
Công nghiệp 4.0 và công nghiệp 5.0 - Khởi 

đầu, hình thành và nhận thức 

1. Giới thiệu 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn được gọi là Công 

nghiệp 4.0) ra đời năm 2011 trong một dự án chiến lược công nghệ 

cao của chính phủ Đức. Nó đã phát triển khái niệm Hệ thống vật lý 

mạng (CPS) thành Hệ thống sản xuất vật lý mạng.  SmartFactory, 

một trong những sáng kiến cốt lõi của Công nghiệp 4.0. Công 

nghiệp 4.0 lần đầu tiên được giới thiệu công khai tại Hội chợ 

Hannover vào năm 2011. Nó dựa trên các định nghĩa sau về ba 

cuộc Cách mạng Công nghiệp. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ nhất chứng kiến sự chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang máy 

móc chạy bằng hơi nước và nước. Cuộc Cách mạng Công nghiệp 

lần thứ hai đã chứng kiến các nhà máy được chuyển đổi thành dây 

chuyền sản xuất hiện đại nhờ điện.  Điều này dẫn đến tăng trưởng 

kinh tế đáng kể và năng suất cao. Cách mạng Công nghiệp lần thứ 

ba chứng kiến sự ra đời của các máy tính cấp hiện trường như Bộ 

điều khiển Logic Lập trình (PLC) cùng với các công nghệ truyền 

thông để tự động hóa sản xuất.  Các hệ thống sản xuất trong thời 

đại Công nghiệp 4.0 dưới dạng CPPS có thể đưa ra các quyết định 

thông minh thông qua giao tiếp thời gian thực giữa các "đối tượng 

sản xuất" và hợp tác với chúng. Điều này cho phép sản xuất linh 

hoạt các sản phẩm chất lượng cao, được cá nhân hóa với hiệu quả 

cao. Nền tảng Industrie 4.0 chung được tạo ra bởi các hiệp hội 

nghề nghiệp BITKOM và VDMA để thúc đẩy sáng kiến và đảm bảo 

cách tiếp cận phối hợp và liên ngành.  Nhiều nước trên thế giới đã 

đưa ra các sáng kiến chiến lược tương tự. Chúng bao gồm 

Industria 4.0 ở Ý, Produktion 2030 ở Thụy Điển, Made in China 

2025 ở Hoa Kỳ, Society 5.0 ở Nhật Bản và Industria 4.0 ở Ý.  

Công nghiệp 4.0 đã được các doanh nghiệp áp dụng, và sau đó là 

cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 5 (Công nghiệp 2.0).   



Industry 5.0 thừa nhận sức mạnh của ngành trong việc đạt được 

các mục tiêu xã hội ngoài tăng trưởng việc làm và trở thành một 

nhà cung cấp linh hoạt cho sự thịnh vượng.  Nó thực hiện điều này 

bằng cách làm cho sản xuất tôn trọng biên giới của hành tinh và 

đặt phúc lợi của người lao động làm trọng tâm của quá trình sản 

xuất. Công nghiệp 5.0 được tạo ra dựa trên giả định hoặc nhận 

định rằng Công nghiệp 4.0 tập trung ít hơn vào các nguyên tắc và 

giá trị ban đầu về tính bền vững và công bằng xã hội, mà tập trung 

nhiều hơn vào số hóa / công nghệ dựa trên AI để tăng hiệu quả và 

tính linh hoạt trong sản xuất. Industry 5.0 là một quan điểm mới và 

tập trung vào tầm quan trọng của sự đổi mới và nghiên cứu để 

giúp ngành công nghiệp phục vụ nhân loại lâu dài trong biên giới 

hành tinh. Trên thực tế, các cuộc thảo luận đã diễn ra về "Kỷ 

nguyên tăng cường", nơi con người và máy móc có thể làm việc 

cộng sinh cùng nhau, trước khi Industry 5.0 chính thức ra mắt.   

Tương tự với phương pháp "Làm việc thông minh" của Bednar và 

Welch, 

Công bằng mà nói, sự đồng tồn tại giữa hai cuộc Cách mạng Công 

nghiệp đã đặt ra một số câu hỏi.  Những câu hỏi này có nguồn gốc 

từ cả cộng đồng khoa học và ngành công nghiệp.  Bạn có thể tìm 

thấy những câu hỏi này, chưa đầy đủ ở đây:  

• Công nghệ Công nghiệp 4.0 lấy công nghệ làm trung tâm mà 

không chú trọng đến con người làm trung tâm và tính bền 

vững theo những cách nào? 

• Các công nghệ tạo điều kiện cho Công nghiệp 4.0 có thể giúp 

đạt được các mục tiêu của Công nghiệp 5.0 không?  Hay 

chúng ta cần công nghệ Industry5.0 mới? 

• Công nghiệp 2.0 có phải là sự tiếp nối của Công nghiệp 4.0?  

• Chúng ta đang ở giữa hai cuộc Cách mạng công nghiệp hay 

một - cuộc cách mạng công nghệ-xã hội? 

• Hành trình của Công nghiệp 4.0 và Công nghiệp 5.0 đối với 

ngành công nghiệp như thế nào? 



Bài viết này sẽ cố gắng cung cấp thông tin khách quan để giúp bạn 

hiểu rõ về nền công nghiệp 4.0 và 5.0.  Nó cũng nhằm mục đích 

cung cấp cái nhìn sâu sắc về các giải pháp khả thi cho các câu hỏi 

của bạn. Tác giả hy vọng bạn sẽ có thể trả lời một số câu hỏi này 

nếu những câu hỏi trên khiến bạn bối rối.  Tác giả cũng hy vọng sẽ 

kích thích và khuyến khích thảo luận nhiều hơn về các chủ đề 

này. Hai phần này sẽ trình bày sâu sắc nhưng ngắn gọn về Công 

nghiệp 2.0 và Công nghiệp 5.0, cũng như mối liên hệ giữa 

chúng. Cuộc thảo luận xung quanh các câu hỏi được đặt ra kết 

thúc và tạo tiền đề cho các cuộc tranh luận trong tương lai.  

Bài viết này không cố gắng thảo luận hoặc định nghĩa "Cách mạng 

Công nghiệp", Công nghiệp 4.0 và Công nghiệp 5.0.  Nó nhằm mục 

đích giữ sự tập trung của chúng ta. Ngoại trừ Industry 5.0 là một 

thuật ngữ mới hơn, hầu hết các khái niệm liên quan đều được hiểu 

rõ. Mặc dù cuộc tranh luận về Cách mạng vs Tiến hóa (Revolution 

vs Evolution) vẫn tiếp tục, nhưng nó không được đề cập ở đây. 

2. Hiểu biết về Công nghiệp 4.0 

Công nghiệp 4.0 là mạng thông minh của các máy móc, quy trình 

và hệ thống trong ngành. Nó dựa trên công nghệ CPS.  Công nghệ 

này đạt được khả năng kiểm soát thông minh thông qua hệ thống 

được nối mạng nhúng. Mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau về 

Công nghiệp 4.0 (RAMI4.0), nhưng tất cả đều thống nhất về Mô 

hình Kiến trúc Tham chiếu Industrie 4.0.  RAMI4.0 được tạo ra bởi 

Hiệp hội các nhà sản xuất điện và điện tử Đức (ZVEI), nhằm hỗ trợ 

các sáng kiến Công nghiệp 4.0. Mô hình RAMI 4.0 là một lược đồ 

tọa độ ba chiều thể hiện kiến trúc của Công nghiệp 4.0. Mô hình 

thông tin về tự động hóa bắt nguồn từ "Các cấp độ phân cấp" và 

mô tả các chức năng khác nhau của các nhà máy và cơ sở.  "Lớp", 

mô tả sự phân chia của một máy thành các thuộc tính của nó và 

"Dòng giá trị vòng đời" đại diện cho các cơ sở và sản phẩm trong 

vòng đời. Điều này bao gồm các mô hình kinh doanh cũng như 

những lợi ích của Công nghiệp 4.0.   



Vogel-Heuser & Hess đã thảo luận về các nguyên tắc thiết kế 

chính của Industry 4.0, có thể được tóm tắt như sau:  

• Kiến trúc tham chiếu hướng dịch vụ  

• CPPS thông minh, tự tổ chức. 

• Khả năng tương tác của CPPS và con người  

• Tính linh hoạt và khả năng thích ứng với nhu cầu thay đổi. 

• Tối ưu hóa hiệu quả thiết bị. 

• Tích hợp dữ liệu giữa các lĩnh vực và trong suốt vòng đời.  

• Thông tin liên lạc an toàn và đáng tin cậy giữa doanh nghiệp 

• Bảo mật dữ liệu 

2.1. Công nghệ, tính linh hoạt và tập trung vào năng suất  

Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng dựa trên công nghệ nhằm tăng 

hiệu quả và năng suất. Đây cũng là một chiến lược công nghệ cao 

của chính phủ để cải thiện khả năng cạnh tranh toàn cầu của 

Đức. Ba khía cạnh của RAMI4.0 bao gồm Vòng đời sản phẩm, Lớp 

kinh doanh và Thứ bậc nhà máy.  Boston Consulting Group đã xác 

định chín công nghệ hỗ trợ chính cho Công nghiệp 4.0: Dữ liệu lớn 

và phân tích; Robot tự động; Mô phỏng, Tích hợp hệ thống theo 

chiều ngang và chiều dọc; Công nghiệp Internet vạn vật , An ninh 

mạng, Đám mây, Sản xuất phụ gia và Thực tế tăng cường.  Những 

công nghệ này là nền tảng của năm chủ đề nghiên cứu cốt lõi của 

Công nghiệp 4.0. 

• Tích hợp theo chiều ngang qua các mạng giá trị  

• Kỹ thuật từ đầu đến cuối trong toàn bộ chuỗi giá trị  

• Tích hợp dọc và hệ thống sản xuất nối mạng  

• Công nghệ Hệ thống Vật lý Mạng 

• Cơ sở hạ tầng xã hội tại nơi làm việc đang thay đổi  

Công nghiệp 4.0 có thể được coi là một cuộc cách mạng công 

nghệ. Có một số cân nhắc và tác động dự kiến từ các nhu cầu xã 



hội như tính bền vững, lấy con người làm trung tâm và khả năng 

phục hồi. 

Công nghiệp 4.0 nhằm giải quyết các vấn đề như hiệu quả tài 

nguyên, sản xuất đô thị và nhu cầu xã hội.  Những thay đổi trong 

quy trình sản xuất, thiết kế máy móc và nhà máy là cần thiết để 

giảm tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ tài nguyên.  

Chỉ số Sản xuất Xanh được khuyến nghị là một trong những KPI 

quan trọng hỗ trợ ra quyết định.  Nó cũng cung cấp dữ liệu cần thiết 

để đưa ra các quyết định đầu tư minh bạch và định hướng  nguồn 

lực. Công nghiệp 4.0 là tiền sinh động.  Tuy nhiên, một Ứng dụng 

Ví dụ đã được trình bày. Nó xử lý "Thay đổi đột ngột của nhà cung 

cấp trong quá trình sản xuất do một cuộc khủng hoảng nằm ngoài 

tầm kiểm soát của nhà sản xuất".  Công nghiệp 4.0 tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình thực hiện những thay đổi cần thiết bằng 

cách chạy mô phỏng cho các dịch vụ hạ nguồn bị ảnh hưởng.  Điều 

này cho phép các nhà cung cấp khác nhau được đánh giá và lựa 

chọn phương án tốt nhất. 

Phương pháp lấy con người làm trung tâm 

Công nghiệp 4.0 có thể không được coi là một sáng kiến lấy con 

người làm trung tâm. Điều đó có vẻ khó khăn nhưng điều quan 

trọng là không được bỏ qua tầm quan trọng của các phương pháp 

tiếp cận kỹ thuật xã hội, hợp tác giữa con người và  máy móc, công 

nghệ hỗ trợ người vận hành, cân bằng giữa công việc và cuộc 

sống và hợp tác giữa con người với máy móc.  

A) Công nghệ 

Công nghiệp 4.0 khuyến khích sự phát triển của các cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật - xã hội mới. Nó biến đổi các khía cạnh khác nhau của 

công việc, chẳng hạn như quản lý sức khỏe, tổ chức công việc, mô 

hình con đường sự nghiệp, cấu trúc nhóm, quản lý kiến thức và 

học tập suốt đời. Đây là cách tiếp cận kỹ thuật - xã hội đối với 

Công nghiệp 4.0 dẫn đến sự thay đổi mô hình tương tác giữa con 

người với công nghệ và con người - môi trường. Việc tăng cường 

sử dụng các công nghệ mở, ảo và mở rộng dự kiến sẽ thay đổi 



đáng kể vai trò của người lao động.  Các nguyên tắc thiết kế của 

Công nghiệp 4.0 phản ánh điều này.  Nguyên tắc thiết kế thứ hai và 

thứ ba, Minh bạch thông tin (Hỗ trợ kỹ thuật) phản ánh các công 

nghệ được sử dụng ngày càng tăng như hệ thống có sự hỗ trợ của 

robot và thực tế tăng cường (AR), cung cấp cho người lao động dữ 

liệu thời gian thực để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn và cải 

thiện quy trình làm việc. 

B) Nâng cao kỹ năng và tạo phúc lợi của người lao động  

Hệ thống hỗ trợ thông minh giải phóng người lao động khỏi các 

công việc tầm thường, cho phép họ tập trung vào các hoạt động 

sáng tạo và có giá trị hơn. Tính linh hoạt được khuyến khích để 

cho phép người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống và 

phát triển nghề nghiệp tốt hơn.  Những người lao động lớn tuổi sẽ 

có thể sống lâu hơn và sử dụng các công nghệ liên quan.  Vai trò 

của nhân viên trong các nhà máy thông minh sẽ thay đổi đáng kể, 

nó đã được thiết lập. Người lao động sẽ có quyền kiểm soát tốt 

hơn và có cơ hội tốt hơn để phát triển kỹ năng của họ bằng cách 

áp dụng cách tiếp cận kỹ thuật xã hội trong tổ chức công việc . 

Cách tiếp cận kỹ thuật - xã hội đối với Công nghiệp 4.0 dựa trên 

phương châm "tốt hơn, nhưng không rẻ hơn".  Mô hình tổ chức 

công việc của Taylorist dựa vào các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, đơn 

điệu và không phải là cách tốt nhất để thực hiện Công nghiệp 4.0 

không được khuyến khích. Các nhà máy thông minh sẽ là những 

hệ thống năng động, linh hoạt và phức tạp, đòi hỏi người lao động 

được trao quyền quyết định và kiểm soát.  

2.3. Các minh chứng và trường hợp 

Đã có nhiều minh chứng, thử nghiệm và các trường hợp sử  dụng 

về việc triển khai Công nghiệp 4.0 trong thập kỷ qua.  Hầu hết 

chúng đều ở dạng hoặc thành phần của các nhà máy thông 

minh. SmartFactoryKL là một mạng được tạo thành từ các tổ chức 

nghiên cứu và công nghiệp, cuộc Cách mạng Robot Nhật Bản cũng 

như Sáng kiến IoT công nghiệp và Industrie du futur.  



SmartFactoryKL của Đức 

Cùng nhau trong mạng 

SmartFactoryKL là một mạng lưới gồm hơn 45 tổ chức thành viên 

từ ngành công nghiệp và nghiên cứu. Các đối tác này thực hiện 

các dự án nghiên cứu và phát triển liên quan đến Industrie 4.0 và 

nhà máy của tương lai. Công việc bao gồm từ việc phát triển tầm 

nhìn của họ và chuẩn bị mô tả tất cả các cách để thực hiện công 

nghiệp. 

Chúng tôi tạo ra khuôn khổ hoàn hảo cho các đối tác của chúng tôi 

để giao tiếp và thực hiện nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và 

thực hiện chung.   

Sự hợp tác của các thành viên của chúng tôi trên các điều khoản 

bình đẳng là đảm bảo lớn cho sự thành công tại SmartFactoryKL. 

Bởi vì chúng tôi là một tổ chức độc lập, chúng tôi có thể cung cấp 

một nền tảng trung lập để trao đổi giữa các công ty và viện hàng 

đầu liên quan đến Industrie 4.0. Công việc của chúng tôi dựa trên 

các giá trị tôn trọng lẫn nhau, cởi mở và tin tưởng.  

Tư duy này cho phép chúng tôi thiết lập cơ sở để làm việc cùng với 

đối tác của mình: Nghiên cứu cùng nhau, thử nghiệm cùng nhau, 

cùng nhau phát triển, thực hiện cùng nhau và giao tiếp cùng nhau.   

Chúng tôi chấp nhận những thách thức. 

Trọng tâm của công việc của chúng tôi là nền tảng nghiên cứu và 

trình diễn độc lập với nhà sản xuất - độc đáo trên thế giới, nhà máy 

sản xuất Industrie 4.0 được tạo ra bởi tập đoàn đối tác 

SmartFactoryKL. Đây là nơi các nhà nghiên cứu và nhà khai thác 

đang thúc đẩy các khái niệm về Industrie 4.0. Mục đích là để mở 

đường cho các khái niệm sản xuất linh hoạt hơn, hiệu quả hơn. 

Công nghệ thông tin và truyền thông sáng tạo được thử nghiệm và 

phát triển hơn nữa trong môi trường sản xuất công nghiệp thực tế. 

Điều này cho phép các công nghệ thông tin trưởng thành được tích 

hợp trong tự động hóa nhà máy. 



Chương trình "Industrie du Futur" (Ngành công nghiệp của 

tương lai (IdF)) được chính phủ Pháp đưa ra vào tháng 4 năm 

2015. Nó nhằm mục đích hỗ trợ các công ty triển khai công nghệ 

kỹ thuật số, chuyển đổi các công ty và mô hình kinh doanh cũng 

như hiện đại hóa thực tiễn sản xuất. 

IdF nhắm mục tiêu các thị trường ưu tiên được lựa chọn và bao 

gồm năm trụ cột, tương ứng là công nghệ tiên tiến, chuyển đổi kinh 

doanh, đào tạo, hợp tác quốc tế và thúc đẩy IdF.  Chương trình 

được chính phủ hỗ trợ và tạo nên giai đoạn thứ hai của chiến lược 

Pháp "La Nouvelle France Industrielle" (New Industrial France 

(NFI)), được đưa ra bởi chính phủ trong tháng 9 năm 2013. IdF đã 

ra mắt nền tảng "Alliance Industrie du Futur" (Industry of the Future 

Alliance (IdFA)) để đảm bảo sự phối hợp và đối thoại và tập hợp 

các bên liên quan trong ngành và công nghệ kỹ thuật số từ các khu 

vực công và tư nhân. 

IdF đã cung cấp một cơ chế tập trung và định hướng nhu cầu hơn 

so với người tiền nhiệm NFI của nó. Trong khi nó dựa trên sự hỗ 

trợ của chính phủ, sự tham gia của các bên liên quan trong ngành 

công nghiệp, công nghệ và nghiên cứu cũng như các công đoàn là 

chìa khóa trong việc tìm kiếm một điểm chung và trong việc khởi 

động một cấu trúc mạng để hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số.  

Một nền tảng như vậy đã bị thiếu trước IdF, điều này cũng hạn chế 

sự phối hợp và quản lý hiệu quả trong giai đoạn đầu. Việc đo 

lường và sử dụng các chỉ số để đánh giá tiến trình với sự chuyển 

đổi ở cấp công ty đại diện cho một thách thức khác.  

 


