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 تقدم برمجيات ومنتجات جديدة للحوسبة الطرفية Mitsubishi Electricشركة 

 معالجة متقدمة لبٌانات صاالت اإلنتاج تساهم فً الصٌانة الوقائٌة وجودة المنتج 

أنها قد طورت برامج للمراقبة  ( الٌوم٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ٧١٤٧نوفمبر  ٧طوكيو، 

( وأجهزة كمبٌوتر لالستخدامات الصناعٌة، وستقوم الشركة بتضمٌن تلك البرمجٌات واألجهزة فً الحلول SCADAاإلشرافٌة وتحصٌل البٌانات )

ادر البٌانات. ستعزز الستخدام الحوسبة الطرفٌة فً صاالت اإلنتاج حٌث تتالقى أطراف الشبكة مع مص e-F@ctoryذات العالمة التجارٌة 

زٌز الصٌانة المنتجات الجدٌدة إلى حد كبٌر عملٌات التصنٌع الذكً التً تتعلق بتجمٌع بٌانات اإلنتاج وتحلٌلها بجانب التشخٌص فً الوقت الفعلً لتع

مما ٌسهل الربط بٌن صاالت اإلنتاج وسالسل القٌمة عبر أنظمة  Edgecrossالوقائٌة وجودة المنتج. وستدعم الحلول منصة البرمجٌات المفتوحة 

 .٨٥٠٢(. ومن المتوقع أن ٌتم اإلطالق التجاري فً ربٌع عام IoTإنترنت األشٌاء )

 

المنعقد فً  System Control Fairالبرمجٌات والمنتجات الجدٌدة للحوسبة الطرفٌة خالل معرض  Mitsubishi Electricستعرض شركة 

فً  China International Industry Fairدٌسمبر، وخالل معرض  ٠نوفمبر حتى  ٨٢فً الفترة من  Tokyo Big Sightعارض مجمع م

 نوفمبر. ٠٠حتى  ٧المركز الوطنً للمعارض والمؤتمرات فً شانغهاي فً الفترة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصول على إن هذا النص ترجمة للنص اإلنجلٌزي الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم 

 التفاصٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.

 MITSUBISHI ELECTRIC شركة

 قسم العالقات العامة
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 
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 الميزات الرئيسية

 البيانات والتشخيص( محلل بيانات في الوقت الفعلي )برامج لتحليل (1

ٌقوم بإنشاء قواعد للتشخٌص من خالل إجراء تحلٌل بدون اتصال بالشبكة لبٌانات ورشة العمل ثم تنفٌذ عملٌات تشخٌص فً الوقت الفعلً   -

 ألنظمة اإلنتاج أثناء التشغٌل.

خدام تقنٌة التعرف على الشكل الموجً ٌعمل على تحسٌن دقة اكتشاف أوجه القصور فً المعدات أثناء التشخٌص فً الوقت الفعلً باست -

: الذكاء االصطناعً Maisartللتعلم من البٌانات والتعرف علٌها، مثل أنماط الشكل الموجً للمستشعر. ) Maisartذات العالمة التجارٌة 

 ٌقدم األحدث فً التقنٌات(. Mitsubishi Electricلدى 

وتحلٌل االنحدار  Mahalanobis-Taguchiأدوات تشخٌصٌة إحصائٌة مثل طرٌقة ٌقوم بإجراء صٌانة وقائٌة وتحسٌن للجودة باستخدام  -

 متعدد المتغٌرات لتحلٌل البٌانات.

 (SCADA)برنامج  MC Works64إصدار الحوسبة الطرفية   (2

 ٌقوم بمراقبة البٌانات بسهولة عبر صالة اإلنتاج بالكامل من خالل مستشعرات وأجهزة خاصة. -

تعد األفضل فً فئتها، وتتضمن رسومٌات ثالثٌة األبعاد ومراقبة عن ُبعد )عبر متصفح الوٌب واألجهزة المحمولة(  عرض تقنٌاتٌستخدم  -

 فً أي وقت ومن أي مكان. KPIللوصول إلى بٌانات 

 ٌمتاز بسهولة االستخدام وبساطة التكوٌن المخصص الستخدامات الحوسبة الطرفٌة. -

 )ألجهزة الكمبيوتر ذات االستخدام الصناعي( MELIPCسلسلة  (3

 .MELSECالخاصة بسلسلة  PLCتصمٌم قوي وعالً الموثوقٌة قائم على معاٌٌر جودة  -

مدمجة لتوفٌر اتصاالت  CC-LINK IEٌلبً العدٌد من االحتٌاجات بدًءا من الطرز فائقة التمٌز التً توفر معالجات عالٌة األداء وشبكة  -

 الطرز البسٌطة صغٌرة الحجم المالئمة للمهام البسٌطة.عالٌة السرعة، إلى 

 وسٌتم توسٌعه من خالل خطوط توفر وظائف جدٌدة، مثل التحكم فً التشغٌل والحركة. -

 

 معلومات عامة

تاج، وذلك لتحسٌن ( لتحدٌث مواقع اإلنتاج لدٌهم من خالل بٌانات صالة اإلنIoTٌواجه معظم المصنعٌن مشاكل خاصة بتضمٌن تقنٌة إنترنت األشٌاء )

النتائج إلى  كفاءة و/أو جودة المنتج. تتركز المشاكل العادٌة فً التنفٌذ فً الوقت الفعلً لمهام تجمٌع البٌانات وعملٌات التحلٌل والتشخٌص وإرسال

 مواقع اإلنتاج.

 

ا، وفًقا لمفهوم  Mitsubishi Electricوتقوم  ًٌ ، بتطوٌر منتجات الحوسبة الطرفٌة التً توفر تجمٌع/تحلٌل البٌانات وعملٌات e-F@actoryحال

تشخٌص فً الوقت الفعلً بالقرب من صالة اإلنتاج، والتً سٌستخدمها المصنعون فٌما بعد لتحسٌن كفاءة و/أو جودة المنتج. ٌركز مفهوم 

e-F@actory تجات وصٌانتها إلجراء عملٌة أتمتة متكاملة. ٌتم إنشاء الحلول اإلجمالٌة على خفض التكلفة اإلجمالٌة لعملٌة التطوٌر وتقدٌم المن

 المتخصصة فً التقنٌات الخاصة بتكامل األنظمة والبرامج واألجهزة. e-F@ctoryبالتعاون مع الشركات أعضاء تحالف 

 

 براءات االختراع

 براءة اختراع. " و"محلل البٌانات فً الوقت الفعلً" الحصول علىMaisartتنتظر تقنٌتا "

 ٌبلغ عدد براءات االختراع قٌد االنتظار المتعلقة بالتقنٌات المعلن عنها فً هذه النشرة اإلخبارٌة تسع براءات. 

 

### 

 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

( ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة فً مجال توفٌر منتجات موثوق بها وعالٌة الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من 
ا معترف بها فً مجال تصنٌع وتسوٌق وبٌع المعدات الكهربائٌة واإللكترونٌة المستخدمة فً معالجة المعلومات واالتصاال ًٌ ت شركة رائدة عالم

نقل ومعدات البناء. ومن خالل وتنمٌة الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌة واإللكترونٌات االستهالكٌة والتكنولوجٌا الصناعٌة والطاقة وال
لتكون شركة صدٌقة  Mitsubishi Electricتبنً روح عبارة الشركة، التغٌٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌٌرات البٌئٌة، تسعى شركة 

ملٌار دوالر أمرٌكً*(  ٦٧٢٢ن )ملٌار ٌ ٦٨٦٢٢٣للبٌئة إلثراء المجتمع بالتكنولوجٌا. وقد سجلت الشركة حجم مبٌعات إجمالٌة للمجموعة بمقدار 
 . للمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة:٨٥٠٧مارس  ٦٠فً السنة المالٌة المنتهٌة فً 

www.MitsubishiElectric.com 
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 ٨٥٠٧مارس  ٦٠ًٌنا للدوالر األمرٌكً، سعر الصرف الُمعطى من قبل سوق طوكٌو لتبادل العمالت األجنبٌة فً  ٠٠٨*بسعر صرف 

 عالمات تجارٌة مسجلة  CC-Link IEو MELSECو MELIPCو MC Works64و e-F@ctoryتعد 
 فً الٌابان والبلدان األخرى. Mitsubishi Electric Corporationلشركة 

 


