
                                                           

 

 مرکزگسترش اینترنت اشیا ایران                                                                     

 

 چکیده

به طور خالصه ، در مورد گسترش قدرت اینترنت از طریق رایانه ها و تلفن های هوشمند به طیف وسیعی از اشیا ، فرآیندها و  IoT اینترنت اشیاء یا

 .محیطهای دیگر است. از اتصال اشیا به یکدیگر ، برای جمع آوری اطالعات ، ارسال اطالعات یا هر دو استفاده می شود

 درادامه سعی داریم تابا زبان غیرفنی تعاریفی ساده را دراین باره بیان کنیم. 

 

 IOT(Internet of things) اینترنت اشیا چیست؟، یاهمان 

 ن شود این است که: امربیپاسخی که باید درابتدای ا

طیف وسیعی از اشیا ، فرآیندها و به طور خالصه ، در مورد گسترش قدرت اینترنت از طریق رایانه ها و تلفن های هوشمند به  IoT اینترنت اشیاء یا

 .از اتصال اشیا به یکدیگر  برای جمع آوری اطالعات ، ارسال اطالعات یا هر دو استفاده می شود درواقع محیطهای دیگر است.

ین هوشمندی به اشیا  کند؛ اها اضافه می ها، سطحی از هوشمندی دیجیتال را به آن به آن  (Sensor)متصل کردن اشیا به اینترنت و افزودن حسگرها 

تر و دنیای اطراف ما را هوشمند کند. اینترنت اشیادرنگ، بدون مداخله انسانی فراهم می های بی گیری از دادهامکان تعامل با سایر اشیا را با بهره

 کند.  گراتر و جهان دیجیتال و فیزیکی را با یکدیگر ادغام می واکنش

 توضیح معنای اینترنت اشیاء

در صورتی که امکان اتصال آن به اینترنت وجود داشته باشد تا بتواند بدون نیاز به دخالت انسان به تبادل  باید گفت که تقریبا هر شی فیزیکی،

ای پ رشته اطالعات در شبکه بپردازد و یا بتوان آن را از طریق اینترنت کنترل کرد، قابلیت مبدل شدن به یک دستگاه اینترنت اشیا را دارد. یک الم

 است.  IOTیک دستگاه   شمند قابل روشن و خاموش شدن باشد،  که به وسیله یک گوشی هو

خوانید؟ ممکن است از طریق کامپیوتر یا روی موبایل، یا شاید هم یک تبلت باشد، هر دستگاهی که  در حال حاضر شما چطور این مقاله را می 

 .کنید، قطعا به اینترنت متصل استاستفاده می 

دهد. اگر به اندازه کافی قدیمی هستید و دور از  ای است، همه نوع مزایایی که قبال وجود نداشت را به ما می العادهفوقیک ارتباط اینترنتی چیز 

توانید هر کتابی را  توانید تماس بگیرید و پیام بفرستید ، و اما حاال با گوشی های هوشمند می تکنولوژی ، به گوشی موبایل خود فکر کنید. شما می 



ر فیلمی را  تماشا کنید، یا هر گونه آهنگی را در کف دستتان گوش کنید!! و این فقط تعدادی از کوچکترین کارهای قابل انجام گوشی بخوانید، ه

 . هوشمند شما است

وشمند ، لپ تاپ و  نکته این است که اتصال اشیا و وسایل به اینترنت، مزایای شگفت انگیز بسیاری به همراه دارد. همه ما این مزایا را با تلفن های ه

 .از سایر وسایل، همه چیز است اتبلت های خود مشاهده کرده ایم، اما اینترنت اشیا در مورد سایر وسایل و دستگاه ها نیز صادق است. و منظور م

 اینترنت اشیاء در واقع یک مفهوم بسیار ساده است؛ به معنای گرفتن همه چیز در جهان و اتصال آنها به اینترنت

 

 

 اصال چرا ما می خواهیم همه چیز را به اینترنت متصل کنیم؟ حال ممکن است این سوال مطرح  شود که ما 

 چرا اینترنت اشیا اهمیت دارد؟

 

خود لطه اینترنت اشیا به افراد و کسب و کارها  این امکان را می دهد تا با دنیای پیرامون خود ارتباط بیشتری برقرار کرده و همه چیز را زیر س

 . نگهدارند تا کارهای معنادارتر و باارزش تری را در زمان کمتری  انجام دهند

ی ارسال و هنگامی که چیزی به اینترنت متصل است، به این معنی است که می تواند اطالعات را یا ارسال کند یا دریافت و یا هر دو مورد. این توانای

برای هوشمند بودن، نیازی به   !باشد و چه کسی میتواند ادعا کند هوشمندسازی مفید نیست؟ دریافت اطالعات باعث می شود همه چیز هوشمندانه 

فوق  فضای ذخیره زیاد یا یک کامپیوتر با حافظه عجیب در داخل آن نیست. تمام کارهایی که باید انجام شود اتصال به سوپر حافظه یا یک دستگاه

 .  باید گفت که وصل بودن دستگاه ها به یکدیگر نیز بسیار جذاب است العاده است. در راستای حرفه ای بودن هوشمندسازی



 :قرار داد در اینترنت اشیاء ، همه اشیائی که به اینترنت وصل می شوند را می توان در سه دسته

 .العات را جمع می کنند و سپس آن را ارسال می کننداشیایی که اط •

 .اشیایی که اطالعات را دریافت می کنند و سپس بر روی آن عمل می کنند •

 .اشیایی که کار هر دو را انجام می دهند •

 .و هر سه اینها فواید عظیمی دارند که از یکدیگر تغذیه می کنند

 عاتجمع آوری و ارسال اطال.1

این کار با کمک حسگرها انجام میشود که این حسگرها می توانند سنسورهای دما ، سنسورهای حرکتی ، سنسورهای رطوبت ، حسگرهای کیفیت  

ین سنسورها به همراه یک ارتباط به ما این امکان را می دهند تا به صورت خودکار اطالعاتی را از محیط جمع  ا. باشند …نوری و  هوا ، حسگرهای

 .آوری کنیم که به نوبه خود تصمیمات هوشمندانه تری بگیریم

 

چه موقع نیاز به آبیاری محصوالت زراعی دارند.  در مزرعه، دریافت خودکار اطالعات در مورد رطوبت خاک می تواند دقیقاً به کشاورزان بگوید

کشاورز به جای آب دادن بیش از حد )که می تواند یک استفاده بیش از حد از سیستم های آبیاری و هدر رفت محیط زیست باشد( یا کمبود آب   

 .قاً مقدار مناسب آب را دریافت می کنند)که می تواند یک ضرر گران قیمت محصوالت زراعی باشد( ، اطمینان حاصل می کند که محصوالت دقی

 

 !در نتیجه: یکی از کاربرد های اینترنت اشیاء، خلق پول بیشتر برای کشاورزان و غذای بیشتر برای جهان خواهد بود   ✔

 

سنسورها نیز به ماشین ها این   ما انسانها را قادر می سازد تا جهان را حس کنیم ، ۀدرست همانطور که بینایی ، شنوایی ، بویایی ، حس المسه و سلیق

 .اجازه را می دهند تا دنیا را حس کنند و دستورات و آنالیز صحیحی را به ما ارائه دهند

 

 دریافت و عمل به اطالعات. 2

که با گرفتن اطالعات و سپس انجام دستورات، کار خود را انجام می دهند، بسیار آشنا هستیم. مثال چاپگر شما، سندی را  همه ما با دستگاه هایی 

نه ها  دریافت می کند و آن را چاپ می کند. ماشین شما از ریموت کنترل سیگنالی دریافت می کند و درها را باز می کند. همانطور که میبینید نمو

 .بی پایان هستند

 



به یک چاپگر سه بعدی، فرقی نمی کند. مهم این است که ما می توانیم به ماشین  3Dاین که آیا دستور ساده است یا به پیچیدگی ارسال یک مدل  

 . آالت دستوراتی را اعمال کنیم

مواردی که اطالعات را جمع آوری کرده و آن را  قدرت واقعی اینترنت اشیا هنگامی بوجود می آید که اشیا بتوانند هر دو مورد فوق را انجام دهند. 

 .ارسال می کنند، و همچنین اطالعات را دریافت می کنند و بر اساس آن عمل می کنند

 

 جمع آوری اطالعات + عمل به اطالعات 3. 

 بیایید به سرعت به مثال کشاورزی برگردیم. سنسورها می توانند اطالعاتی در مورد رطوبت خاک جمع کنند تا به کشاورز بگویند چه مقدار اب

والت زراعی الزم است تا او مشغول به کار شود. اما شما با تکنولوژی اینترنت اشیاء، حتی به کشاورز هم احتیاجی ندارید برای برداشت از محص

ز چراکه درعوض آن ، میتوان از یک سیستم آبیاری هوشمند استفاده کرد تا با توجه به میزان رطوبت موجود در خاک ،بطور خودکار در صورت نیا

 .خودکار را انجام دهدروشن شود و آبیاری 

 

می تواند  شما می توانید حتی یک قدم فراتر نیز بردارید. اگر سیستم آبیاری از اتصال به اینترنت اطالعاتی در مورد وضعیت آب و هوا دریافت کند ،

 .باران سیراب می شوندبداند چه موقع باران می بارد و تصمیم می گیرد که امروز محصول را آبیاری نکند زیرا به هر حال آنها توسط 

 

و این امکانت اینترنت اشیاء به اینجا محدود نمی شود! تمام این اطالعات در مورد رطوبت خاک ، میزان آبیاری سیستم محصوالت زراعی و 

همه این اطالعات را چگونگی رشد محصول، می تواند برای ابررایانه هایی اجرا شود که الگوریتم های شگفت انگیزی را اجرا می کنند و می تواند 

 .بدست آورد

 

کسب   و این فقط یک نوع حسگر است. سنسورهای دیگری مانند نور ، کیفیت هوا و دما را اضافه کنید ، این الگوریتم ها می توانند چیزهای بیشتری

باورنکردنی ای در مورد بهترین رشد  کنند. و با ده ها ، صدها ، هزاران مزرعه که همه این اطالعات را جمع آوری می کنند ، می توانند بینش 

 .محصوالت زراعی ایجاد کنند و به تغذیه روزافزون جمعیت در جهان کمک می کنند

 

وهمچنین درمورد  درصنعت کشاورزی همچنین صنایع مختلف دیگر مطالبی عرضه  IOTدرمقاالت بعدی به طور خاص درمورد بکارگیری از

 نولوژی و اطالع رسانی دراین باره سهم خود را اراِئه کرده باشیم.کد این تتا درپیشبر کردخواهیم چالشهای آن صحبت 
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1. IOT for all(ترجمه از آریا هوشمند،https://ariahoshmand.com) 
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