
مهندسي معكوس فناوری درونزا و برون گرا
دکتر امیر اسماعیلی ابهریان



تعریف مهندسي معكوس

.مهندسي معكوس روشي آگاهانه برای دستیابي به فن آوری حاضر از محصوالت موجوداست

.  مهندسي معكوس  به علمي گفته مي شود که از پاسخ به سوال مي رسد

تجزیه و مهندسي معكوس کشف اصول تكنولوژیكي یک دستگاه، شیئ یا یک سیستم از طریق

.تحلیل ساختار و عملكرد است



تفاوت مهندسی معکوس و کپی سازی

مهندسی معکوس کپی سازی

هدف بدست آوردن روش تولید
معموال کیفیت محصول از نمونه اصلی پایین تر خواهد 

بود
قابلیت بهینه سازی وجود ندارد

دسترسی به روش تولید
دسترسی به روش کنترل کیفیت

قابلیت بهبود و بهینه سازی
بدست آوردن قسمتی از فناوری طراحی



رتبه بندی کشورها در مهندسی معکوس

:رتبه بندی بصورت زیر است/ نوع فناوری/ منابع و مدارک و استانداردها / تاریخچه شروع/ براساس تعداد آزمایشگاهها •

آمریکا

ژاپن

مالزی/سنگاپور

تایوان/ چین

کره شمالی



حرکت فناوری در ژاپن

ارکان کسب فناوری در ژاپن

تحقیقات و توسعه آموزش از طریق عمل کردن

مهندسی معکوس و بازگشودن فناوری تجهیزات  
وارداتی

۴۲هزینه هر فناوری وارداتی ۱۹۶۵تا ۱۹۴۵طی سالهای 
میلیون ین ۵۸میلیون ین و هزینه گشودن این فناوری 

دانشگاهها و مراکز 
پژوهشی



:نمونه هایی در مهندسی معکوس 

.را کپی کردفوردآغاز شد که خودرو "ایشی کاواجیما"بوسیله ی کارخانه های 1920ژاپن در سال در -

.بود192۷جزو اولین خودرو های کپی شده آمریکایی توسط ژاپنی ها  در  AEژاپنیشورلت-

، نوع دیگری از 1934آغاز نمود ، در سال "کرایسلر"فعالیت خود را با ساخت خودرویی با موتور 1932درسال "تویوتا"-
.ساخته و وارد بازار نمود"شورلت"خودرو را با موتور

.مایداز مهندسی معکوس برای تحلیل نمونه های شرکتهای رقیب استفاده مینHonywellمیکروسوئیچ شرکت بخش -

در بخش جهت دستیابی به دانش فنی محرمانهفورد موتورز برروی محصوالت جنرال موتورز مهندسی معکوس شرکت -
.تحقیقات و توسعه شرکت فورد





:اهداف مهندسي معكوس

آنالیز محصول•

.پیدا کردن علل عیوب و اشکاالت پیش آمده در هنگام کارکرد عادی سیستمها •

از رده خارج شدن قطعات یدکی توسط کمپانی سازنده و گران بودن تامین آنها•

.زمانبربودن خرید و تامین قطعات از خارج از کشور•

بومی سازی فناوری خارجی با نگرش بر سرعت باال در نمونه سازی و درآمد زایی•

.استخراج فناوری از نمونه های خارجی جهت استفاده در پایه طراحی•

سل از یک پیش بینی روند تکامل فناوری در محصوالت یک شرکت خارجی با مهندسی معکوس از حداقل سه ن•
.دستگاه

.بررسی امنیتی و پدافندی تجهیزات با تحلیل دستگاههای مربوطه•

.تولید مدارک و نقشه برای دستگاههای قدیمی •

.دراختیار گرفتن گلوگاههای تکنولوژی در تجهیزات خاص•
آموزشی/  اهداف علمی •



ینه زیادی جهت با تجهیزات آزمایشگاهی و پایش چندنسل از تولیدات یک کمپانی قابل شناسایی است هز)مواد و آلیاژها •
(تغییرات اساسی برای کمپانی سازنده دارد

مپانی سازنده  قابل شناسایی است و هزینه زیادی جهت تغییر در روش ساخت برای ک)در تجهیزات مکانیکی روش ساخت •
(دارد

متهای الکترونیکی  کمپانی سازنده به راحتی با قفل نمودن قس-هزینه کمی جهت تغییرات دارد)قسمتهای الکترونیکی •
.(ه دهدبرای هر نوع دستگاه خود میتواند روش خاصی ارائ-میتواند به راحتی از استخراج فناوری خود جلوگیری نماید

در ده سال گذشته بیشتر شرکتهای سازنده تجهیزات خاص،  گلوگاه فناوری خود را در قسمتهای
.الکترونیکی یا نرم افزار داخل قطعات برنامه پذیر قرارداده و آنها را کامال حفاظت مینمایند

نقاط کلیدی در حفظ دانش فنی



مراحل اصلی در مهندسی معکوس

تنظیم دستگاه اصلی/اپراتوری/تسلط به عملکرد-۱•
باز کردن و بستن تمامی قطعات و تنظیم دوباره دستگاه اصلی-۲•
ساخت قطعه به قطعه -۳•
جایگزینی تک تک قطعات ساخته شده در دستگاه اصلی و تست عملکرد-۴•
شبیه سازی اطالعات استخراج شده و مقایسه شبیه سازی با کارکرد قطعات اصلی -۵•
ساخت نمونه دقیقا مشابه بصورت کامل-۶•

و اعتبار سنجی شرایط کنترل کیفیت با نمونه اصلیQAو  QCآماده نمودن شرایط -۷•
باتدرصد نسبت به نمونه اصلی با توجه به نتایج شبیه سازی و محاس۳۰اعمال تغییرات زیر -۸•
ایجاد تولید پایلوت و تست میدانی-۹•

ایجاد تغییرات ساختاری مبتنی بر نمونه اصلی-۱۰•



گلوگاهای مهندسی معکوس درتجهیزات الکترونیک

PCBالیه های باال در •

.قطعات برنامه پذیرکه برنامه داخل آنها قفل می باشد•

.از کد صفر و یک به برنامه سطح باال( RE-Compiler)در دسترس نبودن برنامه های برگردان •

(ASIC)قطعات خاص •

دستیابی به روشهای کنترل کیفیت محصول•



تجربه موفق مهندسی معکوس تجهیزات الکترونیکی در داخل کشور

:مراحل شکل گیری و توسعه•
(  ات خاصبردهای دوالیه آنالوگ و دیجیتال بدون قطع)شروع ساخت تجهیزات الکترونیکی مشابه ساده -۱•

(۱۳۸۵)
سازمان  تعریف پروژه ساخت نمونه دقیقا مشابه یک تجهیز پیشرفته توسط یکی از زیرمجموعه های-۲•

(۱۳۸۸)انرژی اتمی
حضور در مراکز اصلی  و شرکتهای مهندسی معکوس در کشور چین و تایوان و اکراین و چک  جهت-۳•

(.۱۳۹۰-۱۳۸۸)کسب دانش مهندسی معکوس 
با  اطمینان سازی جهت همکاری/ تجهیزات/ ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در حل گلوگاهها شامل روشها -۴•

.شرکتهای فعال بین المللی جهت انتقال فناوری به داخل کشور
.انجام پروژههای راهبردی در صنایع خاص -۵•
.نامه هادستیابی به نرم افزارهای خاص برگردان کدهای دودویی به اسمبلی و دسترسی به سورس بر-۶•

(.ASIC)دستیابی به روشهای شناسایی قطعات خاص -۷•



روش مهندسی معکوس



روش نوین غیر مخرب نقشه برداری از بردهای چند الیه





طیف اشعه ایکس جهت یافتن مواد پایه برد و ضخامت مسیرهای مس



تصویر اشعه ایکس جهت کنترل کیفیت



مراحل بازنمودن قفل قطعات برنامه پذیر



نرم افزار برگردان کد صفر و یک به برنامه سطح باال



مقایسه فناوری داخل کشور با کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا





شرکتها و سازمانهای اصلی طرف قرارداد



باتشکر از توجه

شما


