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:و تعریف آن IOTشناخت 

تکامل اینترنت1-1شکل •
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IOTموارد استفاده از 

شبکه جهانی که اشیا هوشمند را با استفاده از فناوری های توسعه یافته اینتر. نت به هم 1
.متصل میکند

مجموعه فناوری های پشتیبان الزم برای رسیدن به این چشم انداز . 2 (RFID  ، حسگر ها ،
... (وسایل ارتباطی ماشین با ماشین و 

نرم افزارهای کاربردی و سرویس هایی که از این تکنولوژی بهره می برند تا فرص. ت های 3
.کسب و کار جدیدی ایجاد کنند
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: جرمی ریفکن اینترنت اشیا را اینگونه تعریف میکند 

زات ، منابع افراد تجهی. اینترنت اشیا هر شی را به هرکس در یک شبکه ی جهانی یک پارچه متصل میکند 

طبیعی ، شبکه های حمل و نقل ، عادات مصرف و هر جنبه ای از زندگی اقتصادی و اجتماعی به پلت

IOTمتصل خواهد شد.

.از دیدگاه ریفکن تمام این اتصاالت موجب انقالب صنعتی سوم خواهد شد

رمایه داری و که نه تنها ارتباط ما با ماشین آالت را دوباره تعریف خواهد کرد بلکه منجربه سرنگونی نظام س

.تقریبا صفر شدن هزینه ی تولید کاال می شود
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IOTانتظارات و موانع در استفاده از 

ارائه سطح بسیار باالیی از عدم یکنواختی . قابلیتبا اشیائی که از لحاظ کاربردی فناوری و: 1

.یکدیگر متفاوت هستند

توانایی کنترل مصرف برق. 2.

کوچک بودن اکثر گره های حسگر ، هزینه پایین ، مصرف برق کم ، کارکرد ساده. 3

حفظ حریم خصوصی ، عمومی ، مسائل امنیتی دولتی و اسرار تجارت شرکت ها. 4
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ساخته می شودسه رکن بر اساس IOTاز نقطه نظر مفهومی 
لیت ها که مرتبط با قابلیت های اشیاء هوشمند است،این قاب

:عبارت اند از 

(هر شی بتواند خودش را بشناساند ) قابلیت شناسایی •

(هر شی بتواند ارتباط برقرار کند ) ارتباط قابلیت برقراری  •

(هر شی بتواند تعامل برقرار کند ) قابلیت تعامل •
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:اشیاء هوشمند موجودیت هایی هستند که 
دارند... ( اندازه ، شکل و ) یک تجسم فیزیکی و یک مجموعه ویژگی های فیزیکی مرتبط •

و پاسخ یک مجموعه از حداقل ویژگی های ارتباطی مانند توانایی کشف و پذیرفتن پیام های ورودی•

به انها دارند و دارای یک شناسه منحصر به فرد هستند

دارای حداقل یک نام و یک آدرس مرتبط هستند•

دارای برخی از قابلیت های محاسباتی اولیه است•

اثر مانند دما ، نور یا ابزاری برای) ممکن است دارای ابزاری جهت حس کردن یک پدیده فیزیکی •

گذاری بر روی واقعیت فیزیکی محرک باشند
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مزایای اینترنت اشیاء
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( ایی بهینه سازی دار) بکارگیری بهینه دارایی های شرکت 
واهد بخش بزرگی است که اینترنت اشیاء موجب بهبود آن خ

شد
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صرفه جویی در هزینه ها
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اچالش های اینترنت اشی
زیادی همراه با اینترنت اشیا مسائل و چالش های. مفهوم اینترنت اشیا ظهور پیدا کرد 2005در سال •

به وجود می آیند که نیاز یه حل و فصل دارد

: برخی از این چالش ها عبارت اند از 

از نگاه استقرار عملیاتی) 1

از نگاه تکنیکی ) 2

از نگاه امنیت و حریم خصوصی) 3

از نگاه جامعه و سیاست های دولتی) 4



www.mshojaie.com

:از نگاه استقراری 

توان و حافظه ی حسگر•

هزینه•
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:از نگاه استقرار تکنیکی 
استاندارد سازی•

تعامل و ناهمگونی دستگاه ها•

محدودیت مسیر•

مقیاس پذیری•

تبادل فراگیر داده از طریق فناوری بی سیم•

مدیریت انرژی•

مکان یابی و ردیابی•

خود سازمان دهی•
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:از نگاه امنیت حریم خصوصی 

محرمانگی داده•

حریم خصوصی•
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:از نگاه جامعه و سیاست دولتی

سیاست دولتی•

جامعه•
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:کاربرد ها 
چندین حوزه ی کاربردی وجود دارد که تحت تاثیر ظهور اینترنت اشیاء خواهند بود 

طبق نوع دسته بندی های متفاوتی برای این کاربردها ارائه شده اند که میتوان کاربرد ها را بر
م بندی کنددسترسی شبکه ، پوشش ، مقیاس ، ناهمگونی ، تاثیر و میزان دخالت کاربر تقسی
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انواع استفاده

شخصی وخانگی•

سازمانی•

صنایع همگانی•

حمل و نقل•



www.mshojaie.com

:موجود IOTپروژه های 
در Prestoنهفته شده در اشیا شبکه RFIDاولین تحقق اینترنت اشیا در قالب برچسب های 

بود1998سال 

یمانکاران و این کارد ده سال بیشتر جنبه ی تحقیقاتی داشت تا اینکه وزارت دفاع آمریکا از پ

تجهیز کنند ، RFIDفراهم کنندگان خواستند تا کاالها را برای کنترل موجودی با برچسب 

.باعث شد تا افکار به سمت اینترنت اشیاء بردRFIDرونق در بازار 

ل را تشکیل دادند تا ایدی استفاده از پروتکIPSOگروهی از شرکت ها اتحاد 2008در سال 

IPدر شبکه اشیاء را ترویج بدهند.
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:هستند که در زیر برخی آورده شده اند IOTدر حال حاضر دولت های زیادی در حال سرمایه گذاری بر 

مسئول پروژه  نام پروژه  مخفف نام پروژه  رديف 

Levent Gurgen , CEA-LETI, France  ابِر اشیاء براي توانمندسازي شهروندان در شهرهاي هوشمند CLOUT 1

Manfred Hauswirth, DERI, Ireland ترنت واسط قابل برنامهنویسی مجازی برای پیادهسازی هوشمند، امن و مقرون به صرفهی این
اشیاء در شهرهای هوشمند 

VITAL

2
Klaus Moessner, University of Surrey, UK   ساخت اینترنت اشیای مبتنی بر شخص با دیدگاه جامعهنگرانه SOCIOTAL 3

Anastasius Gavras, Eurescom, GmbH, 

Germany 

امنیت و حریم خصوصی از طریق طراحی  RERUM 4

Jose Pereira Carlos, ATOS, Spain  پرورش اشیاء هوشمند و مقاوم برای
برنامههای کاربردی شهری پایدار 

COSMOS 5

Payam Barnaghi, University of Surrey, 

UK 

ی برنامههای پردازش بالدرنگ دنبالههای اینترنت اشیاء و تجزیه و تحلیل داده در ابعاد گسترده برا
کاربردی شهرهای هوشمند 

CITY PULSE 6

Maurizio Spirito, ISMB, Italy  اینترنت اشیاء هوشمند و قابل اطمینان برای شهرهای هوشمند ALMANAC 7

Peter Langendörfer, IHP GmbH, Germany  مدیریت داده امن و هوشمندانهتر در شهرها SMARTIE 8
Pedro Jose Marron, University of Duisburg-Essen, 

Germany 

اقدامات هوشمندانه  SMART-ACTION 9

Ian Smith , AIM UK  هماهنگی و پشتیبانی از فعالیتها و استانداردسازیهای مرتبط باRFID CASAGRAS2 10
Rahim Tafazolli and F. Carrez, University Of Surrey, UK  ابتکار اینترنت اشیاء IOT-I 11

Sebastian LANGE, VDI/VDE-IT  معماری اینترنت اشیاء IOT-A 12
Markus Eisenhauer, Fraunhofer FIT,  فعالسازی کسب و کار محور اینترنت اشیاء و سرویسهای آن ebbits 13

Gabriella Monteleone, TXT Polymedia 

s.p.a., Italy 

آزمایشگاههای زندگی تجربی برای اینترنت اشیاء  ELLIOT 14

Andreas Keis, EADS, Germany  پلتفرم نرمافزاری برای ادغام مهندسی و اشیاء SPRINT 15
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مسئول پروژه  نام پروژه  مخفف نام پروژه ردیف 

Raffaele Giaffreda, CREATE-NET, 

Italy 
اشیاء متصل به اینترنت برای 
پیکرهبندیهای قابل تنظیم 

iCore 20

Amine M. Houyou, Siemens AG, Germany  اینترنت اشیاء در کار IoT@Work 21

Frank Le Gall, INNO AG, France اء امنیت و آگاهی از زمینه در اینترنت اشی BUTLER 22

Frank Le Gall, INNO AG, France یاء بررسی نقشه راه و معیارها برای اینترنت اش PROBE-IT 23

Klaus Moessner, University of  Surrey, 

UK 
محیط اینترنت اشیاء برای ساخت و آزمایش 

سرویس 
IoT-est 24

Sébastien Ziegler, Mandat International, 

Switzerland 
ادغام جهانی اینترنت اشیاء از طریق یک 

برای IPv6معماری سرویسگرای مبتنی بر 
فعالسازی قابلیت همکاری اجزای ناهمگون 

IoT6 25
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:نتیجه گیری 

باتوجه به موارد ذکر شده همه ی کاربردهای مطرح شده برای مصرف کنندگان جالب است

.اگرچه گه پوشیدنی ها و خانه ی هوشمند جذاب تر بنظر میرسد 

ور میشود که هم اکنون زیر ساخت های الزم برای استفاده به انتها اینترنت اشیاء فعال است و تص

.با این تکنولوژی در آینده در وقت و هزینه صرفه جویی زیادی شود
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نیاو سیر تکامل اینترنت اشیا در دIOTتحلیل وضع موجود روند 
ITU1997سری هفتم گزارش های  MIT 1999اتوماتیک IDدر مرکز  EPC جهانی در دانشگاهMIT2003

زوريخ تشکیل گرديدIOTاولین کنفرانس 2008در نهايت سال 2005پیشنهاد گرديد WSISدر کنفرانس IOTچهار فناوری 
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:اینترنت اشیاء امروز
ده به عنوان زیر ساخت شبکه ی پویایی جهانی تعریف شIERCو ITUاینترنت اشیاء توسط 

باطی جهت است که دارای قابلیت خودپیکربندی بر اساس استاندارد ، تعامل پروتکل های ارت

که اطالعاتی شناسایی اشیای فیزیکی و مجازی ، استفاده از واسطه های هوشمند و یکپارچه با شب

.  میباشد 

.آینده نگر تبدیل به یک واقعیت در بازار شده استIOTدر طی چند سال اخیر 
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:ه اینترنت اشیاء  آیند
دارای اهمیت است بلکه یکپارچه سازی انها در یک محیط هوشمندICTنه اتنها ادغام مفاهیم 

زات ، اشیاء ، دارای اهمیت میباشد ، چالش کلی توسعه اینترنت اشیا موجود به شبکه ای از تجهی

.محیط هوشمند ، سرویس های افراد اداری قابلیت پیکربندی پویاست



www.mshojaie.com

:یاء روند تکامل اینترنت اش
واند در هر از اینترنت اشیا اتصال دستگاه های فردی یا سنسور ها است که میت: مرحله ی اول 

ست زمان و در هر مکان وضعیت اطالعاتی و بروزرسانی را ارسال و دریافت کند که عبارت ا
:از 

سنسور های بیسیم سالمت بیماران را چک و برای پزشک ارسال میکنند. 1.

لوازم آپدیت یا هشدار هایی که نیازمند تعمیر دستگاه است را از کارخانه دریافت. می کنند2

دستگاه های مکان یابی آنی اشیاء و تجهیزات. 3

دستگاه های نظارت بر امالک و خانه های هوشمند. 4
د وسایل اشیاء بدون دخالت انسان شروع به تعامل با اشیاء دیگر می کنند مانن: مرحله ی دوم 

نقلیه بدون راننده ، 
ساختمان های هوشمند ، انبارداری هوشمند و سیستم های هشدار برای انتقال دارو
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:نقشه راه اینترنت اشیاء
ساس این جدول نقشه راه ارائه شده در این گزارش ، نتیجه پیش بینی است که صورت گرفته است ، بر ا

.سال تقسیم میشود5پژوهش مراحا نقشه راه اینترنت اشیاء به سه دوره مساوی با فاصله ی زمانی 
2020پس از  2020پیش از  مدت/ جنبه

در قالب شبکهاي كه قبال ایجاد شده است 
،دستگاههایی با كاربرد خاص در بیشتر مناطق

. مستقر میشوند 
نیز می 1در همین حال دستگاههاي نامتناجس

متصل شوندIoTتوانند به 

در سطح استقرار عملیاتی كنترل IoTمصرف توان، حافظه و هزینه دستگاههاي 
. شود 

.دشوجهت استقرار ایجاد IoTبستر تست كردن 
در بخشیهایی از شهرها مانند IoTشرو  استقرار دستگاههاي عمومی 

.  ادارات و وسایل نقلیه
ط شوند به طور خودكار میتوانند به همدیگر مرتبوایرلس تمام دستگاهها با 

یاستقرار عملیات

حفظ و بهینهسازي استانداردها، دستگاهها و
IoTتوان همکاري در طول استقرار

ک براي تعریف استانداردها و روندهاي فنآوري اینترنت اشیاء باید ی
.  اتحادیه استانداردسازي ایجادشود

.رسدباید قبل از استقرار بستر تست به پایان بكار استانداردسازي

شکل 4بالغشدهIoTباید قبل از شرو  استقرار عملیاتی، یک استاندارد 
بگیرد و توان همکاري بین دستگاههاي نامتناجس مشخص شود

کیاستقرار تاكنی
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2020پس از  2020پیش از  مدت زمان/جنبه

IoT به یکی از مهمترین بخشهای
.زندگی روزمره مردم تبدیل شده است

مهای بلوغ و رشد در قانونگذاری و مکانیس
حفاظت از امنیت و حریم خصوصی، 

میباشدIoTهدف اصلی 

.  طبقهبندي شوندIoTاطالعات امنیتی و حریم خصوصی باید قبل از استقرار 
.اشدسطح حفاظت از امنیت و حریم خصوصی در این دستگاهها باید باالتر از موارد دیگر ب

. باید ایجاد شود IoTیک مركز ویژه نیز براي بررسی مسائل 
4باید از دولت و برخی از بخشهاي عمومی آغاز شود، مسائل قانونگذاريIoTمعموالً استقرار 

IoT نیز باید بررسی شود

امنیت و حریم 
خصوصی

.  کمپانیها می توانند طرحی را برای محافظت از دادههای امنیتی توسعه دهند، دولت وIoTبا استقرار 

به عنوان بخشی از زندگیIoTجامعه از 
ید روزمره خود استفاده میکند، اگر چه شا

اق بعضی دسترسیهای غیر قانونی اتف

مانند تگهای IoTدستگاههای قابلیت اولیه 
RFIDباید توسط مردم مورد استفاده قرار

IoTبیافتد، اما مردم بر این باورند که 

ی میتواند باعث بهتر شدن استانداردها
.  زندگی آنها شود

.به عنوان مثال در زمینه خردهفروشی ، گیرند
. آگاه شوند IoTمردم نسبت به 

.  باید نوشته شودIoTنیز برای مقابله با امور IoTپیشنویس سیاست 
. به سطح حفاظت دادههای حریم خصوصی و امنیت بستگی دارد IoTپذیرش 

. متقاعد کندIoTسیاستهای دولتی باید مردم را در مورد حفاظت سطح باالی 

اه سیاست دولتی و نگ
جامعه
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IOTروند و نقشه رافناوری مورد نیاز 
IOT نهایی،داتا عظمتی باالتر از اینترنت ، بدون کامپیوتر ویا انسان در نقطه ی: دارای ویژگی های زیر است

.متحرک ، بدون اتصال و بدون مراقب
الیه شبکه•

الیه فیزیکی•

اشیاء هوشمند•

محیط هوشمند•

الیه ادراک•
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میکند که شناخت مسائل عمده که تعیین می کند که چگونه اینترنت اشیاء ایجاد میشود به ما کمک
.ه باشیم درک بهتری از پویایی بالقوه توسعه و کاربرد که ممکن است در اینده مشاهده کنیم ، داشت

در ادامه راه استIOTزمانبندی پیاده سازی اینترنت اشیاء در ایاالت متحده آمریکا و به عنوان پیشرو 
و بستهبندی برای تسریع RFIDزنجیرههای خردهفروشی بزرگ آمریکا برچسب گذاری : 2009تا2007•

پذیرفتندزنجیره تامین را 

در موارد خاص برای RFIDزنجیره های خرده فروشی بزرگ در ایاالت متحده شرو  به استقرار  : 2010•
سازمانهای ، وارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی، سازمانهای بزرگ. پشتیبانی از مراقبت و پرداخت نمودند

. را برای پیگیری مدارک فردی پذیرفتند RFIDدولتیبرچسبهای 

که اشیا را اسکن نموده و اطالعات الزم RFID readerکاربران انتهایی گوشیهای همراه شامل : 2013تا2011•
ایر ویژگیها در مورد قیمت، قابلیت دسترسی، منشا، مواد، نحوه استفاده، محل دریافت سرویس وارنتی و س

.را پذیرفتند
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وجب تجهیزات تشخیص خطای بیسیم رفته رفته در خودروها جای خود را مییابند که م: 2016تا2011•
و افزایش قابلیت اطمینان کاهش هزینهها، کاهش وزن ناشی از سیمکشیها و کاهش هزینه تعمیرات

. نگهداری و امکان بروزرسانی نرم افزاری کارکردها میگردد

داشتبه طور موثر، فناوری موقعیتیابی در همهجای ایاالت متحده وجود خواهد : 2017•

قت ارائه تولید کنندگان به طور فزاینده اشیا روزمره را با تضمین در برابر گم شدن و سر: 2019تا2018•
ابلیت را به میدهند، تجهیز چنین اشیایی با گیرندههایی برای فناوری موقعیتیابی در همه جا حاضر این ق

.  تولیدکنندگان میدهد

.  ارتباطات موبایل، پهن باند شده و ارتباطات باند باریک جهت ارتباط شخص به اشیا و اشیا با یکدیگر استفاده میشود: 2020•

فزایی دوره نوآوری، رشد، فرصت، و تهدید دنبال میشود که موجب یافتن و پیادهسازی هما: 2025تا2020•
ر به عنوان مثال، سازمان ممکن است شبکه حسگ.کاربران و تامین کنندگان اشیا روزمره خواهد شد

در تعادل چنین شبکههایی. اقتضایی با ترکیب دادههای جمع آوری شده از دستگاههای متفاوت ایجاد کند
.مزایایی بیشتری از زیان دارند
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:محرک های اینترنت اشیاء 
ازبازارازسیعیوطیفبرفناوریاینمثبتتاثیراشیاء،اینترنتتوجهقابلهایجنبهازیکی

ونیپیشبیتوانوارزشبخش،ایندر.استغیرهودرمانوبهداشت،انرژی،صنعتجمله
.میگیردرارقبحثموردمختلفکارهایوکسببراشیاءاینترنتتطبیقیتحلیلوتجزیه

زایشافباعثواستآنازناشیدرآمدهایوجدیدخدماتایجادبرایپایهایاشیاءینترنتا
مانزدرمستقلوهوشمندتصمیمگیریارائهوموجودساختهایزیردرکاراییوبهرهوری

ایجادتلف،مخکارهایوکسبعملیاتیهزینههایبراشیاءاینترنتتاثیرادامهدر.میشودواقعی
.میشودبررسینوآوریوجدیددرآمد
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قدرت پیش بینی•
تجزیه و تحلیل تطبیقی•
هزینه•
سرمایه گذاری•
اتصال به اینترنت•
گوشی های هوشمند ، تبلت و فبلت ها•
فناوری ابر•
ائتالف بین صنایع•
استاندارد ها•
شبکه های فراگیر•
رایانش متصل•
حسگر های فراگیر•
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رشد درامد زایی به کمک اشیاء
.موفقیتی بزرگ دست یافته استبه ،اینترنت اشیاء در همین مدت کوتاه در زمینه درآمدزایی 

درآمدی 2012سال در کرده است این تکنولوژی اعالم IDCپژوهشی وموسسه تحقیقاتی 
ا جدی نصیب شرکتهایی در سراسر جهان کرده است که این فناوری ردالر تریلیون 4/8حدود 

ه تحقیقاتی موسسمحققانبا توجه به روند رو به رشد استفاده از این تکنولوژی، . گرفته بودند
IDCحدود 2017ال سمیکنند میزان درآمدزایی حاصل از استفاده از اینترنت اشیا تا بینی یشپ

دالر تریلیون 8/9حدود به 2020تا سال است و این رقم در سراسر جهان تریلیون دالر 7/3
خواهد رسید، که رشدی قابل توجه نشان می دهد
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IOTشرکت های مشهور در حوزه ی 
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iot-analyticsبر اساس تحقسقات IOTبیست شرکت فعالتر در زمینه 
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رشد بازار
شی موجود در کره تریلیون 1/5از میلیارد 11تقریبا در حال حاضر Ciscoشرکت بنا به تخمین 

درصد اشیا در کره زمین هنوز به اینترنت 99/4حدود زمین به اینترنت متصل هستند، بنابراین 
. متصل نیستند
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بیست کشور پیشرو اینترنت اشیا در جهان
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روند اینترنت اشیا در جهان
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جمع بندی و نتیجه گیری
ر چه امروزه اگ. اینترنت اشیاء، یک چشم انداز واقعی است که مرحله مفهومی را پشت سر گذاشته است

اد وقتی اینترنت اشیا پیادهسازی شده است، اما مفهوم آن هنوز هم مبهم است که چه اتفاقی خواهد افت
مومی از لحاظ نفوذ، اینترنت اشیاء میتواند اگر نگرانیهای ع.همه اشیا، خانهها و شهرها هوشمند شوند

ر این در غی.نظیر حفظ حریم خصوصی و امنیت پاسخ داده شود، در کل اقتصاد و جامعه نفوذ کند 
یت، صورت، اینترنت اشیاء محدود به چند حوزه خاص مانند بهداشت و درمان، تدارکات، ساخت، امن

.  حمل و نقل باقی خواهد ماند
تیابی به برای تحقق روندی که در این فصل مورد بررسی قرار گرفت و پوشش چالشهای موجود و دس

متعددی در پروژههای. مزایای آن، اینترنت اشیاء از جنبههای گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
ل به صورت حوزه اینترنت اشیاء در صنایع، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها تعریف شدهاند که در دو  فص

.  ررسی کردیمخالصه مطرح شد و فعالیتهای مرتبط با حوزه فناوری ارتباطات را با جزئیات بیشتر ب
نگردد برطرف IOTدر آنچه که مشخص است و پژوهشها هم نشان میدهد، تا وقتی چالشهای موجود 

.ماند،اینترنت اشیاء تحقق نخواهد یافت و در سطح برخی کاربردها باقی خواهد 


