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 مقدمه 

ر توان آنرا نسل بعدی اينترنت در نظای كه مياينترنت اشيا گامي بزرگ در پيشرفت بشريت است به گونه

سازند. دو هايي هستند كه آنرا ميكند، تکنولوژیگرفت. آنچه كه اين فناوری را به يک امکان تبديل مي

ها با اطالعات و فناوری شبکه. اكثر اين فناوریتکنولوژی عمده در اين فناوری موجود است: فناوری دريافت 

اند حال آنکه هدف ما در اين مقاله معرفي رساني به اجزای الگوی اينترنت اشيا ارائه شدههدف خدمت

 شوند.هايي است كه توسط اينترنت اشيا استفاده ميفناوری

ای امروز بعنوان ابزاری برای ارتباط كند. اينترنت در دنياينترنت اشيا با هدف افزايش ارتباطات فعاليت مي

ها را نيز در اين ارتباط وارد كند. اين انسان با انسان موجود است اما اينترنت اشيا در نظر دارد ابزار و ماشين

جم شود و حشود كه سبب افزايش تعداد ارتباطات ميگيری ارتباطات انسان با وسيله نيز ميهدف موجب شکل

 ها توليد خواهند شد.ط ابزار و ماشينها توسزيادی از داده

اينترنت اشيا از شبکه زاده شده و در در سر انتهايي آن ابزارها قرار دارند و اين ابزارها بايد بتوانند اطالعات را 

دريافت و در يک بستر شبکه با ديگر وسايل و چه بسا با وسايلي هوشمند تعامل برقرار كنند و اطالعات دريافتي 

های الزمه را انجام دهند. بعنوان مثال لباسي را در نظر بگيريد كه گيریتحليل نمايند و نهايتا تصميم را تجزيه و

گيرد، به ماشين اطالع دهد كه از چه رنگ و جنسي است و چه شويي قرار ميهنگامي كه داخل ماشين لباس

مندی را تصور كنيد كه همه شويي هوشمالحظاتي را هنگام شستن بايد رعايت كند و همچنين ماشين لباس

ها در داخل مداری داخل لباس تعبيه شده و همگي برای تقويت پايگاه دانش دهد و همه اينها را انجام مياين

 آيد.اشياء پديد مي –اشياء يا اشياء  –خود، با اينترنت در تعامل هستند. بنابراين ارتباطات انسان 

در  تواندآورد. اينترنت اشياء ميدوده وسيعي از كاربردها را فراهم ميتوانايي اشياء برای برقراری ارتباط، مح

های گيریتواند در اندازهكمک كند. در بحث سالمت، اينترنت اشياء مي 2رهگيری مديريت زنجيره تأمين سبز

های مسيست تر بيماران و در برقراری ارتباط بين بيمارستان و بيماران در منزل مفيد واقع گردد. در زمينهدقيق

ر ها را ارائه كند. دهای مؤثری از زيرساختسازیتواند يکپارچهالکتريکي مانيتورينگ آتش، اينترنت اشياء مي

 های هوشمند و غيره از جمله3های ديگری از جمله اوتوماسيون، حمل و نقل، گريدميان اين كاربردها، زمينه

های بزرگي كه اينترنت اشياء به بعنوان مدركي است برای شانسباشد. اين كاربردها های اينترنت اشياء ميحوزه

 جامعه خواهد داد.
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ها، اينترنت اشياء حلاين فناوری اميدبخش با تجميع چندين فناوری ممکن شده است. بدون اين ابزار و راه

و تجهيزات كد دو بعدی از جمله  4راديويي امواج با بازشناسي سامانههای حسگر، بود. شبکهناممکن مي

از جمله  سيم و اينترنتهای محلي بيگيرند. بلوتوث، شبکههايي هستند كه اطالعات را از دنيای فيزيکي ميمثال

ای از توان از طريق آنها، اطالعات را ارسال كرد. در مجموع، اينترنت اشياء مجموعههايي هستند كه ميحلراه

 باشد.اين كاربردها مي

باشند، الزمه درک اين فناوری نوين، مطالعه اين كاربردها از آنجايي كه كاربردها، زيربنای اينترنت اشياء مي

از  كنند. بعنوان مثال مشکالت امنيتيها تکيه ميكنند، به فناوریاست. مشکالتي كه در اينترنت اشياء ظهور مي

باشد. همچنين سيمي اينترنت اشياء ميلت ماهيت بيبع 6و استشمام كردن 5جمله اختالل سيگنال، استراق سمع

شود. مثال خيلي واضح، شامل حركت ها پيدا ميهای بهتر كردن اينترنت اشياء، در زيربنای همين فناوریحلراه

 است كه سرعت و استقالل وسايل را باال برده است. RFIDهای از باركد به سمت برچسب

ی دارد. ابتدا اليه ادراكي قرار دارد كه در آن اطالعات از دنيای فيزيکي ااينترنت اشياء، يک معماری اليه

شود. نهايتا اطالعات در اليه كاربرد استفاده شود. در گام بعدی اطالعات در بستر شبکه منتقل ميدريافت مي

د دارند. اليه كاربرهای مربوط به خود را شود. بنابراين اينترنت اشياء شامل اين موارد است كه هركدام فناوریمي

كند اما ميزباني انتهايي است، كه اطالعات دريافتي از اينترنت اشياء را در ساخت اينترنت اشياء كمکي نمي

هايي كه اينترنت اشياء نياز دارد معطوف به دو اليه ادراكي و كند. بنابراين تمركز بر روی فناوریاستفاده مي

 بندیكنند طبقهای كه در آن ايفای نقش ميمختلف را بر اساس اليههای شود. اين مقاله، فناوریشبکه مي

 بندی بعدیكنند)اليه ادراكي(. طبقهكند. اولين فناوری مربوط به آنهايي است كه اطالعات را دريافت ميمي

های های معرفي شده در اين مقاله تنها تکنولوژیسازند. تکنولوژیمربوط به آنهايي است كه اليه شبکه را مي

ارائه شده برای برطرف كردن نياز مورد نظر نيستند، اما شامل چندين تکنولوژی مهم در زمينه اينترنت اشياء 

 باشند.مي

اليه ادراكي وظيفه تبديل اطالعات به سيگنالي كه بتوان در بستر شبکه منتقل كرد را بر عهده دارد. بعنوان 

. كنندقبيل اسم كاال، قيمت و تعداد آن، از باركد استفاده مي ها برای نگهداری اطالعاتي ازمثال خرده فروشي

و كدهای دو بعدی  RFIDهای هاب حسگر، برچسبهای معرفي شده در اين مقاله شامل شبکهتکنولوژی

كنند. ها برای ارائه اطالعات استفاده ميهای بصری هستند كه از پيکسلباشند. كدهای دو بعدی عکسمي
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توانند به كنند. حسگرها ميز امواج الکترومغناطيس برای انتقال اطالعات استفاده ميا RFIDهای برچسب

 های دريافت كننده اطالعات مختلفي ارجاع كنند.دستگاه

وقتي كه اطالعات دريافت شد، اليه شبکه مسئول انتقال اطالعات از يک ميزبان به ديگری است. برای 

های غيراستاندارد اند. دو مورد اول پروتکلبحث شده 6LoWPANو  ZigBee ،Z-Wireهای شبکه، فناوری

سيم های حسگر بيحلي برای برقراری ارتباط شبکهتواند راهباشند. اما مورد آخر ميسيم ميهای حسگر بيشبکه

 باشند.با اينترنت مي

 

 (:Internet of Things) ءشیااینترنتِ ا.1

نی رمدی ور« فناءشیااینترنت اخالصه » رتبه صو .ستا تتباطاار وی ورفنای نیاد در« مفهومی جدید ءشیااینترنتِا»

ینترنت ا ازعم ا ،تباطیاری طریق شبکهها از داده لساارقابلیت  (ءشیاایا  و انحیو ن،نساا)ی دهر موجوی ابر آن درست که ا

ی ارتباط یها پروتکل با شونده میتنظ خودی کینامید شبکه ازی رساختیز واقع در اءیاش نترنتیا .ددهم میگرافر ،نتاینترایا 

  یمجازی ها تیشخص وی کیزیفی های ژگیو ت،یهوی دارا ،یمجاز وی کیزیف اءیاش آن در که است سازگار و استاندارد

 .اند شده عیتجمی اطالعات رساختیز درون کپارچهی بصورت و باشندی م

دریافتی از هریک از کنشگران مستقل متصل به هدف اینترنت اشیاء، خلق محیطی است که در آن اطالعات پایه 

شبکه را بتوان بصورت موثر و در همان لحظه برای دیگران به اشتراک گذاشت. بدین ترتیب افزایش موثر توانایی جمع 

داشتن  ابء ایاش نترنتآوری و به اشتراک گذاری داده ها باعث افزایش پشتیبانی از تصمیم سازی ایده آل خواهد گردید. ای

می تواند امکان سازگار نمودن گردش کار پویا را  اطالعات ریسا و ،هاازین ،ها تیوضع ازای  لحظهی رسان روز بهابلیت ق

 فراهم نماید.

به بیان ساده تر، اینترنت اشیاء مجموعه ای است از حسگرها یا فعالگرهای نصب شده در اشیاء فیزیکی مختلف که 

سیم از طریق پروتکل های شبکه اینترنت و با رعایت استاندارد های امنیتی به هم با استفاده از شبکه های بی سیم و با

متصل هستند. بطور عمومی می توان این ابزارها را در خانه های هوشمند، سیستم پایش تصویری ترافیکی، دوربین های 

 و ... مشاهده نمود که سطوحامنیتی سطح شهر، سیستم های پایش آلودگی هوا، هواشناسی، پیش هشدارهای زلزله و سیل 

ظور فقط قرار نمی شود، ماشیاء صحبت از اینترنت وقتی البته  دسترسی گوناگون برای افراد مختلف در آن تعریف می شود.

تعبیه کردن هوش هدف بلکه  ،بر روی تعدادی اشیاء به منظور دانستن مکان آنها نیست RFIDدادن برچسب های 

 .انجام می دهند در آنصورت اشیاء هوشمندتر شده و چیزی بیشتر از آنچه که انتظار می روددر آنها است چرا که مصنوعی 
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 تفاوت اینترنت معمولي و اینترنت اشیاء:  .2

 تفاوت های اینترنت اشیاء و اینترنت معمولی را می توان به پنج دسته تقسیم بندی نمود:

عدم نیاز به سخت افزار. از ویژگی های منحصر به فرد اینترنت اشیاء، پنهان بودن قابلیت های محاسباتی  -1.2

درون تار و پود اشیاء بوسیله ایجاد الیه محاسباتی نامرئی می باشد و این قابلیت، در تضاد با لزوم شروع تعامل انسان با 

، کامپیوتر، لپ تاپ و...( در اینترنت معمولی است زیرا برای ایجاد شبکه های ارتباطی در اشیاء خاص )تبلت، گوشی هوشمند

 این تعامل نیاز به انجام پردازش این فرایندها در سخت افزار دستگاههای ارتباطی است. 

میلیارد  3میلیارد کابر اینترنت، بالغ بر  2مقایسه تعداد نودها )گره های ارتباطی(. درحال حاضر برای حدود  -2.2

میلیارد  ۱۰۰، تعداد ۲۰۲۵تا سال مراه و یک میلیارد دستگاه کامپیوتر در حال کار هستند و پیش بینی می شود گوشی ه

میلیون سنسور  ۲. این تعداد کاربر اینترنت، در مقایسه با آمار تولید دستگاه هوشمند و متصل به اینترنت وجود خواهند داشت

اء و کاالهای مصرفی که بسیاری از آنها قابلیت تجهیز به سنسورهای ثابت و میلیاردی اشیتولید در ساعت و همچنین 

 بسیار ناچیز است. مختلف و ارتباط با اینترنت اشیا را دارا می باشند،

شناسایی آسان حسگرها در مقابل پروتکل های سنگین اینترنتی. در مقابل پروتکل های سنگین اینترنت  -3.2

کنولوژی ها و استانداردهای جدید و بسیار کم حجمی در حد چند کیلوبایت، برای برای شناسایی و آدرس دهی مناسب، ت

سب دار ئی برچیاینترنت اشیاء طراحی شده است که حتی بوسیله آن هر کامپیوتر متصل به شبکه می تواند به هر ش

به نام لوبایتی کی ۱۰خود را برای عرضه یک پلتفرم در سال جاری  شرکت هوآویدسترسی داشته باشد. برای مثال 

«LiteOS»  یا بوده سیستم عامل در زمینه اینترنت اشکه تا کنون سبکترین  آماده می کند« اینترنت اشیا»برای استفاده در

کمپانی مذکور . گرفته تا خودروها کاربرد خواهد داشت هوشمنداز پوشیدنی های ، در میان همه ابزار های هوشمند و 

م نرم افزاری سبک را در اختیار همه توسعه دهندگان قرار خواهد داد تا آنها نیز بتوانند به همچنین می گوید که این پلتفر

 سرعت محصوالت و یا اپلیکیشن های هوشمند خود را توسعه دهند. 

اکثر سرویس های اینترنت معمولی برای استفاده انسان طراحی شده اند در حالیکه اینترنت اشیاء از مداخله  -4.2

 گفته « محاسبات شفاف»یا  « محاسبات خاموش»ان جلوگیری می نماید. به این ویژگی مستقیم انس

 می شود.

موفقیت اقتصادی اینترنت معمولی به دلیل قابلیت انتشار و دسترسی محتوای آن است یعنی تمرکز آن روی  -5.2

ت شده از اشیاء یا شرایط خاص می ارتباطات است، در حالیکه تمرکز اینترنت اشیاء روی حجم کوچکی از داده های دریاف

 باشد که برای تفسیر نیاز به ابزار دیگر دارند.
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