناساییشده
مطالعــهای جامــع و مبتنــی بــر تجزیــه و تحلیــل
ظرفیتهــای اصلــی مراکــز اندازهشناســی ،در مــورد
الزاماتــی کــه مشــتریان قب ـ ً
ا بیــان کردهانــد و بــر اســاس
نتایــج بازدیــد از مراکــز اندازهشناســی آلمــان و آمریــکا
( )NISTو همچنیــن مباحــث کارشناســان ،وظایــف اساســی
جدیــدی را بــرای مراکــز اندازهشناســی بــه منظــور ترویــج
تحــول دیجیتــال تعییــن شــده اســت .نقــاط کانونــی جدیــد
زیــر تعییــن شــده اســت:
الف) تحول دیجیتال خدمات اندازهشناسی
بخــش اصلــی ایــن وظایــف ارتقــای دیجیتالــی زیرســاخت

کیفیــت و اندازهشناســی قانونــی درکنــار دیگــر مــوارد از
جملــه توســعه معماریهــای مرجــع ، 1روشهــای آمــاری
تصدیــق شــده بــرای نگهــداری قابــل پیشبینــی ،زیرســاخت
بــرای گواهینامههــای دیجیتــال کالیبراســیون و در نهایــت
امــا نــه کماهمیــت ،ایجــاد یــک «ابــر اندازهشناســی»
در قالــب یــک زیرســاخت دیجیتــال کیفیــت بــرای
هماهنگســازی و توســعه ارزیابــی انطبــاق و نظــارت بــر
بــازار اســت.
ب ) اندازهشناسی در تحلیل مقادیر حجم باالیی از
دادهها
هــدف شــامل توســعه روشهــای تحلیلی اندازهشــناختی
بــرای مقادیــر حجــم بــاالی داده و در ارزیابــی روشهــای
یادگیــری ماشــینی بــرای دادههــای بــزرگ بــا تاکیــد بــر
کاربردهــای اندازهشــناختی موجــود و روزافــزون مرتبــط بــا
صنعــت اســت کــه در آنهــا مقادیــر زیــادی از دادههــا بایــد
پــردازش شــوند و در مــواردی کــه دارای ابعــاد بــاال هســتند،
اطالعــات بایــد اســتخراج شــود (بــه عنــوان مثــال در روش
هــای تصویربــرداری و فوتونیــک).
پ ) اندازهشناسی سیستمهای ارتباطی برای
دیجیتالی شدن
ایــن تمرکــز مربــوط بــه ایمنســازی و صحهگــذاری
اندازهشــناختی قابــل اعتمــاد ،ایمــن و کارآمــد ارتباطــات
در ســناریوهای پیچیــده اســت .فرآینــد فــوق شــامل
قابلیتردیابــی فرکانــس بــاال بــرای شــبکههای ،5G
اندازهگیریهــای غیرخطــی و آمــاری در فرکانــس بــاال،
یکاهــای فرعــی در سیســتمهای ارتباطــی دیجیتــال و
سیســتمهای آنتنــی پیچیــده اســت.
ت ) اندازهشناسی برای شبیهسازیها و دستگاههای
اندازهگیری مجازی
بــا توســعه روشهــای تحلیلــی و روشهــای اجرایــی
مجــاز بــرای سیســتمهای اندازهگیــری متصــل و مجــازی،
شبیهســازی سیســتمهای اندازهگیــری پیچیــده (ماننــد
تکنیکهــای اندازهگیــری نــوری یــا اندازهشناســی
مختصــات) بــرای برنامهریــزی و تحلیــل آزمایشهــا،
روشهــای اجرایــی و اســتانداردهای اندازهگیــری بــرای
1 - reference architecture
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کنتــرل فرآینــد خــودکار و فرآیندهــای اندازهگیــری مجــازی
بــرای ارزیابــی خــودکار دادههــای اندازهگیــری شــده کــه
بــه طــور فعــال پشــتیبانی میشــوند انجــام میشــود.
 eراهبرد پیاده سازی
ســتونهای اصلــی مراکــز اندازهشناســی بــه عنــوان
پشــتیبان تحــول دیجیتــال در اقتصــاد و جامعــه در
پروژههــای بیــن رشــتهای بیــن بخشــی عبارتنــد از:
ابــر اندازهشناســی -ایجــاد یــک پلتفــرم اصلــی قابــل
اعتمــاد بــرای زیرســاخت دیجیتــال کیفیــت بــا پیونــد
زیرســاختهای داده و پایگاههــای اطالعاتــی موجــود و ارائــه
دسترســی بــرای همــه بــه منظــور ارتقــای اندازهشناســی
قانونــی کــه بــه صــورت دیجیتالــی ارتقــاء یافتــه اســت.
گواهــی دیجیتــال کالیبراســیون -توســعه یــک ســاختار
دیجیتالــی اطالعــات امــن و استانداردشــده بــرای اســتفاده
جهانــی در کالیبراســیون ،تاییدصالحیــت و اندازهشناســی
و همچنیــن ارتقــاء دیجیتالــی همــه سلســله مراتــب
کالیبراســیون در زیرســاخت کیفیــت.
آزمایشهــای مجــازی و اندازهشناســی بــه کمــک
ریاضیــات -ایجــاد یــک گــروه بینرشــتهای و صالحیــت
مجــازی بــرای حمایــت اندازهشــناختی تغییــر پارادایــم در
جهــت اســتفاده از شبیهســازی و تحلیــل دادههــا بــه عنــوان
مولفــه اساســی روشهــای اندازهگیــری.
عــاوه بــر ایــن ،تحقیقــات اندازهشــناختی بــرای شــبکههای
مــدرن بــا فرکانــس بــاال ( ،)5Gگســترش زیرســاختهای
کیفــی بــرای نظــارت برخــط ،و پشــتیبانی اندازهشــناختی
بــرای تولیــد دقیــق دیجیتالــی ،برخــی از وظایفــی هســتند
کــه بایــد در درازمــدت در بخشهــای مربوطــه بیشــتر
انجــام شــوند.
 eمقدمه
اصطــاح «دیجیتالیشــدن» در واقــع تحــول کمیتهــای
آنالــوگ بــه مقادیــر گسســته بــرای ذخیرهســازی و پــردازش
الکترونیکــی اســت .بــا ایــن حــال ،ایــن اصطــاح در حــال
حاضــر بــه طــور کلــی بــرای تغییــر و ترغیــب کل جامعــه بــه
اســتفاده از فناوریهــای دیجیتالــی و مشــارکت فزاینــده
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دادههــا و ماشــینها در فرآیندهــای تجــاری بــا اســتفاده
از واســطهای دیجیتالــی اســت .ایــن ارتبــاط متقابــل کــه
امــکان ایجــاد انجمنهــای محلــی تــا شــبکههای جهانــی را
فراهــم میکنــد ،کیفیــت جدیــد فرآینــد دیجیتالیســازی
را نیــز بیــان میکنــد .دادههــا بــه صــورت انعطافپذیــر و
خــودکار بیــن انســان و ماشــینها مبادلــه ،تجزیــه و تحلیــل
و تجســم میشــوند .ایــن امــر ظرفیتهــای ارتباطــی و
زمینههــای تجــاری جدیــد را بــرای شــرکتهای موجــود
فراهــم کــرده و منجــر بــه صنایــع و زمینههــای تحقیقاتــی
کامــ ً
ا جدیــد شــده اســت .طبــق یکــی از مطالعــات 65 ،
درصــد از شــرکتهای آلمانــی تصــور میکننــد کــه
دیجیتالیشــدن مدلهــای تجــاری موجــود آنهــا را تغییــر
خواهــد داد.

«شــاید مهمتریــن اختاللهــای تجــاری از ترکیــب
حســگرها ،دســتگاهها و اشــیاء (اینترنــت اشــیا)
متصلشــده ،همــراه بــا روشهــای جدیــد بــرای تجزیــه
و تحلیــل ،اقــدام و کســب درآمــد از جریانهــای دادهای
حاصــل شــود».
بــا ایــن حــال ،چالشهــای جدیــدی بــه وجــود میآینــد،
زیــرا اغلب امــکان انتقال مفاهیــم ،اســتانداردها و رویکردهای
موجــود بــه دنیــای دیجیتــال و سیســتمهای بــه هم پیوســته
وجــود نــدارد .بــه عنــوان مثــال ،در زمینــه اندازهشناســی،
تولیدکننــدگان حســگر بهجــای دســتگاه اندازهگیــری ،بــه
طــور فزاینــدهای ملــزم بــه ارائــه قابلیتهــای اندازهگیــری
هســتند .در نتیجــه ،حســگرها بــه طــور فزاینــدهای در حــال
توســعه هســتند بــه گونــه ای کــه حــاوی اطالعــات اضافــی و
پــردازش یکپارچــه داده باشــند .ایــن بــه نوبــه خــود چالــش
بزرگــی بــرای کالیبراســیون قابلردیــاب اســت کــه بــه
عنــوان یــک رویکــرد صرفـاً بــرای اندازهگیــری دقیــق قابــل
مدیریــت نیســت.
کمیــت دادههایــی کــه بــه دلیــل دیجیتالــی شــدن بایــد
پــردازش شــوند بــه طــور تصاعــدی در حــال افزایــش اســت
و تنهــا بــا اســتفاده از ابزارهــای ریاضــی و آمــاری مناســب
میتوانــد مفیــد و قابــل بهرهبــرداری باشــد .اولیــن قدمــی
کــه اکثــر شــرکتها برمیدارنــد ایــن اســت کــه حجــم

زیــاد دادههــا را بــه شــیوهای مناســب بصــورت تصویــری
درآورده و تجســم بخشــند .بدیــن منظــور ،فرآیندهایــی کــه
در یــک «دوقلــو دیجیتــال» انجــامشــده بــر اســاس دادههای
حســگر ارایــه میشــوند .روشهــای «تعمیــر و نگهــداری
پیشــگیرانه» بــا اســتفاده از نتیجهگیریهــای بدســت
آمــده از تجزیــه و تحلیــل آمــاری دادههــای قابــل اعتمــاد
بهبــود مییابــد .ایــن امــر میتوانــد از بازههــای ثابــت
آزمــون و در نتیجــه خامــوش شــدن تجهیــزات جلوگیــری
کنــد .چنیــن روشهــای (و ســایر روشهــای) تحلیــل داده
ا کام ـ ً
هوشــمند و خــودکار حتــی در تأسیســاتی کــه قب ـ ً
ا
خــودکار بودهانــد میتوانــد بــه افزایــش قابــل توجــه کارایــی
کمــک کنــد .ایــن فرآینــد معمــوالً بــا اســتفاده از روشهــای
تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــدون مــدل کــه بــرای کار بــا
حجــم زیــاد داده آمــوزش داده شــده انجــام میشــود ،کــه
منجــر بــه چالشهــای جدیــدی در تعییــن کیفیــت نتایــج
بهدســتآمده میشــود .گرچــه روشهــای مبتنــی بــر
مــدل نیــز بــه طــور فزاینــدهای بــه رویکردهــای جدیــد نیــاز
دارنــد تــا مفاهیــم تجزیــه و تحلیــل دادههــا را بــرای ایــن
مقــدار داده در حــال افزایــش (بــه عنــوان مثــال ،روشهــای
تصویربــرداری) قابــل اجــرا کننــد .در اندازهشناســی ،ایــن
چالــش بیــش از پیــش خــود را از طریــق لــزوم تعییــن و
انتشــار عدمقطعیتهــای اندازهگیــری بــرای کمیتهایــی
بــا ابعــاد بــاال نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه ارتبــاط منابــع
مختلــف دادههــا و سیســتمهای پراکنــده اندازهگیــری بــا
یکدیگــر ،الزاماتــی کــه بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا در
اندازهشناســی بــکار میرونــد ،در حــال افزایــش هســتند.

«اصطــاح کیفیــت داده ،کیفیــت و قابلیــت اطمینــان
خــود اشــیاء داده را مشــخص میکنــد .در صــورت
امــکان ،عدمقطعیــت یــک قطعــه داده بایــد بــه طــور
مناســب اندازهگیــری شــود».
عــاوه بــر ایــن ،ماننــد تمــام برنامههــای کاربــردی دیجیتالی
شــده ،اهــداف حفاظــت از فنــاوری اطالعــات یکپارچــه،
محرمانــه و در دســترس ،نقــش اساســی را در حوزههــای
مختلــف ایفــا میکننــد .در نتیجــه نیــاز بــه حفاظــت،

بســته بــه الزامــات واقعــی برنامــه متفــاوت اســت .همچنیــن،
یکپارچگــی تجهیــزات اندازهگیــری (ماننــد حافظــت در
برابــر دسترســی غیرمجــاز بــه تجهیــزات انــدازه گیــری و
کالیبراســیون آن) نقــش مهمــی ایفــا میکنــد .اهــداف
حفاظــت از فنــاوری اطالعــات بــه ویــژه در حــوزه قانونــی
(اندازهشناســی قانونــی) از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
در اندازهشناســی قانونــی ،اطمینــان از یکپارچگــی ،محرمانــه
بــودن و در دســترس بــودن یــک پیشنیــاز قطعــی بــرای
پذیــرش فناوریهــای نویــن اطالعــات و ارتباطــات اســت.
عــاوه بــر ایــن ،نیــاز بــه باالتریــن اســتانداردهای ممکــن
باعــث میشــود تولیدکننــدگان بــا الزامــات غیــر ضــروری
بــاال مواجــه شــوند و از نــوآوری و توســعه جلوگیــری کنــد.
در اینجــا ،مراکــز اندازهشناســی میتواننــد و بایــد نقشــی
کلیــدی در ایجــاد راهحلهــای مناســب و بــه دور از هرگونــه
موانــع قانونــی بــرای تولیدکننــدگان ،کاربــران و نظــارت بــر
بــازار ،ایفــا کننــد.
همانطــور کــه راهحلهــای فنــی تنظیمنشــده بــه طــور
فزاینــدهای در حــوزه اندازهشناســی قانونــی (ماننــد
رایانــش ابــری یــا تعمیــر و نگهــداری از راه دور) بــه کار
میرونــد ،بســیاری از راهحلهــای مــورد نیــاز بــرای حــوزه
تحــت نظــارت قانونــی در بخــش تنظیمنشــده قابــل اجــرا
خواهنــد بــود ،زیــرا بــا توجــه بــه خواســتههای کاربــران
میتــوان نیازهــای مشــابهی را انتظــار داشــت .در عیــن
حــال ،دســتگاههایی بــا تدابیــر امنیتــی غیــر ضــرور بــاال
بــه ســختی وارد بــازار میشــوند .تصویــر مشــابهی را
میتــوان بــرای اندازهشناســی قانونــی ترســیم کــرد کــه در
آن تولیدکننــدگان بــه طــور فزاینــدهای مایــل بــه اســتفاده
از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مــدرن هســتند .ارزیابــی
انطبــاق مســتلزم قوانیــن ســختگیرانه بــرای ارتباطــات داده
و پــردازش دادههــا اســت ،در حالــی کــه نظــارت بــر بــازار را
بــا امــکان بررســی ســاده از نظــر فنــی بــه طــور همزمــان
فراهــم میکنــد .ایــن عمــل متعــادل کــردن بــه منظــور
امــکان دیجیتالیکــردن اندازهشناســی قانونــی ،ضــروری
بــه نظــر میرســد.
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«وزارت امــور اقتصــادی و انــرژی فــدرال آلمــان انتظــار
دارد کــه نســل چهــارم صنعــت ارزش افــزوده ای بالــغ
بــر  30میلیــارد یــورو در ســال ایجــاد کنــد 80 .درصــد
از شــرکتهای صنعتــی تــا ســال  2020کل زنجیــره
خــود را دیجیتالــی میکننــد کــه بــه معنــای ســرمایه
گــذاری  40میلیــارد یــورو در ســال اســت».
محــرک اصلــی تحــول دیجیتــال در حــال حاضــر صنعــت
اســت  -کــه در مفاهیمــی ماننــد «نســل چهــارم صنعــت»،
«اینترنــت صنعتــی اشــیا» یــا «سیســتم هــای فیزیکــی-
ســایبری» منعکــس شــده اســت .مطالعــات اخیــر نشــان
داده کــه  25درصــد از شــرکتهای فعــال کشــور آلمــان
در زمینــه مهندســی مکانیــک و ســاخت کارخانــه در حــال
حاضــر فناوریهــای دیجیتــال جدیــد ماننــد خدمــات
ابــری را عرضــه میکننــد .ایــن شــرکتها بــر ایــن باورنــد
کــه ســود اصلــی ایــن فناوریهــا از افزایــش نظــارت و
کنترلهــا ناشــی میشــود کــه در نهایــت منجــر بــه
افزایــش رقابتپذیــری صنعــت آلمــان میشــود .دانــش
مــورد نیــاز ،دیگــر صرف ـاً در اندازهشناســی محــض نیســت،
بلکــه در توســعه نرمافــزار و تجزیــه و تحلیــل دادههــای
پیچیــده قــرار دارد .بنابرایــن ،کنتــرل و نظــارت کارخانــه بــه
طــور فزاینــدهای از طریــق برنامههایــی اجــرا میشــود کــه
قــادر بــه گنجانــدن دادههایــی باشــد کــه توســط ســازنده
تولیــد نشــده اســت .ایــن امــر مســتلزم پیادهســازی بیــن
بخشــی و ارتباطــات متقابــل اســت کــه تنهــا میتوانــد بــر
اســاس اســتانداردهای مناســب و پذیرفتــه شــده باشــد .بــه
طــور کلــی ،ایــن رونــد بــه ســمتی م ـیرود کــه شــرکتها
بیشــتر بــه همــکاری بــا ســایر شــرکای صنعتــی بــه منظــور
توســعه توافــق نامههــای دوجانبــه تمایــل دارنــد .یکــی از
دالیــل ایــن امــر ضــرورت اقــدام ســریع اســت کــه ناشــی
از فشــار بــر بــازار بینالمللــی اســت .از ایــن رو ،مطالعــه
انجــام شــده توصیــه میکنــد کــه شــرکتها منتظــر
تدویــن اســتانداردهای جامــع نباشــند ،بلکــه راهحلهــای
اولیــه را ارائــه دهنــد .ایــن رونــد بــه ناچــار در تقابــل بــا
پروژههــای استانداردســازی ســریع ،متمرکــز ،کاربــر پســند
و انعطافپذیــر قــرار میگیــرد.
عــاوه بــر مهندســی مکانیــک و فنــاوری اطالعــات ،فوتونیک
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یــک فنــاوری کلیــدی بــه عنــوان مکانــی بــرای نــوآوری
اســت .انتقــال آتــی بــه ســمت (میکرو)سیســتمهای فوتونــی
یکپارچــه و ارتبــاط بــا ابزارهــای دیجیتــال پــردازش تصویــر
ســریع و قدرتمنــد ،فوتونیــک را بــه یــک فنــاوری راهبــردی
در تعــداد فزاینــدهای از بازارهــا ،در محصــوالت و فرآیندهــا
تبدیــل میکنــد .اینهــا از کنتــرل (ماننــد کنتــرل حرکــت،
میکــرو نمایشــگرها) تــا جمــعآوری دادههــا (حســگرها)
و پــردازش دادههــا (تصویربــرداری محاســباتی) تــا تولیــد
(پرینــت ســه بعــدی ،اندازهگیــری برخــط کیفیــت ،پــردازش
لیــزری) را شــامل میشــود .بنابرایــن فوتونیــک هــم بــه
عنــوان محــرک و هــم بــه عنــوان کاربــر دیجیتالــی ســازی
عمــل میکنــد .آزمایشهــا و شبیهســازیهای مجــازی
بهویــژه ابــزاری اساســی بــرای برنامهریــزی ،بهینهســازی و
تحلیــل در زمینــه فوتونیــک هســتند .گرچــه کمبــود قابــل
توجهــی از اســتانداردهای قابــل اعتمــاد و قابلیتردیابــی
اندازهشــناختی وجــود دارد .بــر اســاس قابلیتهــای عالــی
موجــود و گســترش هدفمنــد فعالیتهــای تحقیقاتــی،
مراکــز اندازهشناســی میتواننــد نقشــی کلیــدی در ایــن
زمینــه ایفــا کنــد.
کل حــوزه ســامت نیــز بــه طــور گســترده تحــت تأثیــر
تحــوالت پیشــگامانه ناشــی از تحــول دیجیتــال اســت .در
بیوتکنولــوژی ،مفاهیــم دیجیتالــی نوآورانــه بــه ایجــاد منابــع
و مــواد فعــال در فرآیندهــای جدیــد ،تولیــد و روشهــای
همــکاری کمــک میکنــد .تحقــق آنهــا مســتلزم پروژههــای
همــکاری بیــن بخشــی و بینرشــته ای بــا شــرکا در صنعــت
و تحقیقــات اســت .نمونههایــی از چنیــن همکاریهایــی
ممکــن اســت شــبکههای بیــن بخشــی در اقتصــاد زیســتی
بــا اهــداف مشــترک و زیرســاخت فنــاوری اطالعــات
مشــترک باشــد کــه هــدف آن توســعه پلتفرمهــای نوآورانــه
بــرای تحقیقــات کارآمــد در منابــع و انــرژی و توســعه و
پیادهســازی محصــوالت و فرآیندهــای مبتنــی بــر زیســت
اســت.
 eچالشهای مراکز اندازهشناسی به عنوان سنگ
بنای زیرساخت کیفیت و اندازهشناسی قانونی
بــرای مراکــز اندازهشناســی ،چالــش دیجیتالــی شــدن

اقتصــاد و جامعــه ناشــی از موقعیــت خــاص آن در بخــش
قانونــی تنظیــم شــده زیرســاخت کیفیــت (متشــکل از
اندازهشناســی ،استانداردســازی و تاییدصالحیــت) و
اندازهشناســی قانونــی (بــا ارزیابــی انطبــاق و نظــارت بــر
بــازار) اســت .مراکــز اندازهشناســی میتواننــد و بایــد
بهعنــوان یــک همــکار قــوی و تســهیلکننده بیــن صنعــت
و استانداردســازی ،بــر اســاس قابلیتهــای متناظــر خــود
در زمینههــای اندازهگیــری و در حوزههــای جدیــد
فنــاوری اطالعــات ،ارتباطــات و چش ـمانداز تحلیــل دادههــا،
بــه منظــور حمایــت ،پیشــبرد و اســتقرار هرچــه ســریعتر
زیرســاخت هــای کیفیــت و انــدازه شناســی قانونــی بــه
عنــوان مــروج نــوآوری و ضامــن پایــداری کیفیــت عمــل
کننــد.
«مراکــز اندازهشناســی [بایــد] نقــش کلیــدی در
اندازهشناســی بــرای اندازهگیریهــای مرتبــط بــا اینترنــت
و دیجیتالیســازی ،بهویــژه در حوزههــای اندازهشناســی،
استانداردســازی و کالیبراســیون ،و بــرای کمیتهــای مرجــع
در فناوریهــای اطالعاتــی ایفــا کننــد».

بــرای ایــن منظــور ،زیرســاخت کیفیــت بیانگــر علــت فــروش
موثــر بــرای شــرکتهایی اســت کــه اغلــب در سراســر
جهــان پذیرفتــه شــدهاند و اکنــون بــه عنــوان مدلــی از
زنجیرهردیابــی پایــدار از شــهرت بینالمللــی برخــوردار
میباشــند .استانداردســازی کــه در بخشهــای فنــی و تــا
حــدی در حوزههــای پزشــکی بر اندازهشناســی متکی اســت،
راه را بــرای دسترســی (اغلــب بینالمللــی) بــه بــازار و قابلیت
همــکاری مدلهــای تجــاری همــوار میکنــد .زیرســاخت
کیفیــت  -و در نتیجــه وظیفــه اصلــی مراکــز اندازهشناســی
 بــر قابلیتردیابــی ( اندازهشناســی) ،استانداردســازی وتاییــد صالحیــت اســت تکیــه دارد .مراکــز اندازهشناســی
بــا حفــظ همــکاری نزدیــک بــا شــرکای متعــدد ،موقعیــت
پیشــرو اقتصــاد را بــا اســتفاده از ظرفیتهــای اندازهگیــری
قابــل اعتمــاد و بســیار دقیــق تضمیــن میکنــد .ایــن مراکــز
ارایــه کننــده خدمــات کالیبراســیون در کشــورهای خــود و و
عضویــت در کمیتههــای فنــی استانداردســازی بینالمللــی
را بــه عهــده دارنــد.

شکل  -1نقش مراکز اندازهشناسی در
زیرساخت کیفیت (پائین)
و در اندازهشناسی قانونی و نظارت بر
بازار (باال)
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تحــول دیجیتــال محصــوالت و اســتفاده از فرآیندهــای
دیجیتــال در ارزیابــی انطبــاق در حــال حاضــر منجــر بــه
افزایــش شــدید چالشهــای جدیــد (بــه عنــوان مثــال بــرای
فرآینــد کالیبراســیون) شــده و نیازمنــد تحــول دیجیتــال
کل زنجیــره قابلیتردیابــی اســت .اســتفاده از حســگرهای
هوشــمند بــه عنــوان محصــول در زیرســاخت کیفیــت،
نیازمنــد قابلیتردیابــی مناســب بــا در نظــر گرفتــن خــواص
فیزیکــی ترنسدیوســر و پیــش پــردازش دیجیتــال یکپارچــه
دادههــای اندازهگیــری اســت .در عیــن حــال ،تحــول
دیجیتالــی فرآیندهــای اداری در زنجیــره قابلیتردیابــی ،در
تاییدصالحیــت و ارزیابــی انطبــاق ،مســتلزم استانداردســازی
مناســب و یــک نهــاد متمرکــز و قابــل اعتمــاد بــرای صــدور
گواهینامههــای دیجیتــال کالیبراســیون اســت.

«کمیتهــای مرجــع بــرای اقتصــاد دیجیتالــی شــده
اهمیــت فزاینــدهای پیــدا میکننــد .در مقابــل توســعه
پویــا خدمــات مبتنــی بــر ابــر  ،تقاضا بــرای کالیبراســیون
سیســتمهای دیجیتــال بــه طــور فزاینــدهای ضــروری بــه
نظــر میرســد .در ایــن زمینــه ،حمایــت از فعالیتهــای
مرتبــط بــا توســعه اندازهشناســی بــرای دیجیتالــی
شــدن در حــال تشــدید اســت».
اندازهشناســی قانونــی -همــراه بــا ارزیابــی انطبــاق قبــل از
عرضــه محصــوالت در بــازار و همچنیــن سیســتم تصدیــق
و نظــارت بــر بــازار در حیــن اســتفاده  -ضامــن اعتمــاد
متقابــل بیــن مشــتریان و تولیدکننــدگان اســت .بیــش از
 170میلیــون دســتگاه اندازهگیــری و گــردش مالــی ســاالنه
در حــدود 150 .میلیــارد یــورو  -فقــط در آلمــان  -بــه ویــژه
در زمینــه کنتورهــای مصرفــی (بــرق ،آب ،گاز ،ســوخت و
غیــره) و ترازوهــای مــورد اســتفاده بــرای معامــات تجــاری
نشــان میدهــد کــه اندازهشناســی قانونــی چقــدر بــرای
جامعــه و اقتصــاد اهمیــت دارد .در ســطح اروپــا ،چارچــوب
مقرراتــی «دســتورالعمل دســتگاههای اندازهگیــری» اســت
کــه بــا اســتفاده از اقدامــات ،فعالیتهــا و دســتورالعملهای
تصدیــق بــه قوانیــن ملــی کشــورها منتقــل شــده اســت .در
ســطح اروپــا ،ارزیابــی انطبــاق (و استانداردســازی) هــردو در
درجــه اول از شــبکههای ایجــاد شــده در قالــب کمیتههــا
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و انجمنهــای مختلــف بهــره میبرنــد .در مرتبــه بعــدی
«رویکــرد جدیــد» اتحادیــه اروپــا در حــوزه ارزیابــی انطبــاق،
راه را بــرای اعالمیههــای شناســایی و پذیــرش انطبــاق
در سراســر اتحادیــه اروپــا و محــدود شــدن بازرســیهای
مربوطــه بــه الزامــات ضــروری همــوار کــرده اســت  .ایــن
امــر مســتلزم درجــه خاصــی از فراهــم آمــدن فناوریهــای
جدیــد و تقویــت استانداردســازی و بــازار واحــد اســت.
بــا ایــن حــال در حوزههــای تحــت نظــارت قانونــی،
فناوریهــای ارتباطاتــی و فنــاوری اطالعــات پیچیــده
مــورد اســتفاده در دســتگاههای اندازهگیــری منجــر بــه
افزایــش تصاعــدی در زمــان و تــاش صــرف شــده بــرای
ارزیابــی انطبــاق و الزامــات فوقالعــادهای بــرای سیســتم
تصدیــق و نظــارت بــر بــازار میشــود .بنابرایــن خطــری
کــه تولیدکننــدگان ممکــن اســت افزایــش تصاعــدی زمــان
و گســتردگی الزامــات را بــه عنــوان مانعــی بــرای نــوآوری
در نظــر بگیرنــد در حــال افزایــش اســت .آنچــه در اینجــا
بــه فوریــت مــورد نیــاز اســت ،ایجــاد یــک ســاختار جدیــد
و مناســب بــه منظــور تســریع فرآینــد ارزیابــی انطبــاق و
پشــتیبانی از تصدیــق و سیســتمهای نظــارت بــر بــازار
اســت .عــاوه بــر ایــن ،ایجــاد گســتره مبنــی بــر ابــر و
دیجیتــال از راه حلهــا بــا یــک نهــاد متمرکــز بــه عنــوان
مبنایــی قابــل اعتمــاد بــرای تبدیــل دیجیتالــی فرآیندهــا در
اندازهشناســی قانونــی ،کامــ ً
ا ضــروری اســت.

«از مراکــز اندازهشناســی بــرای شــروع راهانــدازی معمــاری
مرجــع بــرای رایانــش ابــر ایمــن و اطمینــان از هماهنگــی
مرکــزی خــود ،حمایتهــای زیــادی صــورت از ســوی
نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی صــورت میگیــرد.
اندازهشناســی ابــر بایــد بــه پیادهســازی مفاهیــم
دیجیتــال بــرای متناسبســازی ،تمرکــز ،سادهســازی،
هماهنگســازی و تضمیــن کیفیــت خدمــات اندازهشناســی
بــرای همــه ذینفعــان نقــش داشــته باشــد».
بــا توجــه بــه پیشــرفت ســریع تحــول دیجیتــال ،شــرکت
هــا بــا چالشهــای جدیــد متعــددی روبــرو هســتند کــه
اکثریــت آنهــا ،آن را مهمتریــن چالــش بــرای حفــظ رقابــت
خــود میداننــد .از نمونههــای موفــق تحــول دیجیتــال در

نســل چهــارم صنعــت ،آشــکار میشــود کــه الزامــات اعمــال
شــده بــرای شــرکتها بــرای اجــرای ایــن تحــول دیجیتــال
عمدتــاً در حوزههــای زیــر اســت:
• توانمندیها در حوزه فناوریهای اطالعات و نرم افزار؛
• فرآیند مدلسازی و اندازهگیری مجازی یا «دوقلوهای
دیجیتال»؛
• ذخیرهسازی دادهها و خدمات ابرداده ؛
• سیستمهای خودکار؛
• توسعه و یکپارچهسازی اپلیکیشنها ،و
• ایجاد ارتباط بین دنیای مجازی و فیزیکی.
در عیــن حــال ،ایــن فناوریهــا از مرحلــه اقبــال اولیــه
پیشــی گرفتــه و وارد اســتفادههای صنعتــی روزمــره
شــدهاند .فنآوریهــای مــورد نیــاز بــرای پیشــرفتهای
ساختارشــکنانه در آینــده قابــل پیشبینــی ،تــا حــدودی،
از قبــل در گســتره وســیعی در دســترس هســتند و
براســاس تحقیقــات در  2تــا  3ســال آینــده منجــر بــه
تغییــرات بیشــتر در دنیــای تجــارت و صنعــت خواهــد شــد.
شــرکتها در حــال آمــاده شــدن بــرای ایــن تغییــرات  -بــه
میــزان زیــاد و بــا ســرعت بــاال -هســتند .در مقابــل ،تحــول
دیجیتــال در مراکــز اندازهشناســی -و بنابرایــن در بخــش
بزرگــی از زیرســاخت کیفیــت و نهادهــای تصدیــق -هنــوز
بــه وضــوح بــه دولتهــای توســعه یافتــه نرســیده اســت.
بــدون واکنــش گســترده ،کارآمــد و ســریع ،ایــن نقصــان،
زیرســاخت کیفیــت را بــه عنــوان یــک کل در معــرض خطــر
در نظــر گرفتــن مانعــی بــرای نــوآوری قــرار میدهــد  -و در
نتیجــه اهمیــت خــود را از دســت میدهــد.
 eموضوعات دیجیتالیسازی :وظایف جدید مراکز
اندازهشناسی
تبــادالت مســتمر بیــن کشــورها ،اقتصادهــا و پژوهشهــا،
پیشنیــاز یــک تحــول دیجیتــال موفــق اســت ،زیــرا
تنهــا تــاش مشــترک مــا را قــادر بــه حــل چالشهــای
دیجیتالیســازی میکنــد .بــا گــردآوری و بــه هــم
پیوســتن همــه شــرکای مربوطــه ،پلتفــرم نســل چهــارم
صنعــت نتیجــه ابتــکارات کشــورها را نشــان میدهــد .در
ایــن زمینــه ،مهمتریــن بخــش بــرای مراکــز اندازهشناســی

استانداردســازی اســت ،بــه ویــژه ،بــا شــرکت ایــن مراکــز در
کمیتههــای ســطح ملــی و بینالمللــی ،نقــش کلیــدی ایفــا
کــرده و تأثیــر قابــل توجهــی دارنــد .مراکــز اندازهشناســی
میتواننــد بــا اســتفاده از فعالیتهــای تحقیقاتــی هدفمنــد
نقــش موثــری در حــل چالشهــای جدیــد دیجیتالیســازی
و تحــول دیجیتــال ،ایفــاکننــد.
دولتهــا میتواننــد از طریــق ترویــج یکاهــا از تحــول
دیجیتــال حمایــت کننــد .مراکــز اندازهشناســی میتواننــد
بــه طــور غیرمســتقیم از بنگاههــای کوچــک و متوســط
از طریــق اقداماتــی ماننــد تحــول دیجیتالــی سیســتم
کالیبراســیون یــا بــا ارائــه معمــاری مرجــع پشــتیبانی
کننــد ،کــه بــه تســهیل فرآیندهــای کســب و کار دیجیتــال
بــا رابطهــای دیجیتالــی بــا ســطح امنیتــی مناســب در
زنجیــره اندازهگیــری و زیرســاخت کیفیــت کمــک میکنــد.
مراکــز آزمــون بنگاههــای کوچــک و متوســط امــکان ارزیابــی
فناوریهــای جدیــد را بــدون اینکــه خودشــان ریســک
کننــد را فراهــم کــرده و راهحلهایــی را بــا شــرکای ذیصــاح
ترویــج میکننــد .مراکــز اندازهشناســی میتواننــد بــا
توســعه و ارائــه راه حلهــای فناورانــه بــرای مقابلــه بــا
چالشهــای تحــول دیجیتــال ،موقعیــت خــود را بــه
عنــوان حامــی صنعــت و اقتصــاد تضمیــن کننــد .همجنیــن
ایــن مراکــز در زمینــه آزمــون دســتگاههای اندازهگیــری
مجــازی ،بــر اســاس تعییــن عدمقطعیــت معیــن جهــت
اندازهگیــری خــاص بــرای سیســتمهای اندازهگیــری ســه
بعــدی پیچیــده ،تحقیقــات جدیــدی را آغــاز کردهانــد.
در زمینــه بیوتکنولــوژی ،دولتهــا و مراکــز تحقیقاتــی
از ایجــاد پروژههــای شــبکهای بــا موضوعاتــی از آمــوزش
مقدماتــی تــا پیشــرفته استانداردســازی حمایــت کــرده
و مراکــز اندازهشناســی در پروژههــای دیجیتالســازی
بیوتکنولــوژی شــامل قابلیتردیابــی مقادیــر اندازهگیــری
شــده ،انتقــال امــن دادههــا و استانداردســازی مشــارکت
میکننــد .
دولتهــا بــا پیــروی از اصــول اســتراتژی مــدون بــازار
واحــد دیجیتــال کــه هــدف آن ،ایجــاد تجــارت دیجیتــال
نامحــدود ،توســعه قوانیــن و اســتانداردهایی اســت کــه قــادر
بــه همگامــی بــا پیشــرفتهای فناورانــه باشــد ،و اقدامــات
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الزم را بــا هــدف توانمنــد ســاختن اقتصــاد و صنعــت بــرای
بهرهبــرداری کامــل از همــه فرصتهــای فراهــم شــده
توســط دیجیتالــی شــدن فراهــم آورد.
 eاندازهشناسی قانونی
در زمینــه اندازهشناســی قانونــی (یعنــی ارزیابــی انطبــاق،
سیســتم تصدیــق ،نظــارت بــر بــازار) ،دیجیتالیســازی عمدتاً
از طریــق گســترش روزافــزون «سیســتمهای اندازهگیــری
هوشــمند» (ماننــد کنتورهــای هوشــمند)  -کــه تــا حــدودی
بــه دلیــل «دیجیتالــی شــدن انتقــال انــرژی» سیســتم
هــای انــدازه گیــری توزیــع شــده و زیرســاختهای ابــری
اســت ،ظاهــر شــده اســت .در مجمــوع ،تــاش قابــل توجهی
بــرای پیشــبرد تحــول دیجیتالــی سیســتم اندازهشناســی
قانونــی (و زیرســاختهای کیفــی) مــورد نیــاز اســت ،زیــرا
دیجیتالــی شــدن صنعــت در تعــدادی از زمینههــا بــه آن
بســتگی دارد .در حــال حاضــر ،ادغــام فناوریهــای نویــن
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ابزارهــای اندازهگیــری
بــرای حوزههــای تحــت نظــارت هنــوز بــه دلیــل الزامــات
بــاال در تأییــد و ارزیابــی انطبــاق فرآیندهــا بــا مشــکل
مواجــه اســت .بنابرایــن ،تولیدکننــدگان بــه طــور فزاینــدهای
فرآیندهــای تنظیــم و تاییــد را بــه عنــوان مانعــی در برابــر
نــوآوری در نظــر میگیرنــد و میترســند کــه ایــن فرآیندهــا
در درازمــــدت یک نقطـــه ضـعف رقابـتی باشـــد .مراکـــز
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اندازهشناســی میتواننــد بــا توســعه مرجــع قانونــی کــه
راهحلهــای قابــل قبولــی بــا امنیــت مناســب و روشهــای
راســتیآزمایی ســاده بــرای فناوریهــای پایــه حوزههــای
فنــاوری جدیــد ارائــه میدهــد ،از ایــن فرآینــد پشــتیبانی
کننــد .ســازندگانی کــه از معمــاری مرجــع ارائه شــده توســط
مراکــز اندازهشناســی بــرای ابزارهــای اندازهگیــری خــود
اســتفاده مــی کننــد ،مــی تواننــد انتظــار رونــد تاییــد ســریع
را داشــته باشــند و بنابرایــن مــی تواننــد نــوآوری هــای خــود
را ســریعتر بــه بــازار عرضــه کننــد .در عیــن حــال ،ایــن
معمــاری مرجــع انطبــاق امنیــت مــورد نیــاز اســتانداردها و
قابــل تاییــد بــودن کــه بــرای نظارت بــر بــازار ضروری اســت
را تضمیــن میکنــد .بهویــژه توســعه معمــاری بــرای بخــش
نرمافــزار ابــزار اندازهگیــری مطابــق قانــون بــه یــک بخــش
مرتبــط قانونــی و یــک بخــش رایــگان ،بــه ســازندگان اجــازه
میدهــد راهحلهــای جدیــد ،نوآورانــه ،بهروزرســانیهای
نرمافــزاری منظــم و سفارشیســازی مشــتری فــردی را در
بخــش رایــگان نــرم افــزار بــدون نیــاز بــه گذرانــدن مجــدد
مراحــل تاییــد توســعه دهنــد .ایــن رونــد بــه وضــوح بــه
ســمت ابزارهــای اندازهگیــری بــا اجــزای توزیــع شــده  -و
بــرای برخــی از آنهــا حتــی مجــازی ســازی شــده  -و بــه
ســمت اســتفاده از خدمــات ابــری مـیرود .ایــن امــر تــا حــد
بیشــتری بــرای انــدازه شناســی قانونــی صــدق میکنــد.

شکل  :2مفهوم «ابر اندازهشناسی» به عنوان یک پلتفرم اصلی قابل اعتماد

تقســیمبندی بــه واحدهایــی بــرای کســب داده ،پــردازش
داده و نشــاندهی مقادیــر اندازهگیــری شــده ،بــه تنهایــی
فرصتهــای مختلفــی را بــرای تولیدکننــدگان فراهــم
میکنــد ،امــا نظــارت بــر بــازار را بــا موانــع فنــی قابــل
توجهــی روبــرو میکنــد .امــروزه در دزســنجی بــه عنــوان
مثــال ،دزســنجهای متحــرک و مبتنــی بــر وب تقریبـاً بــدون
اســتثنا مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .بدیــن ترتیــب
دزســنج متحــرک کــه بــه رایانــه رومیــزی متصــل اســت ،از
طریــق اینترنــت بــا یکــی از زیرســاختهای ابــری ســازنده
تمــاس میگیــرد .از دادههــای بهدســتآمده ،رایانــه
میتوانــد نتایــج اندازهگیــری را تولیــد ،آنهــا را در یــک
پایــگاه داده ذخیــره و نرمافــزار دســتگاه را بهروزرســانی
کــرده تــا مولفههــای کالیبراســیون را تنظیــم کنــد .ایــن
رویکــرد در حــال حاضــر تبدیــل بــه بهروزتریــن روش شــده
اســت.
عــاوه بــر ایــن ،زیرســاخت توزیــع شــده ،بهمپیوســته و تــا
حــدی مجــازی ســازی شــده در حال حاضــر بــا  170میلیون
دســتگاه اندازهگیــری تنهــا در کشــور آلمــان در زمینههــای
تصدیــق و نظــارت بــر بــازار ،امکانــات متعــددی را بــرای
اســتفاده از راه حلهــای کالن داده بــر اســاس دادههــای
تولیــد شــده در طــول عمــر ابــزار اندازهگیــری ارائــه
میدهــد . .ایــن پایگاههــای داده (دادههــای اندازهگیــری،
دادههــای اداری ،دادههــای خدمــات) در حــال حاضــر بــه
ـم پیوســته نبــوده
طــور گســترده توزیــع شــده ولــی بــههـ 
و بســیار ناهمگــن هســتند .ارتقــای دیجیتالــی سیســتم
اندازهشناســی قانونــی را میتــوان بــا ایجــاد یــک زیرســاخت
دیجیتــال کیفیــت بهعنــوان «ابــر اندازهشناســی» باپیونــد
زیرســاختهای داده موجــود ،دسترســی متمایــز همــه شــرکا
بــه «ابــر اندازهشناســی» بهعنــوان پایــگاه داده و مــکان
دسترســی امــن ،مفاهیــم جدیــد بــرای هماهنگــی ،تمرکــز،
سادهســازی ،هماهنگســازی و تضمیــن کیفیــت خدمــات
اندازهشناســی بــه دســت آورد .بــا شــروع یــک پایــه قابــل
اعتمــاد از ایــن زیرســاخت دیجیتــال در مراکز اندازهشناســی،
برنامهریــزی بــرای تبدیــل «ابــر اندازهشناســی» بــه یــک
«ابــر اندازهشناســی منطقــهای» بــرای حمایــت از مفهــوم
«بــازار واحــد دیجیتــال» آغــاز شــده اســت .ایــن ایــده در

اروپــا بــا یــک پــروژه مشــترک ســه ســاله آغــاز شــده اســت.
ایــن پلتفــرم اصلــی قابــل اعتمــاد شــامل ارایــه دیجیتالــی
هــر تصویــب نــوع تکــی یــا دســتگاه اندازهگیــری ،تضمیــن
ارتبــاط ایمــن و شناســایی واضــح ،ارائــه خدمــات پشــتیبانی
بــرای نظــارت بــر بــازار و کمــک بــه ســاده ســازی اداری
اســت .دولتهــای کشــورهای اروپایــی از مفهــوم «ابــر
اندازهشناســی اروپایــی» و فرآیندهــای مربــوط بــه آن بــه
طــور قاطــع حمایــت میکننــد.
در اعمــال و احکامــی کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا
صالحیتهــای مراکــز اندازهشناســی هســتند (ماننــد
تصویــب نــوع یــا ارزیابــی انطبــاق دســتگاههای
اندازهگیــری) ،گزارشهــای تخصصــی امنیــت فنــاوری
اطالعــات مــورد نیــاز اســت .اینهــا بایــد توســط ایــن مراکــز
انجــام یــا نهادهــای منتخــب توســط ایــن مراکــز ،صــادر
شــوند .بــه هــر حــال در اندازهشناســی قانونــی ،ارزش
داراییهــا حفاظــت شــده معیــن و راهبردهــای ارزیابــی
مــورد نیــاز اســت .ایــن شــکاف توســط مراکــز اندازهشناســی
برداشــته میشــوند.
کارگــروه «نرمافــزار اندازهشــناختی» تحلیلهــای ریســک
بــرای نرمافــزار و اجــزای فنــاوری اطالعــات ســازندگان
دســتگاههای اندازهگیــری را در محــدوده ارزیابــی انطبــاق،
ارزیابــی و پشــتیبانی میکنــد .هــر دو گــروه کاری مســئول
بــه روزرســانی و انتشــار حمــات ســایبری هســتند .بــا ایــن
حــال ،داراییهایــی کــه ارزش حفاظــت در منطقــه قانونــی
تنظیــم شــده را دارنــد ،اغلــب آنقــدر خــاص هســتند کــه
فقــط مراکــز اندازهشناســی میتواننــد ســناریوهای تهدیــد
مربوطــه را شناســایی کننــد .ایــن وظیفــه همچنیــن شــامل
مراکــز آزمــون مــورد تاییــد میباشــد .ایــن توســعه نشــان
مــی دهــد کــه در محــدوده «دســتور کار دیجیتــال» ،وظایف
بعــدی مراکــز اندازهشناســی کــه بخشــی از مأموریــت
اندازهگیــری قانونــی آنهــا اســت ،تحــت تأثیــر لــزوم ارزیابــی
خطــرات امنیتــی فنــاوری اطالعــات قــرار گیــرد .بــرای ایــن
منظــور ،بایــد یــک کارگــروه «امنیــت اندازهشــناختی و
تحلیــل ریســک» در ایــن مراکــز ایجــاد شــود.
ارائــه متمرکــز داده یــک پیــش نیــاز بــرای اســتفاده کارآمــد
از روشهــای تحلیلــی مــدرن کالن داده اســت ،زیــرا در
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حــال حاضــر بــرای افزایــش کارایــی در حوزههایــی از
اندازهشناســی کــه تحــت نظــارت قانونــی قــرار نگرفتهانــد،
اســتفاده میشــود .مفاهیــم « نگهــداری پیشبینیشــده»
توســعهیافته در هــر منطقــه ،در اصــل ،میتوانــد بــرای
افزایــش کارایــی در زمینههــای اندازهشناســی ،تصدیــق
و کالیبراســیون بــه کار رود .بــا توســعه روشهــای
مدلســازی آمــاری مناســب ،میتــوان پیشبینیهــای
مســتمر ایجــاد کــرد و کیفیــت درســتی اندازهگیــری کل
زیرســاخت اندازهگیــری حتــی بــرای اندازهشناســی و
تصدیــق را تضمیــن کــرد .بــا ایــن حــال ،بــرای ایــن منظــور،
فعالیتهــای تحقیقاتــی مقدماتــی در مراکــز اندازهشناســی
بــرای آمادهســازی اصالحــات پایــدار فعالیتهــای اوزان و
تصدیــق ضــروری اســت .بخــش «مــدل ســازی ریاضــی و
تجزیــه و تحلیــل دادههــا» در ایــن مراکــز بــه انجمنهــای
حرفــهای ،آزمایشــگاههای تاییدصالحیــت شــده و نهادهــای
نظــارت بــر بــازار بــا فراهــم آوردن تخصصهــا و روشهــای
آمــاری مشــاوره میدهــد.
 eزیرساخت کیفیت
دیجیتالیشــدن بــر زیرســاختهای کیفیــت (انــدازه
شناســی ،استانداردســازی و تاییــد صالحیــت) بــه طــور کلــی
تأثیــر میگــذارد .در اینجــا ،بــه نظــر میرســد بزرگتریــن
چالشهــا مربــوط به استانداردســازی و سیســتم کالیبراســیون
بــه عنــوان بخشهــای اندازهشــناختی تاییدصالحیــت باشــد.
ایــن مقالــه ســه پیــش نیــاز اصلــی بــرای حفــظ رقابــت را
فهرســت میکنــد :زیرســاخت کارآمــد و ایمــن ،تســلط بــر
قابلیتهــا و فنآوریهــای کلیــدی ،و حاکمیــت دیجیتــال
بــا شــرایط چارچــوب بــاز بــرای نــوآوری .در تمــام ایــن ســه
حــوزه ،اطمینــان از اندازهگیریهــای صحیــح صریحــاً از
کل زیرســاخت کیفیــت خواســته میشــود .و ایــن مربــوط
بــه اطمینــان بــه اندازهگیریهــای فرکانــس بــاال کــه
پیششــرط توســعه پایــدار شــبکه ارتباطــی اســت ،میشــود.
از ســوی دیگــر ،انتظــار مـیرود که کل سیســتم کالیبراســیون
شــرایط چارچــوب کارآمــدی را فراهــم کنــد کــه بــرای
ارتقــای نــوآوری بــرای خالقیــت و فنــاوری بــاز باشــد .تســلط
بــر قابلیتهــای کلیــدی در زمینههــای کالیبراســیون،
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امنیــت فنــاوری اطالعــات ،اندازهشناســی و تجزیــه و تحلیــل
دادههــا کــه اســاس سیســتم استانداردســازی اســت بایــد
مطابــق بــا نیازهــای واقعــی باشــد .بــه همیــن دلیــل کشــورها
موضــوع استانداردســازی در تحــول دیجیتــال را بــه عنــوان
یــک موضــوع کلیــدی در نظــر گرفتهانــد .در طــول بحــث و
گفتگــو بیــن کارشناســان در مراکــز اندازهشناســی اصطــاح
«ســرمایهداری پلتفــرم» چندیــن بــار بــه عنــوان هشــداری
در برابــر تســلط چنــد شــرکت بــر بــازار کــه ممکــن اســت
ناشــی از ایــن رونــد باشــد و  -بــه ویــژه بنگاههــای کوچــک
و متوســط را در معــرض خطــر قابــل توجهــی قــرار دهــد،
ذکــر شــده اســت .بــا ایــن پدیــده فقــط میتــوان بــا
استانداردســازی انعطافپذیــر و قابــل اعتمــاد مقابلــه کــرد.
ایــن امــر بــه ویــژه در زمینــه اقتصــاد جهانــی شــده اهمیــت
دارد ،بــه طــوری کــه شــرکتهای بــزرگ دنیــا امکانــات
خــود را بــرای اقــدام توســط ســایر رقبــای جهانــی محــدود
نمیبیننــد .عــاوه بــر ایــن ،چشــم انــداز «اینترنــت اشــیا»
بــا شــرکت کننــدگان عملیاتــی تنها بــه دلیــل اســتانداردهای
مناســب میتوانــد موفــق باشــد.

شکل  -3سلسله مراتب کالیبراسیون
در حــوزه تاییدصالحیــت ،مراکــز اندازهشناســی بــه دلیــل
قابلیتردیابــی مــورد نیــاز بــه  ،SIنقــش کلیــدی را بــرای
آزمایشــگاههای تاییدصالحیــت شــده ایفــا میکنــد .توزیــع
وظایــف بیــن ایــن مراکــز و نهادهــای تاییدصالحیــت (و
همچنیــن نظــارت بــر بــازار بــا مقامــات تصدیــق) مطابــق

بــا سلســله مراتــب کالیبراســیون و اســتاندارد بینالمللــی
 ISO17025کــه الزامات آن در آزمایشــگاههای تاییدصالحیت
شــده اجــرا میشــود ،صــورت میگیــرد .ایــن اســتاندارد ،در
اصــل ،بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه بــرای فناوریها
بــاز باشــد و امــکان اســتفاده از الگوهــای دیجیتــال را فراهــم
کنــد .برعکــس پسزمینــه دیجیتالــی شــدن ،جنبههــای
اطالعــات دیجیتــال و کانالهــای ارتباطــی بــه منظــور
بــرآورده کــردن نیازهــای روزافــزون صنعــت در حــال اهمیــت
یافتــن هســتند .بــا توجــه بــه تحــول دیجیتالــی سیســتم
کالیبراســیون ،مراکــز اندازهشناســی فرصــت حمایــت قابــل
توجــه از دیجیتالــی شــدن اقتصــاد و صنعــت را دارنــد .ایــن
بــدان معنــی اســت کــه فرآیندهــای کســب و کار دیجیتــال
بــا رابطهــای دیجیتــال مربــوط در زنجیــره اندازهگیــری و
زیرســاخت کیفیــت همــراه هســتند.

شکل  :4مفهوم گواهی کالیبراسیون دیجیتال استانداردشده
بــرای مراکــز اندازهشناســی بــه عنــوان نهادهایــی کــه
مســئول ســطح بــاالی سلســله مراتــب قابلیتردیابــی
اســت ،توســعه گواهــی کالیبراســیون دیجیتــال مهمتریــن
وظیفــه اســت .مطابــق بــا مــوج دوم دیجیتالیســازی ،گواهــی
کالیبراســیون نــه تنهــا ســند الکترونیکــی اســت کــه بــه
عنــوان همتــای نســخه چاپــی فعلــی عمــل میکنــد ،بلکــه
نمایــش مجــازی اطالعــات مربــوط بــه گواهــی کالیبراســیون
اســت .بــه طــور خــاص ،ایــن بــدان معنــی اســت کــه
دادههــای کاربــردی کالیبراســیون (بــه عنــوان مثــال عامــل
مقیــاس ،گســترههای دمایــی ،خطــی بــودن) بایــد بــه
گونــهای در دســترس باشــند کــه بتــوان آنهــا را بهطــور
خــودکار توســط ماشــین خوانــد و پــردازش کــرد .ایــن امــر

باعــث خــودکار شــدن اســتفاده از اطالعــات کالیبراســیون
در نســل چهــارم صنعــت میشــود .بــه عنــوان مثــال ،یــک
حســگر میتوانــد در یــک کارخانــه بــه ســادگی بــا افــزودن
آن بــه شــبکه حســگر موجــود اســتفاده شــده و ســپس نــرم
افــزار کنترلــی کارخانــه مــورد اســتفاده در ایــن زمینــه ،بــه
طــور خــودکار ،بــر اســاس اطالعــات کالیبراســیون دیجیتــال
ســازگارشــود .بنابرایــن «دوقلــو دیجیتــال» حســگر بــه طــور
خــودکار از گواهــی کالیبراســیون دیجیتــال تولیــد میشــود.
بــرای توســعه ،ایجــاد و اســتفاده گســترده از گواهیهــای
کالیبراســیون دیجیتــال الزم اســت قوانینــی را بــا توجــه بــه
جنبههــای مربــوط بــه ســاختار ،محتــوا ،یکاهــای مجــاز
اندازهگیــری ،رابطهــا ،اعتبــار و امنیــت انتقــال داده وضــع
کــرد .بدیــن ترتیــب مهــر و امضاهــای دیجیتــال ،اصالــت
و امنیــت رمزنــگاری (بــه عنــوان مثــال توســط مدیریــت
امضــای دیجیتــال) نقــش تعییــن کننــدهای ایفــا میکنــد.
مقــررات اتحادیــه اروپــا اخیــرا ً چارچــوب قانونــی را بــرای
شناســایی و تخصیــص قانونــی امضاهــا و مهرهــای دیجیتــال
در سراســر اتحادیــه اروپــا تعییــن کــرده اســت.

«دیجیتالــی شــدن تمامــی حوزههــای علــم و پویایــی
بــاالی فنــاوری دیجیتــال بــه ویــژه بــا توجــه بــه دادههــا
و ابردادههــا ،الگوهــای تبــادل ،رابطهــا ،مدلهــای داده،
زبانهــای نشــانهگذاری و واژگان ،نیازمنــد رویههــای
اســتاندارد اســت»
در حالــی کــه یــک گواهــی کالیبراســیون دیجیتــال ،انتشــار
صحیــح یکاهــا را بــه صــورت عمــودی در امتــداد زنجیــره
قابلیتردیابــی در سلســله مراتــب کالیبراســیون محقــق
میکنــد ،مفاهیمــی بــرای تبــادل افقــی صحیــح دادههــا
نیــز ضــروری اســت .ایــن بــدان معناســت کــه ،در میــان
امــور دیگــر ،مفاهیمــی بــرای انتشــار اطالعــات و دادههــای
مبتنــی بــر  SIدر شــبکههای اینترنــت اشــیا بایــد توســعه
و پیادهســازی شــوند .تفســیر خــودکار بــدون نقــص دادههــا،
عــاوه بــر انتقــال بــدون نقــص ،بــه تفســیر قابــل اعتمــاد
دادههــا بــا توجــه بــه انــدازه ،ابعــاد ،یــکای آنهــا و در صــورت
کاربــرد ،بــرای نشــان دادن عدمقطعیــت اندازهگیــری کــه
میتوانــد توســط یــک ماشــین قرائــت شــود ،نیــاز دارد .بــا
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ایــن حــال ،تــا بــه امــروز ،الگوهــای داده یــا همــراه بــا مقادیــر
عــددی بــرای انــواع دادههــا بــدون پیادهســازی منســجم
اســتفاده شــدهاند یــا رویکردهــای موجــود یــا اختصاصــی
بودهانــد ،بهویــژه بــرای یــک رشــته علمــی معیــن یــا بــرای
یــک زبــان برنامهنویســی و بنابرایــن قابــل تعامــل نیســتند.
بــا توجــه بــه توســعه یــک الگــوی اَبَــرداده اســتاندارد شــده،
تبــادل متقابــل اطالعــات مرتبــط اندازهشــناختی در مــورد
دادههــای عــددی میتوانــد بــرای تفســیر خــودکار قابــل
اعتمــاد و ارزیابــی دادههــای واقعــی عــددی مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد .الگــوی داده مــورد اســتفاده بــرای ایــن منظــور با
توجــه بــه اجــرای آن بــا فرمــول بنــدی الزامــات اساســی کــه
بــرای تبــادل روان دادههــای واقعــی در شــبکههای اطالعــات
خــودکار ضــروری اســت بایــد بــاز ،بــه طــور گســترده قابــل
اجــرا و انعطافپذیــر باشــد .چنیــن الگوهــای اَبَــردادهای نیــز
در حصــول اطمینــان از قابلیــت همــکاری پایگاههــای داده
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــزرگ مفیــد خواهنــد بــود.
بــه عنــوان یــک قاعــده ،تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــزرگ به
معنــای دادههایــی از منابــع مختلــف اســت کــه بــرای اهدافــی
ماننــد همبســتگی دادههــا ،تجزیــه و تحلیــل میشــوند .از
ایــن رو ،بایــد بــه ســازگاری دادههــا بــا یکدیگــر (یــکا ،بعــد،
عدمقطعیــت اندازهگیــری) توجــه شــود تــا نتایــج تجزیــه
و تحلیــل قابــل اعتمــاد بــه دســت آیــد .در اندازهشناســی،
تالشهــای اولیــه (ماننــد مرکــز اندازهشناســی ایــاالت
متحــده آمریــکا )NIST ،بــرای یافتــن منابــع دادههــای
مختلــف محــدود شــده اســت ،زیــرا قابلیــت همــکاری بــه
عنــوان یــک مانــع بســیار بــاال در نظــر گرفتــه میشــود.
بــه عنــوان مثــال ،یــک پــروژه همــکاری بینالمللــی شــامل
چندیــن مؤسســه ملــی اندازهشناســی بــر روی یــک «ثبــت
منابــع بینالمللــی اندازهشناســی» بــه عنــوان پایــگاه دادهای
بــرای اَبَردادههــا بــه منظــور افزایــش ســرعت دســتیابی بــه
پایــگاه داده اندازهشــناختی کار میکننــد .پایگاههــای
داده بــه عنــوان یــک قاعــده ،راه حلهــای معیــن کاربــردی
بــرای قابلیــت همــکاری پایگاههــای داده کــه بــرای یــک
موقعیــت واقعــی ارزیابــی شــدهاند را توســعه می-دهنــد.
ایجــاد الگوهــای هماهنــگ کافــی بــه طــور قابــل توجهــی از
تجزیــه و تحلیــل خــودکار دادههــا پشــتیبانی می-کنــد .بــا
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ایــن حــال ،اولیــن تالشهــا بــا الگــوی داده بــه دلیــل فقــدان
منابــع انســانی بــا شکســت مواجــه شــد .در مــدت توســعه آن،
تفســیر متقابــل دادههــای واقعــی نیــز بســیار بــاال بــوده کــه
مســتلزم قابلیتهــای متناظــر و تعهــد طوالنــی مــدت اســت.
عــاوه بــر ایــن ،تأییدیههــای خــودکار از طریــق رابطهــای
دیجیتــال نقــش مهمــی در حمایــت از فرآیندهای کسـبوکار
ایفــا خواهنــد کــرد .بطــور مثــال در حــال حاضــر در مراکــز
اندازهشناســی کشــورهای پیشــرفته آزمــون خــودکار
الگوریتمهــا بــر اســاس دادههــای مرجــع ایــن مراکــز
بــرای وظایــف خاصــی در اندازهشناســی مختصــات ارائــه
میشــود .ایــن سیســتم امــکان آزمــون خــودکار از راه دور
یــک الگوریتــم را کــه بوســیله صــادر شــدن عالمــت آزمــون
مربوطــه انجــام میشــود را فراهــم میکنــد .در آینــده،
بســیاری از شــرکت هــای صنعتــی انتظــار دارنــد کــه مراکــز
اندازهشناســی چنیــن خدماتــی را ارائــه دهنــد ،زیــرا ایــن
شــرکت هــا قبـ ً
ا فرآیندهــای خــود را دقیقـاً بــه همــان روش
دیجیتالــی کردهانــد.
در بســیاری از زمینههــا ،تحــول دیجیتــال در حــال حاضــر
منبــع تضــاد بیــن امکانــات فناورانــه و چارچــوب شــرایط
قانونــی موجــود اســت .نمونههایــی از ایــن تضادهــا،
کارخانههــای تولیــدی هســتند کــه مشــمول مقــررات
حفاظــت در برابــر انفجــار هســتند ،جایــی کــه مراکــز
اندازهشناســی طبــق وظایــف قانونــی خــود ،نقــش مهــم (و
در برخــی مــوارد حتــی در ســطح جهانــی پیشــرو) را ایفــا
میکننــد .طبــق اســتانداردهای  ،IEC 60079تولیدکننــدگان
موظفنــد دســتگاههای الکترونیکــی مــورد اســتفاده خــود را
تحــت یــک روش اجرایــی ارزیابــی انطبــاق دقیــق قــرار دهند.
رهنمودهــای ایــن روش بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه از
ابزارهــای ثابــت اســتفاده میشــود ،در حالــی کــه تعــداد
دســتگاههای قابــل حمــل بــه ویــژه بــرای اهــداف تعمیــر و
نگهــداری در حــال افزایــش هســتند .در ایــن زمینــه مراکــز
اندازهشناســی ملــزم بــه توســعه معمــاری مرجــع مناســب
بــرای اجــرای مــدرن کــردن دیجیتــال حفاظــت در برابــر
انفجــار اســت .بــه عنــوان مثــال ،بــا توســعه راهحلهــای
مبتنــی بــر نرمافــزار ،میتــوان بــا اعمــال یــک طبقهبنــدی
ایمنــی بــه جــای اعمــال قوانیــن محکــم و ســخت کــه بــا

مــوارد خــاص ســازگار اســت ،جایگزینهایــی ارائــه کــرد.
الزامــات قانونــی و سیســتمهای مرجــع بــه جلوگیــری از
اســتفاده از دســتگاههایی کــه تاییــد نشــدهاند کمــک
میکنــد.
بــه همیــن ترتیــب ،وظایــف جدیــد در زمینههــای مختلــف
دیگــر از تکالیــف قانونــی مراکــز اندازهشناســی بــه وجــود
میآیــد .تعــداد فزاینــدهای از سیســتمهای اندازهگیــری
متصــل و آنالیزهــای بالدرنــگ در زمینههایــی ماننــد پزشــکی
یــا نظــارت بــر محیطزیســت اســتفاده میشــود ،در حالــی
کــه قابلیتردیابــی هنــوز عمدتـاً بــه تشــخیص آزمایشــگاهی
اختصــاص دارد .فنآوریهــای دیجیتــال جدیــد امــکان
نظــارت برخــط در پزشــکی (تشــخیص نقطــه مراقبــت) و در
تجزیــه و تحلیلهــای محیطــی (آب ،هــوا ،وســایل نقلیــه)
را فراهــم میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،کانالهــای ارتباطــی
دیجیتــال امــکان نگهــداری از راه دور ،تشــخیص از راه دور
و کالیبراســیون از راه دور را بــاز میکننــد .اهمیــت ایــن
سیســتمهای برخــط در پایــش صحــت مقادیــر اندازهگیــری
شــده ،بــه ویــژه در زمینــه پزشــکی ،بــه انــدازه تشــخیص
آزمایشــگاهی ثابــت مهــم اســت .ایــن امــر مســتلزم توســعه
روشهایــی بــرای کالیبراســیون از راه دور دســتگاههای
اندازهگیــری و همچنیــن بــرای مفاهیــم امنیــت و انتقــال
دادههــای قابــل اعتمــاد و بــرای قابلیتردیابــی نتایــج
اندازهگیــری در حالــت برخــط اســت .مراکــز اندازهشناســی
اســتانداردهای ملــی را بــرای تضمیــن کیفیــت در تشــخیص
آزمایشــگاهی ارائــه میکننــد و بنابرایــن بایــد ایــن نقــش
را بــرای روشهــای تشــخیصی و تحلیلــی مــدرن نیــز ایفــا
کننــد .ایــن مراکــز وظایــف جدیــدی را در ارتبــاط بــا تجزیــه
و تحلیــل گازهــای خروجــی موتورهــای احتراقــی بــه دلیــل
وقــوع دســتکاری دیجیتــال دارنــد.
انتشــار ســاعت رســمی در کشــورها یکی از وظایــف حاکمیتی
مراکــز اندازهشناســی اســت .در بســتر تحــول دیجیتــال،
مجموعــهای از چالشهــای جدیــد ،بلکــه فرصتهایــی در
ایــن زمینــه بــه وجــود آمــده اســت .بنابرایــن ،روشهــای
توانمنــد همزمــان بــرای تحلیــل مقادیــر زیــادی از دادههــا
(تحلیــل دادههــای بــزرگ) بینــش جدیــدی را در مــورد
دادههــای اندازهگیــری ثبتشــده پیوســته بــه منظــور

ارزیابــی ســاعتهای نــوری بــا دقــت بــاال فراهــم میکننــد.
در عیــن حــال ،بــه هــم پیوســتگی صنایــع و بازارهــای
دیجیتالــی شــده منجــر بــه چالشهــای جدیــدی بــا توجــه
بــه انتشــار زمــان شــده اســت .از ایــن رو ،از اوایــل ســال
 ،2018مقــررات اروپایــی تجــارت مالــی کنتــرل شــده بــا
2
الگوریتــم بــه اجــرا در آمــده ،کــه بــه برچســبهای زمانــی
قابلردیابــی بــا تفکیکپذیــری  1میکــرو ثانیــه و انحــراف
بیــش از  100میکــرو ثانیــه از  UTCنیــاز دارد .هنــوز هیــچ
زیرســاخت اندازهشــناختی در قالــب آزمایشــگاههای معتبــر
بــرای ایــن منظــور وجــود نــدارد .مراکــز اندازهشناســی در
حــال حاضــر اندازهگیریهــای بیــن آزمایشــگاهی زمانهــای
اجــرا ســیگنال را بــا اســتفاده از آشکارســازهای قابــل حمــل و
کالیبــره شــده بــا عــدم قطعیــت پاییــن انجــام میدهنــد تــا
ســهمهای  UTCرا تعییــن کننــد .بنابرایــن ،یکــی از راههــای
حمایــت از صنایــع توســعه روشهــای اجرایــی کالیبراســیون
بــرای اســتفاده در شــبکه موسســات مالــی ،بــر اســاس روش
مــورد اســتفاده بــرای مقایســه بیــن مراکــز اندازهشناســی و
توســعه روش هــای پایــش و مستندســازی اســت .بــه لطــف
صالحیــت و اعتبــار آزمایشــگاههای کالیبراســیون ،ایــن
وظیفــه میتوانــد بــه آزمایشــگاههای خارجــی بــه صــورت
طوالنــی مــدت منتقــل شــود .مقدمــات ایــن حمایــت توســط
مراکــز اندازهشناســی از قبــل آغــاز شــده اســت.
در شــبکههای «اینترنــت اشــیا» ،دادههــا بــه طــور دائمــی
بــه دســت آمــده و بــه صــورت مرکــزی پــردازش میشــوند.
بــه ویــژه در محیطهــای «نســل چهــارم صنعــت» بــا تجزیــه
و تحلیــل دادههــا در زمــان واقعــی بــرای تولیــد خــودکار،
همگامســازی زمــان نقــش تعیینکننــدهای ایفــا میکنــد.
در اصــل ،برچســبهای زمانــی کافــی را میتــوان از یــک
مرجــع زمانــی محلــی اســتخراج کــرد کــه ســپس بتــوان بــه
دادههــا اختصــاص داد .بــا ایــن حــال ،در شــبکههای جهانــی
ایــن رویکــرد مســتلزم همــگام ســازی چنیــن ارجاعــات زمانی
اســت تــا دادههــای بــه دســت آمــده در ســطح جهانــی
هماهنــگ شــوند .همبســتگی زمانــی در مناطقــی کــه همــگام
ســازی زمانــی از نظــر فنــی یــا قانونــی ضــروری اســت ماننــد
مخابــرات ،تــاش بــرای همگامســازی ارجاعــات زمانــی بایــد
2 - Time stamp
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توســط شــرکت هــا انجــام شــود و ســخت افــزار مربوطــه بایــد
اســتفاده شــود .پیشنیــاز اســتفاده گســترده از فناوریهــای
مربــوط ،ماننــد پروتــکل( NTP 3نشــان دادن زمــان از
طریــق شــبکه هــای دارای زمــان اجــرای بســته متغیــر)
یــا پروتــکل( 4PTPبــا تمرکــز بــر درســتی افزایــش یافتــه و
شــبکههای محــدود محلــی) ،یــک پیادهســازی آســان اســت.
بنابرایــن ،بســیاری از تولیدکننــدگان اجــزای شــبکه فعــال
بــه طــور فزاینــدهای از راهحــل هــای ســخت افــزاری  PTPدر
دســتگاههای خــود اســتفاده میکننــد .مراکــز اندازهشناســی
بایــد ایــن تغییــرات را در هنــگام انتشــار ســاعت رســمی بــه
انــدازه کافــی منعکــس کننــد .عــاوه بــر ایــن ،توســعه یــک
نســخه اصــاح شــده از پروتــکل  WebSocketبــه عنــوان
مکمــل  NTPمفیــد اســت ،زیــرا از مرورگرهــا و زبانهــای
برنامــه نویســی مختلــف پشــتیبانی میکنــد و اجــرای ســاده
در نــرم افــزار را امــکان پذیــر میکنــد .بنابرایــن کامـ ً
ا بــرای
اســتفاده در اینترنــت اشــیا طراحــی شــده اســت ،حتــی در
زمینــه صنعتــی کــه فناوریهــای وب بــه طــور گســترده
اســتفاده میشــود .بــا توســعه یــک ســرویس WebSocket
مربوطــه خــود ،مراکــز اندازهشناســی میتواننــد زمــان را
بــرای کاربردهــای مقیــاس بــزرگ در اینترنــت اشــیا و ســایر
شــبکهها انتشــار دهنــد.
 eاندازهشناسی در تحلیل مقادیر بزرگ داده
همــه تجزیــه و تحلیلهــا و مطالعــات یــک وجــه مشــترک
دارنــد ،و آن اینکــه تنهــا در صورتــی کــه تجزیــه و تحلیــل
دادههــا کافــی باشــد ،میتوانــد اطالعــات را پــردازش کنــد.
بنابرایــن کارخانههــای بــزرگ دنیــا از «دادههــای هوشــمند
– نــوآوری مبتنــی بــر داده» ،بــا ســرمایهگذاری بســیار
بــاال در راســتای توســعه روشهــای اجرایــی کارآمــد بــا
هــدف بــه دســت آوردن اطالعــات اقتصــادی قابــل اســتفاده
از ســیل دادههــای خــام ،پشــتیبانی میکننــد .عــاوه بــر
امنیــت فنــاوری اطالعــات ،مدیریــت کارآمــد مقادیــر
فزاینــده داده موضــوع اصلــی دیجیتالــی شــدن اســت .در
چشــمانداز سیســتماتیک در یــک مجموعــه کــه مجهــز
3 - Network Time Protocol
4 - Precision Time Protocol
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بــه امکانــات ذخیرهســازی داده ارزانقیمــت ،حســگرهای
دیجیتــال و سیســتمهای ارتباطــی اطالعــات اســت ،منجــر
بــه افزایــش نمایــی در مقــدار داده خواهــد شــد .از ایــن رو،
در «قــرن بیســت و یکــم» روشهــای اندازهگیــری جدیــد -
ماننــد مــواردی کــه در تصویربــرداری پزشــکی ،توموگرافــی
کامپیوتــری صنعتــی و اندازهگیریهــای شــدت روشــنایی
و ســطوح بازتابــی انجــام میشــود -منجــر بــه افزایــش
ســریع حجــم دادههــا شــده اســت و در بســیاری از مــوارد،
ابعــادی کــه قــرار اســت تعییــن شــوند ،متقابــا افزایــش
داشــته اســت .بــه عنــوان مثــال ،گونیوفوتومتــر میدانهــای
نزدیــک 5میتوانــد شــار شــدت روشــنایی یــک منبــع
نــور را بــا تفکیکپذیــری فضایــی اندازهگیــری کنــد.
در ایــن مــورد ،تفکیکپذیــری اندازهگیــری فوقالعــاده
باالســت و بنابرایــن بــرای روشهــای اجرایــی زیرســاخت
کیفیــت قابــل مدیریــت نیســت .چنیــن دادههــای بــا ابعــاد
بــاال ،بــرای مثــال بــرای مولفههــای هندســی بــکار رفتــه
در انتقــال نــور در شبیهســازی اســتفاده میشــود .در
بســتر تحــوالت دیجیتــال در صنعــت ،قابلیتردیابــی بــه
- SIو بنابرایــن بــه مراکــز اندازهشناســی -نقــش تعییــن
کننــدهای در ایــن زمینــه در آینــده دارد .تحقیقــات میــان
رشــتهای در مراکــز اندازهشناســی راه را بــرای پروژههــا
و دســتورالعملهای تخصصــی در زمینههایــی ماننــد
مدلســازی ریاضــی ،تجزیــه و تحلیــل دادههــای آمــاری و
روشهایــی بــرای تعییــن عدمقطعیــت اندازهگیــری کــه
در یــک بخــش مرکــزی بــه نــام «مدلســازی ریاضــی و
تحلیــل داده» ســازماندهی شــدهاند ،همــوار میســازد .بــا
همــکاری در کمیتههــای هماهنگســازی تجزیــه و تحلیــل
دادههــای اندازهشــناختی ،ایــن مراکــز بــه پشــتیبانی از
زمینههــای کاربــردی مختلــف درهمتنیــده ادامــه میدهنــد.
بــا توجــه بــه افزایــش مقادیــر دادههــا ،ابعــاد اندازهگیریهــا
و روشهــای تحلیلــی کــه پیچیدهتــر شــدهاند ،مراکــز بــا
نیازهایــی بــه ســرعت در حــال رشــد مواجــه هســتند .تعــداد
در حــال افزایــش برنامههــا ،چالشهایــی را بــرای ارزیابــی
دادههــای اندازهگیــری توســط ســاختارهای داده پیچیــده بــا
ابعــاد ،تنــوع و نوســانات بــاال و همچنیــن کیفیــت دادههــا
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بوجــود آورده اســت .روشهــای تعییــن عــدم قطعیتهــای
اندازهگیــری ،کــه بــه طــور گســترده در اندازهشناســی
پذیرفتــه شــدهاند ،در حــال حاضــر از نظــر ابعــاد و زمــان
محاســبه بــا محدودیتهایــی مواجههانــد .دیجیتالیســازی
و روشهــای اجرایــی اندازهگیــری مبتنــی بــر رایانــه ایــن
رونــد را تقویــت کــرده و منجــر بــه افزایــش مــداوم مقادیــر
دادههــا و فضاهــای پارامتــری در سیســتمهای اندازهگیــری
توزیعشــده ،شبیهســازیهای رایانــهای پیچیــده یــا
دادههــای پزشــکی چنــد پارامتــری (در تصویربــرداری،
تجزیــه و تحلیــل پروتئیــن و ژنتیــک و بیوشــیمی) میشــود.
ارتبــاط بیــن اندازهگیــری و ارزیابــی دادههــای اندازهگیــری
نزدیکتــر و نزدیکتــرشــده و منجــر بــه اهمیــت فزاینــده
روشهــای ریاضــی و آمــاری میشــود .روشهــای اجرایــی
تعیینشــده و پذیرفتهشــده موقعیتهایــی بــا مقادیــر
زیــاد داده (مثــ ً
ا بــا اســتفاده از شبیهســازی) و زمانهــای
محاســباتی طوالنــی (مثـ ً
ا بــه دلیــل نیــاز بــه مدلهــا) یــک
چالــش بــزرگ اســت .بنابرایــن ابزارهــای ریاضــی و آمــاری
مقیاسپذیــر بایــد توســعه داده شــوند تــا بــه عنــوان مکمــل
روشهــای اجرایــی تعییــن شــده عمــل کننــد تــا امــکان
انتقــال راحــت و روان بیــن مقادیــر کوچــک و بــزرگ دادههــا
فراهــم شــود.
یــک احتمــال در اینجــا کاهــش ابعــاد اندازهگیــری اســت ،که
در آن ســاختارهای موجــود در دادههــا در یــک روش هدفمند
مــورد اســتفاده قــرارگرفتــه و در حالــی که محتــوای اطالعات
حفــظ میشــود ،میــزان دادههــا را کاهــش میدهــد .در
ایــن زمینــه ،دانــش عمیــق اندازهگیــری بــه انــدازه توســعه
مشــترک روشهــای اندازهگیــری کارآمــد و روشهــای
ارزیابــی ضــروری اســت .ایــن امــر مســتلزم همــکاری
بیــن بخــش «مدلســازی ریاضــی و تحلیــل دادههــا» و
بخشهــای آزمایشــی در پروژههــای تحقیقاتــی مشــترک
اســت .در کاربردهــای متعــدد ،روشهــای اجرایــی جدیــد
اندازهگیــری بــه کمــک کامپیوتــر در بخــش «فوتومتــری
و رادیومتــری» منجــر بــه تولیــد مقادیــر قابلتوجهــی داده
شــدهاســت .بــه عنــوان مثــال ،در تشــخیص اندازهشــناختی
از یــک منبــع نــور ،اندازهگیــری آن تقریبــا  100 GBداده
تولیــد میکنــد .توســعه روشهــای اندازهگیــری اصلــی،

کــه عــاوه بــر آن ،اندازهگیریهــای برنامهریزیشــده بــه
لحــاظ طیفــی را قــادر میســازد ،بــرای آینــده نزدیــک انتظــار
م ـیرود کــه منجــر بــه افزایــش قابلتوجهــی در مقــدار داده
خواهنــد شــد .کشــورهای مختلــف نیــز مــی داننــد کــه نیــاز
روزافزونــی در ایــن زمینــه وجــود دارد.

«اندازهگیریهــا حجــم زیــادی از دادههــای چنــد بعــدی
را تولیــد میکننــد ،بــا ایــن حــال ،مشــخص نیســت
کــه چــه اطالعــات قابــل پردازشــی را مــی تــوان از آنهــا
اســتخراج کــرد .تشــدید تالشهــای پژوهشــی بــا توجــه به
تفســیر داده هــا و اســتفاده از دادههــا مفیــد خواهــد بــود»
در کاربردهایــی کــه کاهــش ابعــاد دادههــا بــا توجــه بــه
هــدف آنهــا معنــا نــدارد ،روشهــای کاربــردی و قابــل
اتکایــی بایــد بــرای انتقــال مقادیــر بــاالی دادههــا ایجــاد
شــود .مشــکل ،ذخیــره داده یــا ســرعت انتقــال داده
نیســت ،بلکــه یافتــن یــک الگــوی داده مناســب اســت .بــه
عنــوان مثــال ،در مراکــز اندازهشناســی ،اندازهگیریهــای
قابلردیــاب اســتانداردهای بازتابــش مطابــق بــا نیــاز تعــدادی
از توســعهدهندگان دســتگاه و آزمایشــگاههای کالیبراســیون
و آزمــون فراهــم میشــوند .در اینجــا ،یــک الگــوی داده
یکنواخــت اســتاندارد شــده بــرای اندازهگیریهــای تابــع
توزیــع بازتابــش دوجهتــی ســطوح ضــروری اســت .ایــن
الگــو بایــد قــادر بــه تصویرکــردن مناســب دادههــای بــا ابعــاد
بــاال و پیچیــده ، ،از جملــه عدمقطعیتهــای اندازهگیــری
و اطالعــات مربــوط بــه ســطح باشــد و اجــازه تحلیــل قابــل
اعتمــاد دادههــا را بدهــد .پــس ،بایــد یــک تفســیر کامپیوتری
بــدون اشــکال از دادههــا داشــته باشــیم .بــا توجــه بــه
زیرســاخت اندازهگیــری و تجربــه بخــش «تصویربــرداری
و نورســنجی مــوج» و نیــز همــکاری موفــق آن بــا بخــش
«مدلســازی ریاضــی و تحلیــل دادههــا» ،امــکان توســعه
الگــوی داده و روشهــای تحلیلــی بــرای ایــن منظــور وجــود
دارد .روشهــای داده کاوی و روشهــای دیگــر ارتبــاط ،بــه
طــور گســترده در حوزههایــی ماننــد آنالیــز زمــان واقعــی
در نســل چهــارم صنعــت اســتفاده میشــوند .درنتیجــه،
دادههــای حســگر بــه طــور مــداوم ارزیابــی و بــا هــم مقایســه
میشــوند .در اندازهشناســی یــک نمونــه از ایــن مــورد
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تحلیــل همبســتگی دادههــای ماژولهــای فوتوولتاییــک در
راســتای زنجیــره مقادیــر آنهاســت .بــا توســعه روشهــای
متناســب اندازهگیــری وبرقــراری قابلیتردیابــی ،میتــوان
روشهــای آنالیــز دادههایــی را ایجــاد کــرد کــه بــه عنــوان
مثــال میتواننــد در زمــان رخ دادن یــک اشــتباه واکنشــی
زودهنــگام انجــام داده و اجــازه دهنــد تــا ارتباطــی بیــن
ســلولهای خورشــیدی و واحــد تولیــد برقــرار شــود .از
آنجایــی کــه ایــن امــر بصــورت پیشفــرض نیازمنــد دانــش
عمیــق و پیشــرفتهایی از نظــر روشهــای اندازهگیــری
و همچنیــن ایجــاد روشهــای ریاضــی و آمــاری مناســب
اســت ،در اینجــا نیــز تحقیــق مشــترک توســط بخشهــای
«نورســنجی و رادیومتــری کاربــردی» و «مــدل ســازی
ریاضــی و تحلیــل داده» ضــروری اســت.
همچنیــن در بســیاری از حوزههــای اندازهشناســی نانــو
ماننــد مدلســازی کنتراســت ســیگنال بــا اســتفاده از
روشهــای مونــت کارلــو بــرای ارزیابــی اندازهگیریهــا
بــر روی نانــو ذرات در اســکن میکروســکوپ الکترونــی،
نمونههایــی از نتایــج اندازهگیــری بــا ابعــاد بــاال مشــاهده
میشــود .عــاوه بــر ایــن ،روشهــای تصویربــرداری کــه
مقادیــر زیــادی از دادههایــی کــه بایــد پــردازش شــوند،
تولیــد میکننــد ،بصــورت روزافــزون در اندازهشناســی
ابعــادی و ســطح نــوری بــکار میرونــد .تعییــن تاثیــرات
عدمقطعیــت در ایــن زمینههــا گاهــی تنهــا بــا اســتفاده
از محاســبات شبیهســازی ســنگین امکانپذیــر اســت .بــه
عنــوان یــک قاعــده ،بــرای تســهیل جابجایــی دادههــا ایــن
حوزههــا نیازمنــد کاهــش حجــم آنهــا اســت .رویکردهــای
روزافــزون مشــابهی نیــز در حــوزهای کــه در روشهــای
اندازهگیــری نــوری اعمــال میشــوند ،بــکار میرونــد.
ایــن امــر مســتلزم ایجــاد روشهایــی اســت کــه در هنــگاه
اســتفاده از کاهــش حجــم داده اجــازه اظهــار نظــر در مــورد
کیفیــت عدمقطعیــت اندازهگیــری را میدهنــد .در نتیجــه
روشهــای عمومــی کاهــش حجــم بایــد همــواره براســاس
کاربردهایشــان و میــزان پیچیدگــی روشهــای اندازهگیــری
توســعه داده شــوند .بــا انتخــاب نقــاط اندازهگیــری کافــی،
روشهــای اندازهگیــری اتخــاذ شــده میتواننــد منجــر بــه
کاهــش حجــم داده کافــی شــوند.
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در حــوزه تحقیقــات تعــداد روبــه رشــدی از مقــاالت در حــوزه
تحلیــل دادههــای بــا حجــم بــاال خــودکار بدلیــل گســترش
یادگیــری ماشــین و شــبکههای عصبــی مصنوعــی مشــاهده
میشــوند .در حــال حاضــر ،روشهــای توســعهیافته معمــوال
مبتنــی بــر تئــوری تثبیتشــده شــبکههای عصبــی
مصنوعــی هســتند ،امــا از تعــداد روبــه افزایــش از الیههــای
مخفــی بیــن ورودی و خروجــی اســتفاده میکننــد .ایــن
روشهــا عمومــا بــه عنــوان «یادگیــری عمیــق» شــناخته
میشــوند .بــه دلیــل افزایــش دسترســی بــه ســختافزارهای
تخصصــی ،نرمافزارهــای بــا منبــع آزاد و مقادیــر بســیار زیــاد
داده« ،روشهــای یادگیــری عمیــق» بســیار در حــال رشــد
هســتند .از دیــدگاه زیرســاخت کیفیــت  -و بــه خصــوص از
دیــدگاه اندازهشناســی -وجــه قابــل اعتمــاد بــودن بســیار بــا
اهمیــت هســتند .بــا ایــن وجــود ،تــا کنــون چنیــن روشهای
تجزیــه و تحلیــل دادههــا هنــوز از دیــدگاه اندازهشناســی
مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت .تحقیــق در مــورد قابــل
اعتمــاد بــودن و تحلیــل دادههــا و ایجــاد روشهایــی بــرای
ارزیابــی کمــی کیفیــت نتایــج موضوعاتــی هســتند کــه در
حــال حاضــر حتــی خــارج از اندازهشناســی در مــورد آنهــا
تحقیــق میشــود.با ایــن حــال ،بــه عنــوان یــک قاعــده کلــی،
توســعه روشهــا بــرای تعییــن عــدم قطعیتهــا و اظهــار نظــر
در مــورد کیفیــت در «یادگیــری عمیــق» هنــوز در مراحــل
ابتدایــی اســت .در حوزههــای بحرانــی مشــکل دیگــری تحــت
عنــوان قــرار داشــتن در معــرض دســتکاری نتایــج یادگیــری
ماشــین از طریــق مخــدوش کــردن دادههــای ورودی وجــود
دارد .ایــن حــوزه تحقیقــی «یادگیــری تخاصمــی » 6نــام
داشــته و در آینــده بــرای اندازهشناســی حائــز اهمیــت
خواهــد بــود.
 eاندازهشناسی سیستمهای ارتباطی برای
دیجیتالیسازی
در دســترس بــودن کانالهــای ارتباطــی قابــل اعتمــاد،
کارآمــد و انعطافپذیــر .بــه ویــژه ،گســترش فنــاوری 5G
کــه هــم اکنــون در حــال پیشــرفت اســت یــک پیشنیــاز
بــرای دیجیتالیشــدن اســت .درحــال حاضــر ،اصطــاح
6 - adversarial learning

«فنــاوری  »5Gمعمــوالً بــه فناوریهــای ارتباطــی فرکانــس
رادیویــی در گســتره فرکانــس مگاهرتــز بــاال یــا در فرکانــس
گیگاهرتــز اشــاره میکنــد .در حــال حاضــر هیــچ اســتاندارد
نهایــی در زمینــه  5Gوجــود نداشــته و هنــوز الزامــات
مشــخصی تعییــن نشــده اســت .امــا در بعضــی از کشــورها
الزامــات اســتاندارد  5Gرا بــه شــرح زیــر تعریــف میکننــد:
 در دســترس بــودن نرخهــای بســیار بــاالی داده (از 100مگابیــت بــر ثانیــه تــا  1گیگابیــت بــر ثانیــه) ،حتــی بــرای
گروههــای بزرگــی از کاربــران همزمــان؛
• چند صد هزار ارتباط بیسیم همزمان؛
• بهرهبــرداری بســیار کارآمدتــر از گســتره در مقایســه بــا
.4G
« 5Gدر یــک محیــط بســیار ناهمگــن کــه بوســیله وجــود
انــواع بســیاری از فناوریهــای دردســترس ،شــبکههای
چنــد الیــه ،انــواع مختلــف وســیلهها ،انــواع مختلفــی از
فعــل و انفعــاالت کاربــر وغیــره مشــخص میشــود ،عمــل
میکنــد »
بــه عنــوان یــک قانــون ،در ارتباطــات  5Gو مدوالســیون
دیجیتــال ،اندازهدههــای فرکانــس بــاال بســیار پیچیــده،
غیرخطــی ،تصادفــی و بــا ابعــاد بــاال اســت .بطــور مثــال
مدولهســازی تربیعــی دامنــه ( )7QAMبــا تعــداد زیــادی از
صــور فلکــی ( )64-4096نقــش تقویت شــدهای در مهندســی
ارتباطــات فرکانــس بــاال دارد .فنــون ارســال و دریافــت مــورد
نیــاز بایــد بــا درســتی باالیــی بــا هــدف بــه حداقــل رســاندن
خطاهــای انتقــال مشــخص شــوند .اســتفاده موثــر از طیــف
الکترومغناطیســی از نظــر گســتره ،ظرفیــت کانــال و چگالــی
کانــال بــه مشــخصههای غیرخطــی و تصادفــی در گســتره
طیفــی (محتــوای هماهنــگ ،بــازه ســیگنال بــه نوفــه ،بــه
درجــه مدوالســیون غیرفعــال ،نوفــه فــاز نوسانســاز ،و غیــره)
نیــاز دارد .اندازهگیــری قابلردیــاب ایــن اندازهدههــای
غیرخطــی و تصادفــی ،پیششــرط کالیبراســیون دســتگاه
اندازهگیــری فرکانــس بــاال و توســعه/راهاندازی سیســتمهای
ارتباطــی دیجیتــال هســتند.
قابابلیتردیابــی تــا بــه امــروز ،تقریبــاً فقــط بــرای
اندازهدههــای پایــه (ســیگنالهای مــوج پیوســته

مدولهنشــده ،مشخصســازی خطــی) در دســترس بــوده
اســت ،اگرچــه وســیلههای تجــاری بــرای مشــخصههای
غیرخطــی نیــز در کشــورهای پیشــرفته توســعه یافتــه اســت.
گنجانــدن چنیــن دســتگاههای اندازهگیــری در سلســله
مراتــب کالیبراســیون مزیــت رقابتــی قابــل توجهــی را بــرای
شــرکت هــای مربوطــه فراهــم میکنــد .نیــاز بــه افزایــش
دامنــه تاییــد صالحیــت آزمایشــگاههای تاییــد صالحیــت
شــده بــه اندازهگیریهــای غیرخطــی و تصادفــی بــه دلیــل
دیجیتالــی شــدن در حــال افزایــش اســت .بــا ایــن حــال،
بــا توجــه بــه سلســله مراتــب کالیبراســیون ،پیششــرط
ایــن امــر ،قابلیتردیابــی چنیــن اندازهدههایــی در مراکــز
اندازهشناســی اســت.
8
عــاوه بــر ایــن ،آرایههــای آنتــن بــا فنــاوری MIMO
(ورودی چندگانــه خروجــی چندگانــه) تــا گســتره مــوج
میلیمتــری ،نقــش مهمــی در فنــون اندازهگیــری آنتــن بــه
دلیــل شــبکههای  5Gایفــا میکننــد .اطمینــان از قابــل
اعتمــاد بــودن چنیــن سیســتمهایی نیازمنــد فنــون انتشــار و
دریافــت مــورد اســتفاده بــرای مشــخصههای اندازهشــناختی
بــوده و دســتگاههای اندازهگیــری مــورد اســتفاده بــرای
مشخصهســازی بــه طــور قابلردیــاب کالیبــره شــوند .بطــور
مثــال ،بررســی اجــرای فنــی تمرکــز ســیگنال کانالهــای
متغیــر بــا زمــان در متنوعتریــن فرکانسهــا و شــرایط
انتشــار ضــروری اســت.
توســعه بــه ســمت سیســتمهای هوشــمند خود-پیکربنــدی
بــا الزامــات زیــادی کــه بــر روی قابلیــت همــکاری در
پروتکلهــای ارتباطــی بســیار پیچیــده قــرار میگیرنــد،
منجــر بــه نیــاز بــه قابلیتردیابــی پارامترهــای ســیگنال
ماننــد ســطح مدوالســیون و انحــراف مدوالســیون ،بزرگــی
بــردار خطــا ( )EVMو نرخهــای خطــا میشــود .بــه منظــور
توســعه تجهیــزات اندازهگیــری و سیســتمهای آنتــن ،الزم
اســت کــه زمــان اجــرا ،تلفــات انتقــال کانــال و رانــش پالــس
هــر کانــال را دقیقــاً بدانیــم .در دســترس بــودن خدمــات
اندازهشــناختی مربوطــه در کشــورها نشــاندهنده یــک
مزیــت رقابتــی در بــازاری اســت کــه در حــال حاضــر هنــوز
تحــت تســلط چنــد کشــور محــدود اســت .اندازهگیریهــای

7 - quadrature amplitude modulation

8 - multiple input multiple output
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 EVMبــا اســتفاده از اسیلوســکوپهای زمان واقعــی دیجیتال،
کالیبراســیون تحلیلگرهــای ســیگنال بــرداری ،اندازهگیــری
مشــخصههای مدوالســیون نــوری تبدیلشــده الکتریکــی
و اولیــن فعالیتهــا بــر روی خصوصیــات «آنتنهــای
هوشــمند» انجــام میشــود.
مؤسســات اندازهشناســی کشــورهای پیشــرفته مدتهاســت
کــه تــاش بســیاری در ایــن زمینه بخصــوص در «آزمایشــگاه
فنــاوری ارتباطــات» و نیــز در برنامه تحقیقاتــی «mmWave،
 » 5Gانجــام میدهنــد .ایــن فعالیتهــا حداقــل  20ســال
طــول خواهــد کشــید .ایــن مراکــز بــه طــور گســترده در
حــال توســعه فعالیتهــای تحقیقاتــی خــود در ایــن زمینــه
بــوده بــه تازگــی مرکــز تحقیقــات مشــترک «آزمایشــگاههای
اندازهگیــری و مدلســازی مایکروویــو غیرخطــی » را
تاســیس کردهانــد.
 eاندازهشناسی برای شبیهسازیها و دستگاههای
اندازهگیری مجازی
در چندیــن حــوزه کاربــردی اندازهشناســی ،شبیهســازیها
و آزمایشهــای مجــازی مدتــی اســت کــه ایجــاد شــدهاند.
بطــور مثــال در اندازهشناســی مختصــات ،تعییــن عــدم
قطعیــت اندازهگیــری مبتنــی بــر شبیهســازی بــرای مــوارد
اندازهگیــری خوش-تعریــف توســط  ISO 4-15530پوشــش
داده شــده اســت .بطــور مثــال در مرکــز اندازهشناســی آلمــان
بــرای «ماشــین اندازهگیــری مختصــات مجــازی (،»)VCMM
یــک برنامــه نرمافــزاری ارزیابــی بــرای دســتگاههای
اندازهگیــری مختصــات و یــک روش مرجــع توســعه داده
شــده و شــرکتهای بــزرگ تولیــدی ماننــد  Zeissو
 Hexagonآن را در دســتگاه اندازهگیــری مختصــات خــود
پیادهســازی کردهانــد .همچنیــن بــه آزمایشــگاههای
کالیبراســیون تاییدصالحیــت شــده آن کشــور منتقــل شــده
اســت .دادههــای اندازگیــری بــه طــور خــودکار ارزیابــی
میشــوند و عدمقطعیتهــای اندازهگیــری نیــز تعییــن
میشــوند .مراکــز اندازهشناســی ،مســتقل از تولیدکننــدگان
و بــه عنــوان یــک مؤسســه قابــل اعتمــاد در کشــورها هنــگام
توســعه نرمافــزار ارزیابــی مبتنــی بــر شبیهســازی بــرای
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تعییــن عدمقطعیــت انــدازه گیــری ،میتوانــد بــر شــرایط
ایــدهآل بــرای توســعه بیشــتر امکانــات برنامــه تکیــه
کنــد .هــدف نهایــی ،انتقــال روش مــورد اســتفاده بــرای
 VCCMبــه تمــام ردههــای مربوطــه دســتگاه اندازهگیــری
مرتبــط بــا تولیــد اســت تــا اظهــارات معتبــری در رابطــه بــا
عدمقطعیتهــای اندازهگیــری بهدســتآمده بــا دســتگاه
اندازهگیــری و حســگرهای مــورد اســتفاده در صنعــت تولیــد
مطابــق بــا «نســل چهــارم صنعــت» ارائــه شــود .در ایــن
زمینــه نیــز ،همــکاری اســتراتژیک بیــن دپارتمــان « انــدازه
گیــری مختصــات» و بخــش «مــدل ســازی ریاضــی و تجزیــه
و تحلیــل دادههــا» بــه منظــور پیشــبرد توســعه روشهــای
عمومــی بــرای ارزیابــی مبتنــی بــر شبیهســازی دادههــای
اندازهگیــری در نظــر گرفتــه میشــود.
در حــوزه روشهــای اجرایــی اندازهگیــری اپتیکــی ،مراکــز
اندازهشناســی پیششــرطهایی بــرای توســعه ابــزار
شبیهســازی اپتیکــی از وســیلههای اندازهگیــری دارنــد .ایــن
پیششــرطها موقعیــت رهبــری ایــن مراکــز را در کشــورها
در فنآوریهــای اپتیکــی و وســیلههای شبیهســازی کــه در
پروژههــای بســیاری اســتفاده میشــوند ،نشــان میدهــد.
راهانــدازی مــاژوالر و دردســترس بــودن منابــع نرمافــزاری
امــکان اســتفاده گســترده از وســایل بــرای آزمایشهــای
مجــازی را فراهــم میکنــد .روشهــای اجرایــی اندازهگیــری
مشــخص بایــد برمبنــای شبیهســازی درســت فیزیکــی
دســتهبندی شــود« .اینترفرومتــر موجــی» از شبیهســازی
مســیر پرتــو بــرای تعییــن انحــراف جســم تحــت آزمــون از
یــک الگــوی طراحــی دیجیتالــی اســتفاده میکنــد .بدیــن
وســیله ،نتیجــه اندازهگیــری مجــازی بهدســتآمده بــا
اســتفاده از شبیهســازی بــا نتیجــه واقعــی مقایســه میشــود
تــا ســاختار ســطح واقعــی جســم مــورد آزمــون از ایــن
انحرافــات بــه دســت آیــد .یکــی از بزرگتریــن چالشهــای
چنیــن آزمایشهایــی اطمینــان از قابلیتردیابــی بــه
یکاهــای  SIاســت .بــا توجــه بــه پیچیدگــی تنظیمــات
فیزیکــی و روشهــای اجرایــی شبیهســازی مــورد اســتفاده،
نیــاز قابــل توجهــی بــه تحقیــق در ایــن زمینــه وجــود دارد.
الگوریتــم هــا همچنیــن بــه طــور فزاینــدهای بــرای بــه
دســت آوردن و بهرهبــرداری از دادههــای بدســت آمــده

از اتصــال یکپارچــه سیســتمهای اندازهگیــری خــودکار
کنتــرل و پایــش کیفیــت محصــول ،بــه عنــوان مثــال در
یکپارچهســازی روشهــای ســاخت محصــول بــا هــدف
افزایــش کارایــی و حفــظ رقابتپذیــری  ،اســتفاده میشــوند.
ایــن منجــر بــه وظایــف جدیــدی بــرای قابلیتردیابــی و
تأثیــرات عدمقطعیــت سیســتمهای اندازهگیــری متصــل
یکپارچــه ،از جملــه مــوارد دیگــر بــا توســعه اســتانداردهایی
بــرای اســتفاده در اندازهگیــری و کنتــرل برنامهگــرا
میشــود .بهویــژه روشهــای اجرایــی تولیــد بهطــور
فزاینــدهای بهعنــوان مکمــل روشهــای تثبیتشــده در
محیــط صنعتــی  -بــرای مثــال بــه منظــور افزایــش کارایــی،
اســتفاده میشــوند .بــا توجــه بــه مشــخصههای ســاخت
الیهماننــد ،چنیــن روشهــای اجرایــی آزادی عمــل خوبــی
را بــرای آزادی بیشــتر در طراحــی و بهینهســازی بــر اســاس
معیارهــای مختلــف ارائــه میدهنــد .درخواســت روزافــزون
بــرای سیســتمهای اندازهگیــری هوشــمند کــه  -در صــورت
تجهیــز بــه نرمافــزار الزم  -نتایــج را بهطــور خــودکار و تــا
حــدی مســتقل تولیــد میکننــد و میتواننــد بــا حســگرهای
دیگــر تعامــل داشــته باشــند .نیــاز بــه درســتی و قابلیــت
اطمینــان نتایــج اندازهگیــری منجــر بــه افزایــش تعــداد
دســتگاههای اندازهگیــری میشــود کــه بایــد بــا رابطهــای
دیجیتــال و نرمافــزار ارزیابــی یکپارچــه کالیبــره شــوند(به
عنــوان مثــال در کاربردهــای آکوســتیک و دینامیــک).
تجهیــزات اندازهگیــری و روشهــای اجرایــی اندازهگیــری
موجــود در مؤسســات اندازهشناســی تــا بــه امــروز ،معمــوالً
ش دســتگاههای اندازهگیــری کــه مقــدار
بــرای آزمایــ 
مشخصشــده قبـ ً
ا در آنهــا پــردازش شــده ،مجهــز نیســتند.
ایــن مراکــز را بــا چالــش هــای جدیــدی مواجــه می کنــد ،به
ویــژه زمانــی کــه نــه الگوریتــم هــای ارزیابــی ،و نــه دادههــای
خــام آنالــوگ را نمیتــوان مســتقیما بازیابــی کــرد .در اینجــا،
هــم قابلیتهــای اندازهگیــری جدیــد و هــم رویکردهــای
جدیــد ارزیابــی انطبــاق ضــروری میشــوند.
 eزیرساخت فنآورانه
مجموعههــای جدیــدی از وظایــف بــرای مؤسســات
اندازهشناســی بــرای پیشفــرض عمــده تغییــر در زیرســاخت

فنــاوری اطالعــات شناســایی شــده اســت .بــه عنــوان مثــال،
ایجــاد برنامهریــزی شــده «ابــر اندازهشناســی» نیازمنــد
سیســتمهای ســرور موثــر بــا امنیــت بــاال فنــاوری اطالعــات
و نگهــداری مســتمر بــه منظــور حفــظ اطمینــان موجــود در
مراکــز اندازهشناســی بــه عنــوان «هســته قابــل اعتمــاد»
اســت .همچنیــن بــرای مفهــوم گواهینامــه دیجیتــال
کالیبراســیون و رابطهــای دیجیتالــی دادههــای مرجــع در
ایــن مراکــز صــادق اســت.
بــه منظــور راه انــدازی یــک سیســتم بایگانــی الکترونیکــی
اســناد ،مطابــق بــا تحــول دیجیتــال ،مراکــز اندازهشناســی در
حــال حاضــر آمــاده معرفــی یــک سیســتم فایــل الکترونیکــی
هســتند .مدیریــت اســناد برنامهریــزی شــده یــک مدیریــت
مرکــزی و مبتنــی بــر ســرور اســناد داخلــی در دســترس کــه
شــامل کار مشــترک ،امضــای دیجیتــال ،کنتــرل دسترســی و
روشهــای بایگانــی میشــود را فراهــم میکنــد .بــرای ایــن
منظــور ،گــردش کار بــرای کلیــه فرآیندهــای تجــاری مبتنــی
بــر اســناد داخلــی توســط یــک کارگــروه ســازمانی بیــن
رشــته ای بــا سیســتم فایلینــگ تطبیــق داده شــده اســت..
مفاهیــم برنامهریــزی شــده گواهــی کالیبراســیون دیجیتــال
و رابطهــای دیجیتــال مشــتری بایــد بــرای ســاختار فرآینــد
مــورد نیــاز بــرای اطمینــان از ســازگاری سیســتمها در نظــر
گرفتــه شــود.
تحلیــل مقادیــر زیــادی از دادههــا و پرداختــن بــه مســائل
ریاضــی و آمــاری بــا ابعــاد بــاال نیازمند یــک ســرویس فناوری
اطالعــات کافــی بــرای فرآیندهــای محاســباتی فشــرده اســت.
در ایــن زمینــه ،الزم اســت بتوانیــم راهحلهــای محاســباتی
بــا کارایــی بــاال ( )HPCموجــود در بخشهــای محاســبات
مــوازی ،فضــای ذخیرهســازی مقیاسپذیــر بــا دسترســی
بــاال و خدمــات فنــاوری اطالعــات ویــژه ارائــه کنیــم .اگــر
ایــن فناوریهــا بــه طــور پایــدار توســعه یابنــد ،ایــن امــر
میتوانــد بــرای خدمــات تخصصــی بــا توســعه طرحهــای
ارزشگــذاری داخلــی محقــق شــود .در حــال حاضــر در
کشــورهای پیشــرفته گســتره داخلــی از خدمــات فنــاوری
اطالعــات بــرای ذخیــره ســازی مبتنــی بــر ابــر و بایگانــی
داده هــای تحقیقاتــی در دســترس عمــوم وجــود دارد .ایــن
خدمــات بــر اســاس یــک طــرح ارزشگــذاری داخلی اســت .با
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ایــن حــال ،تجربــه نشــان داده اســت کــه پیشنیــاز اســتفاده
از ایــن خدمــات ،دسترســی آســان و داشــتن نســبت خــوب
هزینه/فایــده اســت .ایــن را مــی تــوان بــه عنــوان مثــال بــا
ایجــاد قابلیتهایــی در توســعه نــرم افــزار بــه منظــور متمرکز
کــردن کار انجــام شــده بــرای توســعه رابطهــا بــه دادههــا،
پایگاههــای داده و محاســبات مــوازی ،و استانداردســازی
کتابخانههــای نــرم افــزار بــرای کارهــای مقطعــی علمــی
محقــق کــرد .عــاوه بــر عملکــرد سیســتمهای محاســباتی و
ظرفیــت ذخیرهســازی آنهــا ،یــک مفهــوم مدیریــت دادههــای
تحقیقاتــی پایــدار و یکنواخــت بــه عنــوان «شــرط تحقیقــات
عالــی» در نظــر گرفتــه میشــود .اولیــن الزامــات شناســایی
شــده ایــن اســت کــه خدمــات متمرکــز فنــاوری اطالعــات
بایــد در دســترس باشــد تــا از امنیــت دادههــای تحقیقاتــی
در بلندمــدت اطمینــان حاصــل شــود .عــاوه بــر ایــن بایــد
دسترســی انعطافپذیــر (بــرای افــراد یــا گروهــی از افــراد)
بــه دادههــا اعطــا شــود و رابطهایــی بــرای دسترســی
خارجــی بــه دادههــای مناســب فعــال شــوند.

یکــی از اهــداف چنیــن طرحهایــی ،مستندســازی دادههــا و
قابلیــت یافتــن آنهاســت .یکــی از پیــش نیازهــای ضــروری
بــرای ایــن امــر ،داشــتن ســاختارهای ابــرداده هماهنــگ
و اســتانداردهای داده اســت .در ســطح ملــی تعریــف یــک
الگــوی یکپارچــه بــرای دادههــای اداری عمومــی ،اولیــن گام
در ایــن مســیر میباشــد .توســعه روشهــای اجرایــی خــودکار
بــه منظــور تولیــد «ابــرداده غنــی» -بــه عنــوان مثــال بــر
مبنــای فرآیندهــای خوشتعریــف تولیــد داده -تــا حــدی
امکانپذیــر اســت .بــا اینحــال ایــن امــر معمــوال وظیف ـهای
ادامــه دار برای«کارکنــان بــا صالحیــت بــاال کــه دارای
مهارتهــای فنــی و فنــاوری اطالعــات هســتند» میشــود
تــا کاربردپذیــری مجموعــه دادههــای موجــود در یــک
حافظــه را تضمیــن کننــد .ایــن معیارهــا تنهــا از طریــق
ذخیــره دادههــای ســاماندهی نشــده توســط محققــان ،کــه
پاییــن آمــدن پتانســیل تولیــد ارزش در چرخــه حیــات داده
را در پــی دارد ،بــرآورده نمیشــود.

« در بســتر افزایــش داده در علــم ،پــردازش دادههــا -
بــه عنــوان پیــش نیــاز بــرای اســتفاده مجــدد بعــدی از
دادههــا  -بــه ســرعت اهمیــت پیــدا میکنــد».
منبع
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 iاهمیت و پیامدهای تحول دیجیتال در
اندازهشناسی
 eچکیده
پیشــرفتهای فنــاوری و نوآوریهــای اخیــر در توســعه
حســگرها ،اینترنــت اشــیا ( )IoTو فناوریهــای اطالعــات
و ارتباطــات ( )ICTبــرای رشــد فراگیــر صنعــت ،توســعه
زیرســاخت ملــی دیجیتــال کیفیت و رشــد اقتصادی کشــورها
مفیــد بــوده اســت .تحــول دیجیتــال در اندازهشناســی،
فناوریهــای اندازهگیــری کوانتومــی و زیرســاخت اطالعــات
اندازهگیــری بایــد بــرای مأموریتهــای انقــاب صنعتــی
چهــارم ،شــهرهای هوشــمند ،کشــورها و دولتهــای
دیجیتــال بســیار مهــم باشــد .مقالــه حاضــر پارادایمهــای
ابــر اندازهشناســی را در چشــماندازهایی بــرای ایجــاد
زیرســاخت ملــی دیجیتــال کیفیــت ارایــه میکنــد و بدیــن
ترتیــب ســه رکــن اصلــی اندازهشناســی ،تاییدصالحیــت و
استانداردســازی را تقویــت میکنــد .ایــن مطالعــه تجزیــه و
تحلیــل  SWOTانجــام شــده بــر روی تحــول دیجیتــال در
اندازهشناســی بــرای توســعه و ایجــاد یــک ابــر اندازهشناســی
و زیرســاخت ملــی دیجیتــال کیفیــت در کشــور هنــد طــی
چنــد ســال آینــده را توصیــف میکنــد.
 1مقدمه
انقــاب صنعتــی چهــارم و توســعه حســگرهای هوشــمند
انقالبــی در تحــول دیجیتــال زیرســاختها و فرآینــد تولیــد
بــرای افزایــش کیفیــت و بهــرهوری محصــول را ایجــاد کــرده
اســت .حســگرها و ابــزار دقیــق ،نیــروی محرکــه نــوآوری
هســتند کــه منجــر بــه کارخانههــا ،تولیــد ،جابجایــی ،خانــه و
شــهر هوشــمند میشــوند .اهمیــت حســگرها ،روششناســی
اندازهگیــری و اینترنــت اشــیاء نقــش حیاتــی در تکامــل
انقــاب صنعتــی چهــارم بــرای ایجــاد پیونــد بیــن دنیــای
مجــازی و فیزیکــی ایفــا کــرده اســت .اجــرای موفقیتآمیــز
تحــول دیجیتــال مســتلزم اســتفاده همزمــان از فناوریهایــی
ماننــد ســامانههای تعبیــه شــده ،اینترنــت اشــیا ،رایانــش ابری
و ذخیرهســازی و امنیــت دادههــا اســت .ابــر اندازهشناســی

اروپایــی پیشبینیشــده بــرای فرآینــد ارزیابــی انطبــاق
و نظــارت بــر بــازار ،نقشــی کلیــدی در تقویــت مفهــوم
بــازار واحــد دیجیتــال از دیــدگاه اروپــا ایفــا خواهــد کــرد.
بنابرایــن ،تحــول دیجیتــال در خدمــات اندازهشــناختی بــرای
دســتیابی بــه اســتقرار زیرســاخت دیجیتــال کیفیــت جهــت
تقویــت رشــد صنعتــی ،ارزیابــی انطبــاق ،استانداردســازی
محصــول ،نــوآوری و نظــارت بــر بــازار بســیار ضــروری اســت.
دیجیتالــی شــدن بــر زیرســاخت کیفیــت (اندازهشناســی،
استانداردســازی و تاییدصالحیــت) و پشــتیبانی از مفهــوم
بــازار واحــد دیجیتــال تأثیــر میگــذارد .فنآوریهــای
اندازهگیــری کوانتومــی بایــد اندازهگیریهــای دقیــق را
کــه بــه سیســتم بینالمللــی یکاهــا ( )SIبــرای کاربردهــای
مختلــف ارجــاع میدهــد ،تســهیل کنــد .برنامــه مرکــز
اندازهشناســی آمریــکا ()NISTبــر روی تراشــه  NOACبهتریــن
مثــال گویــا از اندازهگیــری دقیــق از طریــق حســگرهای قابــل
ردیــاب کوانتومــی ارائــه میکنــد .اقتصــاد مبتنــی بــر داده
بایــد تحقیــق و نــوآوری در فناوریهــای مبتنــی بــر داده
را کــه منجــر بــه فرصتهــای تجــاری بیشــتر و افزایــش در
دســترس بــودن دانــش و ســرمایه در سراســر اروپــا میشــود
را تهییــج کنــد .جــدول  1تحلیــل  SWOTتحــول دیجیتــال
را در چشــمانداز هنــد نشــان میدهــد .مقالــه حاضــر بــر
اهمیــت و پیامدهــای تحــول دیجیتــال در اندازهشناســی در
هنــد متمرکــز اســت .بدیهــی اســت کــه تحــول دیجیتــال
در زیرســاخت اندازهشــناختی و فنــاوری بــه همــراه ایجــاد
نیــروی انســانی ماهــر و متخصــص در زمینههــای فنــی
و فنــاوری اطالعــات در ســالهای آینــده بــرای ایجــاد
زیرســاخت اطالعــات اندازهگیــری ضــروری و همچنیــن
بــرای نســل چهــارم صنعــت و شــهرهای هوشــمند نقــش
محــوری دارد.
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جدول  -1تحلیل  SWOTتحول دیجیتال در اندازهشناسی
نقاط قوت
• برآورده کردن رقابت
جهانی برای خدمات علمی
و فنی و برای نسل چهارم
صنعت
• سنگ بنای توسعه اقتصاد و
جامعه در عصر دیجیتال
• باز شدن انعطافپذیریهای
جدید با افزایش سرعت
تبادل داده
• تقویت ارکان اصلی اندازه
شناسی ،استانداردسازی،
تایید صالحیت ،نظارت بر
بازار و ارزیابی انطباق
• برقراری ارتباط بین دنیای
مجازی و فیزیکی
• کمک به توسعه کارخانه
ها ،صنایع ،تجهیزها و
شهرهای هوشمند .به عنوان
مثال ،استراتژی اتحادیه اروپا
در مورد بازار دیجیتال از
طریق ابر اندازهشناسی
• کاهش نیروی انسانی،
زمان ،انرژی و هزینه
• ایجاد نوآوری ها و چالش
های جدید در دانشگاه و
فرصت های شغلی جدید
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نقاط ضعف

فرصتها

تهدیدها

• فنآوری های معنایی برای
• توسعه کانال ارتباطی با
• مفهوم ابر اندازهشناسی
تجزیه و تحلیل سیستمهای
عملکرد باال ()5G
نیازمند سیستمهای سرور
پیچیده ،ایجاد پیوند بین
 هماهنگسازی ارزیابیکارآمد با امنیت باال و
دنیای مجازی و فیزیکی
انطباق و نظارت بر بازار
نگهداری مداوم است
ضروری است.
• پایش شرایط و سیستم
• نیروی انسانی مجرب با
• به مجموعهای از طبقه
تصمیمگیری خودآموز،
مهارتهای فنی و فناوری
شناسایی خودکار ،تشخیص بندیها ،دستورالعملهای
اطالعات
و تصحیح عیوب و خطاها در های خدمات و سیستم
• فناوریهای اندازهگیری
امنیتی برای ارتباط و به
سیستم و نظارت آنالین
کوانتومی پرهزینه و بزرگ
هستند و زیرساخت مورد نیاز • نوآوری در استانداردسازی اشتراکگذاری اطالعات
اندازهگیری نیاز دارد.
محصوالت ،فرآیندها و
است
• سیستم هوشمند خود
طبقهبندی سازمانی
• نیاز زیرساختی باال برای
پیکربندی در ارتباط با
توسعه ابرداده قابل خواندن • تقویت همکاری بین
کشورهای مختلف و توسعه مجموعه دستورالعملهای
توسط ماشین و شبکه
ارتباطی و الزامات قابلیت-
پیشرفته زیرساختهای
ارتباطی 5G
ردیابی اندازه شناختی
اندازهشناختی
• تحقیقات بین رشتهای
• وابستگی بیشتر به روش
• هماهنگسازی
شامل مدلسازی ریاضی و
استانداردهای اندازهشناسی های مدلسازی ریاضی و
تجزیه و تحلیل دادههای
استخراج دادهها
قانونی ،ارزیابی انطباق
آماری مورد نیاز است.
• افزایش پارادایم در ابعاد،
استانداردهای محصول و
• چالشها در ارتباطات
دیجیتال ،تعمیر ،تشخیص و خدمات مستند و نظارت بر ذخیره سازی بدون وقفه داده
و خدمات ابری
کالیبراسیون از راه دور است بازار
• یافتن راههای نوآورانه برای • ممکن است بین نوآوری
فناورانه و چارچوب قانونی
کاهش نیاز به مصنوعات
فیزیکی در اندازهگیریهای بحث وجود داشته باشد
قابلردیاب تا آنجا که ممکن
است.

 2تحول دیجیتال در اندازهشناسی
هــر کشــور دارای یــک سیســتم اندازهگیــری ملــی ()NMS
متشــکل از شــبکهای از آزمایشــگاهها ،امکانات کالیبراســیون و
اســتانداردها و نهادهــای تاییدصالحیــت و استانداردســازی بــه
عنــوان بخشــی از زیرســاخت ملــی کیفیــت اســت .سیســتم
اندازهگیــری ملــی را میتــوان بــه عنــوان زیرســاخت فنــی و
ســازمانی کــه تضمیــن کننــده ســازگاری جهانــی شــناخته
شــده بــرای اندازهگیریهــای قابلردیــاب بــه یکاهــای SI
اســت ،توصیــف کــرد .موسســه ملــی اندازهشناســی هنــد
متولــی اســتانداردهای اندازهگیــری ملــی در هنــد اســت.
دپارتمــان اندازهشناســی قانونــی قوانیــن و مقــررات را تدویــن
میکنــد و اندازهشناســی را بــرای تجــارت و بازرگانــی
اجــرا میکنــد ،دفتــر اســتانداردهای هنــد ( )BISمعمــوالً
بــا اســتانداردهای اســنادی محصــوالت و خدمــات ســر و
کار دارد ،در حالــی کــه نهــاد تاییدصالحیــت ،هیئــت ملــی
تأییــد صالحیــت آزمایشــگاههای آزمــون و کالیبراســیون

( )NABLبــه عنــوان بخشــی از شــورای کیفیــت هنــد
( )QCIگواهینامــه هــای تاییدصالحیــت را بــه آزمایشــگاه
هــای آزمــون و کالیبراســیون در کشــور اعطــا میکنــد .بــه
طــور کلــی ،اندازهشناســی بســته بــه حوزههــای مختلــف
بــه ســه بخــش اندازهشناســی علمــی یــا بنیــادی ،انــدازه
شناســی کاربــردی ،فنــی یــا صنعتــی و اندازهشناســی
قانونــی طبقهبنــدی میشــود .اندازهشناســی علمــی بــه
ایجــاد یکاهــای اندازهگیــری ،توســعه روشهــای جدیــد
اندازهگیــری ،تحقــق اســتانداردهای اندازهگیــری و انتقــال
قابلیتردیابــی از ایــن اســتانداردها بــه کاربــران جامعــه
میپــردازد .اندازهشناســی علمــی ماننــد بازتعریــف یکاهــای
 SIبــر حســب ثابتهــای فیزیکــی نقــش مهمــی در تحقیقــات
و نــوآوری ایفــا میکنــد .اندازهشناســی کاربــردی ،فنــی
یــا صنعتــی بــه کاربــرد اندازهگیــری در تولیــد و ســایر
فرآیندهــا و اســتفاده از آنهــا در جامعــه ،حصــول اطمینــان
از مناســب بــودن ابــزار اندازهگیــری ،کالیبراســیون و کنتــرل

دیجیتالی شدن زیرساخت فناورانه
 زیرساخت ملی دیجیتال کیفیت قابلیتردیابی اندازهشناختی در اینترنت اشیاء سامانههای فیزیکی-مجازی ،محاسبات ابر،دوقلوهای دیجیتالی ،هوش مصنوعی و یادگیری
ماشینی
 شبکه حسگر دیجیتالی گردش دادهها ،ذخیرهسازی ،امنیت و قابل اعتمادبودن
 -انتشار دانش و نیروی کار ماهر

تحول دیجیتال خدمات اندازه شناختی
 نمایندگی دیجیتال کمیتهای فیزیکی و یکاهایاندازهگیری
 نمایندگی دیجیتال قابلیتردیابی اندازهشناختی نمایندگی دیجیتال خطا و عدمقطعیت اندازه-گیری
 گواهینامههای دیجیتال -دیجیتالی شدن اندازهشناسی قانونی

زیرساخت اطالعات اندازهگیری
 ویژگیهای دستگاه و جزئیات حسگر هوشمند ،همجوشی حسگر بیانیههای تاییدصالحیت گواهینامههای آزمون و کالیبراسیون دیجیتال -احراز هویت ،مجوز و ابطال مدارک

ابر اندازهشناسی
 داده بر مبنای زیرساخت اندازهشناختی یکپارچهسازی اینترنت اشیاء ،سامانههایفیزیکی-مجازی و محاسبات ابر
 زیرساخت ملی دیجیتال کیفیت ارزیابی انطباق و استانداردسازی یکپارچهسازی ،هماهنگ کردن ،کنترل کیفیت درخدمات اندازهشناختی
 -اندازهشناسی قانونی و تاییدصالحیت

شکل  -1ویژگیهای تحول دیجیتال در اندازهشناسی
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کیفیــت آنهــا مربــوط میشــود .اندازهشناســی قانونــی بــه
حفــظ یکنواختــی و درســتی اوزان و مقیاسهــا ،توزیــن و
دســتگاههای اندازهگیــری میپــردازد .بــرای رشــد صنعتــی
و اقتصــادی ،اساســاً اندازهگیریهــای قانونــی الزم اســت.
مطالعــه اخیــر بــرآورد کــرده اســت کــه چهــار تــا شــش
درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورهای اروپایــی ،کــه
معــادل  660تــا  990میلیــارد یــورو در ســال اســت ،عمدت ـاً
بــه دلیــل اندازهگیریهــای قانونــی مرتبــط بــه دســت
میآیــد .بنابرایــن ،تالشهــای هماهنــگ موسســه ملــی
اندازهشناســی ،انــدازه شناســی قانونــی ،دفتــر اســتانداردهای
هنــد ،و شــورای کیفیــت هنــد کــه اساســاً بــرای اســتقرار
زیرســاخت دیجیتــال کیفیــت اندازهشناســی در هنــد کــه بــه
تولیــد ناخالــص داخلــی کمــک میکنــد ،مــورد نیــاز اســت.
اندازهشناســی دیجیتــال درک مــا را از اندازهگیــری فراتــر
بــرده و بــه توســعه ،تفســیر و اعمــال نتایــج اندازهگیــری در
موقعیــت معیــن شــما کمــک میکنــد .پیونــد مجــازی بــه
آزمایشــگاههای مختلــف کالیبراســیون یــا آزمایشــگاههای
آزمــون نیازمنــد تحــول دیجیتــال اســت .در چنیــن تحولــی
کالیبراســیون را میتــوان بــه صــورت آنالیــن یــا از راه دور بــا
اســتفاده از انتقــال داده علیرغــم اینکــه ابــزار و داده میتوانــد
از آزمایشــگاههای کالیبراســیون یــا آزمــون بــه مکانهــای
مشــتری بــه صــورت الکترونیکــی منتقــل شــوند انجــام داد.
شــکل  1ویژگیهــای مختلفــی را در دیجیتالــی شــدن و
تحــول اندازهشناســی نشــان میدهــد.
 1-2چارچوب دیجیتالی SI
کمیتــه بینالمللــی اوزان و مقیاسهــا ( )CIPMیــک گــروه
کاری را در  SIدیجیتــال توســعه داده اســت .اصطالحــات
مرجــع بــرای گــروه کاری بــه شــرح ذیــل طرحریــزی شــده
اســت:
• بــرای توســعه و ایجــاد یــک الگــوی یکپارچــه ،غیرمبهــم
و امــن تبــادل اطالعــات بــرای اســتفاده در شــبکههای
اینترنــت اشــیاء بــر اســاس سیســتم بیــن المللــی یکاهــا ()SI
کــه در بروشــور  SIفعلــی توضیــح داده شــده اســت،
• بــرای هماهنگــی ایــن تــاش بــا همــه ذینفعــان مربوطــه بــا
جســتجو و/یــا ایجــاد روابط مناســب.
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• پیشــنهاد اقدامــات مناســب در جهــت تهیــه بروشــور SI
قابــل خوانــدن توســط ماشــین.
1
ایــن ابتــکار بــرای ایجــاد چارچوبــی اســت کــه اصــول FAIR
را رعایــت کنــد ،کــه در آن الزامــات مدیریــت داده بــا نــام
اختصــاری  FAIR Dataخالصــه میشــود :دادههــا بایــد قابــل
یافتــن ،در دســترس ،قابــل همــکاری و قابــل اســتفاده مجــدد
باشــند .در ایــن چارچــوب تمــام جنبههــای سیســتمهای
بینالمللــی اندازهگیــری ماننــد نتایــج اندازهگیــری،
عدمقطعیتهــا ،قابلیتردیابــی و منابــع بــه صــورت
دیجیتالــی قابــل دســترس و تفســیر باشــد و امــکان ارتبــاط
ماشــین بــه ماشــین و تحلیــل را فراهــم میکنــد.
 2-2زیرساخت اطالعات اندازهگیری ()MII
بــا توجــه بــه تحــول دیجیتــال ،فرآیندهــای ســاخت و تولیــد
بــه ســرعت در حــال تغییــر هســتند .اخیــرا ً سیســتم جدیــد
زیرســاخت کیفیــت ( )QIبــا ســازگاری بــا چالشهــای جدیــد
تأســیس شــده اســت .بــرای رویارویــی بــا ایــن چالشهــا،
تحــول دیجیتــال در تمامــی فرآیندهــای تضمیــن کیفیــت،
ماننــد الزامــات ارزیابــی انطبــاق ،تاییدصالحیــت ،گواهینامــه
و نظــارت بــر بــازار بایــد بــه صــورت دیجیتالــی بــه شــبکه
متصــل شــده و بــا هــم عمــل کننــد .زیرســاخت اطالعــات
اندازهگیــری بــه ایــن صــورت تعریــف میشــود« :مجموعــه
اســتانداردهای اجبــاری کــه بــه طور واضــح ســاختارهای داده،
طبقهبنــدی ،دســتورالعملهای خدمــات و امنیــت را بــرای
مکانیابــی ،برقــراری ارتبــاط و اشــتراک گــذاری اطالعــات
اندازهگیــری تعریــف میکنــد ».ســه وســیله نقلیــه اولیــه کــه
اطالعــات اندازهگیــری را بیــن موجودیتهــای ویژگیهــای
دســتگاه ،بیانیههــای تاییدصالحیــت و گواهینامههــای آزمــون
و کالیبراســیون هدایــت میکنــد .توســعه یــک زیرســاخت
اطالعــات اندازهگیــری و اندازهشناســی دیجیتــال ،بــه طــور
کلــی ،منجــر بــه صرفهجویــی در هزینههــای زیــادی در
زیرســاختهای ملــی کیفیــت میشــود ،کــه بــه نوبــه خــود
تعــادل هزینه-ریســک را بهبــود میبخشــد.

1 - Findable, Accessible, Interoperable and Re-useable

 3-2ابر اندازهشناسی و زیرساخت دیجیتال کیفیت
موسســه ملــی اندازهشناســی آلمــان ( )PTBاخیــرا ً برنام ـهای
را در رابطــه بــا توســعه زیرســاختهای دیجیتــال کیفیــت
اروپــا آغــاز کــرده اســت .مفهــوم ابــر اندازهشناســی اروپــا بــه
عنــوان یــک بســتر هســته اندازهشــناختی در هــر کشــور عضو
اســتفاده شــده ،کــه بــرای پشــتیبانی فرآیندهــای قانونــی بــا
پیوســتن بــه زیرســاختها و پایگاههــای اطالعاتــی موجــود
طراحــی شــده اســت .هــدف اولیــه آن تقویــت موقعیــت
اروپــا در نــوآوری مبتنــی بــر داده ،افزایــش رقابتپذیــری و
انســجام و کمــک بــه ایجــاد بــازار واحــد دیجیتــال اســت .این
تالشهــا همچنیــن بایــد بــر یــک زیرســاخت ملــی دیجیتــال
کیفیــت بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان و صنایــع و همــه
ذینفعــان متمرکــز شــود .از ایــن منظــر نقــش موسســه ملــی
اندازهشناســی در ایجــاد و توســعه مفهــوم ابــر اندازهشناســی
برجســته بــوده و بــا هماهنگــی نزدیــک بــا همــه ذینفعــان
بــرای ایجــاد زیرســاخت ملــی دیجیتــال کیفیــت همــکاری
میشــود .چنیــن تحولــی نیــاز بــه پیادهســازی اینترنــت
اشــیا براســاس چارچــوب دیجیتــال ،رایانــش ابــری ،2دادههای
بــزرگ و دوقلوهــای دیجیتــال همانطــور کــه در شــکل 2

پیشــنهاد شــده اســت دارد .بــازار واحــد دیجیتــال میتوانــد
بــا بهرهگیــری از خدمــات رایانــش ابــری ،مزایــای اقتصــادی
بــه همــراه داشــته باشــد .بنابرایــن ،ایجــاد چنیــن چارچــوب
پیشــرفته مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات زیرســاخت دیجیتــال
کیفیــت بــرای ارائــه یــک چارچــوب قانونــی جهــت حفاظــت
از منافــع شــهروندان یــک کشــور مفیــد خواهــد بــود.
 3مزایا و پیامدهای تحول دیجیتال
همهگیــری  COVID-19ســرعت تحــول دیجیتــال را بــه
ســمت جهانــی شــدن تســریع کــرده اســت .مزایــا و پیامدهای
مختلفــی از تحــول دیجیتــال در هــر زمین ـهای وجــود دارد.
چندیــن بســتر و شــبکه کاربــران در حــال تســهیل ارتبــاط
آنالیــن بــا یکدیگــر در قالبهــای مختلــف هســتند .مفهــوم
دوقلوهــای دیجیتــال نقشــی حیاتــی در چنیــن موسســاتی
دارد .دوقلوهــای دیجیتــال یــک مــدل مجــازی قابــل اجرایــی
از یــک شــئی یــا سیســتم فیزیکــی اســت .مالحظــات حیاتــی
مربــوط بــه دوقلــوی دیجیتالــی یــک موضــوع شــامل مــدل،
مجموعــهای از دادههــای مربــوط و ابــزاری کــه بصــورت
دینامیکــی مــدل را مطابــق داده بهروزرســانی یــا تنظیــم

شکل  -2پارادایمهای پیشنهادی ابر اندازهشناسی و زیرساخت دیجیتال کیفیت در هند
2 - cloud computing

2 - cloud computing

29

میکنــد ،اســت .بــه طــور کلــی ،مــدل بــرای یــک دوقلــو
دیجیتــال بایــد بهروزرســانی پارامترهــا را بــر اســاس
دادههــای اندازهگیــری تســهیل کنــد و بایــد در بهروزرســانی
مقادیــر پارامتــر بــرای تصمیمگیــری ســریعتر باشــد .ایجــاد
یــک مــدل دوقلــو دیجیتــال در توســعه اســتانداردهای
اندازهگیــری بــا باالتریــن ســطوح درســتی و دقــت بایــد
کاربــردی باشــد.
 4نتیجهگیری و راه پیش رو
ایــن مقالــه جنبههــای مختلــف مربــوط بــه تحــول دیجیتــال
در اندازهشناســی کــه بایــد در ایجــاد یــک ابــر اندازهشناســی
و زیرســاخت ملــی دیجیتــال کیفیــت کــه رشــد اقتصــادی و
صنعتــی ،نــوآوری و استانداردســازی محصــول ،نظــارت بــر
بــازار ،ارزیابــی انطبــاق ،اندازهشناســی قانونــی را تقویــت
میکنــد ،برجســته کــرده اســت .درنتیجــه ایــن ابتــکارات
حمایــت گســتردهای را بــه همــراه خواهــد داشــت و حرکــت
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بــه ســمت نســل چهــارم صنعــت ،شــهرهای هوشــمند ،دولــت
و کشــور دیجیتــال را همــوار خواهــد کــرد .توســعه فـنآوری
پیشــرفته و سیســتمهای فیزیکی-مجــازی بــه هــم پیوســته
بایــد بــه کارخانههــا ،صنایــع ،وســایل نقلیــه ،خانههــا و
شــهرهای هوشــمند منجر شــود .بــا شــیوع همهگیــری کووید
 19در ســالهای گذشــته کــه سراســر جهــان را فراگرفــت،
اهمیــت و اجتنابناپذیــری دیجیتالیشــدن بــه وضــوح
قابــل مشــاهده و آشــکار اســت .ظهــور  ،5Gقابلیــت اطمینــان
و امنیــت داده کــه مــورد نیــاز نســل چهــارم صنعــت اســت را
مرتفــع میکنــد بنابرایــن اســتقرار آن بــرای هــر اقتصــادی
ضــروری اســت .درنتیجــه در زمینــه اندازهشناســی ،مفهــوم
ابــر اندازهشناســی و توســعه زیرســاخت ملــی دیجیتــال
کیفیــت بایــد بــه عنــوان ســتونهایی محکــم بــرای ایجــاد
یــک زیرســاخت ملــی دیجیتــال کیفیــت قابــل اعتمــاد عمــل
کــرده و انــدازه شناســی ،استانداردســازی و تاییدصالحیــت را
تقویــت کند.
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 iرویکردی بر نمایش دیجیتالی عدمقطعیت
در اندازهگیری و اصالح راهنمای GUM

محسن مرادی حاجی جفان
(کارشناس استاندارد ،اداره کل استاندارد مازندران)

 eچکیده
تحــول دیجیتالــی موفقیتآمیــز زیرســاختهای کیفیــت
اندازهگیــری بایــد اطالعــات مربــوط بــه قابلیتردیابــی
اندازهشــناختی نتایــج اندازهگیــری را جمــعآوری کــرده و
بــه اشــتراک بگــذارد .بنابرایــن نمایــش مناســب عدمقطعیــت
اندازهگیــری ،کــه ســنگ بنــای قابلیتردیابــی اســت،
حیاتــی میباشــد .گــزارش عدمقطعیــت ســنتی و یــا
مرســوم ،دیگــر ایــده آل نیســت و ســؤاالتی را در مــورد
اینکــه در سیســتمهای دیجیتــال جدیــد چــه بایــد کــرد،
ایجــاد میکنــد .هــدف ایــن مقالــه ارائــه یــک ســری الزامــات
گزارشــی بــرای بیــان نویــن عدمقطعیــت در اندازهگیــری در
عصــر دیجیتــال اســت .در ایــن تحقیــق تفاوتهــای واضــح
بیــن عدمقطعیتهــای اســتاندارد و گســترده از منظــر نیــاز
کاربــران بــه اطالعــات ،ارائــه میگــردد .نتیجــه حاصــل یافتــه
ایــن اســت کــه عدمقطعیتهــای اســتاندارد خیلــی پایهایتــر
از عدمقطعیتهــای گســترده هســتند و بایــد بــرای اطمینــان
از انتقــال دقیــق اطالعــات در مــورد قابلیتردیابــی گــزارش
شــوند .همچنیــن پیشــنهاد میگــردد کــه اطالعــات مربــوط
بــه مولفههــای عدمقطعیــت اســتاندارد در طــول یــک زنجیــره
اندازهگیــری بــا نــگاه سیســتماتیک و هوشــمند ســازی
آنهــا در عصــر دیجیتــال منتشــر شــود .ایــن یافتههــا بــا
توصیههــای راهنمــای بیــان عدمقطعیــت در اندازهگیــری
مطابقــت دارد.
 1مقدمه
میدانیــم کــه جامعــه اندازهشناســی در مــورد مســائل
مربــوط بــه عــدم قطعیــت ،همیشــه بــه راهنمــای بیــان
عدمقطعیــت در اندازهگیــری ( )GUMروی مــیآورد [.]1
راهنمــای  GUMدر ترویــج الگویهــای گزارشدهــی یکســان
بــرای نتایــج اندازهگیــری ،در زیرســاختهای ملــی کیفیــت
( )NQIتأثیرگــذار بــوده اســت .روش آن بــه طــور گســتردهای

در آزمایشــگاهها و ســازمانها در سراســر جهــان از اوایــل
دهــه  1990پذیرفتــه شــده اســت ،امــا ایــن بــا هــدف بــه
اشــتراکگذاری ســوابق کاغــذی انجــام شــده اســت .اکنــون،
در حالــی کــه  NQIهــا بــرای دیجیتالــی کــردن فعالیتهــای
خــود آمــاده میشــوند ،بــه زودی بــه اشــتراک گذاری ســوابق
دیجیتــال ضــروری خواهــد بــود ،بنابرایــن اصــول بیــان شــده
در  GUMبایــد بــا رویکــرد پیادهســازی دیجیتــال ،بــه دقــت
مــورد بازنگــری قــرار گیرنــد .فناوریهــای دیجیتــال ممکــن
اســت فرصتهایــی بــرای بهبــود ایجــاد کننــد ،بنابرایــن
مهــم اســت کــه صرف ـاً بــه رویــه فعلــی پرداختــه نشــود .در
ایــن مقالــه ،اســتداللی نشــان داده خواهــد شــد کــه نمایــش
عدمقطعیــت اندازهگیــری در ســوابق دیجیتــال نبایــد از
رویــه فعلــی پیــروی کنــد.
راهنمــای  GUMبیــن عدمقطعیــت «اســتاندارد» و
عدمقطعیــت «گســترده» تمایــز قائــل میشــود ،امــا
روش ســادهای را بــرای تبدیــل از یکــی بــه دیگــری ارائــه
میکنــد و باعــث میشــود کــه ماهیــت یکســانی بــه نظــر
برســند .در واقــع ،آنهــا کام ـ ً
ا از همدیگــر متفــاوت هســتند.
عدمقطعیــت گســترده بــرای بیــان یــک اســتنتاج آمــاری
در مــورد مقــدار کمیــت مــورد نظــر اســتفاده میشــود .در
مقابــل ،عــدم قطعیتهــای اســتاندارد ،تنــوع فرآیندهــا را
توصیــف میکننــد – آنهــا آمــار توصیفــی هســتند کــه بــرای
مدلســازی فرآیندهــای اندازهگیــری اســتفاده میشــوند.
در حالــی کــه عدمقطعیتهــای گســترده اغلــب بــه
تصمیمگیــری در نقــاط پایانــی زنجیرههــای اندازهگیــری
کمــک میکنــد ،عدمقطعیتهــای اســتاندارد بــرای ایجــاد
یــک مــدل دقیــق از یــک زنجیــره اندازهگیــری کامــل مــورد
نیــاز اســت.
اگرچــه عدمقطعیتهــای اســتاندارد توســط بســیاری از
کاربــران مــورد نیــاز اســت ،گــزارش عدمقطعیتهــای
گســترده در طــول زنجیــرهای از اندازهگیریهــا و
کالیبراســیونها بــه یــک روش رایجــی تبدیــل شــده اســت.
اگرچــه  GUMتشــخیص میدهــد کــه برخــی حالتهــا
مســتلزم عدمقطعیــت گســترده اســت ،بیــان میکنــد کــه
عدمقطعیــت اســتاندارد میتوانــد بــه طــور جهانــی مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد [ .]1عــاوه بــر ایــن ،بــرای هــر توصیــف
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دقیقــی از عدمقطعیــت GUM ،توصیــه میکنــد تــا حــد
امــکان اطالعــات را گــزارش کنیــد ،از جملــه مجموع ـهای از
مؤلفههــای عدمقطعیــت کــه مربــوط بــه عوامــل خارجــی
مؤثــر بــر اندازهگیــری در عصــر دیجیتــال اســت [.]1
ایــن مقالــه بصــورت مختصــر بــه شــرح زیــر ســازماندهی
شــده اســت .در بخــش  ،2نیــاز اساســی بــرای اطالعــات در
مــورد عدمقطعیــت در طــول یــک زنجیرهردیابــی را مــورد
بحــث قــرار داده و توضیــح داده میشــود کــه بــه جــای
عدمقطعیتهــای گســترده ،بــه عدمقطعیتهــای اســتاندارد
نیــاز اســت .ســپس ،در بخــش  ،3توضیــح داده میشــود کــه
گــزارش مولفههــای عدمقطعیــت در طــول زنجیــرهای از
اندازهگیریهــا میتوانــد کیفیــت نتایــج نهایــی را بــه طــور
قابــل توجهــی بهبــود بخشــد .بــا فراتــر رفتــن از رویــه فعلــی،
سیســتمهای دیجیتــال میتواننــد بــا  GUMســازگارتر
شــوند .تمایــز بیــن عدمقطعیــت گســترده و اســتاندارد در
بخــش  4بــا نشــان دادن انــواع گزینههــای موجــود هنــگام
اندازهگیــری کمیتهــای پیچیــده بیشــتر بررســی میشــود.
ایــن نــکات در بخــش  5بیشــتر مــورد بحــث قــرار خواهــد
گرفــت و در بخــش  6نتیجهگیــری کلــی ارائــه خواهــد شــد.
توصیــه قــوی مــا ایــن اســت کــه عدمقطعیــت اســتاندارد در
طــول یــک زنجیرهردیابــی گــزارش شــود و تــا جایــی کــه
ممکــن اســت ،اجــزای عدمقطعیــت بایــد ارائــه شــوند.
 2زنجیره قابلیتردیابی
ایــن اندازهگیــری اســت کــه اطالعــات کمــی در مــورد دنیــای
پیرامــون مــا را تولیــد میکننــد .ایــن اطالعــات بــرای یــک
«کاربــر نهایــی» ،در انتهــای یــک زنجیــره اندازهگیــری ،جالب
اســت ،کــه احتمــاالً از آن بــرای اطــاع رســانی تصمیمــات
مربــوط بــه یــک هــدف خــاص اســتفاده میکنــد .بــرای
افــرادی کــه در یــک  NQIکار میکننــد ،نیازهــای کاربــر
نهایــی معمــوالً مشــخص نیســت .بــا ایــن حــال ،نقــش NQI
در انجــام مراحــل کالیبراســیون و اندازهگیــری میانــی در
طــول یــک زنجیرهردیابــی ،بــرای حمایــت از نیازهــای کاربــر
نهایــی حیاتــی اســت.
افــرادی کــه در حیطــه اندازهشناســی فعالیــت میکننــد
بــه خوبــی میداننــد کــه هیــچ مقــدار اندازهگیــری شــده
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دقیقـاً برابــر بــا کمیتــی نیســت کــه قــرار اســت اندازهگیــری
شــود و همیشــه مقــداری خطــای باقیمانــده وجــود خواهــد
داشــت .وقتــی ایــن افــراد بــه عدمقطعیــت اشــاره میکننــد،
معمــوالً در مــورد بزرگــی احتمالــی ایــن خطــای غیرقابــل
پیشبینــی و ناشــناخته صحبــت میکننــد .بــا ایــن حــال،
ریس ـکهایی را بــرای کاربــر نهایــی بــه همــراه دارد کــه در
واقــع مهــم اســت یعنــی کاربــر نهایــی از دســتیابی بــه هــدف
خــود مطمئــن نخواهــد بــود ،زیــرا نتایــج اندازهگیــری فقــط
اطالعــات تقریبــی اســت .بنابرایــن ،کاربــران نهایــی بــه طــور
طبیعــی عدمقطعیــت را از نظــر قابلیــت اطمینــان اســتنباط
بــر اســاس دادههــای اندازهگیــری شــده در نظــر میگیرنــد.
در  ،GUMعدمقطعیــت «گســترده» بــا تشــکیل چنیــن
اســتنتاجهایی همــراه اســت ،در حالــی کــه عــدم قطعیــت
«اســتاندارد» بــا تصــور متخصصیــن اندازهشناســی از عوامــل
غیرقابــل پیشبینــی در فرآیندهــای اندازهگیــری مرتبــط
اســت.
راهنمــای  GUMاز مدلهــای ریاضــی بــرای توصیــف
فرآیندهــای اندازهگیــری اســتفاده میکنــد و یــک رویکــرد
کلــی بــرای فرمولبنــدی چنیــن مدلهایــی و تجزیــه و
تحلیــل آنهــا بــرای ارزیابــی عدمقطعیــت بــه کار میبــرد.
عوامــل موثــری کــه تحــت کنتــرل دقیــق تجربــی نیســتند،
بــا عــدم قطعیتهــای اســتاندارد ،مقادیــر پارامتــری را بــرای
توزیعهــای احتمــال مرتبــط بــا ایــن عوامــل ارائــه میکننــد.
مهمتــر از همــه ،عوامــل تأثیرگــذار یــک تفســیر عینــی دارنــد
کــه آنهــا باعــث تغییرپذیــری واقعــی میشــوند .از ایــن رو،
اگــر اندازهشــناسها بخواهنــد اندازهگیــری را بــه درســتی
درک کننــد ،اســتدالل فیزیکــی بایــد بــرای توصیــف عوامــل
تأثیرگــذار اعمــال شــود.
بــه طــور یــک فرضیــه ســاده GUM ،فقــط بــه ترتیــب مراحــل
اندازهگیــری مــورد نیــاز بــرای ارائــه قابلیتردیابــی اشــاره
کوتاهــی میکنــد .بــه طــور معمــول ،ایــن مــوارد حداقــل
شــامل مــوارد زیــر اســت :فراهــمآوری اولیــه یکاهــای ،SI
کالیبراســیون اســتانداردهای انتقالــی مــورد اســتفاده در ایــن
یکاهــا ،کالیبراســیون تجهیــزات اندازهگیــری کاربــر نهایــی
بــا اســتفاده از آن اســتانداردهای انتقــال ،و ســپس ،در نهایت،
اندازهگیــری مقــدار مــورد نظــر .بــرای ایجــاد قابلیتردیابــی

چــون کاربــر نهایــی بــه یــک رابطــه کمــی معنــادار بیــنیــک مقــدار انــدازه گیــری شــده و یکاهایــی کــه در آنهــا
بیــان میشــود نیــاز دارد -اطالعــات بایــد از یــک مرحلــه بــه
مرحلــه بعــدی در طــول زنجیــره منتقــل شــود .ایــن درحالــی
اســت کــه  GUMنحــوه انجــام ایــن کار را الزامــی نمیکنــد.
بــه طــور قاطــع ،روش فعلــی ،مراحــل مختلــف یــک
زنجیرهردیابــی را بــه عنــوان اندازهگیریهــای مســتقل
در نظــر میگیــرد و یــک مقــدار اندازهگیــری شــده را بــا
عدمقطعیــت گســترده در هــر مرحلــه گــزارش میکنــد .ایــن
چنــد مشــکل ایجــاد میکنــد .اوال ،گــزارش عدمقطعیــت
گســترده قصــد اســتنتاج یــک مقــدار کمیــت را نشــان
میدهــد .در عــوض ،عدمقطعیــت گســترده بایــد دوبــاره بــه
عدمقطعیــت اســتاندارد تبدیل شــود و بــه عنــوان داده ورودی
بــه مرحلــه بعــدی ارائــه شــود .ثانیــاً ،مدلســازی مســتقل
هــر مرحلــه ،تأثیــر هــر عاملــی را کــه بــر چندیــن مرحلــه در
زنجیــره تأثیــر میگــذارد ،نادرســت نشــان میدهــد .عوامــل
مشــترک باعــث ایجــاد همبســتگیهایی میشــوند کــه بایــد
در محاســبات عدمقطعیــت نهایــی در نظــر گرفتــه شــوند.
فرصــت هایــی بــرای ارائــه اطالعــات دقیقتــر وجــود دارد کــه
در بخــش زیــر مــورد بحــث قــرار میگیــرد.
 3مدلسازی دقیقتر
راهنمــای  GUMمدلــی بــرای اندازهگیــری در قالــب یــک
معادلــه صریــح بصــورت زیــر ارائــه میدهــد.
()1
کــه در آن همــه مولفههــای  Xرا میتــوان بــه عنــوان
کمیتهــا در نظــر گرفــت [ .]1راهنمــای  GUMتشــخیص
میدهــد کــه مولفههــای ورودی در رابطــه  1ممکــن اســت
بــه کمیتهــای دیگــر بســتگی داشــته باشــد کــه منجــر بــه
یــک رابطــه عملکــردی پیچیــده میشــود [.]1
تابــع  fهمانطــور کــه در ایــن راهنمــا نشــان داده میشــود
بایــد در ایــن زمینــه گســتردهتر تفســیر شــود ،بــه ویــژه
بــه عنــوان تابعــی کــه حــاوی هــر کمیتــی ،از جملــه تمــام
تصحیحــات و عاملهــای تصحیــح اســت کــه میتوانــد جــزء
مهمــی از عدمقطعیــت در نتیجــه اندازهگیــری نقــش داشــته
باشــد.

مــا اخیــرا ً ایــن تفســیر را وســیعتر از رابطــه  1در نظــر
گرفتیــم و نشــان دادیــم کــه کاربــران نهایــی در صــورت
ارائــه اطالعــات بیشــتر در طــول یــک زنجیرهردیابــی ســود
خواهنــد بــرد[ . ]2مدلســازی بایــد بــا تحقــق یکاهــای SI
شــروع شــود و از طریــق هــر تعــدادی از مراحــل ،تــا تعییــن
نهایــی یــک اندازهگیــری ادامــه یابــد .مــدل اندازهگیــری
کامــل از مدلهــای فرعــی منتســب بــه مراحــل مختلــف
تشــکیل شــده اســت .بــه عنــوان مثــال ،اندازهگیــری کــه در
آن چهــار مرحلــه مجــزا وجــود دارد (بــا نمونههــای ،f2 ،f1
 f3و  ) f4ممکــن اســت بصــورت زیــر باشــد:
()2
محاســبه یــک نتیجــه نهایــی بــا اســتفاده از یــک تابــع مــدل
ترکیبــی ماننــد معادلــه  2بــه تقســیمبندی بــه مدلهــای
فرعــی بســتگی نــدارد .همچنیــن محاســبه مربــوط بــه
عدمقطعیــت اســتاندارد نیــز نبایــد انجــام شــود .راهنمــای
 GUMایــن را بــه عنــوان ویژگــی ایــدهآل محاســبات
عدمقطعیــت شناســایی میکنــد کــه آن را «توافــق داخلــی»
مینامــد .بــرای اطمینــان از توافــق داخلــی ،مجموعــه
کامــل «مولفههــای عدمقطعیــت» بایــد از طریــق هــر
مــدل فرعــی در طــول زنجیــره پخــش شــود (بــرای جزئیــات
بــه مرجــع [ ]2مراجعــه کنیــد) .ایــن مولفههــا منعکــس
کننــده حساســیت مراحــل در طــول زنجیــره بــه عوامــل
موثــر خارجــی هســتند .در انتهــای زنجیــره ،از مولفههــای
عدمقطعیــت بــرای ارزیابــی عدمقطعیــت اســتاندارد مرکــب
نتیجــه نهایــی اســتفاده میشــود.
 1-3در مورد کمیتهای مختلط
تمایــز بیــن عدمقطعیــت اســتاندارد و گســترده بــه راحتــی
هنــگام در نظــر گرفتــن اندازهگیــری یــک کمیــت مختلــط
(دو متغیــره) قابــل مشــاهده اســت.
یــک کمیــت مختلــط را میتــوان بــا یــک نقطــه در
صفحــه مشــترک آنهــا نشــان داد کــه معمــوالً بــا مختصــات
مســتطیلی (واقعــی و موهومــی) یــا قطبــی (بزرگــی و فــاز)
قــرار دارد .بــرای اســتنباط در مــورد مقــدار واقعــی (انــدازه
ده) ،یــک ناحیــه عدمقطعیــت حــول مقــدار انــدازه گیــری
شــده ســاخته و ســطح اطمینــان نســبت داده میشــود
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کــه ایــن ناحیــه اندازهگیــری را پوشــش میدهــد .انــدازه
ناحیــه بــه  ،u11عدمقطعیــت اســتاندارد مرتبــط بــا مولفــه
واقعــی ،و  ،u22عدمقطعیــت اســتاندارد مرتبــط بــا مولفــه
موهومــی بســتگی دارد .ضریــب همبســتگی ،r ،بیــن مقادیــر
اندازهگیــری شــده مؤلفههــای واقعــی و موهومــی نیــز
ممکــن اســت دخیــل باشــد.
یکــی از انتخابهــای ناحیــه عدمقطعیــت ،بیضــی اســت کــه
شــکل آن بــه  r، u11و  u22بســتگی دارد .بــه عنــوان مثــال،
زمانــی کــه  u22≠u11و  0=rباشــد ،محورهــای اصلــی بیضــی
مــوازی بــا مختصــات واقعــی و موهومــی هســتند و زمانــی
کــه  u22=u11و  0=rباشــد ،بیضــی تبدیــل بــه یــک دایــره
میشــود .بــرای دســتیابی بــه ســطح اطمینــان نامــی (بــرای
جزئیــات بیشــتر بــه مرجــع [ ]4مراجعــه کنیــد) ،مســاحت
بیضــی بــا ضریــب پوششــی مقیاسبنــدی میشــود.
()3
و انتخــاب دیگــر از ناحیــه عدمقطعیــت ،مســتطیلی بــا
اضــاع مــوازی بــا محورهــای مختصــات واقعــی و موهومــی
اســت [ .]4اضــاع بــه  u11و  u22بســتگی دارنــد و بــا ضریــب
پوششــی مقیاسبنــدی میشــوند
()4
کــه در آن  α=)3+p(/4اســت و ( tγ(αنیــز  100برابــر صــدک
 αی توزیــع  tبــا درجــه آزادی  γاســت .دو بــازه عمــود بــر
مقادیــر اندازهگیــری شــده مؤلفههــای واقعــی و موهومــی
بــه ترتیــب توســط  ±krec,pu11و  ±krec,pu22گســترش
مییابنــد .منطقــه عدمقطعیــت نقــاط محلــی اســت کــه بــه
طــور همزمــان توســط ایــن فواصــل پوشــانده میشــوند.
بنابرایــن ،انــواع الگویهــای عدمقطعیــت «گســترده» در
دو بعــد و بســیاری از روابــط احتمالــی بیــن یــک منطقــه
عدمقطعیــت و عدمقطعیتهــای اســتاندارد اساســی (و
ضریــب همبســتگی) وجــود دارد .برخــی از اشــکال تمــام
اطالعــات مربــوط بــه  r، u11و  u22را رمزگــذاری نمیکننــد.
بــه عنــوان مثــال ،شــکل مســتطیلی مقــدار  rرا رمزگــذاری
نمیکنــد و دایــره فقــط یــک پارامتــر دارد ،آن هــم شــعاع
اســت.
بــا ایــن وجــود ،انــواع مختلفــی از عدمقطعیــت گســترده
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وجــود دارد کــه معمــوالً بــا اندازهگیــری کمیتهــای مختلــط
گــزارش میشــود .اگــر دریافــت کننــده چنیــن گزارشــی نیــاز
بــه بازیابــی عــدم قطعیتهــای اســتاندارد بــرای مدلســازی
مرحلــه اندازهگیــری بعــدی داشــته باشــد ،ممکــن اســت
ایــن کار امــکان پذیــر نباشــد .ایــن وضعیــت بــه طــور شــفاف،
ناخواســته اســت .عدمقطعیــت هــای اســتاندارد (و ضرایــب
همبســتگی) ،یــا اصطالحــات واریانس-کوواریانــس معــادل،
بهتــر اســت گــزارش شــوند و کاربــر نهایــی را بــه انجــام یــک
مرحلــه اســتنتاجی اضافــی بــه هــر طریقــی کــه مناســب
اســت ،کمــک کنــد.
 4بحث و جمع بندی
پیادهســازیهای فعلــی روشهــای  GUMعملــی هســتند.
ارتباطــات در امتــداد زنجیرههــای ردیابــی توســط افــراد
در میــان گذاشــته میشــود ،البتــه بــه دو دلیــل مقــدار
اطالعــات بــه اشــتراک گذاشــته شــده محــدود میشــود:
اول ،تخصــص در طــول یــک زنجیرهردیابــی متفــاوت اســت،
و کاربــران نهایــی کمتــر در اســتنتاج آمــاری و پــردازش
دادههــا مهــارت دارنــد .دوم ،از مــردم فقــط میتــوان انتظــار
داشــت کــه حجــم کمــی از دادههــا را مدیریــت کننــد .هیــچ
یــک از ایــن محدودیتهــا بــرای زنجیرههــای اندازهگیــری
بــا واســطه سیســتمهای دیجیتالــی اعمــال نمیشــود.
بنابرایــن ،کیفیــت اندازهگیریهــای پشــتیبانی شــده توســط
زنجیرههــای ردیابــی دیجیتالــی میتوانــد افزایــش یابــد.
متأســفانه هیــچ نشــانههایی از ایــن اتفــاق وجــود نــدارد.
گــزارش اخیــر سیســتم دیجیتــال  SmartComیکاهـ�ا
( )D-SIبیــان میکنــد کــه عدمقطعیــت گســترده بایــد
بــرای اندازهگیریهــای بــا ارزش واقعــی ،بــا اســتناد بــه بنــد
« GUM 1-2-6ابتدایــی» در نظــر گرفتــه شــود .در واقــع ،دو
بنــد قبلــی  1-1و  ،GUM 1-2-6اســتفاده از عدمقطعیــت
اســتاندارد را توصیــه میکنــد ،بــه جــز اینکــه برخــی از
برنامههــا و اپلیکیشــنهای تجــاری ،صنعتــی ،و نظارتــی،
و زمانــی کــه بــه ســامت و ایمنــی مربــوط میشــود ،بــا
بهرهگیــری از پــروژه  ،SmartComیــک مــدل فــراداده جهانــی
بــرای مقادیــر مختلــط پیشــنهاد شــده اســت کــه از مناطــق
عدمقطعیــت گســترده بیضــی و مســتطیل شــکل اســتفاده

میکنــد [.]7
اگرچــه چنیــن سیاســتهایی بــه خوبــی بــه زنجیرههــای
ردیابــی دیجیتالــی کمــک نمیکننــد ،ولــی ایــن انتخابهــا
ممکــن اســت بــا تمایــل بــه ارائــه تــداوم کوتاهمــدت بــا
شــیوههای فعلــی در راســتای دگرگونــی دیجیتالــی دادههــا،
انگیــزه ایجــاد کنــد .دگرگونــی و تبدیــل سیســتمهای
کامــا دیجیتالــی ،شــامل فناوریهــای نــو و احتمــاالً ناآشــنا
میباشــد .اگــر اطالعــات گــزارش شــده نیــز تغییــر کنــد،
میتوانــد بــرای متخصصیــن اندازهشناســی کــه بــر تحــول
نظــارت میکننــد گیــج کننــده باشــد .بــا ایــن حــال ،تبــادل
داده بیــن سیســتمهای دیجیتــال قابــل مشــاهده نخواهــد
بــود و در جایــی کــه دادههــا بــه شــکل قابــل خوانــدن ارائــه
میشــوند ،ایــن سیســتمها در ارائــه آن در الگوهــای مختلــف
انعطافپذیــر خواهنــد بــود.
اهمیــت گــذر عدمقطعیتهــای اســتاندارد در امتــداد یــک
زنجیــره اندازهگیــری در مطالعــات اخیــر نشــان داده کــه روش
مونــت کارلــو را میتــوان بــرای یــک فرآینــد اندازهگیــری
مرحلــهای بــه کار بــرد [ .]8در ایــن کار از روش بیــزی
( )Bayesianدر هــر مرحلــه بــرای نمایــش عدمقطعیــت
اســتفاده شــد .ایــن بــه طــور موثــر مــدل اندازهگیــری را
تغییــر داد ،زیــرا توزیعهــای بیــزی کــه منتشــر شــدند،
رفتــار فرآیندهــای اندازهگیــری را نشــان نمیدادنــد .در
انتهــای زنجیــره ،نتایــج رضایتبخــش نبــود.
همچنیــن بایــد توجــه جــدی بــه انتشــار مؤلفههــای
عدمقطعیــت در طــول یــک زنجیــره ردیابــی داده شــود.
مثــا بنــد  4-1-7ب بــه طــور خــاص گــزارش مولفههــای
عدمقطعیــت را توصیــه میکنــد .شــواهد قــوی از مزایــای
گــزارش مولفههــای عدمقطعیــت از پیشــرفتهای
اندازهشناســی فرکانــس رادیویــی و مایکروویــو ( )RFبه دســت
میآیــد .در اندازهگیــری مقادیــر پیچیــده  ،RFمدلهــا بایــد
بــرای محاســبه بســیاری از عیــوب سیســتماتیک در تجهیزات
و ســایر ویژگیهــای پایــدار مرتبــط بــا پیکربندیهــای
تنظیمهــای اندازهگیــری خــاص اســتفاده شــوند .ایــن
مدلهــای اندازهگیــری بــرای اکثــر مــردم بــرای اســتفاده
مســتقیم بســیار پیچیــده هســتند ،امــا میتواننــد توســط
سیســتمهای دیجیتــال مدیریــت شــوند .در انجــام ایــن کار،

پــردازش دقیقتــر بســیاری از مؤلفههــای عدمقطعیــت بــه
طــور قابــل توجهــی کیفیــت نتایــج اندازهگیــری را بهبــود
میبخشــد .ایــن مدلســازی دقیــق و پــردازش داده در
حــال حاضــر توســط جامعــه  RFبهتریــن عمــل در نظــر
گرفتــه میشــود [.]9
قبــ ً
ا از کمیتهــای مختلــط بــرای نشــان دادن ماهیــت
متفــاوت عدمقطعیتهــای اســتاندارد و گســترده اســتفاده
میشــد ،امــا مالحظاتــی نیــز در رابطــه بــا کمیتهــای
بــا ارزش واقعــی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد ایــن دو
نــوع عدمقطعیــت موجودیتهــای متفاوتــی دارنــد .بــه
عنــوان مثــال ،همانطــور کــه در بنــد GUM 2-3-6بیــان
شــده اســت ،بــرای ارزیابــی عامــل پوشــش بایــد نــوع توزیــع
مرتبــط بــا خطــای اندازهگیــری را دانســت یــا در مــورد آن
مفروضاتــی ایجــاد کــرد .ایــن نشــان میدهــد کــه ضــرب
یــک عدمقطعیــت اســتاندارد در یــک عامــل پوشــش چیــزی
بیــش از مقیاسگــذاری مجــدد عدمقطعیــت اســتاندارد
اســت :ایــن فــرض را در مــورد نــوع خاصــی از توزیــع نیــز
در بــر میگیــرد .مثــال دیگــری زمانــی رخ میدهــد کــه
یــک نتیجــه اندازهگیــری بســیار نزدیــک بــه صفــر اســت امــا
اندازهگیــری نمیتوانــد منفــی باشــد .روش معمــول GUM
ممکــن اســت ،در چنیــن شــرایطی ،یــک بــازه عدمقطعیــت
ایجــاد کنــد کــه تــا مقادیــر منفــی گســترش مییابــد .ایــن
واقعــاً یــک شکســت  GUMنیســت ،زیــرا مــرز منفــی بــازه
عدمقطعیــت بــه ســادگی میتوانــد بــه صفــر بازنشــانی
شــود .بــا ایــن حــال ،در انجــام ایــن کار ،ماننــد مــوارد
پیچیــده ،میبینیــم کــه ســاخت یــک بــازه عدمقطعیــت
چیــزی بیــش از مقیاسبنــدی عدمقطعیــت اســتاندارد
اســت.
 5نتیجهگیری
نتیجهگیــری اصلــی مــا ایــن اســت کــه گــزارش
عدمقطعیــت اســتاندارد یــک الــزام اساســی و حداقلــی بــرای
ثبــت دیجیتالــی نتایــج اندازهگیــری اســت .اگرچــه قبــ ً
ا
توســط  GUMنیــز بــه آن توصیــه شــده اســت ،روش معمــول
تقریبــاً بــه طــور انحصــاری گــزارش عدمقطعیــت گســترده
اســت ،بنابرایــن بایــد تــاش کــرد تــا از تکــرار ایــن عمــل
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اندازه شناسی در عصر دیجیتال و قانون کنتــرل صحیــح مصــرف منابــع مــادی و مولفههــای آن بــر
i
عهــده دســتگاههای اندازهگیــری اســت.
تقویت و توسعه نظام استاندارد
اندازهشناســی بــه عنــوان علــم اندازهگیــری از تعریــف و
زهرا دشتی
(کارشــناس ارشــد حقــوق بینالملــل و کارشــناس اداره کل تحقــق (پدی ـدآوری) یکاهــای کمیتهــای قابــل اندازهگیــری
(اندازهشناســی علمــی) تــا ســاخت ،اســتفاده ،نگهــداری و
اســتاندارد اســتان بوشــهر)
کنتــرل عملکــرد دســتگاههای اندازهگیــری (اندازهشناســی
صنعتــی) ،و حمایــت و تضمیــن حقــوق مصــرف کننــدگان از
 eچکیده
ایــن روزهــا ،فناوریهــای دیجیتــال درحــال درنوردیــدن کاربــرد و کارکــرد دســتگاههای اندازهگیــری (اندازهشناســی
مرزهــای کســبوکار در همــهی صنایــع هســتند .بــه بیــان قانونــی) نقــش تعییــن کننــدهای برعهــده دارد.
دیگــر ،امــروز هیــچ ســازمان و کســبوکاری را نمیتوانیــم
مســتقل از فناوریهــای دیجیتــال فــرض کنیــم و ایــن مــورد  2تاریخچه
محــدود بــه صنعــت و یــا بخــش خاصــی نمیشــود .نیــاز اندازهشناســی ( ،)Metrologyعلــم اندازهگیــری و کاربــرد آن
مبــرم بــه قابلیتردیابــی نتایــج و اســتانداردهای اندازهگیــری اســت .اندازهشناســی همــهی جنبههــای نظــری و عملــی
در ســطح بیــن المللــی ،جوامــع را بــه ســمت شــبکههای اندازهگیــری را بــا هــر عدمقطعیــت اندازهگیــری و هــر دامنــه
جدیــد همــکاری بــا ســازمانهای بیــن المللــی ،منطقــهای کاربــردی شــامل میشــود .توجــه انســان بــه اندازهشناســی
و ملــی مختلــف هدایــت کــرده اســت کــه ایــن موضــوع بــه زمانهــای بســیار گذشــته بــر میگــردد .وجــود بناهــای
در عصــر دیجیتــال و بــا توجــه بــه مشــخصهها و ســرعت بســیار قدیمــی در ایــران باســتان ،مصــر و کشــورهای دیگــر
عمــل شــبکههای دیجیتالــی امکانپذیــر شــده اســت .در نشــان از ایــن ســابقه دارد .میتــوان گفــت نزدیــک بــه 5000
ایــن مقالــه بــه بررســی تواناییهــا و پارامترهــای مفیــد ســال پیــش کــه انســان زندگــی شهرنشــینی را آغــاز کــرد،
پیشــرفتهای دیجیتالــی بــه خصــوص در اندازهشناســی نیــاز او بــه اندازهگیــری بیشــتر شــد و کاربــرد آن در زندگــی
و قوانیــن اندازهگیــری پرداختــه میشــود .عــاوه برایــن روزمــره ضــروری مینمــود .ایجــاد تقویــم ،تعییــن زمــان،
راهکارهــای تقویــت و توســعه نطــام اســتاندارد و قوانیــن فاصلــه و مســاحت ،وزنــه و پیمانــه از شــواهدی هســتند کــه
تاییــد شــده در ایــن راســتا نیــز مــورد بررســی قــرار میگیرد .نقــش اندازهشناســی را در زندگــی انســان نشــان میدهنــد.
بــرای اولیــن بــار ،در قــرن نوزدهــم اندازهشناســی بــه
عنــوان علمــی مطــرح شــد کــه بــدون توجــه بــه آن نیازهــای
 1مقدمه
منابــع انســانی ،انــرژی و مــواد عمدهتریــن مولفههــای مهــم انســان قابــل پاســخ نبــود .ایــن نیــاز موجــب ایجــاد معاهــده
یــک جامعــه متمــدن ،پیشــرفته و توســعهیافته بــه شــمار متــر گردیــد .ایــن معاهــده در آغــاز کمیتهــای قابــل
میرونــد .مولفههــای مختلــف هــر یــک از ایــن منابــع در اندازهگیــری طــول ،جــرم و زمــان را هدایــت میکــرد .بــه
عرصههــای گوناگــون زندگــی انســانها اهمیــت زیــادی دلیــل نیــاز جامعــه بــه پیشــرفتهای مختلــف صنعتــی و
دارنــد .تصــور جامعــهای بــدون بهرهمنــدی و برخــورداری غیــره در قــرن بیســتم اندازهگیریهــای الکتریســیته و
از ایــن منابــع دشــوار و یــا تقریبــا ناممکــن اســت .بــه هــر دمــا ( ،)1927انــدازه گیریهــای فتومتــری و رادیومتــری
میــزان کــه از ایــن منابــع بهــرهای و ســهمی نصیــب جامعــه ( )1937و اندازهگیریهــای پرتوهــای یونســاز ( )1960و
انســانها شــود بــه همــان میــزان مزیتهــای اقتصــادی و مقیاسهــای جدیــد زمــان ( )1988در برنامــه توســعهای
رفــاه آن جامعــه رقــم خــورده و بیشــتر خواهــد بــود .آگاهــی معاهــده متــر قــرار داشــتند.
از ســامتی افــراد جامعــه و کنتــرل ایــن ســامتی ،کنتــرل
صحیــح مصــرف انــرژی و مولفههــای آن و هــم چنیــن
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نــوع نیازهــا و اهمیــت برآوردهســازی آنهــا در زندگــی
جامعــه متمــدن و توســعه یافتــه امــروزی موجــب شــده
اســت کــه اندازهشناســی در کلیــه اندازهگیریهــای قابــل
انجــام در یــک جامعــه ماننــد اندازهگیریهــای موجــود در
زندگــی روزمــره ،صنعتــی ،کشــاورزی ،بازرگانــی و تجــاری،
ایمنــی ،بهداشــت ،حفاظــت محیــط زیســت ،تحقیقــات،
تضمیــن کیفیــت کاال ،تاییــد صالحیــت آزمایشــگاهی در
زمینــه هــای مهندســی ،فیزیــک ،شــیمی ،بیولــوژی ،کاربــرد
مــواد ،پزشــکی و داروســازی وارد شــده و بــه طــور قاطعــی
تاثیــر خــود را نشــان دهــد.
در قــرن بیســتم ایــن موضــوع بــه اثبــات رســیده اســت کــه
اندازهشناســی قانونــی و علمــی نیازهایــی را پاســخ میدهــد
کــه انســان بــدون توجه بــه آنهــا دارای زندگــی ســالم ،ایمن و
مرفــه نخواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل اهمیــت دسترســی بــه
چارچــوب و نظامــی سیســتماتیک و مــدون جهــت اســتخراج،
کســب و اســتفاده از دادههــای اندازهگیــری مختلــف آن
چنــان اســت کــه ارزش آن غیرقابــل محاســبه جلــوه میکنــد.
 4نقش اندازهشناسی
اولیــن اثــر اندازهشناســی در قالــب اندازهشناســی قانونــی
مطــرح و پیگیــری شــده اســت .اندازهشناســی قانونــی در
ابتــدا جهــت حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان مطــرح
بــوده اســت .قوانیــن مربــوط بــه آن توســط موسســهها و
ســازمانهای دولتــی وضــع و اجــرا شــده اســت .ســاختار
ســازمان بینالمللــی اندازهشناســی قانونــی  OIMLدر شــکل
زیــر قابــل مشــاهده اســت.
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در ایــن قوانیــن بــرای اندازهگیــری و دســتگاههای
اندازهگیــری آییــن نامههــا و ضوابطــی در نظــر گرفتــه
میشــود .در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی ایــن فعالیتهــا
همیشــه بــه توســعه تجــارت داخلــی آنــان انجامیــده اســت.
توســعه و صــدور تجــارت داخلــی موجــب ایجــاد و توســعه
تجــارت بینالمللــی شــده اســت .در هــر تجارتــی ،چــه داخلی
و چــه خارجــی موضــوع تجــارت خدمــات و کاالهــا هســتند.
شــرط توســعه و گســترش دامنــه آنهــا از رفــع نیازهــای
اولیــه گذشــته و همیشــه مطابــق بــا معیارهــا و خواســتههای
پیشــرفته و بــه روز انســانها بــوده اســت .مــوارد زیــر را بــه
عنــوان فوایــد بســیار مهــم و دســتاورد نویــن اندازهشناســی
قانونــی میتــوان نــام بــرد.
الف) پشتیبانی کلی یک جامعه مدنی
اندازهگیــری یکــی از مولفههــای مهــم فرهنــگ تمــام
تمدنهــا بــوده اســت .در جوامــع توســعه یافتــه ،اندازهگیــری
و موسســات مرتبــط بــا آن از ارکان مهــم صنعتــی ،علمــی
و قانونــی بــه شــمار میرونــد .وجــود چنیــن نهادهایــی از
معیارهــای توســعه یافتگــی و قــدرت علمــی و صنعتــی
محســوب میشــود.
ب) آموزش و انتقال تدریجی تکنولوژی در جامعه
اســتفاده از اندازهگیریهــا در جامعــه و زندگــی عــادی،
مفاهیــم تکنولــوژی ســاده ولــی مهــم را بــه تدریــج بــه جامعه
منتقــل میکنــد .نتیجــه مســتقیم انتقــال ایــن فرهنــگ
کالهبرداریهــای صنعتــی و علمــی را آشــکار میکنــد.
پ) کاهش مصدومین حوادث و مرگ و میر انسانها
اگــر اندازهشناســی قانونــی در حــوزه بهداشــت ایمنــی بــه
کاربــرده شــود ،تغییــر تدریجــی در رفتــار انســانها بــه
وجــود میآیــد و ایــن تغییــر رفتــار بــه طــور قابــل توجهــی
از حــوادث مختلــف پیشــگیری میکنــد.
ت) حفاظت محیط زیست
بــه عنــوان حمایــت از حقــوق برخــورداری از زندگــی طبیعی،
کاربــرد اندازهشناســی قانونــی موجــب پایــش و کنتــرل
کمیتهــای قابــل اندازهگیــری موثــر در زندگــی طبیعــی و
محیــط زیســت میشــود.

ث) پشتیبانی بهداشت عمومی جامعه متمدن از طریق
استاندارد کردن روشهای اندازهگیری و آزمونها
اندازهشناســی قانونــی از طریــق تشــخیص صحیــح و بــه موقع
در طــب و ســامتی کــه فوایــد اقتصــادی و اجتماعــی مهمــی
را در بــر دارد ،خدمــات بــا ارزشــی بــه جامعه میرســاند.
ج) توسعه اندازهشناسی قانونی بستر ساز توسعه
اندازهشناسی صنعتی
ورود بــه اندازهشناســی صنعتــی و تامیــن نیازهــای صنعتــی
یــک جامعــه ریشــه در توســعه اندازهشناســی قانونــی دارد
کــه بــرای رفــع نیازهــای مقطــع زمانــی معینــی از زندگــی
انســانها وضــع شــده اســت.
مراجعــه بــه اســتانداردهای مختلــف تدویــن شــده ســازمان
( )OIMLمیــزان اهمیــت اندازهشناســی قانونــی را در زندگــی
امــروزی نشــان خواهــد داد.
در بخــش صنعتــی ،کیفیــت کاالهــا و محصــوالت را
دســتگاههای اندازهگیــری کنتــرل میکننــد .نقــش
دســتگاههای اندازهگیــری در ایــن زمینــه برکســی پوشــیده
نیســت .کیفیــت یــک کاال تنهــا عامــل برتــری آن محســوب
شــده و تجــارت آن براســاس کیفیــت تعییــن شــده و رفــع
نیازهــای مشــتری انجــام میگیــرد .اندازهشناســی عاملــی
تعییــن کننــده در معیارهــای کمــی کیفیــت کاالهــا بــه
شــمار م ـیرود .بــه دالیــل گفتــه شــده اندازهشناســی یکــی
از معیارهــای تجــارت و شــاید عاملــی تعییــن کننــده و مــورد
توافــق تولیدکننــدگان ،مصرفکننــدگان و ســایر ذینفعــان
محســوب میشــود .ایــن مقولــه بــرای ملتهــای مختلــف
بــه عنــوان ثروتــی تلقــی میشــود کــه بــدون مصــرف منابــع
طبیعــی خــود بــه طــور مســتقیم از دســترنج بــه دســت
میآورنــد .ایــن ثــروت یعنــی کســب ســود از طریــق فــرآورده
بــه جــای مصــرف مســتقیم منابــع ثروتــی و طبیعــی ،از طریق
رعایــت اصــول و مبانــی اندازهگیــری در اختیــار انســان قــرار
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گرفتــه اســت.
بــر اســاس تعریــف فرهنــگ لغــت کمبریــج ،عصــر دیجیتــال،
زمــان حاضــر اســت کــه در آن بســیاری از امــور بــه کمــک
 5وظایف مرکز اندازه شناسی
فعالیتهــای اندازهشناســی شــامل كالیبراســیون ،آزمــون کامپیوتــر انجــام شــده و حجــم بســیاری از اطالعــات از طریق
و اندازهگیــری ،روندهــای ارزشــمندی هســتند کــه کیفیــت فنــاوری در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه اســت .بــه بیــان
بســیاری از فعالیتهــای صنعتــی و نیــز فعالیتهــای مرتبــط ســادهتر ،عصــر دیجیتــال را میتــوان برهــهای از تاریــخ
بــا کیفیــت زندگــی و فرآیندهــا را تضمیــن میکننــد .ایــن
رونــد نیازمنــد اثبــات برقــراری قابلیتردیابــی اســت کــه
اهمیــت آن همتــراز فرآینــد اندازهگیــری اســت .تعریــف و بــه
رســمیت شــناختن شایســتگی کســانی کــه در اندازهشناســی
فعالیــت دارنــد ،در هــر ســطحی از زنجیــرۀ قابلیتردیابــی
ضــروری اســت .بدیــن ترتیــب سیســتم اندازهشناســی و
اندازهگیــری كشــور از مــواردی همچــون برقــراری الزامــات
قانونــی در حــوزه اندازهشناســی قانونــی ،کنتــرل و ارزیابــی
انطبــاق فرآوردههــای اندازهگیــری و نظــارت بــر تولیــد و
فعالیــت آنهــا ،ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای برقــراری
قابلیتردیابــی نتایــج اندازهگیــری ،تهیــه و اســتقرار نظــام
ملــی کالیبراســیون ،تهیــه الزامــات مربــوط بــه نرمافزارهــای
کنتــرل کننــده دســتگاههای اندازهگیــری ،تربیــت
کارشناســان مــورد نیــاز صنایــع و آزمایشــگاههای آزمــون
و کالیبراســیون ،اســتقرار برنامــه تضمیــن اندازهگیــری در
آزمایشــگاههای آزمــون و کالیبراســیون کــه از حساســیت
ویــژهای برخوردارنــد ،تدویــن اســتانداردهای ملــی
کالیبراســیون دســتگاههای اندازهگیــری کــه اســتاندارد بیــن
المللــی ندارنــد ،آزمــون دوره ای تــرازو ،نازلهــای ســوخت
مایــع و باســکولهای وســایل نقلیــه جــادهای ،پلمبگــذاری
وســایل توزیــن و ســنجش ،تاییــد صالحیــت و نظــارت بــر
آزمایشــگاههای همــکار اوزان و مقیاسهــا و ارائــه خدمــات
آزمایشــگاهی و کالیبراســیون ،آمــوزش ،آزمــون ،صــدور و
تمدیــد کارت بازرســی بازرســان اوزان و مقیاسهــا ،شــرکت
در اجالســیهها و دورههــای آموزشــی بینالمللــی و منطقـهای
و اجــرای پروژههــای تحقیقاتــی مرتبــط حمایــت میکنــد
کــه ایــن عوامــل بــا توجــه بــه عصــر دیجیتــال و بــه کمــک
پارامترهایــی از پیشــرفت تکنولــوژی کــه در ادامــه بررســی
میشــود ،آســانتر ،ســریعتر و دقیقتــر انجــام میگیــرد.
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تعریــف کــرد کــه در آن اســتفاده از فناوریهــای دیجیتــال
در سرتاســر دنیــا رایــج و گســترده شــده و وابســتگی بشــر بــه
ایــن فناوریهــا بــه باالتریــن حــد خــود رســیده اســت .در
عصــر دیجیتــال کسـبوکار و فنــاوری بــه دو عنصــر جدایــی
ناپذیــر تبدیــل شــده و الزم و ملــزوم یکدیگرنــد .هــم چنیــن
محصــوالت و خدمــات نیــز تحــت تاثیــر ســونامی دیجیتالــی
شــدن قــرار دارنــد؛ بدیــن شــکل کــه نــه تنهــا کاالهــا و
خدمــات جدیــدی ظهــور پیــدا کردهانــد؛ بلکــه غالــب کاالهــا

و خدمــات ســنتی نیــز در ایــن عصــر بــه مــرور تحــت تاثیــر
فناوریهــا قــرار گرفتهانــد.
ویژگیهــاي عصــر دیجیتــال متفــاوت از ســایر اعصــار اســت.
در ایــن عصــر فنــاوري نمایانگــر بخش قابــل توجهــي از ارزش
افــزوده محصــوالت و خدمــات اســت و اصلیتریــن نقــش را در
زنجیــرهارزش در صنایــع مختلــف بــازی میکنــد .فیلــوس
در ســال  ۲۰۰۵مطابــق جــدول زیــر ،ویژگیهــای عصــر
دیجیتــال را بــا عصــر صنعتــی مقایســه میکنــد.

جدول  - 1مقایسه ویژگیهای عصر دیجیتال با عصر صنعتی
عصر صنعتی

عصر دیجیتال

سازمان

کارآمد و سلسله مراتبی
جایگاه ساالری
فرآیندهای متوالی
ارتباطات عمودی
ارزش ها برپایه کنترل و تایید

یادگیرنده و اینترنت محور
شایسته ساالری
فرآیندهای همزمان
ارتباطات افقی
ارزش ها برپایه صحت و اعتماد

محیط اقتصادی

دارای قطعیت و اطمینان
تغییرات کم
ارزش مبتنی بر «قانون کامیابی »1
کارهای ساده و مهارت های سنتی
محصوالت انبوه

عدم اطمینان و عدم قطعیت
پویایی باال
ارزش مبتنی بر «قانون فراوانی»2
کارهای پیچیده و مهارت های دیجیتال
شخصی سازی محصوالت

دارایی ها

ملموس

ملموس ،ناملموس
بــا بررســی منابــع مختلــف ویژگیهــای شــاخص بــرای عصــر
دیجیتــال بــه صــورت شــکل  2ارائــه مــی گــردد .کــه بــا
توجــه بــه آن مــی تــوان اندازهشناســی را بــرای مصــارف
مختلــف بــا دقــت بیشــتر و بهتــر بررســی کــرد.

شکل  - 2ویژگیهای عصر دیجیتال
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 7رویکرد نوین برای تقویت نظام استاندارد
فنــاوری اطالعــات بــه لحــاظ ســرعت ،فراگیــری زمــان
و مــکان ،عدممحدودیــت زمــان و مــکان ،شــفافیت در
فرآیندهــای ســازمانی بســیار کارســاز اســت .یکــی دیگــر
از راهبردهــا حرکــت بــه ســمت استانداردســازی نمادهــای
چهارمیــن انقــاب صنعتــی اســت ،بــه ایــن صــورت کــه در
روش ســنتی ابتــدا طراحــی ،تهیــه نقشــه ،اجــرای پایلــوت
طــرح و مرحلــه نهایــی انجــام میشــود امــا اکنــون بــا
چاپگرهــای ســهبعدی ایــن اقدامــات بــدون طــی مراحــل
قبلــی انجــام شــده بنابرایــن ایــن راهبــرد امــری اجتنابناپذیر
اســت .ایــن فناوریهــا مرزهــای میــان دنیــای واقعــی و
دیجیتــال را کمرنــگ میکننــد کــه هــوش مصنوعــی ،چــاپ
ســهبعدی ،بالکچینهــا ،پهبادهــا و اینترنــت اشــیا از
جملــه ایــن فناوریهــا هســتند .چهارمیــن انقــاب صنعتــی
بــا بههــم پیوســتگی و یکپارچهســازی فیزیــک ،ســایبر و
زیســتفناوری حــرف نویــی بــرای جوامــع بشــر دارد کــه
بایــد در قالــب اســتانداردهایی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
همچنیــن مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ســازمان
ملــی اســتاندارد ایــران تاکیــد میکنــد  :برخــی اذعــان دارنــد
مــا هنــوز از لحــاظ تکنولــوژی شــاید در عصــر انقــاب صنعتی
اول باشــیم ایــن در حالــی اســت کــه بایــد گفــت شــاید در
تکنولــوژی ،ســاخت و طراحــی در تــوان انقــاب صنعتــی
چهــارم نباشــیم امــا مصرفکننــده نمادهــای تکنولوژیــک
انقــاب چهــارم هســتیم.
 7-1رویکرد فشاری؛ نظارت از باالبه پایین حاکم است
رویکرد فشــاری ( )Pushing Approachچگونه اســت وکارکردش
چیســت؟؛ رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران دربــاره
ایــن رویکــرد میگویــد :در ایــن رویکــرد ،مســیر سلســله
مراتــب جامعــه ،از باالتریــن ســطح یعنــی ارکان حاکمیــت
ن ســطح یعنــی افــراد جامعــه ،بــرای اجــرای
تــا پایینتریــ 
وظایــف ،یــک مکانیــزم فشــاری وجــود دارد .مثــا دولــت در
باالتریــن جایــگاه ،میخواهــد همــه دســتگاههای اجرایــی
وظایفشــان را انجــام دهنــد .دســتگاههای اجرایــی هــم کــه
هدایــت برنامههــا را بــر عهــده دارنــد کــه اجــرای آنهــا غالبــا

بــه واحدهــای تولیــدی برمیگــردد و تــا الیههــای پایینتــر
تــا ســطح افــراد جامعــه بایــد وظایــف خــود را انجــامدهنــد و
اگــر انجــام ندهنــد ،بازخواســت میشــوند و بایــد پاســخگو
باشــند .بنابرایــن فشــاری از بــاال بــه پاییــن وجــود دارد.
در ایــن رویکــرد چــون در مســیر تولیــد ،محصول با اشــکاالت
کیفیتــی بــه وجــود میآیــد ،بنابرایــن یــک نظــام کنتــرل
کیفیــت الزم اســت کــه ســالم بــودن یــا نبــودن محصــول را
بررســیکنــد و اگــر محصــول ناســالم و غیــر منطبــق تولیــد
شــود ،آنهــا را جــداکنــد و بــا فیلتــر کــردن محصــوالت
نامنطبــق ،محصــول ســالم را بــه دســت مشــتری برســاند کــه
همیشــه هــم اتفــاق نمیافتــد و در نهایــت محصــول معیــوب
هــم تولیــد و تحویــل مشــتری میشــود کــه هزینههــای
دیگــری را ایجــاد و عــاوه بــر تاثیــر بــر قیمــت ،گرفتــاری
و هزینههــای مضاعفــی را بــرای مشــتری ایجــاد میکنــد.
هزینــه ایــن نظــام کنتــرل کیفیــت و ضایعــات ایجــاد شــده
هــم بایــد از مشــتری گرفتــه شــود.
 7-2رویکرد کششی؛ تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و
نظارت از درون
رییــس انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران ،دربــارهی رویکــرد
کششــی ( )Pulling Approachایــن گونــه توضیــح میدهــد:
در رویکــرد دوم ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه جامعــه در یــک
فراینــد اعتمادســازی بــه بلــوغ رســیده و دســتورالعملها،
روشهــا و آییننامههــا آن چنــان بــا نیــاز فــرد فــرد جامعــه
و آن چــه بایــد بــرای جلوگیــری از خطــا انجــام شــود منطبــق
اســت و بــه درســتی اجــرا میشــود کــه انــگار در ایــن جامعــه
قــرار نیســت خالفــی رخ دهــد ،پــس دســتگاههای نظارتــی و
کنتــرل کیفیتــی بــه حداقــل میرســد و در عــوض نظامهــای
آموزشــی و تربیتــی و سیســتمهای تضمیــن و بهبــود کیفیــت
جایگزیــن میشــوند .بــرای مثــال اگــر شــهری داشــته باشــیم
کــه دزدی در آن کمتــر اتفــاق میافتــد ،دســتگاههای
نظارتــی و انتظامــی کوچــک میشــوند و هزینــه جامعــه هــم
کاهــش مییابــد و در مقابــل احســاس اعتمــاد و ایمنــی در
همــهی جامعــه و بــه خصــوص بیــن ســازمان حاکمیتــی و
مــردم افزایــش پیــدا میکنــد .ایشــان بــا بیــان ایــن کــه
در رویکــرد جدیــد ،جامعــه بایــد کششــی عمــل کنــد و نــه
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فشــاری ،اظهــار کــرد :رویکــرد کششــی یعنــی کل جامعــه موجــب بــاال رفتــن کیفیــت کاال و کاســتن از مصــرف منابــع
بایــد بخواهــد کــه خــاف نکنــد ،در ســطح خانــواده یعنــی طبیعــی بــه طــور مســتقیم میشــود.
فرزنــد بخواهــد کــه درس بخوانــد ،در ســطح کارخانــه یعنــی
همـهی افــراد در بخشهــای تولیــدی از درون متعهــد باشــند منابع
- http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=16552
کــه محصــول بــدی تولیــد نکننــد .ایــن امــر در صورتــی اتفاق
میافتــد کــه در ایــن جامعــه ،مصرفکننــده از چنــان بلــوغ  -قانــون مجــازات اســامی ،اداره کل اســتاندارد اســتان
و قدرتــی برخــوردار باشــد کــه بتوانــد تولیدکننــده را الــزام کردســتان|.
کنــد کــه کاالی بــدی تحویــل مشــتری و مصرفکننــده  -برومنــد ،خشــایار :رهایــی از فضــای تکنولوژیــک حاکــم
ندهــد .ایــن موضــوع در نظــام تولیــد کارخانــه هــم در یــک در نظریهــی انتقــادی تکنولــوژی انــدرو فینبــرگ ،حکمــت
سلســله مراتــب از پاییــن بــه بــاال جــاری میشــود .ایــن و فلســفه ،ســال -
امــر در ســاختار و مــدل مدیریتــی هــم تاثیرگــذار اســت .در  .یازدهم ،شماره اول ،بهار .1394
ادبیــات مدیریتــی بــه ایــن نــوع ســازمانها ،ســازمانهای - ILAC, UNIDO, Laboratory Accreditation in Developing
Economies, Working Paper No 2, 2003.
فلــت یــا تخــت میگوینــد ،در مقابــل ســازمانهایی کــه
- UNIDO, Role of measurement and Calibration, 2006.
سلســله مراتــب از بــاال بــه پاییــن دارنــد.
 8نتیجه گیری
امکانــات و ابــزار متنوعــی بــرای بــه کارگیــری اندازهشناســی
در عصــر دیجیتــال بــه وجــود آمدهانــد ،هــم چنیــن
رویههــای مختلــف و متفاوتــی در حوزههــای اندازهشناســی
و اســتاندارد در دوران دیجیتــال شــکل گرفتــه اســت کــه ایــن
رویههــا بــر درک بهتــر و کارایــی بیشــتر نظــام اســتاندارد و
اندازهشناســی اثرگــذار بــوده اســت.
عصــر رســانه و پسارســانهای ،جامعــه را بــا انبوهــی از اطالعات
مواجــه کــرده اســت .ایــن وضعیــت ،هویــت هــر چیــز را
تغییــر داده اســت .در ایــن عصــر نظریــات اندازهشناســی را
بــرای کســانی کــه وارد حــوزه تجربههــای جدیــد میشــوند،
دچــار تغییــر کــرده اســت .هــم چنیــن امکانــات عصــر
دیجیتــال بــا ایجــاد امــکان نفــوذ ،دیــد مخاطــب عــام و تأثیــر
بــر جامعــه باعــث رویکردهــای جدیــدی در تبییــن ماهیــت
اندازهشناســی و نظــام اســتاندارد شــده اســت.
در ایــن عصــر افــراد میتواننــد بــا هویتهــای مختلــف ،در
فضاهــای متفــاوت و بــرای هــر پارامتــر قابــل اندازهگیــری
از امکانــات متنــوع فضــای دیجیتــال بهــره ببرنــد .از طرفــی،
اجــرای اصــول اندازهشناســی و اعتقــاد بــه آن اصــول در
جامعــه قناعــت و صرفــه جویــی ذاتــی و عقالنــی را بــه دنبــال
دارد .مســتقر کــردن اندازهشناســی و معیارهــای آن در تولیــد
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