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Giống như hơn 250 năm trước, các tiêu chuẩn rất quan trọng trong cuộc cách mạng công
nghiệp đầu tiên, giờ đây, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiêu chuẩn cũng sẽ
đóng một vai trò quan trọng tương tự.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể được mô tả như là sự ra đời của một loạt các
công nghệ mới, làm mờ ranh giới truyền thống giữa thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Sự
gia tăng kết nối của con người và mọi thứ sẽ tác động đến cách chúng ta sản xuất, giao dịch và
giao tiếp, giống như sức mạnh hơi nước đã biến đổi phương thức sản xuất và cách sống của
nhiều xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên.

Trong thế kỷ 18, sự chuyển đổi từ công việc thủ công sang máy móc, thiết bị đã làm tăng nhu
cầu về tiêu chuẩn. Ví dụ như để thay thế các chi tiết máy và cho phép sản xuất hàng loạt các
linh kiện chuyên dụng.
Ngày nay, tiêu chuẩn sẽ một lần nữa đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi
sang một kỷ nguyên mới. Tốc độ thay đổi mà chúng ta đang chứng kiến sẽ không thể có được
nếu không có tiêu chuẩn. Các nhà sáng tạo dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, như tiêu chuẩn do
IEC, ISO và ITU xây dựng, để đảm bảo khả năng tương thích và khả năng tương tác, để các
công nghệ mới có thể được áp dụng một cách liền mạch. Tiêu chuẩn cũng là một phương tiện
để truyền bá kiến thức và đổi mới toàn cầu.
Bên cạnh đó, tốc độ thay đổi nhanh chóng mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại
cũng chứa đựng những thách thức riêng. Robot và trí tuệ nhân tạo sẽ ngày càng đảm nhiệm
nhiều hơn những công việc trước đây do con người thực hiện, công nghệ chế tạo đắp lớp (hay
còn gọi là in 3D) sẽ thay đổi cách chúng ta tạo ra hàng hóa và cung cấp cho chúng ta khả năng
“in mọi thứ” ở nhà và khi mọi thứ từ máy bay đến thiết bị theo dõi trẻ nhỏ được kết nối kỹ thuật
số thì lỗ hổng bảo mật dữ liệu và hậu quả của sự vi phạm cũng tăng theo cấp số nhân. Đây chỉ
là một số ví dụ về các vấn đề bộc lộ ở thế hệ công nghệ thông minh mới được đặc trưng bởi:
dữ liệu lớn, tích hợp gia tăng, lưu trữ đám mây và truyền thông mở của các thiết bị ... Tiêu
chuẩn quốc tế là một cách mạnh mẽ để đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, tiêu chuẩn
bảo mật có thể giúp cho dữ liệu của chúng ta an toàn hơn và ngăn chặn vấn đề tin tặc. Các tiêu
chuẩn an toàn cho robot sẽ giúp việc tương tác với con người trở nên dễ dàng hơn.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã bắt đầu, nhưng để nắm bắt được đầy đủ tiềm năng
của nó đối với sự tiến bộ của xã hội thì tiêu chuẩn là vô cùng cần thiết.
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Just as standards were crucial during the first industrial revolution, over 250 years ago, they will
also play a critical role in the fourth.
The Fourth Industrial Revolution refers to the emerging technologies, which are blurring the
traditional boundaries between the physical, digital and biological worlds. This increased
connectivity of people and things will impact the way we produce, trade and communicate,
much like steam power transformed production methods and the way of life of many societies
during the first Industrial Revolution.
In the 18th century, the transition from manual work to machinery and factory work raised the
need for standards. For example, to replace machine parts and enable specialized mass
production of components.
Today, standards will once more play a key role in the transition to a new era. The speed of
change we are witnessing would not be possible without them. Innovators rely on International
Standards, like those produced by IEC, ISO and ITU, to ensure compatibility and

interoperability, so that new technologies can be seamlessly adopted. They are also a vehicle to
spread knowledge and innovation globally.
The rapid pace of change brought by the Fourth Industrial Revolution has its challenges. Robots
and artificial intelligence will take over more and more tasks previously done by humans,
additive manufacturing (also known as 3D printing) will change the way we make goods, and
give us the ability to “print things” at home, and as everything from planes to baby monitors are
connected digitally, the vulnerability of data and the consequences of a breach are growing
exponentially. These are only some examples of the issues presented by a new generation of
smart technologies characterized by big data, increased integration, cloud storage and open
communication of devices to name a few. International Standards are a powerful way to ensure
safety and minimize risk. For example, security standards can keep our data safe and deter
hackers. And safety standards for robots, will make it easier to interact with humans.
The Fourth Industrial Revolution has begun, but in order to seize its full potential for the
betterment of society, standards are needed.

