
اینترنت اشیا چیست و چه کاربرد هایی
دارد؟

به واسطه پیشرفت چشمگیر تکنولوژی مبحث جالبی که دیگر در حال حاضر عجیب

به نظر نمی رسد اما در اواخر دهه نود که این موضوع مطرح شد، تقریبا همه دنیا از

این تکنولوژی تعجب کرده بودند. اینترنت اشیا هم مطرح شده است.  البته بی راه

هم نبود، به هر حال همانطور که از اسم این مورد پیداست، باید چیز عجیبی باشد. ما

آن چیستی  درباره  هم  خواهیم  می  ایم  رفته  اشیا  اینترنت  سراغ  به  مقاله  این  در 

صحبت کنیم، کمی درباره تاریخچه اینترنت اشیا برای شما بگو몭م و کاربرد های آن را

به اتفاق یکدیگر بررسی کنیم. پس همراه ما باشید.
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اینترنت اشیا

را تعریف کنیم  (Internet of Things یا IOT) اشیا اینترنت  به درستی  اگر بخواهیم 

دادن ارتباط  یعنی  اشیا  اینترنت  بگیریم.  کمک  متفاوت  مفهوم  چند  از  باید  احتماال 

با و  کنند  می  آوری  جمع  را  اطالعات  که  جهان  سراسر  در  فیزیکی  دستگاه  چندین 

اینترنت اشیا و پیشرفت تکنولوژی و به لطف همین  به اشتراک می گذارند.  یکدیگر 

به بی سیم  اینترنت  تر شدن  گیز  آن همه  به عالوه  و  ارزان  تراشه های  این  ساخت 

اینترنت متصل کنیم و از آن در پشتیبانی شبکه استفاده کنیم. در واقع “اینترنت اشیا”

کرده ترکیب  فیزیکی  با جهان  را  دیجیتالی  که جهان  است  این  است  کرده  که  کاری 

است تا جهان اطراف ما هوشمندانه تر رفتار کند. همین حاال خودتان به دستگاه های

مختلف نگاه کنید، این دستگاه ها با وجود یک سری حسگر هوشمند شده اند و داده

ها را می توانند به صورت Real-Time و بدون دخالت انسان پردازش کنند و تغ몭ر

دهند.

احتماال شما ذهنتان به سمت دستگاه هایی مانند کامپیوتر، تلفن همراه، تبلت و …

این دستگاه ها به هیچ عنوان  ما  اینترنت وصل می شوند. خیر! منظور  به  رفت که 

نیست. این وسایالت به ما در خدمات پشتیبانی شبکه و سخت افزار کمک می کنند و

منظور ما هم آن دستگاه هایی هستند که اصال از آن ها انتظار نداریم که به اینترنت

متصل شوند، اما در واقع آن ها نیز دارند با اینترنت اشیا کار می کنند. مانند هندزفری

های جدید، ترموستات های هوشمند، المپ های قابل کنترل و موارد دیگری از این

نگهداری شبکه
برای کسب اطالعات بیشتر از خدمات نگهداری شبکه کلیک کنید

مشاهده خدمات

کو
کام
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های جدید، ترموستات های هوشمند، المپ های قابل کنترل و موارد دیگری از این

دست که قبال بدون اتصال به اینترنت طور دیگری کار می کردند.

تاریخچه اینترنت اشیا

هرچقدر هم بخواهیم قرن 21 را شروع پیشرفت تکنولوژی و صنعت بدانیم، نباید
یادمان برود که پایه ریزی همه این ها از اواخر دهه نود شروع شد. اینترنت اشیا
هم به صورت های مختلف در دهه 1980 خودش را نشان داد. البته که این موضوع
توجه مورد  و  بهترین  شاید  و  کرد  نمی  جلب  توجهی  چندان  اولیه  های  سال  در 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lighting_control_system#:~:text=there are occupants.-,Automated control,Solar time (sunrise/sunset)


توجه مورد  و  بهترین  شاید  و  کرد  نمی  جلب  توجهی  چندان  اولیه  های  سال  در 
ترین استفاده از آن مربوط به Vending Machine ها می شد که شرکت کوکاکوال
اختراع کرد که همان دستگاه های ماشین خودکاری هستند که در آن ها پول می
اندازیم و نوشابه و یا اجناس خوراکی دیگر را دریافت می کنیم. در کشور ما شاید
این وندینگ ماشین ها کم باشند اما در کشور هایی مانند ایاالت متحده می توانید

این نمونه از اولین اینترنت اشیا را فراوان مشاهده کنید.

چند سال بعد با تکنولوژی RFID اینترنت اشیا پیشرفت های زیادی را در پشتیانی
Radio-Frequency مخفف  که   RFID بود.  شاهد  کامپیوتری  های  شبکه 
Identification بود که به آن زبان رایدیویی هم می گویند تراشه هایی با مصرف
برق کم را با قابلیت بی سیم ارائه داد که گام بزرگی برای پیشرفت IOT به واسطه

آن برداشته شد.

Internet  of نام   (Kevin  Ashton) اشتون  کوین  بار  اولین  برای   1999 سال  در 
نمونه با مشاهده  ما   2022 سال  در  حاال  که  بود  اینگونه  و  کرد  مطرح  را   Things
در امروزه  هم  خودمان  و  شناسیم  می  را  اشیا  اینترنت  مورد،  این  از  بزرگتر  های 

بسیاری از موارد با آن درگیر هستیم.

کاربرد اینترنت اشیا شامل چه مواردی می شود؟

در حال حاضر دیگر اینترنت اشیا را می شود در همه جا مشاهده کرد. اما به هر
دسته دو  به  شبکه  نگهداری  مانند  مختف  صنایع  در  را  مورد  این  کاربرد  صورت 

تقسیم بندی می کنند:
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Industry-specific Offering ها یا  به صنعت  امکانات مختص  اول  مورد 
هستند مثل حسگر های یک کارخانه تولیدی و یا دستگاه هایی برای ارائه

موقعیت مکانی برای مراقبت های بهداشتی.
مورد دوم دستگاه های اینترنت اشیا یا IOT Devices که در تمامی صنایع

و همچنین سیستم های امنیتی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

و با محصوالت  رابطه  در  ها  که شرکت  باعث می شوند  ها  این حسگر  همچنین 
تجهیزات بتوانند  و  کنند  کسب  هم  بیشتری  و  بهتر  اطالعات  خودشان  خدمات 

کارآمد تری استفاده کنند.

یکی دیگر از کاربرد های اینترنت اشیا این است که محیط تعاملی تر و قابل کنترل
را می توان در ترموستات های این موضوع  را در اختیار شما قرار می دهد.  تری 

هوشمند، سیستم های نور خانه، سیستم های امنیتی و موارد دیگر پیدا کنید.

Internet of Things چگونه کار می کند؟

ایفا می کنند. را  اینترنت اشیا نقش اصلی  4 تا مولفه هستند که در یک سیستم 
و کاربری  رابط  اتصال،  ها،  دستگاه  همان  یا  ها  سنسور  شامل  مورد  چهار  این 
پردازش داده ها می شوند که هرکدام از این مولفه ها یک بخش از IOT را شامل
می شوند. شیوه کار آن ها به این صورت هستش که سنسور ها یا دستگاه ها از
صحبت ابری  فضاهای  در  آن  درباره  که   Cloud) ابری  سیستم  با  اتصال  طریق 
کردیم) در ارتباط هستند. زمانی که این دیتا ها به فضای ابری منتقل می شوند،
از یا مواردی  ارسال هشدار  از آن تصمیمی مثل  بعد  پردازش می شود و  داده ها 
این دست گرفته می شود. در صورتی که برای هرکدام از این هشدار ها و اقدامات،
به اقدام کاربر نیازی باشد، ار طریق یک رابط کاربری گرافیکی، اطالعات دریافتی به

ابر ارسال می شوند و نتایج مجددا پردازش می شوند و تغ몭ر می کنند.
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مزایای IOT چیست؟

دسترسی سریع و کامل به داده ها
خودکار سازی همه امور و نیازمند نبودن آن ها به دخالت فیزیکی انسان
افزایش بهره وری به واسطه عملکرد های بهتر و صرفه جویی در زمان

صرفه جویی کامل در هزینه ها و تقسیم کار ها
ارتباط بیشتر در بستر های مناسب تر

معایب IOT چیست؟

حریم خصوصی و امنیت آن ضعیف است
استاندارد بین المللی سازگاری ندارد

پیچیدگی آن زیاد است
مشاغل را کمتر می کند به این خاطر که همه چیز خودکار می شود

وابستگی ما را بیش از پیش به تکنولوژی افزایش می دهد و باعث انزوای
انسان ها می شود
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