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چکیده

اینترنت اشیا مفهومی است که به سختی میتوان تعریف دقیقی از آن ارائه کرد .در واقع گروههای مختلف
تعاریف مختلفی از این مفهوم ارائه کردهاند اما فردی که اولین بار از این مفهوم سخخخن به میان آورد ک خخی
نبود جز کوین اشخختونی یک کارشخخنا

در وزه نوآوری دیلیتاق .نقشه م خخترک همه این تعاریف در این

مفهوم نهفتخه اسخخخت که در تعریف اولیه از اینترنتی دادهها مقوالتی بودند که کاربران تولید میکردند اما در
تعریف جدیدی دادهها تولید اشیا ه تند .اشتون این مفهوم را در مقالهای در ن ریه  RFIDدر ساق  ۹۱۱۱به
بهترین نحوت ریح کرده است« :اگر ما رایانههایی داشتیم که همه چیز را درباره همه چیز میدان تند و بدون
هیچ کمکی از سخخخوی مخا از دادههخایی که وود جمعآوری میکردندی اسخخختفاده میکردند در آن صخخخور
میتوان تیم همه چیز را ردگیری و اندازهگیری کنیم و با این کار تا د زیادی از اتالف وقت و انرژی و هزینه
جلوگیری کنیم .همچنین میدان تیم چه چیزهایی را برای تعویضی تعمیر یا راه اندازی الزم داریم و آیا اشیا
وود به تنهایی قادر به اجرای وظایف وود ه تند یا ویر ».وقتی صحبت از اتصاق به میان میآیدی بی تر ما
به رایانهی تبلت و گوشی هوشمند فکر میکنیم اما اینترنت اشیا جهانی را توصیف میکند که در آن همه چیز
به صخور هوشمند به یکدیرر متص میشوند و با هم ارتباط برقرار میکنند .به عبار دیرر با اینترنت اشیا
جهان فیزیکی به یک سی تم اطالعاتی بزرگ تبدی میشود.
اینترنت اشخیا به اشیایی با هویت وا

و بازنمایی ملازی آنها د ر یک ساوتار اینترنتی اطالق میشود.

این مفهوم در ابتدا از طریق پروژههای  MITو ن خریا تحلیلی فراگیر شخد .ت خیا اشیا معموال به وسیله
فرکانس رادیویی ( )RFIDپیششخخرطی برای اینترنت اشخخیا تلقی میشخخود .اگر همه اشخخیای مردم در زندگی
روزمره وود به ابزارهای شناسایی ملهز شوند میتوان آنها را با کمک رایانهها مدیریت و کنترق کرد .با بروی
فناوریهای دیرر هم مث بارکدهای کدهای QRی سخخی خختم  NFCو  digital watermarkingمیتوان اشخخیا را
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برچ بگذاری کرد .تلهیز همه اشیا در جهان با ابزارهای هویتی کوچک میتواند زندگی روزمره را دگرگون
کند .برای مثاقی هیچک ب و کاری دیرر ناگهان با موجودی صفر از محصولی مواجه نمیشود یا هیچ محصوق
ناقصخی دیرر تولید نمیشود زیرا دستاندرکاران میتوانند موجودی مواد مصرفی و محصوال الزم وود را از
قب هوشمندانه مدیریت کنند.
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مقدمه

عبار اینترنت اشیای برای اولین بار جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزیی از جمله اشیا بی جانی
برای وود هویت دیلیتاق داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن ها را سازماندهی و مدیریت کنند.
اینترنت در اق اضر همه مردم را به هم متص می کند ولی با اینترنت اشیاء تمام اشیاء به هم متص می
شوند  .سخن گفتن اشیاء با یکدیرر آغاز شده و آنها هوشمندی وود را گ ترش می دهند در ساق 8002
تعداد اشیایی که با هم مرتبط بوده اند از جمعیت کره زمین بی تر بوده است مشابق شک ()۹ی و در ساق
 8080به  00میلیارد ارتباط میان شی وواهد رسید .موس ه تحقیقاتی و پژوه ی  IDCاعالم کرده است
این تکنولوژی در ساق  80۹8درآمدی دود  2/4تریلیون دالر نصیب شرکتهایی در سراسر جهان کرده است
که این فناوری را جدی گرفته بودند.

شک  -۹گ تردگی اینترنت اشیا
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ظهور اینترنختی تحولی بزرگ در جهخان ایلاد کرد و با توجه به میزان اسخخختقباق مردم از آنی فعاالن وزه
تکنولوژی و فناوری به فکر استفاده از اینترنت در بخش های مختلف زندگی مردم افتادند .اال دیرر بیش از
یک دهه اسخخخت که اینی تنها ان خخخان ها نی خخختند که از طریق اینترنت با یکدیرر تعام دارند بلکه مفاهیم
جدیدی شک گرفته و محصوال هوشمندی به بازار راه پیدا کرده اند که از طریق تکنولوژی اشیا با یکدیرر
و همچنین با ان انها ارتباط برقرار می کنند .گویی می توانند با شما رف بزنند .یخچالی که سخن می گوید
و در صور تمام شدن هر یک از مواد غذایی به طور وودکار آن را به فروشراه نزدیک وانه تان سفارش می
دهدی ساعتی که به رف های شما گوش می کند ی ترموستا هایی که عادا شخصی شما را یاد می گیرندی
وودروهایی که به شما می گوید نیاز به قشعه ای جدید دارد یا یک اتو که مدتی روشن است وبه شما ه دار
می دهد ت ا بتوانید تی با ریمو کنترقی از راه دور آن را واموش کنیدی هر یک مثاق هایی از اینترنت اشیا
ه تند.
تعاریف اینترنت اشخیای در بخش دوم مرور شخده اسخت و در بخش سخومی اشیا هوشمند معرفی میشوند.
بخش چهارم نیز فناوری های اینترنت اشخیا را بررسخی میکند .کاربردهای اینترنت اشیا نیز در بخش پنلمی
بیان شدهاست.
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تعریف اینترنت اشیا

اینترنت اشخیا مفهومی رایان ی است برای توصیف آینده ای که در آن اشیای فیزیکی یکی پس از دیرری
به اینترنت وصخ میشخوند و با اشخیای دیرر در ارتباط قرار میگیرند .به عبار دیرر اینترنتِ اشیا مفهومی
جدید در دنیای فناوری و ارتباطا اسخخت که در آن برای هر موجودی (ان خخانی یوان و یا اشخخیاء) قابلیت
ارسخاق داده از طریق شبکههای ارتباطیی اعم از اینترنت یا اینترانتی فراهم میگردد .معماری آن برای اولین
بار در مرکز  Auto-IDواقع در مؤس ه فناوری ماساچوست ( )MITطرا ی شد .با اینکه فعالیت در وزهی
فناوری اینترنت اشخیاء از اوای دهه  ۱0میالدی آغاز شخدی اما اصخشال "اینترنت اشخیاء" را کوین اشتون در
سخاق  ۹۱۱۱ارائه کرد .جالب است بدانید یکی از توسعهدهندگان فناوری اینترنت اشیاء محقق و پژوه رری
ایرانی به نام رضخا راجی اسخت .آقای راجی یک کارآفرین سخریالیی م اور شرکتهای نامدار ودانشآمووتهی
مهندسی الکترونیک است و در منشقهی ولیج سانفران ی کوی ایاال متحده سکونت دارد.
فناوری اینترنت اشخیا نقش ب یار مهمی در دنیای کارآفرینان بازی میکند .ک ب و کارهای متعددی بر
محور این فناوری راهاندازی شخخدهاندی در الیکه این مفهوم و این فناوری در ابتدای راه وود قرار دارد و هر
روز بیش از پیش تغییرا و تحوال جدیدی در آن رخ میدهد .اسخخختفاده از این فناوری برای کارآفرینان و
محققین والق ایرانی یک فرصخخخت گرانبها به شخخخمار میرود که میتواند به بهبود فضخخخای ک خخخب و کار و
اشتغاقزایی در ک ور کمک شایانی بکند.
اینترنت اشیا رابشه نزدیکی با مفهوم «شناسایی از طریق فرکانس رادیویی» ( )RFIDبه عنوان یک روش
ارتباطی دارد اما شخخام فناوریهای

خخرری فناوریهای بیسخخیمیی کدهای واکنش سخخریع ( )QRو… نیز

میشود .اینترنت اشیا از اهمیت واصی برووردار است زیرا اشیا وقتی بتوانند وود را به صور دیلیتالی ارائه
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کننخد در نهایت به پدیدهای ب خخخیار فراتر از کلیتی که در واقعیت ه خخختندی تبدی وواهد شخخخد .در چنین
شرایشیی ارتباط اشیا دیرر محدود به ما نی ت بلکه آنها با اشیای اطرافی دادههای یک پایراه داده و… نیز در
ارتباط قرار میگیرند .وقتی اشخیا با یکدیرر مرتبط شخدندی میتوان سخن از یک «محیط هوشمند» به میان
آورد .فناوری های جدیدی مانند  RFIDو محاسخبه هوشمند نوید دهنده دنیایی از تلهیزا شبکه شده و به
همپیوسته است .در آن هنرام هر چیزی از چروهای اتومبی گرفته تا م واک وارد وزه ارتباطا میشوند
که وبر دهنده طلوع عصر جدیدی است و اینترنت کنونی (که اوی داده و مردم است) را به سمت اینترنت
اشیاء هدایت میکند.
طبق انقالب اینترنتی که در گذشخخته انلام شخخدهی امکان ارتباط افراد و اطالعا در هر کلا و در هر زمان
فراهم شده است .افراد برای اتصاق به شبکه جهانی عالوه بر ن

تن جلوی رایانه شخصی وودی می توانند از

تلفن های همراه و رایانه های همراه نیز استفاده کنند .مر له بعدی این انقالب تکنولوژیکی به طور منشقیی
اتصخاق اشیاء به شبکه ارتباطا است و هم چنین با تعبیه کردن فرستنده/گیرنده های سیار در اقالم و اشیاء
معمولیی شخکلهای جدیدی از ارتباط میان افراد و اشخیاء و تی بین وود اشخیاء فراهم می شود .بنابراین در
دنیای فناوری های ارتباطا و اطالعا ی از برقراری ارتباط در هر زمان و هر مکان برای هر کس به سخخخمت
برقراری ارتباط در هر زمان و هر مکان برای هر کس و هر چیز پیش می رویم (مشابق شک .)8
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شک  -8اینترنت اشیا برای هر چیز در هر مکان و هر زمان

استفاده از برچ بهای الکترونیکی  RFIDو

ررها گ ترش ارتباطا و پتان ی کنترق شبکه ها را برآورده

وواهد سخخاوت .که این موضخخوع به اهمیت اسخختفاده از فناوری

خخرر در کنار فناوری های جدیدی همانند

 RFIDبه منظور دستیابی به اینترنت اشیاء تأکید داردKevin Ashton .ی یکی از مدیران شرکت & Procter

Gambleی در این رابشه می گوید "اینترنت اشخخیاء ولق روشخخی برای شخخرکت ها می باشخخد تا با اسخختفاده از
خررها به شخناسخایی اشخیاء در هر کلا از این دنیایب یار بزرگ بپردازند .این فناوری در اق تغییر دادن
اسخخاسخخی به روش پیریری اشخخیاء از تولید تا مصخخرف و تی بالعکس می باشخخد .به همین واطر اسخخت که ما
اینترنت اشیاء را ولق میکنیم".
به منظور دسختیابی و متصخ شخدن به اشیاءی ت خیا آنها بر روی شبکه از طریق فناوری مانند RFID

یک امر ضروری است .سپس به کمک فناوری

رر به آگاهی از تغییرا در اال فیزیکی آنها مانند تغییر
7

دما می پردازیم .هم اکنون به کمک ترکیب این دو تکنولوژی و اینکه چرونه ب ر می تواند اشیاء را به واسشه
اینترنت اداره کندی به آنها هوش می دهیم .بنابراین بحث هوشخمند کردن اشخیاء در اینترنت اشیاء از اهمیت
واصخی برووردار است .در این رابشه نیز Negroponteی رئیس  Media Labدر MITی می گوید "وقتی ما در
مورد اینترنت اشخیاء صخحبت می کنیم فقط قرار دادن برچ خب های  RFIDبر روی تعدادی اشخیاء گن

به

منظور اینکه ما که افراد باهوشخی ه ختیم بدانیم مکان آنها کلاسخت نی ت .بلکه در مورد تعبیه کردن و جا
دادن هوش در آنها است چراکه در آنصور اشیاء هوشمندتر و چیزی بی تر از انچه که انتظار می رودی انلام
می دهند".
تا پیش از این تصور اغلب ما این بود که تنها این ان ان ها ه تند که قرار است با ابزارهایی که در اوتیار
دارند توسخط شبکه اینترنت به هم متص باشندی و شخصا از قابلیت های آن بهره ببرند .اما بیش از یک دهه
اسخت که مفاهیم جدیدی شک گرفته و در چند ساق اویر در قالبیک سری محصوال هوشمند به بازار راه
پیدا کرده .اکنون در مورد ایده ای صخخحبت می کنیم که بر اسخخا

آن هر شخخیء فیزیکی قادر وواهد بود با

اتصاق به اینترنت یا به کمک سایر ابزارهای ارتباطیی با سایر اشیا تعام داشته باشد.
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نتیجهگیری

این بخش ن خان داد که چرونه فناوری  RFIDدر کنار فناوری

رر با کمک شبکه جهانی اینترنت می

تواند فرصخت های جدیدی جهت پیریری و نظار دقیق و آنی بر اشیاء و بهبود بخ یدن به کیفیت زندگی
همه جا اضر بودن را برای ب ر فراهم کند .این استفاده نوآورانه از  RFIDبه همراه فناوری

رری اینترنت

و فناوری وب می توا ند قابلیت اعتمادی سخهولت و قابلیت اسختفاده و بهره وری از سی تم موجودمان را بهبود
بخ د.
با پیاده سازی و اجرای این راه

ی می توان به اینترنت اشیاء دست یافت و گ ترش ارتباطا و پتان ی

کنترق شبکهء شبکه ها را برآورده ساوت .این راه

کمک می کند در هر زمان و در هر مکان با هر چیزی

ارتباط برقرار کرد و به اطالعا محیشی و وضعیت آن دست یافت.
شخخرکت ها می توانند از این چنین راه

هایی در جهت بهبود و پ خختیبانی کارهای خخان مانند مدیریت

زنلیره تأمین اسختفاده کنند و با پی خرفت این فناوری های استفاده بهتری را نیز وواهند داشت .راه کارهای
گفته شخده در صخور اجرای به عنوان موضوعا مفید و الزمی تأ یر مهمی در زندگی امروزی ما دارند و راه و
روش مدیریت و نظار بر سی تم های ما را تغییر وواهند داد.
در صخورتی که ن

سوم تلفن همراه به صور کام پیاده سازی شودی تحوق عظیمی در زیرساوت های

کنونی تلفن همراه وواهیم داشخخت و در آن زمان به اسخختفاده بهینه تر از فناوری های دیرر همچون RFIDی
 sensorو تی اینترنت به همراه سخرعت و دقت باالتر دسخت پیداوواهیم کرد .تلربه و شواهد بر این اکی
است که جهت گیری به سمت یکپارچری وسای می باشد و در الیکه کار اصلی را دستراه تلفن همراه ن
سوم انلام وواهد دادی وسای به یکدیرر متص و یکپارچه می شوند.
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