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 : مقدمه 

های مردم باز کرده است. با این وجود تغییری که در   اینترنت راه خود را به خانهتنها حدود دو دهه است که  

 ما همچون خرید، تماس با آشنایان و  رف بوده است. اینترنت عادتهای روزمره  گنحوه ارتباطات ایجاد کرده، ش 

 د بود و این کرده است. در آینده نفوذ اینترنت به مراتب بیش از امروز خواهی را دچار دگرگون .. و سفر

 

 فناوری اینترنت اشیا
      

 
شیای مختلف از طریق اینترنت و برقراری ارتباط با یکدیگر می    شیا درواقع به ارتباط ا دازد تا هدف پراینترنت ا

نیز  IoTهای جدید،    تر محقق شمممود. همانند دیگر تکنویو ی  کردن تجربه کاراتر و هوشممممند   آن یعنی فراهم

سردرگم می سد. این وا ه ب تواند در ابتدا مفهومی  ستانداردهای    هکننده به نظر بر صحبت از ا ویژه هنگامی که 

 ای پیداکند.تواند مفاهیم جدید و ویژهشود میمختلف و همچنین ایمنی و امنیت آن می

 

      

      

 تهیه و تنظیم : ملیحه باقری دهنوی
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 مقدمه :

های مردم باز کرده است. با این وجود تغییری که در   راه خود را به خانهتنها حدود دو دهه است که اینترنت  

 ما همچون خرید، تماس با آشنایان و  رف بوده است. اینترنت عادتهای روزمره  گنحوه ارتباطات ایجاد کرده، ش 

کرده اسمممت. در آینده نفوذ اینترنت به مراتب بیش از امروز خواهد بود و این       ی را دچار دگرگون  .. و سمممفر

 .اسممت انداخته اشممیاء اینترنت فکر ایده پردازی دردانشمممندان و نظریه پردازان حوزه فناوری اطالعات را به 

شیاء،  اینترنت شیاء  فراگیر حضور  ا ش لگر ها ، عمگ، حس  RFIDهمچون برچسب های  متنوع ا ی های رها ، گو

شب     شت  و که شدن هوشمند و ... در اطراف ماست که با  مل تعاکدیگر ن آدرسهای منحصر به فرد قادرند با ی  دا

میالدی تعداد وسایل متصل    131۵شود که تا سال   ی می را به ما ارائه دهند. پیش بین یی کرده و سرویسها  

سد. این چند برابر بیش از تعد  ۵3شده به اینترنت به بیش از   اد افراد روی کره زمین خواهد بود و میلیارد بر

شود که ابتدا اینترنت  ی می در این ارائه سع  .ایبسه شما نیز خواهد شد    یشامل اتومبیلها، وسایل منزل، و حت  

شیاء و کاربردهای آن معرف  شهای امنیت    ی  ا سپس به مهمترین چای صورت  شوند و   پیش رو در این حوزه ب

 .فهرست وار خواهیم پرداخت
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 تاریخچه بوجود آمدن اینترنت اشیا

توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی     1999عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال    

را توصممیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشممیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشممته باشممند و به  

کامپیوترها اجازه دهند آن ها را سمممازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت در حال حاهمممر همه مردم را به هم            

رنت اشممیاء تمام اشممیاء به هم متصممل می شمموند . ایبته پیش از آن کوین کلی در متصممل می کند ویی با اینت

( موهوع نودهای کوچک هوشمند ) مانند سنسور باز و     1998کتاب قوانین نوین اقتصادی در عصر شبکه ها )   

 .بسته بودن درب ( که به شبکه جهانی اینترنت وصل میباشند را مطرح نمود

 

 اینترنت اشیا چیست ؟

شیاء  نتاینتر ست  ارتباطات و فناوری دنیای در جدید مفهومی  IOT یا (Internet Of Things) ا  به و ا

 می و دهش  متصل  اینترنت شبکه  به که دارد اشاره  پیرامونمان محیط وسایل  و اشیاء  از بسیاری  به کلی طور

  فناوری  IOT .کرد مدیریت و کنترل تبلت و هوشمند های تلفن در موجود های اپلیکیشن توسط را آنها توان

 شبکه  طریق از داده ارسال  قابلیت اشیاء،  یا و حیوان انسان،  از اعم موجودی هر برای آن در که است  مدرنی
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 لهجم از چیزی، هر آن در که کند می توصیف  را جهانی و شود  می فراهم( اینترانت یا اینترنت) ارتباطی های

  .کنند ساماندهی را آنها دهند می اجازه کامپیوترها به و دارند دیجیتال هویت خود برای جان، بی اشیای

، باشد: در هر زمان، هر مکان می صورت  بدین دارد "اشیا  اینترنت" از  ایمللی مخابراتتعریفی که اتحادیه بین

 "اینترنت اشیا  "دهنده ابعاد مختلفنشان  زیر شکل داشت.  برای هر کسی ما اتصایی برای هر چیزی خواهیم   

 .باشدمی

 

 

 

 بستر اینترنت اشیا:

 

 در ادامه بخش های مختلف پلت فرم اینترنت اشیا آورده شده است:
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 سنسورها -1

توانایی تشخیص تغییرات در وهعیت فیزیکی اشیا برای ثبت تغییرات محیط هروری است. در این راستا، 

سنسور یک نقش محوری در پل زدن بر روی شکاف بین دنیای فیزیکی و مجازی را ایفا کرده و اشیا را قادر 

آوری کرده، تویید اف جمعها را از محیط اطرکند. سنسورها دادهبه پاسخگویی به تغییرات محیط اطراف می

تواند برند. به عنوان مثال، سنسور در یک  اکت ایکترونیکی میکنند و سطح آگاهی را باال میاطالعات می

آوری کرده و پارامترهای  اکت را بر این اساس تنظیم اطالعات در مورد تغییر درجه حرارت خارجی را جمع

 –کند. 

 گوشی هوشمند  -1

 ویدعامل اندرسیستم •  

 IOS عاملسیستم •  

 Windows عاملسیستم •  

 درگاه   -3

 : واسط ارتباطی مابین سنسور و گوشی هوشمند1واسط   -4

 :واسط ارتباطی مابین سنسور و درگاه1واسط  -۵

 :واسط ارتباطی مابین گوشی هوشمند و سرور مرکزی3واسط  -1

 :واسط ارتباطی مابین درگاه و سرور مرکزی4واسط   -1

های ذکر شده در یک از واسطو استفاده آن در هر  "اینترنت اشیا"های مختلف ارتباطی در ریآوفن

 .ورده شده استزیرآجدول 



6 
 

"اینترنت اشیا"های مختلف ارتباطی در آوریفن  

های مختلف با توجه به نظرسممنجی صممورت گرفته از فعاالن حوزه میزان اسممتفاده از تکنویو ی زیردر شممکل 

شیا " شاهده می      "اینترنت ا ست. همانطور که م شده ا شان داده  صد متخصیص بر این    13شود در حدود  ن در

 .استفاده خواهد شد "اینترنت اشیا"در  WiFi باورند که
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 د و سرور مرکزیشبکه ارتباطی مابین گوشی هوشمن -8

 اینترنت •  

 اینترانت •  

 شبکه ارتباطی مابین سرور واسط و سرور مرکزی -9

 اینترنت •  

 اینترانت •  

 سرور مرکزی -13

 واسط ارتباطی مابین سرور مرکزی و داشبورد -11

 اینترنت •  

 اینترانت •  

 افزارهای کاربردینرم-11

 عامل اندرویدهای هوشمند سیستمروی گوشینصب بر افزارهای کاربردی قابلنرم •  

 IOS عاملهای هوشمند سیستمنصب بر روی گوشیافزارهای کاربردی قابلنرم •  

 Windows عاملهای هوشمند سیستمنصب بر روی گوشیافزارهای کاربردی قابلنرم •  

 نصب بر روی کامپیوترافزارهای کاربردی قابلنرم •  

   ت شبکهافزارهای تحنرم •  
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 اشیاء اینترنت سازی مراحل پیاده

  :دارد هرورت مرحله چهار از عبور اشیاء، اینترنت سازی پیاده برای

  دیتا؛ آوری جمع -1 

 ارتباطی؛ های شبکه طریق از انتخابی دیتاهای انتقال -1

 دیتا؛ تخمین و ارزیابی -3 

 . دسترس قابل اطالعات به پاسخگویی -4 

 .دباش مخابراتی های ماهواره یا و تلفن خطوط همراه، تلفن های شبکه تواند می دیتا انتقال راههای همچنین

 

 اینترنت اشیا و خانه هوشمند:

میا خانه    م ماده    اینترنت اش م کند، به جایى که هر چیزى درآن از ی هاى هوشمند تبدیل م را به خانه هاى س

 کنترل شود.  هوشمندوسایل تواند توسممط یچراغها گرفته تا قفل در م

شنایی و نیز            ستم رو سی شد . شمند دمای خانه می با شیا در منزل کنترل هو یکی از کاربرد های اینترنت ا

هایی شده، تنها در اتاق سیستم سرمایشی/گرمایشی یک خانه بر اساس اطالعات دریافتی از حسگرهای نصب        

صرف       شد و این به معنای م ضور دارند فعال خواهد  ساکنین ح ساکنین    بهینه که  ست. همچنین  تر انر ی ا

شی می ستم   توانند با گو سی ا را هها را کنترل نموده، برای مثال قبل از ورود به خانه آنهای موبایل خود این 

 روشن سازند.

ستات    ساده ترین و قابل درک ترین مثایی که می توان زد ترمو ستفاده از این       nest یکی از  شما با ا ست.  ا

انید با موبایل خود دمای منزل خود را کنترل کنید و یکی از جایب ترین نکات این اسممت ترموسممتات می تو

که این ترموستات می تواند زمان خواب و ... شما را یاد بگیرد و زمانی که شما خواب هستید دما را با توجه      

انه شما  ای خبه دمایی که شما دوست دارید تنظیم کند،پس دیگر نیازی به نگرانی نیست که نصف شب هو      

 !گرم یا سرد شود. این ترموستات تمام شب ها بیدار است

که توسط سامسونگ خریداری شده نیز سنسورهای مختلفی را برای ایجاد خانه          SmartThings شرکت 

شما قرار می   سورها می    هوشمند در اختیار  سن ستفاده از این  شخصی وارد     دهد. با ا شوید چه  توانید متوجه 
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شده و     شما  صورت چکه   یا از آن خارج میمنزل  شتی    شود و حتی در  شی مربوط به ن کردن آب نیز گزار

 .سیستم آب دریافت کنید

با گسممترو و ارتقای ابزارهای موجود در این اکوسممیسممتم، به عنوان مثال دسممتبند هوشمممند مخصممو     

شما می فعاییت شما، تلویزیون و چراغ های بدنی  ند و یا حتی پیش ها را خاموو کتواند به محض خوابیدن 

از سوارشدن بر خودرو در زمانی مشخص، بهترین مسیر برای رسیدن شما به مقصد توسط خودرو انتخاب و         

 .در صورت دیررسیدن به محل قرار، پیامکی به شخص مقابل ارسال شود

 

 

 نمونه کاربردهای اینترنت اشیا:

 حساب؛ صورت صدور مرکز به آن ارسال و مشترکین گاز و برق و آب کنتورهای از دیتا آوری جمع  

 ستمهای    ارتباط برقراری شگاهی  و بانکی خودپرداز سی  زا ارتباط برقراری امکان که مناطقی در فرو

  باشد؛ نمی فراهم بیسیم یا کابل طریق

 گاز؛ و بنزین پمپ های سیستم ارتباط برقراری  

 پزشکی؛ خدمات و مراقبت های پرو ه اجرای 

 استاندارد؛ امکانات فاقد و فوری ارتباطات برای دیتا و ویدئو صدا، خدمات ارایه  
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 استخراج؛ چاههای و ها خانه تلمبه سکوها، گاز و نفت تجهیزات مانیتورینگ و انتقال قابلیت  

 کاربردها سایر و نیرو وزارت در سدها مانیتورینگ و کنترل  

 های هوشمندقفل هوشمند، ترموستات هوشمند، اتومبیل 

  ا ها و یهای شمممهری مانند شممممارو تعداد فضممماهای خایی موجود در پارکینگفعاییتجهت بهبود

 بررسی کیفیت آب و هوای شهرها 

         شهر،  کنترل زمان شمند در  ستم مدیریت ترافیک هو سی سازی  های راهنمایی و بندی چراغفراهم 

 ا پیشنهاد ، مسیرهای مناسب را به رانندگان از طریق نمایشگرهای موجود در خودروه
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 دسته بندی های اینترنت اشیا:

 :IP  سه نوع اصلی شبکه های مبتنی بر

  اینترنت اشیا صنعتیIIOT 

  اینترنت اشیا مربوط به مصرف کننده ها 

 اتصال ماشین به ماشین M1M 

 

  

 

 مصرف کننده ها اینترنت اشیا 

صنعتی،   ساختار     IOTبرخالف محیط های  صرف کننده ها نه نیاز به بالدرنگ بودن دارد نه قطعی بودن و  م

آن براساس تعامل دستگاه با انسان می باشد. مشاهده یک فایل تصویری بروی موبایل، یا به اشتراک گذاشتن      

مصرف کننده ها است. در صورت انجام نشدن درخواست       IOTاطالعات بروی یک سرور خا  مثال هایی از  

ننده، یک انسممان در حال کارکردن با دسممتگاه می باشممد که می تواند آن برنامه خا  را از اول راه مصممرف ک

است و داده ها  client/serverمصرف کننده، معموال ارتباط به صورت    IOTاندازی کند و جواب بگیرد. در 

 به صورت جریان مداوم با حجم باال می باشد.
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 اینترنت اشیا ماشین به ماشین 

کاربردهای نظارتی ماشین به ماشین شامل سیستم های ردیابی  client/serverمشابه یک سیستم معمویی  

می  IOTخودرو، سیستم های نظارتی ساختمان ها وسیستم های ردیابی موبایل ها، مثال هایی از این گروه      

کند و حجم کمتری از  اسممتفاده می client/serverباشممند. این نوع از برنامه ها از سممیسممتم های ارتباطی 

شخص کننده مکان         شامل اطالعات هویتی، م سایی میتواند  سال می کنند. برای مثال، داده ار اطالعات را ار

 دستگاه و زمانی ثبت داده باشد.

ستم ها          سی ست زیرا در این  ستم برای برقراری ارتباط ا سی صل در این ارتباطات، قابلیت اطمینان  مهمترین ا

( وجود ندارد تا عملیات بازیابی سممیسممتم و خطایابی را انجام دهد. در این operatorی)هیچ انسممان بهره دار

سیستم ها زمانی که اطالعات در دسترس نیست یا غیرقابل اطمینان است، هر هزینه ای برای بدست آوردن        

 اطالعات قابل تحمل است.

 اینترنت  اشیاء صنعتی 

صنعتی   شیا  یکی از مهم ترین  IIOTیا به صورت مخفف   (Industrial Internet of Things) اینترنت ا

به معنی کاربرد این فناوری در زمینه  IIOT .و پرکاربردترین زمینه های گشممترو اینترنت اشممیا می باشممد

در  IIOT های صممنعتی و اسممتفاده از آن به عنوان یک شممبکه صممنعتی هوشمممند می باشممد. با اسممتفاده از 

شی   صنعتی می توان کلیه ا شبکه یکپارچه برای انجام   واحدهای  صل کرد و یک  ا در آن واحد را به یکدیگر مت

 .کلیه امور تبادل اطالعات، انجام امور کنتریی و مانیتورینگ به وجود آورد

در واقع هرگاه سممیسممتمی داشممته باشممیم که درآن دسممتگاه هایی عملیات های کنتریی را انجام می دهند با 

با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، می توانیم ادعا کنیم که سممیسممتم  IP اسممتفاده از پروتوکل های مبتنی بر

 می باشد. IIOTکنترل در مجموعه ما یک 

ست زیرا در این بحث           سیار مهم ا شین های تک در این بحث ب شین های چندگانه به جای ما ستفاده از ما ا

کاربردهای چند به چند، تعداد زیادی از گره ها برای انجام فرایندی خا  با یکدیگر فعاییت می کنند. برای                  

کت بار بروی نوار نقایه را مثال، یک ماشممین حمل اسمماس را در یک فرودگاه در نظر بگیرید. این ماشممین حر 

تشخیص می دهد. ماشین بسته را با خواندن بار کد بروی آن شناسایی میکند و سپس آن را بر أساس بارکد         

 به نوار نقایه بعدی هدایت میکند.
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بعد در ادامه این انتقال، زمانی که نقایه به یک نقطه برای گسترده شدن می رسد یک نود کار تصمیم گیری      

برای این چینین سیستمی، ارتباط بین سیستم نیاز به تنها      .یابی بسته مورد نظر را انجام می دهد برای مسیر 

ساده  ندارد. درعوض، یک نود به صورت یک عملگر تک در شبکه عمل می کند    client/serverیک ارتباط 

ست را اتخاذ می کند، عملیات مربوطه را به انجام     صمیم در هعیت    و هر گره برای انجام کار، ت ساند و و می ر

 .کار خود را به دیگر گره ها گزارو می دهد

داده ها به صممورت مکرر ارسممال می شمموند اما این داده ها حجم زیادی ندارند. یک پیام فقط حامل اطالعاتی 

نظیر دما، فشار یا وهعیت یک سوییچ است. غایبا این سیستم ها فرآیندها را با سرعتی بیش از سرعت انسان          

سان عمل کنند. از دست دادن      به انجام سانند، بنابراین باید با اطمینان و امنیت باالتری بدون دخایت ان می ر

 .ارتباط می تواند منجر به تحمیل هزینه اهافی و حتی به خطر انداختن امنیت انسان ها شود

 

 اینترنت اشیا( ( ماشین به ماشین( با) تفاوت

 

شین( با   ) M1M تفاوت شین به ما شیا همان “ IOT“  ما شکل  اینترنت ا ست،     زیرطور که در  شاهده ا قابل م

ستم      سی ست که در  صورت ا ستگاه  M1M هایبدین  صورت یک د یک با یکدیگر ارتباط دارند و عمالً بهها به 

ها وجود ندارد. در   شمممود و متعاقباً محلی برای ذخیره داده  ها تبادل نمی  های بسمممیار مابین دسمممتگاه     داده

ستم    شیا این"های سی ستگاه     تمامی داده "ترنت ا سورها یا د سن سال های  سط  های ار کننده از طریق یک وا

د های مورافزارهای کاربردی( دادهها )داشبوردها یا نرم شود و گیرنده اینترنت یا اینترانت به سرورها ارسال می  

اینترنت "شود. در  ره میکنند. بدین صورت حجم زیادی از داده در سرورها ذخی  نیاز را از سرورها دریافت می 

 .های خام استخراج کردهای متناسب اطالعات ارزشمندی از دادهتوان با انجام پردازومی "اشیا
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از  "یااینترنت اش"نشان داده شده است. به طور کلی یک سیستم  "اینترنت اشیا"معماری کلی  زیرشکل در 

 .سه بخش سرویس، شبکه و دستگاه تشکیل شده است

 

 سالمت هوشمند– پزشکی اشیای ترنتاین

  شبکه  به اینترنت طریق از که است  پزشکی  یوزام و تجهیزات ای مجموعه IOMT یا پزشکی  اشیای  اینترنت

ستم    صل  سالمت  های سی شکی  یوازم. شوند  می مت ستم    به مجهز پز   برقراری امکان( WI-FI) وایریس سی

شیای  اینترنت اساس  و پایه که دهد می را( ماشین  به ماشین ) M1M ارتباط . دده می تشکیل  را پزشکی  ا
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ستگاه   محل که   Amazon Web Services  مانند ابری های پلتفرم به اینترنت طریق از IMOT های د

ست،  نیاز مورد های داده ذخیره و ،آناییز ثبت صل  ا  تجهیزات کننده تویید های شرکت  اغلب. شوند  می مت

شکی  شیا  اینترنت بر مبتنی یوازم تویید و فعاییت برای پز شان  عالقه ا شته گ سال  که طوری به اند داده ن   ذ

 های ریبیما دارای که بیمارانی از مراقت برای توانست  می که داد ارائه را پوشیدنی  نوع یک فیلیپس شرکت 

 .گیرد قرار استفاده مورد هستند مزمن

 

 

 

ستگاه  شکان  به را امکان این IMOT های د ستاران  و پز  نظر تحت دور راه از را خود بیماران تا دهد می پر

  خیرهذ قابل اطالعات به را بیماران حیاتی عالیم که است  ای گونه به ها دستگاه  این عمل نحوه. باشند  داشته 

 یا زشک پ و شده  تحلیل و تجزیه اطالعات پایگاه این در.  فرستند  می ابری داده پایگاه به را آن و کرده تبدیل

 دارد. دسترسی اطالعات این به نیز پرستار

 

هر  حال در ستگاه  اغلب حا  و NFC یا near field communication تکنویو ی به مجهز موبایل های د

 شوند  متصل  کامپیوتری های سیستم   به توانند می که هستند ( RFID) رادیویی فرکانس شناسایی   همچنین

 .است کرده ایجاد IMOT برای را بسیاری های پتانسیل امر این و
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 امر این. شممود می نامیده telemedicine   منزل در بیماران از مراقبت برای IMOT از اسممتفاده  ایده

 .کند می نیاز بی درمان سیر تغییر  همچنین و سواالت برای پزشک به مراجعه از را  بیماران

  پزشکی اشیای اینترنت از هایی مثال

 کند مخابره سالمت مراقبان به فرد بدن از را اطالعات تواند می که پزشکی های پوشیدنی. 

 کنند می عمل برنامه طبق و شوند می متصل آناییز های داشبورد به که تزریق های پمپ. 

 ارندد را بیمار حیاتی عالیم سایر و خون فشار گیری اندازه قابلیت که بیمارستانی های خواب تخت. 

 ،سیستم هشداردهنده موارد اور انسی 

  اندام،های تناسببرنامه 

  گیری فشارخون، گیری هربان قلب، سیستم اندازهسیستم اندازه 

 های بررسی سالمت،سیستم 

  ها سازهای مصنوعی و سمعکهربان 

 مقدار آنها سیر درمان و داروها و  پایش 

 هستند دیابت یا خون فشار مانند مزمن های بیماری داری که بیمارانی دور راه از کنترل. 

)مثال :دستگاهی درون بدن یک بیمار قلبی کارگذاشته شده است که هربان قلب وی را دائماً آناییز       

کرده و به محض غیرنرمال شدن وهعیت، به صورت خودکار سیگنایی را به گوشی موبایل فرد ارسال       

ساخته      می شکی را خبردار  سیگنال، نیروهای امداد پز شی موبایل نیز با دریافت این  تی و ح کند. گو

 تواند گزارو دهد.(موقعیت دقیق فرد را نیز می

 ! اینترنت به متصل پزشکی تجهیزات امنیت

شته  دنبال به خطراتی تواند می اینترنت به متصل  پزشکی  تجهیزات FBI های گفته بقط شد  دا  نترنتای. با

 یم امر این. پردازد می اطالعات خودکار تبادل به و شود  متصل  اینترنت به که ای وسیله  هر به( IOT) اشیا 

 ، قلب ربانه مانیتور مانند اینترنت به متصل های دستگاه. باید داشته دنبال به را جدی امنیتی خطرات تواند

شیدنی  سویین  تزریق پمپ ها، پو  این مورد در اطالعاتی تا آورد می وجو به ها هکر برای را امکا این..  و ان

 .آوررند دست به شبکه به متصل های دستگاه سایر همچنین و تجهیزات

FBI  برای صتی فر توانند می نیستند  ایمن چندان و هستند  متصل  اینترنت به که پزشکی  یوازم است  معتقد 

 دکنن دستکاری  را اطالعاتی های کد چنین هم و داشه  دسترسی   ها دستگاه  این به تا کنند ایجاد های هکر

 نمی انجام درستی  به بیمار اطالعات انتقال و شده  ذخیره ها داده پایگاه در غلط اطالعات صورت  این در که

 .شود
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 پزشکی اشیای اینترنتامنیت  مورد در FBI های توصیه

 سبت  باید بیماران ستفاده  مورد های دستگاه  خطرات و ها توانایی به ن  تیدرس  به آنها مراقبت برای ا

 .گیرد قرار آنها دسترس در کافی اطالعات و شوند توجیه

 کنند استفاده شبکه به ها دستگاه اتصال برای درستی های شیوه از. 

 کنند محدود خود شخصی های شبکه به را یوزام این اتصال. 

 کنند اقدام آنها رسانی روز به به نسبت امینیتی های آپدیت بودن دسترس صورت در. 

 ارقر کسی  اختیار در و کرده سازی  شخصی   را آنها هستند  پسوورد  دارای های دستگاه  که صورتی  در 

 .کنند پیدا تغییر قوی های پسوورد به باید پیشفرض های پسوورد همچنین. ندهند

 ایران: در اشیا ینترنتا

 یا اشممیا اینترنت عنوان به آن از که چیزی. دارد قرار  ارتباطی های شممبکه پنجم نسممل مسممیر در ایران

internet of things سل  اینکه وجود با. شود  می یاد سل  پایه بر ارتباطات پنجم ن  های شبکه  چهارم ن

 .شود می تلقی حیطه این در بنیادی تحول یک ویی باشد می ارتباطی

 میلیاردها و افتاده ها ساخت  زیر تامین فکر به ها دویت پیش سایها  از عظیم تحول این اهمیت به توجه با

  ردهک شروع  موقع به را تحول این که است  هایی کشور  از یکی نیز ایران. اند کرده هزینه آن توسعه  برای دالر

ست  ستمین  عنوان به و ا شوری  بی شیا  اینترنت زمینه در که ک  مامیت. شود  می شناخته  ، کند می فعاییت ا

 اینترنت رد که فضایی . دارند فضا  به نیاز خود حیات حفظ برای شوند  می شبکه  یکدیگر با که هایی دستگاه 

شیا  ست  ۵G شبکه  شود  می معرفی امر این برای ا  می شناخته  ارتباطی شبکه  هوشمندترین  عنوان به که ا

 رزی نقشه  و مسیر  طراحی اکنون هم. دارد کاتاییزور نقش شده  شبکه  های دستگاه  تمامی در ۵G شبکه . شود 

 اصفهان  در که سمیناری  در .  است  بررسی  حال در اطالعات فناوری پژوهشکده  در اشیا  نتراینت های ساخت 

 به یازن هرورتا  ایران در اشیا  اینترنت اندازی راه برای که کرد اشاره  اروپا در اشیا  اینترنت موسس  شد  برگزار
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 فرکانس شممناسممایی یا RIDF و بلوتوث مانند هایی فناوری از تواند می و نیسممت باال باند پهنای با اینترنت

 .جست بهره آن مقدماتی مراحل برای نیز رادیویی

پرو ه هایی را برای بررسی پیاده سازی فناوری اینترنت اشیا در ایران     پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

دی  13)از تاریخ « تدوین کسب و کار اینترنت اشیا در کشور   »انجام داده است. یکی از این پرو ه ها با عنوان  

شورهای        1394خرداد  13تا  1393 ساس تجربیات علمی و عملیاتی ک ست. در این پرو ه بر ا شده ا (، انجام 

شه راه   مختلف در حوزه های حاکمیت ، کسب و کار، کاربردها   صورت گرفت و نق و فناوری ها مطایعات اوییه 

ن از فناوری های نوین نظیر اینترنت اشمممیا برای افزایش رفاه اقتصمممادی، کیفیت ایران با هدف اسمممتفاده ایرا

 .تعیین شد 1434زندگی و حفاظت از محیط زیست برای رسیدن به چشم انداز اقتصادی 

 

  اشیا اینترنت توسعه

شان      شکل زیر طور که در های مختلف جهانی همانآمارهای اتحادیه ست ن شده ا اد دهنده افزایش تعدآورده 

نابر ب اسممت. "اینترنت اشممیا"اسممتفاده از  های آینده و به دنبایه آن افزایشاشممیا متصممل به اینترنت در سممال

به یکدیگر متصل خواهند   "اینترنت اشیا "میلیارد شی از طریق   133بایغ بر  1313بینی اینتل در سال  پیش

 .1بود

 

بیش  هانتعداد آ 1311باشد که در سال   یمدرصد اتصاالت اینترنت بین  اشیا     ۵3طبق گفته گارتنر بیش از 

بیلیون دسممتگاه برسممد.هم چنین 11به  1313شممود تا سممال یمبیلیون تخمین زده شممد و  پیش بینی  1۵از 

                                                           
 1313اشیا متصل به اینترنت در سال  -های مختلف جهانیمارهای اتحادیهآ1 
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بیلیون  48به  131۵ال بیلیون دالر در سمم 1از کمتر از  IoTمطابق شممکل  ارزو بازار نودهای آدرس دهی 

 .  1رسدیم 131۵دالر در سال 

 

 چایشهای پیش روی اینترنت اشیا:

شیاء با   - ست. از نظر مقیاس پذیری برنامه های کاربردی   هاچایشاینترنت ا  IoTی زیادی رو به رو ا

ستگاه به تعداد زیادی از  سازی آ  هاد حافظه و های زمان، یتمحدودبه دییل   هاننیاز دارد که پیاده 

به عنوان مثال محاسممبه تغییرات روزانه دمایی در محدوده یک کشممور به   ت.پردازو مشممکل اسمم 

یازمند اسمممت و مدیریت بر داده های زیادی را              طلبد. در شمممکل زیر   یمدسمممتگاه های زیادی ن

ست      1های امنیتی یازمندین شده ا شیاء نمایش داده  شاهده  . هروری برای اینترنت ا همان طور که م

 باشند.یمی سازنده فنی کلیدی مورد نیاز هابلوکنید محرمانگی و امنیت به عنوان کیم

                                                           
1 IDTechEx.(4102). Internet of Things (IoT): Business Opportunities 4102-4142, 

www.IDTechEx.com/research. 
 
2 Silicon Vally.(4102).New Digital Economics Executive Brainstorm and Innovation Forum, , San 

Francisco. 

 
 

http://www.idtechex.com/research
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ت. همچنین اس چایشهاتر به سیستم، یکی از تر شبکه و به تبع آن نقاط ورود بیششدگیِ بیش توزیع -

ند تری نسبت به کامپیوترها داراشیائی که قرار است به اینترنت متصل شوند، معموالً ساختار و معماری ساده

ترین سممازد. آخرین دییل )و به عقیده نگارنده مهمها دشمموار میسممازی ابزارهای امنیتی را در آنو این پیاده

ز اینترنت فعلی به زندگی واقعی نزدیک شده است. در واقع تر ادییل( این است که اینترنت اشیاء خیلی بیش

 ی کاربران خواهد بود!ای معادل با نفوذ به زندگی روزمرهنفوذ به چنین شبکه
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ست           - سب ا ست، اما در این بحث منا شده ا شخصی همواره همراه با امنیت به کار برده  مفهوم حریم 

شود؛ چرا که در ا که توجه جداگانه صی بیش    ای به آن ب شیاء اطالعات خصو هعیت  ینترنت ا سبت به و  تری ن

گیرد. یکی از این اطالعات خصموصمی، سمبک زندگی افراد اسمت؛ این که چه     کنونی بر روی شمبکه قرار می 

شا می بریم، چه فیلمسر می ساعاتی را در خانه به   خوریم! امروزهکنیم و حتی این که چه غذایی میهایی تما

فیک اینترنت رمزنگاری شممده اسممت ، اما در آینده افزایش این رقم هممروری به نظر   درصممد از ترا 13تنها 

 رسد.می

 

افزایش تقاها برای خرید تجهیزاتِ با قابلیت اتصال به شبکه، افزایش رقابت را در این حوزه به دنبال     -

وریِ هرچه تر برای سممودآخواهد داشممت. )ایبته برعکس آن نیز دور از ذهن نیسممت، یعنی با تبلیغات بیش 

کنندگان ایجاد شود!( در هر صورت، توییدکنندگان تری از سوی مصرفتر صاحبان صنایع، تقاهای بیشبیش

های خودشان را عرهه خواهند نمود و در   ها و فناوریفرمها، پلتدهندگان در سراسر دنیا، پروتکل  و خدمات

در  IoT. از آن جایی که هنوز ساختار  نتیجه ممکن است سازگاری بین تجهیزات مختلف دچار مشکل بشود    

 ( نیز ممکن است پیشرفت را محدود سازد.IEEEحال تکامل است، ورود نهادهای استانداردسازی )از جمله 

 

ستن        طبق  پیش - شی گارتنر مبنی بر پیو سه پژوه س سال     11بینی مو سیله به اینترنت تا  میلیارد و

ا نیاز خواهیم هتر از پهنای باند فعلی شبکه ی بسیار بیش بینی درست باشد، پهنای باند  ،اگر این پیش 1313

های مشخصی برای عملکرد مناسب دارند. برای    داشت. افزون بر این، بسیاری از این وسایل نیاز به سرویس     

ستگاه  صورت خودکار نیروهای امداد را خبر می   مثال، د شداردهنده که به  سازند، نیاز به تاخیر زمانی  های ه

توان این به این گرا، میهای نوین شممبکه، همچون معماری دادهگیری از معماریارند. با بهرهشممده دمحدود

نیز یک محدودیت فنی دیگر اسممت که ایبته  IPv4بیتی  31های نیازها پاسممخ داد. به پایان رسممیدن آدرس

ستفاده از آدرس     ست: ا رسد  ظر میدهی آن به ن، که فضای آدرس IPv1بیتی  118های راهکار آن مشخص ا

 گاه تمام نشود.هیچ

 اینترنت اشیاء و تشدید شکاف دیجیتال

باشد. افرادی که به شبکه دیجیتایی   یمهای مطرح در اینترنت اشیاء، افزایش شکاف دیجیتال    از دیگر دغدغه

سیاری              شیاء از ب شدن اینترنت ا صورت فراگیر  شبکه را ندارند در  صال به این  ستند یا تمایلی به ات صل نی مت

شدند احتمال         شاره کرده و متذکر  شمندان زیادی به توزیع نابرابر امکانات ا شد. دان خدمات محروم خواهند 
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ادی که منابع الزم برای پرداخت هزینه تجهیزات ، مهارت و سمممواد شمممکل گیری شمممکاف اجتماعی  بین افر

کار    ند، وجود دارد.        یطدر محاطالعاتی برای  ندار ناوری پیچیده را  با ف له  یناهای  فاوت       مسممم  به ت نه تنها 

سی به     ستر شار مختلف جامعه بلکه به  یفناورد ساختار اجتماعی  هاتفاوتها بین اق ی فرهنگی، جغرافیایی، 

 ارد. اشاره د

م توان از حفظ امنیت و حریها به اینترنت نمیقطع اتصال رایانه و دستگاهوجود باید توجه داشت که امروزه با 

صال به اینترنت وجود           سایل قابل ات سطوحی باالتر در مورد دیگر و صی مطم ن بود و همین نگرانی در  شخ

ء عالقه دارند، ممکن اسممت کاربرد آن را به هم که به اسممتفاده از اینترنت اشممیا افرادیایبته  خواهد داشممت.

شیدنی برای کنترل کارمندان     خصو  در محیط  سایل ایکترونیک پو سانی بدانند. امروزه از و های کاری غیران

تر بوده و شممود. در آینده انجام این کار با پیشممرفت فناوری به مراتب آسممانهای کاری اسممتفاده میدر محیط

ها از نظر کارفرمایان به اعداد خواهد شد. بنابراین ممکن است تا  و تبدیل آنموجب نقض حریم شخصی افراد   

سان       یعنی زمان همه 131۵سال   شخصی باقی نماند و ان شیاء دیگر اثری از حریم  شدن اینترنت ا ح ها روگیر 

دیرتر  هاسازمان شود پذیرو این فناوری توسط برخی افراد و   یمو این دغدغه باعث   خود را از دست بدهند 

 صورت پذیرد.

سعه     شکاف از عدم تو شی   IoTدو نوع  ستند. از یک طرف مانند     یمنا سکه ه شود که به منزیه دو روی یک 

های جمعیت شمممناختی نظیر) یژگیوارتباطاتی شمممکاف دیجیتال به تفاوت در  های اطالعاتی ویفناوردیگر 

درون یا بین کشورها اشاره دارد و شکاف دیگری     ICTسن، درآمد، جنسیت، تحصیالت و ...( و دسترسی به      

ار ی خودکهاتراکنشکنیم از نداشتن مهارت و قدرت برای استفاده از   یمکه با عنوان شکاف دانشی از آن یاد   

اشمماره دارد. کسممانی که خود را با روند توسممعه  IoTهای یتفعایبین اشممیاء و  هاتراکنشداده و مدیریت این 

  شوند.یمی خود روبرو هامهارتفق ندهند با خطر از دست دادن دانش و های جدید ویفناور

شود. هر چند این فناوری تا حدی بر  یممحسوب   IoT توسعه   یهاشکاف دیجیتایی به عنوان یکی از چایش 

هوشمند، مانند شهرهای هوشمند ، حمل و     هایییجا، جابهدر این زمینهمثال خوبی شود )  یمافراد تحمیل 

با توجه به  IoTباشد(، دسترسی و توزیع فناوری   یم هوشمند  کارخانجاتنقل هوشمند، سالمت ایکترونیک،   

های روزانه یتفعایهای سممیاسممی و مدنی و یتفعایمنطقه جغرافیایی متفاوت خواهد بود و در ایگوهای کاری، 

مورد  بد افزارها  در تمامی ابعاد زندگی تهدید افراد توسمممط        IoTبه نفوذ   نفوذ خواهد کرد. از طرفی با توجه   

سی در جامعه دانش        یمتوجه قرار  شکوفایی دموکرا شبکه های اجتماعی، نوعی  شد  گیرد. با وجود این که ر

شممان یخصمموصمم نمونه ای دیگر از کنترل و ناتوانی افراد بر حفاظت از حریم  IoTرفت، یممحور به شمممار 

شتراکی و خالقیت توسط      یممحسوب   شود. بعالوه کنترل توزیع  یممحدود  IoTشود و فضای تویید دانش ا

د  و مقص  مبدأ یابیردآورد، جایی که یممواردی در زمینه پاسخگویی و مس وییت پذیری به وجود    IoTشده  

 باشد. یم IoTی شده از شود و این نیز نمونه ای از شکاف دانشی ناشیمامکان پذیر  هانی آهاتراکنشداده و 



23 
 

شور برتر در فناوری         ست ده ک شده  ا شان داده  شکل زیر ن سعه      IoTهمان طور که در  شورهای تو شتر ک بی

ستند  و   سترو یمیافته ه شورهای در حال       IoTتوان نتیجه گرفت گ شتر از ک سعه یافته بی شورهای تو در ک

 شود.  یمتوسعه بوده و همین موهوع باعث افزایش شکاف دیجیتال بین این کشورها 

                                                                   

 درزمینه اینترنت اشیا: )استارت آپ(نوپاشرکتهای نمونه 

AdhereTech 

 

 .یابد  تویید یک قوطی قر  متصمممل که از مصمممرف دارو سمممر زمان مقرر اطمینان می        :عالیت اصلل ی  ف

 نیویورک سیتی :مقر اص ی

کارشناسی ارشد خود را در زمینه مدیریت بازرگانی از وارتون  1311جان اشتاین. او در سال  :مدیرعامل

، Lot18 نیویورک سیتی کار کرده، از جملهدریافت کرده و پیش از آن برای چندین شرکت نوپای موفق در 

PlaceVine و FreshDirect. 

 1311اکتبر  :تاریخ تأسیس

 Blueprint Health Accelerator هزار دالر از 113 :سرمایه

در زمینه خدمات پزشمممکی و  IoT اند ازهای فراوانی وجود دارند که سمممعی کردهشمممرکت :دلیل اهمیت

بنامیم.  (Internet of Healthسرنام  ) IoH ین حوزه را اینترنت سالمتی یا تندرستی بهره بگیرند. بیایید ا 

شرکت روی یک مشکل مستقل تمرکز کرده و       اما آن ست که این  ست، این ا چه درباره اَدهیِرتِک قابل توجه ا



24 
 

منممدانممه                  آن را بممه راه هوشمممم کردی سمممماده و  ل م ع کرده اسممممت؛  خود حممل  مخصممممو    .کممار 

ستور دارویی پ  هر،            پیروی دقیق از د ست. در حال حا شی درمان ا سی در اثربخ سا شکالت ا شک یکی از م ز

ست. این مشکل گاه نتایجی همچون پیچیده کردن      43میزان پیروی دقیق از دستور دارویی پزشک    درصد ا

های گیری دسممتور پزشممک در بیماریپی .های درمان و حتی مرگ بیمار را در پی دارددرمان، افزایش هزینه

تر است و اغلب نیاز به مداخله  ابت، فشار خون، چربی خون، آسم و افسردگی بسیار حیاتی    مزمنی همچون دی

شرکت ادهیرتِک ارائه می  صرف دارو     19تا  33دهد، دارد. طبق آماری که  صد از کل مراجعات مرتبط با م در

 133ع ساییانه  شود. این مراجعات در مجمو های امریکا به رعایت نکردن دقیق نسخه مربوط می در بیمارستان 

هزار مرگ در هر سممال در امریکا به این مشممکل مربوط اسممت. قوطی داروی   11۵میلیارد دالر هزینه دارد و 

ستفاده ازحس        شک افزایش دهد. این قوطی با ا ستور پز سعی دارد دقت بیمار را در رعایت د گرها ادهیرتِک 

اگر بیمار داروی خود  .صرفی کم شده است   ییتر از داروی متواند تشخیص دهد که یک قر  یا چند میلی می

را به موقع مصممرف نکند، عالو بر روشممن شممدن چراغ قوطی و به صممدا در آمدن اخطار آن، سممرویس مربوطه 

صرف دارو را از طریق تماس تلفنی و پیغام متنی به بیمار یادآوری می  ه از افزار مربوطکند. عالوه بر این، نرمم

کنند که دییل این امر چه بوده اسممت. ادهیرتِک  اند، سمملال می ا از دسممت داده بیمارانی که یک نوبت دارو ر

تری از وهعیت مصرف داروی بیماران به   پردازد تا تصویر کلی شفاف  آوری ناشناس داده می همچنین به جمع

 .های دارویی بدهدشرکت

Chui 

 

ص ی فعالیت  رفته کامپیوتری و بینایی پیشاین شممرکت سممعی دارد با ترکیب فناوری شممناسممایی چهره،   :ا

کار خود با   تبدیل کند. چویی از راه    «منظورهکلیدهای همه   »ها را به   های یادگیری ماشمممینی چهره   تکنیک 

 کندیاد می« هوشمندترین زنگ در دنیا»عنوان 

 بویدر، کلرادو :مقر اص ی.
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شافنی      :مدیرعامل شته به همراه نزار  شرکت    نیز چویی دیگر گذاربنیان که) شان مور. او در گذ ست(،   ا

Housou Mobile    کرد داد که به ناشمران کمک می کاری را توسمعه می را تأسمیس کرده اسمت. هوسمو راه

 .محتوای وب را برای استفاده در موبایل تبدیل کنند

 

 

یه    ما  .آوری کرد هزار دالر جمع    11آوری سمممرمممایممه عمومی بیش از       در یممک کمپین جمع        :سللر

ستم      در حال :دلیل اهمیت  سی هر،  شتباه    حا ستند، اخطارهای ا های امنیتی خانه و محل کار پر هزینه ه

شمند »ها را توان آنکنند و واقعاً نمیزیادی تویید می  به عبور رمز و کلید حذف با چویی کارراه خواند. «هو

چهره  کند کهدهد با استفاده از شناسایی چهره از سیستم امنیتی عبور کنند. چویی تأکید می     افراد اجازه می

 چویی مسیست   ناپذیر است. این سیستم قابل هک و کپی نیست.     فرد، چندمنظوره و انتقالعنصری منحصربه  

ست نیز عملک  هاآن در وآمدرفت که هاییخانه و هاشرکت  درباره وآمدها و حتی ردی دقیق دارد و رفتزیاد ا

ستم حتی به مرور زمان چیزهای جدیدی یاد می    ها کنترل میزمان آن سی شخص  شود. این  گیرد. اگر چهره 

تواند میان دوقلوهای همسممان گیرد. همچنین، میدر طول زمان تغییر کند، سممیسممتم این تغییرها را یاد می

س      سی شود و تالو برای گول زدن  شخیص می تمایز قائل  ستین  دهد.تم با عکس و ویدیو را نیز ت   اربردک نخ

ا فون درب خانه رتوان از طریق اسمارتاست. با استفاده از این سیستم می« هوشمند درب زنگ» سیستم این

دهندگان برای تمیز کردن خانه های مورد نظر باز کرد. مثالً دیگر نیازی نیسممت که به سممرویس برای مهمان

گ درنهای بیدهد که خواهند توانست با استفاده از اعالنها اطمینان میچویی به صاحب خانهکلیدی بدهید. 

نه               خا که وارد  ند باشممم ته  کاملی روی کسممممانی داشممم ند  شممممان میدر گوشمممی خود، کنترل   .شمممو

شتری  شش ماه   :هام ست.    311چویی اعالم کرده که در کمتر از  شتری پیدا کرده ا شرکت   گویسخن  م

ها را به اند دستگاه و موفق شده  ها دو برابر میزان مورد انتظار سرمایه عمومی جمع کرده که آندارد اظهار می

 .دالر به فروو برسانند 199قیمت 
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PubNub 

 

در محیط واقعی  IoT مشکالت اتصاالت وسیع   »درنگ جهانی که فراهم کردن یک شبکه بی  :فعالیت اص ی 

 "نندتمرکز کهای اصلی خود دهندگان اینترنت اشیا روی دغدغهکند تا سرویسرا حل می

 

 سان فرانسیسکو، کاییفرنیا :مقر اص ی

 

افزار اسممت، شممرکتی که نرم بوده  Loyalize گذار و مدیرعاملگذشممته بنیانتاد گرین. او در  :مدیرعامل

گیری کرده اسممت. این سممرویس برای تماشمماچیان تلویزیون امکان رأی درنگ مشممارکت مخاطب ارائه میبی

شتراکی و گفت  شی و تبلت را برای آن ا شدن       ها فراهم میوگو روی گو سته  شرکت پس از ب ست. این  کرده ا

به تملک رابرت اف اکس سمممیلورمن، صممماحب امریکن آیدل  1311یش با یاهو و ویاکام، در سمممال قراردادها

 .آمددر
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 1313اوت  :تاریخ تأسیس

 

میلیون دالر سرمایه جذب کرد. این شرکت در ابتدا با سرمایه شخصی        1۵5۵ناب طی دو دوره پاب :سرمایه 

ستفن بالم راه دو بنیان شد گذارو، تاد گرین و ا سط  تا این اندازی  صد تراکنش در ثانیه در   1514که به متو

ست پیدا کرد    43میان  شتری د سرمایه  .م میلیون  45۵با جذب  1311در اوایل  Series A یک دور جذب 

میلیون  11یابی به با دسممت Series B انجام پذیرفت. دور TiE Angels و Relay Ventures دالر از

ستان   شد که تح    1313دالر در تاب سته  سرمایه  Scale Ventures ت رهبریب گذاری حامیان دور و ادامه 

 .رسید ثمر به قبل 

Revolv 

 

 یکپارچه کردن کنترل خانه هوشمند از طریق یک برنامه موبایل یا تبلت :فعالیت اص ی

 بویدر، کلرادو :مقر اص ی

های دهنده فعاییتیک سرویسگذار و مدیرعامل تندریل بوده است؛ تیم انوال. او در گذشته بنیان :مدیرعامل

کنندگان انر ی. او پیش از تندریل نیز ساییستا را تأسیس کرده است؛ یک      کننده برای فراهمیکپارچه مصرف 

 .توسط گارتنر خریداری شد 1333شرکت مدیریت فناوری جهانی که در سال 

 1311 :تاریخ تأسیس

یه    ما مک    :سللر با ک جذب     Foundry Group ریزایو  به  یه شممممد     151موفق  ما  .میلیون دالر سمممر

شد، حتماً نیم دو جین کنترل از راه دور روی       :دلیل اهمیت سیاری دیگر با شما هم مانند ب شیمن  اگر میز ن

ست. برخی از این کنترل آن ستفاده نمی جا خوو کرده ا ستفاده می شوند و آن ها هرگز ا شوند  هایی هم که ا

ستفاده دارند. و ا    سه دکمه پر ا ست. به نظر می   نهایتاً دو یا  سرگرمی خانگی ا سد که همه  ین فقط ماجرای  ر

سمارت   د که رس فون کارآمدترین وسیله برای این یکپارچه شدن به نظر می  چیز نیاز به یکپارچه شدن دارد. ا

ها و زندگی ما تبدیل شده است. اما یک مشکل در این زمینه وجود دارد. این  اکنون به مرکز کنترل ارتباطهم

ها تبدیل    ها به هنگام یکپارچه شمممدن در گوشمممی به مجموعه متنوعی از برنامه           تنوع از کنترلمجموعه م 
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صرف   می شان داده شوند. اما م شده   برنامه زیاد اند که از این تعدد کنندگان ن سته  بال دناند و بههای موبایل خ

سمممیم )و اغلب  ی بیها های متصمممل که هر کدام فناوری    ها با وجود انواع محصمممول  گردند. آن سمممادگی می

سازگار(  شده رابط و نا شکل را با یکپارچه کردن    های کاربری متفاوتی دارند، گیج  سعی دارد این م اند. ریوایو 

ستگاه  صرف   همه د صلِ م ساده حل کند. این برنامه کمک می های مت کند که همه کننده از طریق یک برنامه 

سایل با یکدیگر کار کنند. ریوایو به  صال، کنترل و      طور ویژه بهو شده تا پیچیدگی را از ات سیس  این منظور تأ

شمند حذف کند. راه    سازی یک خانه هو شرکت همچنین می خودکار ستفاده از حس کار این  گرهای تواند با ا

عنوان مثال، های خاصی را خودکار سازد. به  کننده عملکرد دستگاه مخصو  و موقعیت زمانی و مکانی مصرف  

شرکت می ای GeoSense فناوری صی      ن  شدن کاربر به نقطه جغرافیایی خا سیدن یا دور  تواند به هنگام ر

 .هممای مممتصمممممل را روشمممممن یمما خمماممموو کممنممد    او، دسمممممتممگمماه نسمممممبممت بممه خممانممه  

 

TempoDB 

 

یت اصلل ی   عال ها در کالود برای      :ف عه داده تحلیلی از سمممنسمممور یک مجمو  .M1M و IoT گردآوری 

 شیکاگو :مقر اص ی

است؛  کار کرده  Indie Energy عنوان مدیر توسعه محصول در  اندرو کرانک. او پیش از این به :مدیرعامل

بوده است که یک شرکت    Cameesa یک شرکت فناوری حرارت مرکز کره زمین. پیش از آن نیز مدیرعامل 

 .تجارت ایکترونیک بود

 1311 :تاریخ تأسیس

شرکت در یک دور  :سرمایه  شرکت  451موفق به جذب  Series A این  سرمایه میلیون دالر از  گذاری های 

 .شد

Theatro 
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 .فای برای ارتباطات داخلی درون شرکتهای پوشیدنی کوچک وایارائه دستگاه : یفعالیت اص

 

 داالس، تگزاس :مقر اص ی

بوده اسمممت؛ یک شمممرکت در حوزه     AppTrigger کریس تاد. وی پیش از این مدیرعامل     :مدیرعامل   

سط  ست فروو جهانی و      Metaswitch ارتباطات که تو سرپر شد. پیش از آن هم  شتیبانی در خریداری   پ

Extreme Networks دهی در سیسکو بوده استو نایب رئیس سرویس. 

 1311 :تاریخ تأسیس

میلیون  ۵موفق به جذب  Khosla Ventures با رهبری Series A تازگی در یک دورشرکت به :سرمایه

شده     سرمایه جمع      سرمایه  شدن این مبلغ به  هافه  ست. با ا شرکت ب    ا سرمایه  شده قبلی،   8/8ه مبلغ آوری 

 .میلیون دالر رسید
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 نتیجه گیری:

و ایممن کممه اکنممون در میانممه راه  و افممزایش اسممتفاده از حسممگرها "اینترنممت اشممیا"بمما توجممه بممه پیشممرفت 

اینترنممت "فعاییممت در ایممن حمموزه هسممتیم، زمینممه هممای بمماز بسممیاری بممرای تحقیممق و توییممد در حیطممه   

وجممود دارد. افممزایش درآمممد و ارزو سممهام ایجمماد شممده در ایممن حمموزه در آینممده و تممازه بممودن و    "اشممیا

عمات در آن، ایمن انگیمزه را ایجماد ممی کنمد کمه پیشمرفت ایمن حموزه از اهمداف            القابل دستیابی بمودن اط 

 .اصلی شرکت های داخلی و آزمایشگاه های دانشگاهی برای آینده باشد

همایی کمه   کماوی بمرای انجمام تحلیمل روی داده    ارد بمه یمزوم پیشمرفت علمم داده    در پایان این نوشتار جما د 

 Bigهما بمه معنمای واقعمی کلممه      آیمد، اشماره کمرد. ایمن داده    از حسمگرها و سمایر وسمایل بمه دسمت ممی      

data آیممد و بمما نممری بمماالیی هسممتند، چممرا کممه حجممم زیممادی داشممته، از منممابع گونمماگونی بممه دسممت مممی

همما و هممای شممایانی بممه مممدیران سممازمانتوانممد کمممکهمما مممینتممایج ایممن تحلیممل شممود.همممواره توییممد مممی

 گیری بهتر بنماید.نهادهای مسوول برای تصمیم

  


