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Nimic nu a schimbat lumea în care trăim într-o manieră mai dramatică și cu
o viteză mai mare decât a făcut-o tehnologia informației!
Nici războaiele fără număr petrecute din antichitate și până în prezent, nici
epocile marilor descoperiri geografice și nici măcar explozia industrială nu au
imprimat vieții noastre o viteză de schimbare atât de mare cum a făcut-o
internetul și mijloacele moderne de comunicare și informare.
În același timp, computerul nu doar că a revoluționat totul în jurul sau dar s-a
auto-revoluționat pe sine: de la primele generații de calculatoare de
dimensiunea unei camere care perforau cartele din carton în anii ’70-‘80, la
primele computere de birou care imprimau pe bandă magnetică și apoi pe
“floppy disk” de memorie şi desktop în anii ’90-2000 până la telefoanele
mobile care sunt computere portabile cu o putere și o viteză de calcul de
neimaginat în urmă cu doar 15 – 20 de ani.

Tehnologia acaparează şi transformă
viață de zi cu zi a oamenilor din toată
lumea, de la modul de învățare şi
socializare, petrecerea timpului liber sau
obiceiurile de consum și până la
manifestările religioase.
Salim Ismail, unul dintre cei mai influenți
gânditori și specialiști în domeniul
viitorului, crede că orice activitate care
are la baza tehnologia informației intră
sub incidența legii lui Moore. Tocmai din
această cauza el spune că toate
organizațiile bazate pe tehnologie trebuie
să înlocuiască gândirea liniară cu o
gândire de tip exponențial (vezi Salim
Ismail, Exponențial Organizations: Why
new organizations are ten times better,
faster, and cheaper than yours (and what
to do about it), 2014.

Inovația a dus la o evoluție permanentă a tehnologiilor de la apariţia lor
și până în prezent, astfel că cei mai mulți specialiști vorbesc despre patru
mari revoluţii industriale. Revoluţiile industriale reprezintă
transformarea radicală a structurii unei economii prin schimbarea
tipului principal de energie folosită în activitatea umană, apariția și
utilizarea pe scară largă a unor noi forme de organizare a muncii și
sisteme și/sau maşini de producţie.

Prima revoluţie industrială (1760-1840)

a început la mijlocul

secolului XVIII în Anglia, fiind impulsionată de necesitatea crescândă de produse
textile, de sticlărie şi de fier ceea ce a dus la îmbunătăţirea tehnologiilor de
prelucrare ale acestora. Prima revoluţie industrială este caracterizată de
introducerea echipamentelor mecanice de producţie acţionate de forţa apei
sau a aburului și în felul acesta s-a trecut de la producţia manuală (în mici
ateliere) la producţia mecanizată realizată cu ajutorul maşinilor (în fabrici și
uzine), muncitorului revenindu-i rolul de supraveghetor şi organizator al
producţiei.
Prima maşină cu abur a fost adusă pe teritoriul României în anul 1831 la Gârbou,
judeţul Cluj, şi a fost utilizată în industria morăritului. În Moldova şi Ţara
Românească existau doar 171 de maşini cu abur (în 1863) şi 39 de fabrici (în
1866).

Cea de-a doua revoluție industrială (1870-1914)
Începând cu prima parte a secolului XIX, descoperirile şi invenţiile din domeniul
electricitătii şi maşinilor electrice au avut o dinamică fulminantă dând astfel startul
celei de-a doua Revoluții Industriale. Specific acestei revoluţii este utilizarea
acţionării electrice a echipamentelor de producţie şi realizarea unei producţii de
masă bazată pe divizarea şi specializarea activităţilor în procesul muncii prin
utilizarea liniilor de producţie. O altă caracteristică a acestei revoluţii a fost
dezvoltarea motorului cu ardere internă care a revoluţionat transporturile şi a
deschis era utilizării petrolului ca principală sursă de energie.
Abia după anul 1920 se observă primele semne ale acestei revoluţii în România.
Relevante în acest sens sunt întreprinderile constructoare de locomotive ale lui
Malaxa, cele constructoare de avioane, respectiv cele de construcţii de utilaj
petrolier.

A treia revoluție industrială sau Industria 3.0 a început în a

doua jumătate a secolului XX prin dezvoltările tehnologice realizate după cel de-al
Doilea Război Mondial, atât în domeniul maşinilor-unelte şi automatizării
proceselor de fabricaţie, cât mai ales, în domeniul microelectronicii şi
calculatoarelor. Caracteristica de bază a celei de-a treia revoluţii industriale este
utilizarea sistemelor electronice şi tehnologiei informaţiei, precum şi a roboţilor în
automatizarea producţiei. Din punct de vedere energetic, începe să crească
semnificativ utilizarea energiei nucleare.
România, aflată la începutul anilor 1970 într-un plin proces de industrializare şi de
deschidere spre ţările din vestul Europei, s-a integrat rapid în acest proces de
robotizare şi de utilizare a calculatoarelor în procesele industriale. A fost demarat
un program naţional de construcţie de maşini unelte cu comandă numerică, de
construcţii de roboţi şi de calculatoare, precum şi unul de construcţii de centrale
electrice nucleare.

Evoluţia tehnicii de la prima la a patra revoluţie industriala; Academician Dorel
BANABIC

Ceea ce trăim în prezent
reprezintă transformarea
intensivă a informațiilor
din toate industriile întrun mediu conectat de
date, oameni, procese,
servicii, sisteme și active
industriale IoT, cu
generarea și utilizarea
informațiilor ca mod și
mijloc de realizare a
acestei industrii
inteligente, a
ecosistemelor de inovație
industrială și de
colaborare.

A 4-a revoluție industrială

este un concept cu
propriile standarde tehnice iar Industria 4.0 este o strategie de
a îmbunătăți tehnologia, creată de europeni la standardele
celei de-a patra revoluții industriale. Mișcarea Industriei 4.0 este
o abordare strategică și intenționată pentru modelarea
viitorului, în timp ce accederea la o revoluţie industrială ne ajută
să înțelegem ce s-a schimbat deja şi care sunt tendinţele în
schimbarea industrială.
Bazele sunt însă puse începând cu deceniile 8 şi 9 ale secolului
XX când s-au făcut progrese semnificative în domeniul
calculatoarelor, senzoricii şi telecomunicaţiilor care, alături de
apariţia şi generalizarea în masă a internetului, au condus la
cea de-a patra revoluţie industrială. Aceasta este
caracterizată de utilizarea sistemelor cyber-fizice în
procesele de producţie şi în conectivitatea acestora.
Există o diferenţă între cele două expresii – a patra revoluție
industrială și industria 4.0 - ele suprapunându-se doar parţial.

Tehnologiile avansate
specifice celei de-a patra
revoluţii industriale sunt:

internetul obiectelor (Internet of
Things-IoT), prelucrarea datelor
şi, mai nou, manufacturarea
produselor în „cloud” (cloud
manufacturing), prelucrarea
prin adăugare de material
(Additive Manufacturing),
realitatea augmentată, Big Data,
roboţii autonomi, simularea
proceselor, integrarea
sistemelor pe verticală și
orizontală.

Prin aplicarea acestor noi tehnologii, momentul în care aplicaţia de pe
telefonul mobil va sesiza, prin intermediul senzorilor, o problemă de
sănătate şi va transmite informaţia doctorului (virtual) care va prescrie
reţeta şi o va transfera farmaciei, care va „imprima” medicamentele şi le
va livra pacientului prin intermediul unei drone, nu este departe.
Conceptele celei de-a Patra Revoluţii Industriale sunt incluse deja în
programele strategice de dezvoltare ale tuturor ţărilor dezvoltate din
Europa, America şi Asia.
În aprilie 2016, guvernul japonez a adoptat un plan de bază pentru
dezvoltarea societății către o societate super inteligentă, societatea 5.0
care se bazează pe faptul că dezvoltarea rapidă a tehnologiei informației
permite acum combinarea spațiului cibernetic - informația - cu spațiul
fizic - lumea reală, lucru care va genera o schimbare majoră în societate.
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