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اینرتنت اشیاء

()IOT

اینرتنــت اشــیاء ( )Internet of Thingsمفهومــی
جدیــد در دنیــای فنــاوری و ارتباطــات بــوده و بــه
طــور خالصــه فناوری مدرنی اســت کــه در آن برای
هــر موجــودی (انســان ،حیوان و یا اشــیاء) قابلیت
ارســال داده از طریــق شــبکههای ارتباطــی ،اعــم
از اینرتنــت یــا اینرتانــت ،فراهم میشــود.
بســر اینرتنــت اشــیاء بر امــواج رادیویی ب ی ســیمی
قـرارداده شــده کــه بــه دســتگاههای مختلــف ایــن
امــکان را مــی دهنــد تا از طریق اینرتنت با یکدیگر
بــه برق ـراری ارتبــاط بپردازنــد .ایــن بســر شــامل
اســتانداردهایی مانند وایفــای ،بلوتوث کممرصف،
 NFC، RFIDو غیره اســت که شــاید تاکنون اســم
آنها را هم نشــنیده باشــید.
در کل ،مفهوم اینرتنت اشــیاء اتصال دســتگاه های
مختلــف بــه یکدیگــر از طریــق اینرتنــت اســت .بــه
کمــک اینرتنــت اشــیاء برنامــه هــا و دســتگاه هــای
مختلــف مــی تواننــد از طریــق اتصــال اینرتنــت بــا
یکدیگــر و حتــی انســان تعامــل و صحبت کنند.
در واقــع ،اینرتنــت اشــیاء شــا را قــادر مــی ســازد
تــا اشــیاء مــورد اســتفاده خــود را از راه دور و بــه
کمــک زیرســاخت هــای اینرتنتــی مدیریــت و کنــرل
کنید .
اینرتنــت اشــیاء فرصــت هایــی ایجــاد می کنــد برای
ادغــام مســتقیم دنیــای فیزیکــی و سیســتم هــای
مبتنی بر کامپیوتر سیســتم هایی مانند خودروهای
هوشــمند ،یخچــال هــای هوشــمند و خانــه هــای
هوشــمند کــه ایــن روزهــا در مباحــث و مجالــس
مختلفــی بــه آن هــا اشــاره مــی شــود و الزم اســت
کــه بدانیــد همــه این دســتگاه ها در زیــر مجموعه
اینرتنــت اشــیاء قـرار مــی گیرنــد.

بـرای منونــه مــی تــوان بــه یخچــال هــای هوشــمند کــه
بــه اینرتنــت متصــل هســتند و شــا را از موجــودی و
تاریــخ انقضــا مــواد خوراکــی داخــل یخچــال بــا خــر
مــی ســازند اشــاره منــود.

طرز کار به صورت کلی

اشــیاء متصــل شــده از فنــاوری هــای تعبیــه شــده
درون خــود نظیــر حســگرها اســتفاده مــی مناینــد تــا
بتواننــد اوال چیــزی را حــس کننــد و ثانیــا احســاس
خــود را مبادلــه مناینــد  .ایــن قابلیــت ،نظــام تصمیــم
گیــری ( تغییــر نحــوه و مــکان تصمیــم گیــری  ،تصمیم
گیرنــده و رسعــت در تصمیــم گیــری ) را در حــوزه
هــای مختلفــی تحــت تاثیــر خــود ق ـرار خواهــد داد .
اینرتنــت اشــیاء یــک شــبکه پیچیــده از اشــیاء و اف ـراد
اســت کــه بطــور یکپارچــه از طریــق اینرتنــت بــه
یکدیگــر متصــل مــی شــوند  .هــر چیــزی کــه دارای
پتانســیل اتصــال باشــد را مــی تــوان بــه شــبکه متصــل
کــرد تــا از طریــق حســگرهای بــدون ســیم و تــگ
هــای  RFIDاقــدام بــه مبادلــه داده منایــد .پــس از
اتصــال اشــیاء بــه شــبکه  ،امــکان ارســال داده و تعامــل
بــا ســایر اشــیاء و افــراد فراهــم مــی گــردد  .متامــی
ایــن اتفاقــات بــه صــورت بالدرنــگ انجــام خواهــد
شــد .حســگرها قــادر بــه تولیــد حجــم باالیــی از داده
مــی باشــند  ،داده هــای غیرســاخت یافتــه ای کــه
مــی تــوان بــا گــروه بنــدی  ،ســازماندهی  ،تحلیــل و
بهــره بــرداری در یــک حلقــه بازخــوردی خیلــی رسیــع
از آن هــا در جهــت حامیــت از تصمیــم گیری صحیح
و خــودکار و همچنیــن واکنــش مناســب اســتفاده کــرد.
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چرا اینرتنت اشیاء؟

ممکــن اســت بــرای شــا یادگیــری اینکــه چگونــه
تعــداد زیــادی اشــیاء مــی توانــد بــه اینرتنــت متصــل
شــود و یــا اینکــه تجزیــه و تحلیــل جریــان داده،
چقــدر از نظــر اقتصــادی بــه رصفــه اســت ،جــذاب
باشــد.
اینرتنــت اشــیاء ،فراتــر از یــک ابــزار بــرای رفــاه و
تســهیل در امــور اشــخاص اســت .ایــن فراینــد منابــع
جدیــد داده و یــک رسی مــدل هــای کاربــردی در
کســب و کارهــا را پیشــنهاد داده کــه مــی توانــد
موجــب تقویــت آن کســب و کارهــا در صنایــع
مختلــف شــود.
بــا اج ـرای اینرتنــت اشــیاء در نهایــت ممکــن اســت
محیــط پیرامــون بــر بــه چیــزی شــبیه آنچــه در
فیلــم هــا و داســتان هــای تخیلــی اشــاره مــی شــود
نزدیــک شــود بــه عنــوان مثــال بهــره گیــری از ایــن
شــیوه باعــث مــی شــود یــک جــارو برقــی بتوانــد
در زمــان مشــخصی فعــال شــده ،محــل تعییــن شــده
از قبــل را نظافــت کــرده و ســپس مجــددا خامــوش
شــود.
بررســی هــای موسســه تحقیقاتــی گارتــر در
گذشــته نشــان مــی داد کــه تــا ســال  2020بیــش
از  25میلیــارد وســیله مختلــف در جهــان از طریــق
خدمــات مبتنــی بــر اینرتنــت اشــیاء بــه اینرتنــت یــا
دیگــر شــبکه هــای اطــاع رســانی متصــل می شــوند.
بررســی هــای رشکــت سیســکو نیــز حاکــی از آن بــود
کــه تــا غلبــه یافــن پدیــده اینرتنــت اشــیاء تنهــا ســه
ســال زمــان باقیســت .یعنــی در ســال  2018ماشــین
هــا و سیســتم هــای الکرتونیکــی توانســتند از طریــق
اینرتنــت بــدون نیــاز بــه انســان هــا و حتــی بیشــر از
آنهــا بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند.

بــا توجــه بــه تــازه بــودن ایــن مبحــث در ایــران
،ســال گذشــته ســمیناری در ایــن زمینــه در اســتان
اصفهــان برپاشــد و در قالــب آن پروفســور روب وان
کرنــرگ اظهــار کــرد 20 :ســال پیــش ایــن بحــث در
ادارات کاربــرد داشــت ،امــا بعدهــا متوجــه شــدند
کــه میتــوان در خیابانهــا نیــز از آن اســتفاده کــرد؛
بــه ایــن صــورت اینرتنــت اشــیاء جایگاهــش در اروپــا
را پیــدا کــرد و میتــوان گفــت امــروزه اروپاییــان
در زندگــی روزمرهشــان نیــز از ایــن امــر اســتفاده
میکننــد و ایــن چیــزی اســت کــه کمیســیون اروپــا
بــه آن رســیده و امــروزه کاربــردش را میبینیــم.

کاربرد های اینرتنت اشیاء

کاربــرد اینرتنــت اشــیاء بــه مــوارد فــوق خالصــه منــی
شــود و برخــی از حــوزه هــای داغ تــر و یــا جــذاب
تــر دیگــری را نیــز شــامل مــی شــود  .بکارگیــری ایــن
فنــاوری درحــوزه منــازل متصــل (بــه عنــوان منونــه
،ترموســتات هــای هوشــمند و امنیــت )  ،ابزارهــای
پوشــیدنی ( نظیــر گــروه تناســب انــدام)  ،اینرتنــت
صنعتــی ( تحلیــل بالدرنــگ و اتوماســیون)  ،شــهرهای
متصــل بــه هــم و اتومبیــل هــای متصــل ( بــه عنــوان
منونــه بـرای مدیریــت نــاوگان ) منونــه هایــی متــداول
در ایــن زمینــه مــی باشــند.
اینرتنــت اشــیاء ایــن قــول را داده اســت کــه صنایــع
مختلفــی از رشکــت هــای بیمــه و بانــک هــا گرفتــه تــا
رشکــت هــای تلــکام و ســایر بنــگاه هــای کســب و کار
را تحــت تاثیــر خــود ق ـرار دهــد  .ب ـرای اســتفاده از
مزایــای  ، IoTســازمان هــا مــی بایســت روش تحلیــل
داده هــا را تغییــر داده تــا بتواننــد داده حســگرها
و تــگ هــای  RFIDرا در کوتاهرتیــن زمــان ممکــن
جمــع آوری  ،متیــز ،آمــاده و تحلیــل مناینــد.
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تصمیــم گیری بر اســاس داده صحیــح و در کوتاهرتین
زمــان ممکــن رمزمانــدگاری یــک بنــگاه کســب و کار
در فضــای شــدیدا رقابتــی امــروزی اســت  .قطعــا بــا
چراغــی کــه نــور بیشــری از خــود متصاعــد مــی
کنــد  ،دیــد مــا بیشــر مــی گــردد و مــی توانیــم بــا
بینــش عمیــق تــری بــا واقعیــات کســب و کار خــود
مواجــه شــده و بهرتیــن تصمیــم را اتخــاذ مناییــم .بــا
مدیریــت صحیــح داده هــای عظیــم و ایجــاد یــک
فضــای مناســب جهــت تحلیــل آن هــا  ،بینــش یــک
ســازمان جهــت تصمیــم گیــری مناســب افزایــش مــی
یابــد.
بزرگرتیــن رشکــت هــای دنیــا در حــال ادغــام اینرتنــت
اشــیاء بــا دســتگاه هایشــان هســتند تــا بــا هوشــمندی
بیشــری گ ـزارش گیــری کننــد و کیفیــت محصــوالت
و خدماتشــان را بــه شــکلی همــه جانبــه توســعه
ببخشــند.
اینرتنــت اشــیاء دارای کاربردهــا و فیلدهــای گســرده
تــری اســت از جملــه:
-1کنرتل کارخانجات ()Connected-Industry
-2هوشمندسازی شهر ()Smart-City
-3کنرتل هوشمند مرصف انرژی ()Smart-Energy
-4کنرتل هوشمند وسیله های نقلیه
()Connected-Car
-5مانیتورینــگ و هوشمندســازی مــزارع کشــاورزی
()Smart-Agriculture
-6کنرتل منازل و ساختامن ها
()Connected-Buildings

-7پایش سالمتی انسان ()Connected-Health
-8هوشمندسازی فروشگاه ()Smart-Retail
-9مدیریت بحران ()Crisis-Management
-10هوشمندسازی زنجیره تأمین
()Smart-Supply-Chain
-11کنرتل وسیله های منزل از راه دور
()Smart-Home
-12پیش بینی آب و هوا ()Weather
اخیـرا ً کمپانــی هــای  ،ITکارخانجــات و تولیــدی هایی
هــم روی اینرتنــت اشــیا مترکــز کــرده انــد .در لیســت
زیــر از برخــی کمپانــی هــای بــه نــام و معــروف نــام
بــرده شــده اســت:
IBM
Google
Intel
Qaulcom
Amazon
Cisco
AT&T
Microsoft
Ericsson
Bosch
Oracle
Facebook
Axeda
SAP
ممنون که ما را همراهی کردید.
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دو هفتــه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتر
زیــر نظــر معاونــت فرهنگی دانشــجویی موسســه
آمــوزش عالــی ارشــاد دماوند
لیست اعضای انجمن :

لیال نوری( دبیر انجمن )
مریم زهره وند
محیا کریمی
مبینا حاج اسامعیلی
مهشید احمدی
عرفان بختیاری( نائب دبیر )
محمدرضا رسائی

رس دبیر نرشیه :

لیال نوری

نویسندگان :
زینب حیدری
لیال نوری

برای رشوع نباید عالی باشی!...
اما برای عالی بودن باید رشوع کنی...

شامره چهارم مگیت
آذر ماه 1398

