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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

(  IoT)  اینترنت اشیا
در زندگی ما چه و  چیست

 ؟می کند

هایی که در های هوشمند و ماشینخیلی از دستگاه
انسان طراحی شدن،  های اخیر برای آسایشسال

ی کنن: توسعهیک هدف مشترک رو دنبال می
ای با ایجاد شبکهاینترنت اشیا. اینترنت اشیا میتونه 

دستورهای مختلفی رو  ،از اشیای مرتبط با هم
طراحی و اجرا کنه؛ از قفلی که با اسکن چشم باز و 

سنسوری که در عمق خاک بسته میشه گرفته تا 
تا میزان آب و امالح خاک باغچه کار گذاشته میشه 

ی اما اینترنت اشیا که حوزهگیری کنه. رو اندازه
گیره، دقیقا چیه و رو در بر می هاوسیعی از فعالیت

 کنه؟چطور کار می

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/internet-of-things/
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های اخیر برای آسایش انسان طراحی شدن، هایی که در سالهای هوشمند و ماشینخیلی از دستگاه
ای از ی اینترنت اشیا. اینترنت اشیا میتونه با ایجاد شبکهکنن: توسعهیک هدف مشترک رو دنبال می

اسکن چشم باز و بسته  اشیای مرتبط با هم، دستورهای مختلفی رو طراحی و اجرا کنه؛ از قفلی که با
میشه گرفته تا سنسوری که در عمق خاک باغچه کار گذاشته میشه تا میزان آب و امالح خاک رو 

گیره، دقیقا چیه و چطور ها رو در بر میی وسیعی از فعالیتگیری کنه. اما اینترنت اشیا که حوزهاندازه
 کنه؟کار می

 ( چیست؟ Internet of Thingsاینترنت اشیا ) 

 
هم شناخته میشه، اصطالحیه که برای توضیح  IoT( که با عنوان  Internet of Thingsاینترنت اشیا ) 
های افزار یا تکنولوژیکه به سنسور، نرمکار میره به  یها یا حیواناتها، انسان، ماشیناشیای فیزیکی

هرکدوم های دیگه اطالعات مبادله کنن. ها و سیستمبا دستگاه از طریق اینترنت ارتباطی مجهز شدن تا
کنش انسان با انسان و بدون نیاز به برهم ( خودشون رو دارن UIDاختصاصی )  شناسه ،از این اشیا

 کنن.پیوتر، اطالعات رو منتقل مییا انسان با کام
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خونید، به اینترنت همین االن که شما دارید این مطلب رو روی کامپیوتر، گوشی یا تبلت خودتون می
های ی ما با گوشیوصل شدن اشیا به اینترنت مزایای زیادی به همراه داره که همهمتصل هستید. 
و  شنود نمیها محدها به این دستگاههامون اون رو تجربه کردیم؛ اما این مزیتتاپهوشمند یا لپ

رو در دنیا به اینترنت « چیزی»هدف اینترنت اشیا همینه که هر  هرچیزی رو میشه با اینترنت ارتقا داد.
وکارها و اینترنت اشیا کانون تحول بزرگیه که داره شکل کسبمتصل کنه تا کاراییش رو افزایش بده. 

 اینکه بدونن با اون سر و کار دارن.ها رو تغییر میده و همین االن خیلی از مردم بدون زندگی انسان

 کند؟ چگونه کار می اینترنت اشیا

 
 ( Web-Enabled)  های هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنتاکوسیستم اینترنت اشیا از دستگاه

رو از  افزار ارتباطی مجهز شدن تا اطالعاتتشکیل شده که به قطعاتی مثل پردازنده، سنسور و سخت
از طریق آوری کردن که جمع رو اطالعاتی IoTهای دستگاه رسال کنن.ا و آوریمحیط خودشون جمع

)  میتونه محلی یا ابری مکاناین  که بشهفرستن تا بررسی می جاییبه  IoT Gateway اتصال به
Cloud ) .های مرتبط دیگه همکاری و روی اطالعاتی که از ها با دستگاهگاهی این دستگاه باشه

 البتهن؛ ها بیشتر کارها رو بدون دخالت انسان انجام میددستگاه کنن.دست آوردن کار میهمدیگه به
ها ارتباط تونن با اونها و تنظیمات کلی، میکاربرها برای کارهایی مثل تعریف دستورها و دسترسی

ی با قابلیت اتصال به اینترنت یهادستگاه های ارتباطی که براینوع اتصال و پروتکل برقرار کنن.
در اکوسیستم اینترنت اشیا میشه از هوش مصنوعی )  ها بستگی داره.استفاده میشه به کاربرد اون

AI ) آوری اطالعات استفاده کرد.ماشین برای کمک به آسون شدن فرآیند جمع و 
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 اهمیت اینترنت اشیادالیل 

 
تر زندگی و کار کنن و کنترل بیشتری روی ابعاد مختلف کنه مردم هوشمندانهاینترنت اشیا کمک می

زندگی خودشون داشته باشن. البته این تکنولوژی به اتوماتیک شدن کارهای خونه محدود نمیشه و 
ای رو تصور کنید که در اون کارخونهمثال هم مزایای زیادی رو به همراه داره. های تجاری در زمینه

 چیز تحت کنترل باشه.های مختلف نظارت میشه تا از تولید تا ترابری همهلحظه روی دستگاهبهلحظه
های تولید رو کاهش میده و با انتقال درست مواد اولیه و اینترنت اشیا با تعریف اتوماسیون، هزینه

 محصول نهایی باعث کاهش دورریزها میشه.

به اینترنت متصل میشه، معنیش اینه که میتونه اطالعات رو بفرسته یا « چیزی»وقتی دستگاه یا 
رو هوشمند « چیزها»قابلیت دریافت یا ارسال اطالعات دوی این کارها رو انجام بده.  دریافت کنه یا هر

جود داره گوش تونید هر آهنگی رو که در جهان وکنه. مثال شما با استفاده از گوشی هوشمند میمی
این قطعات موسیقی در جای ها رو در این دستگاه ذخیره کنید. ی آهنگکنید، اما مجبور نیستید همه

هوشمند ها دسترسی پیدا کنه. تونه به اونن و گوشی شما با استفاده از اینترنت میای ذخیره شددیگه
م، به انبوهی از اطالعات دسترسی سازی عظیهای ذخیرهکنه بدون نیاز به داشتن حافظهبودن کمک می

ی همین ارتباط تعریف پایه شما برقرار باشه. اینترنت اشیا هم بر« ارتباط»داشته باشید؛ فقط کافیه 
 میشه و مزایای زیادی رو در اختیار کاربرها میذاره.
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و  یمنبر  ینمشاغل رو از ب واریوانهتا د یهضرور  IoTاستفاده از  یبرا یمنطق یدیداشتن د
 .یمحساس خودمون رو منتشر نکن اطالعات دلیلبی

 

 Internet of Things دسته بندی اشیا در

 
در سه گروه  از نظر نوع وظیفه میشه گیرنکه در بحث اینترنت اشیا مورد استفاده قرار می رو اشیایی

 کنیم.ها رو کوتاه معرفی میبندی کرد که در ادامه هرکدوم از اونمختلف دسته

 آوری و ارسال اطالعاتجمع

تونن دما، حرکت، رطوبت، کیفیت ترین اشیای حاضر در این گروه هستن. حسگرها میسنسورها مهم
وقتی سنسورها به اینترنت گیری کنن. هوا، میزان روشنایی و تقریبا هرچیزی که فکرش رو بکنید اندازه

آوری کنیم تا بهترین تصمیم رو حیط جمعمتصل باشن، این امکان رو به ما میدن که اطالعات رو از م
دست میاد مثال در بخش کشاورزی، اطالعاتی که از میزان رطوبت خاک بهدر مورد کارهامون بگیریم. 

 کنه زمان مناسب آبیاری رو تشخیص بده تا زمین رو زیادی آبیاری نکنه.به کشاورزی کمک می

 دریافت و کار روی اطالعات
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کنه یا زمانی اپ میتره. وقتی پرینتر فایلی رو دریافت و بعد چآشناتر و ملموسبندی برای ما این دسته
ی ورود میده، اون دسته از اینترنت اشیا مشغول گیره و به شما اجازهکه دِر پارکینگ سیگنالی رو می

 شون دریافت و کار روی اطالعاته.کار هستن که وظیفه

 دو کار هر

اک مثال کشاورزی برگردیم. سنسورها اطالعاتی رو در مورد رطوبت خبندی به برای توضیح این دسته
درصورت ای بگیره. ونه سیستم آبیاری رو فعال کنه یا تصمیم دیگهتدست آوردن و حاال کشاورز میبه

با  IoTی اینترنت اشیا، نیازی به حضور کشاورز در این فرآیند نیست و وجود سیستمی کامل برپایه
ی و چگونه زمین رو آبیاری گیره کِ ، تصمیم میمیدنتوجه به اطالعاتی که حسگرها در اختیارش قرار 

حتی میشه پا رو از این هم فراتر گذاشت. اگه سیستم آبیاری بتونه اطالعات هواشناسی رو از کنه. 
 بگیره آبیاری اساس میزان بارش باران در ساعات آتی تصمیم طریق اینترنت دریافت کنه، شاید بر

های آبیاری سوپرکامپیوتری وجود داشته باشه که سیستم رحاال اگرو به تعویق بندازه.  روزانه
وقت چه تحول بزرگی  کشتزارهای مختلف بتونن اطالعات دریافتی رو برای تحلیل براش بفرستن، اون

طالعاتی که سنسورهای ضمنا میشه از ا جویی در میزان آب و فراوانی محصول اتفاق میفته؟در صرفه
 ی کشاورزی رسید.کنن هم استفاده کرد و به الگوهای پیشرفتهآوری مینور، کیفیت هوا و دما جمع

 IoTنمونه هایی از کاربرد 
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ی اینترنت اشیا شکل گرفته، سه ای که برپایهدر حال اجرا و یا در حال توسعه هزاران طرحاز بین 
 کنیم.ی موفق و خالقانه رو به شما معرفی مینمونه

 
عرضه شده، با استفاده از  iOSکه هم برای کاربران اندروید و هم سیستم عامل  DASHاپلیکیشن 

کنه و بهتون اطالع میده کی و چطور به اون سنسورهای مختلف، وضعیت خودروی شما رو بررسی می
های جوان و اعالم خطاها و ی این اپلیکیشن، چک کردن وضعیت رانندهرسیدگی کنید. کاربرد دیگه

 هاشونه.ها به پدر و مادر یا سرپرستهای رانندگی اونفتخل
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Insteon ای منتشر کرده ی ویژهی سیستم عامل های محبوب نسخهاپلیکیشن پرکاربردیه که برای همه
و هم با اسپیکر هوشمند گوگل و هم دستیار صوتی آمازون یعنی الکسا سازگاری داره. با استفاده از 

ی خودتون نهها و لوازم و ابزارهای مختلف خوها، چراغتونید درها، پنجرهشما می Insteonسرویس 
جا یا از راه دور کنترل کنید. مثال اگه وسط مسافرت یکهو یادتون اومد یکی از درهای خونه رو از همون

 تونید از سرقت منزل جلوگیری کنید!رو نبستید، با استفاده از این اپلیکیشن می

 
John Deere های مربوط به اینترنت اشیاست ترین سرویسایترین و حرفهیکی از جذاب یکنندهارائه

برداری قرار گرفته. این شرکت با کنار هم گذاشتن اینترنت اشیا، یادگیری ماشین که تا حاال مورد بهره
تونید کار ها میهایی رو طراحی کرده که با استفاده از اونها و دستگاههای دیگه، ماشینو تکنولوژی

 John Deereی کامل ترین شکل ممکن انجام بدید. مجموعهداری رو به راحتکشاورزی یا مزرعه
ی بررسی دمای هوا، دما و های کشاورزی در ابعاد مختلف میشه که وظیفهشامل سنسورها و ماشین

ها و تجهیزات این شرکت طبق رطوبت خاک و سرعت باد رو به عهده دارن. از طرف دیگه، ماشین
کنن تا کار کشی میدست اومده و از طریق کنترل از راه دور اقدام به کوددهی و آفتعات بهاطال

 کشاورزی، آسون و در عین حال با دقت باال انجام بشه.

 

شین چه نقشی در یادگیری مای مندید، احتماال مقالهاگه به موضوع هوش مصنوعی عالقه
 براتون جذاب باشه. تکامل هوش مصنوعی دارد؟

https://netran.net/mag/machine-learning/
https://netran.net/mag/machine-learning/
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 برتری ها و کاستی های اینترنت اشیا

 
ای، موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره. شاید خیلی از اینترنت اشیا مثل هر تکنولوژی دیگه

کنن. از خبر ندارن که همین االن دارن از این سیستم استفاده می Internet of Thingsهای مخالف
قدر که باید به بحث امنیت این ها اونخیلی از اونهای تکنولوژی هستن که طرف دیگه شیفته

صورت زیر صورت نقاط قوت و ضعف اینترنت اشیا رو میشه به تکنولوژی اهمیت نمیدن. در هر
 بندی کرد.دسته

 برتری ها

 جا، در هر زمان و روی هر دستگاهی.ربه اطالعات از هر دسترسی 
 های برقی متصل به هم.بهبود ارتباط بین دستگاه 
 جویی در زمان و مخارجی واحد و صرفهجایی اطالعات در یک شبکهجابه. 
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  انجام خودکار کارها و کمک به بهبود کیفیت خدمات و کم کردن دخالت انسان در فرآیندهای
 .مختلف

 ها کاستی

 ها و میزان اطالعات مبادله شده، احتمال نفوذ هکرها و سرقت با باال رفتن تعداد دستگاه
 اطالعات هم باال میره.

 ی اینترنت اشیا ممکنه با انبوهی از اطالعات دهنده در زمینههای خدماتها و شرکتسازمان
 .ای نباشهها براشون کار سادهآوری و مدیریت اونرو بشن که جمعروبه

 های متصل به هم دچار اختالل بشن.ی دستگاهاگه باگی در سیستم پیدا بشه، ممکنه همه 
  از اونجایی که در بحثIoT هایی المللی مشخصی وجود نداره، بین دستگاههنوز استاندارد بین

 خوبی انجام نمیشه.بهاتصال های مختلف هستن که تولید شرکت

 

 :ی بیشتربرای مطالعه

 یندهاز گذشته تا آ یهوش مصنوع یر: مسیستچ یهوش مصنوع

 دارد؟ ییچه کاربردها یهوش مصنوع

 هوشمند )خودران( یدر خودروها یهوش مصنوع
 

 حرف آخر

های مهم اون بگیم. در این مطلب تالش کردیم اینترنت اشیا رو به زبان ساده تعریف کنیم و از ویژگی
وکار تونه زندگی و کسبمیی نسبتا تازه و فراگیری از تکنولوژی اشاره داره که این مفهوم به حوزه

شما استفاده سرعت متحول کنه؛ پس الزمه که با احتیاط و اطالع کامل سراغ اون بریم. ها رو بهانسان
ای وجود داره؟ بینید؟ آیا ناچار به کنار اومدن با اون هستیم یا راه دیگهاز اینترنت اشیا رو چطور می

 در بخش کامنت، منتظر شنیدن نظر شما هستیم.

 

 لمتداوسواالت 

https://netran.net/mag/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
https://netran.net/mag/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 ( چیست و در زندگی ما چه می کند؟ IoT)  اینترنت اشیا
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 ها هستن؟های اصلی سیستم اینترنت اشیا چیبخش

 سنسور یا دستگاه، ارتباط، پردازش اطالعات و رابط کاربری.

 های هوشمند هم به بحث اینترنت اشیا مربوط میشن؟آیا گوشی

 IoTهایی از ها و تجهیزات پزشکی هوشمند همگی نمونهها، دوچرخهها، یخچالها، ساعتبله؛ گوشی
 هستن.

 در جهان وجود داره؟ IoT دستگاهتعداد چه 

بینی میشه این میلیارد دستگاه اینترنت اشیا در دنیا وجود داشت که پیش 8.74تقریبا  2020تا سال 
 دستگاه برسه.میلیارد  25.4به  2030در سال  تعداد

 کار برد؟رو به Internet of Thingsی بار چه کسی واژهاولین

ی سنسور یا حسگر هست، اصطالح اینترنت اشیا رو انگلیسی که تخصصش در زمینهکوین اشتون 
 اختراع کرده.


