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مطالعه حاضر با هدف مروری بر تاثیرات اینترنت اشیاء در زندگی مردم و آینده پیش روی آن انجام شد.  ورود اینترنت اشیاء باعث 

کند. اتصال جهانی بین مردم و اشیاء شده است و سواالتی در مورد حریم خصوصی کاربران که به چه صورت است را مطرح می

دهد ه درست از اینترنت اشیاء برای زندگی بهتر مردم در جامعه ضرورت دارد. پژوهش نشان میهای آشنایی و استفادشناخت شیوه

تنها میزان استفاده از تلنولوژی های امروزی که از اینترنت اشیاء بهره می برند به مقدار زیاد و معناداری در زندگی مردم تاثیرگذار 

گیرد که مطمئناً لت مشکالت فنی، قانونی و انسانی مورد حمالت زیادی قرار میبوده اند. امنیت در زندگی کنونی به طور مداوم به ع

این مشکالت در خصوص اینترنت اشیاء که با ابزارهای حوزه سالمت، صنعت خودرو، خدمات شهری و... در ارتباط هست بسیار 

. در این فناوری، وسایل معمولی جهت به دست تر خواهد بود. اینترنت اشیاء ادغام دنیای فیزیکی با دیجیتال استبیشتر و خطرناک

شوند. ظهور آوردن یک هویت آنالین منحصر به فرد و کسب توانایی تعامل با محیط خارجی، با تکنولوژی دیجیتال عجین می

 اینترنت اشیاء موجب ایجاد تغییرات اساسی در زندگی بشر شده است.
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 مقدمه -1

انود، کوه   اکنون زمانی است که جوامع بشری پیوند جدایی ناپذیری با تکنولوژی و فناوری اطالعات به وجوود آورده 
هوای مربووط بوه حووزه     توان از یکدیگر جدا کرد. امروزه با توجه به پیشورفت توان گفت این دو را نمیتردید میبی

هوای کوه تواثیر    های جدیدی در علوم مختلف کامپیوتر هستیم، شواخه ن شاخهفناوری اطالعات شاهد به وجود آمد
شوود، اینترنوت   توان گفت بدون این موارد زندگی سخت و پر هزینوه موی  متقابلی در زندگی مردم دارند و تقریباً می

هوای  مفهومی تقریباً جدید است ولی با توجه به سرعت رشد آن، باید گفوت مفهوومی قودیمی اسوت، بوا پیشورفت      
چنین طراحی و تولید وسایل هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنت، اختصواری  های کامپیوتری و هماینترنت و شبکه

(. در زمانی کوه زنودگی   1331شود اینترنت اشیاء )منزلی و محرمی اصل، به وجود آمد، که معادل آن می IoTبنام 
های افراد مواجه شد، دانشمندان و طراحان توانسوتن  ندیانسان در عصر پیشرفت تکنولوژی با حجم زیادی از نیازم

تور و سوط    با تکنولوژی جدیدی به نام هوشمندسازی تحولی عظیم به وجود بیاورند و زندگی را برای افراد راحوت 
های کاربران به همین جا محدود نشد و خواهان زندگی بهتور و همگوام بوا    کیفی زندگی را باال ببرند. اما نیازمندی

گویی به نیاز کاربران از علم جدیدی به نوام اینترنوت   رفت تکنولوژی بودند که سبب شد که طراحان برای پاسخپیش
-که اینترنت اشیا گوام اشیا رونمایی کنند و در فرایند هوشمندسازی حضور آن را کاربردی کنند. البته با توجه به این

انست تحولی عظیم دیگری در زندگی انسان ایجاد کند و داشت توهای اول خود را در زمینه علمی و کاربردی برمی
تواند همانند پیدایش آن تاثیر بصورت قسمتی جدای ناپذیر در زندگی بشریت بدل شود، که البته پیشرفت آن نیز می

-گیرتر باشد )همتیرود که جایگاه آن در تمام ابعاد زندگی انسان چشمبیشتری بر زندگی انسان بگذارد و انتظار می

 (. 1333زاده، فر و امین

گویند که در حال حاضر به عنوان یوک  های مختلف به همدیگر از طرق اینترنت را اینترنت اشیاء میاتصال دستگاه
افزار و سنسورهای فیزیکی، کامپیوتر، لوازم خوانگی  مسئله مهم واقع شده است. هدف اینترنت اشیاء ارتباط بین نرم

های آینده تعداد اشیاء بهم متصل بوه  شود که تا سالبینی میباشد. پیشی و ... میهوشمند، سیستم بهداشت درمان
گیری افزایش پیدا کند. ورود اینترنت اشیاء باعوث اتصوال جهوانی بوین موردم و اشویاء شوده اسوت و         صورت چشم

(. 1333کنود )خرموی و همکواران،    سواالتی در مورد حریم خصوصی کاربران که به چه صورت است را مطرح موی 
های نوظهور است که توجه محققان دانشگاه و صنعت را به خود جلوب کورده   ( یکی از فناوریIoTاینترنت اشیاء )

است. هدف اصلی اینترنت اتصال برقرار کردن اشیاء، انسان ها، با یکدیگر برای رسیدن به اهداف مشترک است. در 
ه در محیط زیست ما ادغام شود و انسان کامالً به راحتی با پارچرود که به طور یکانتظار می IoTای نزدیک آینده

سبک زندگی به این فناوری وابسته شود. هرگونه سازش امنیتی سیستم مستقیماً بور زنودگی انسوان تواثیر خواهود      
تورین مسوئله بورای برطورف شودن اسوت )شواطری و        گذاشت. بنابراین امنیت و حریم خصوصی این فناوری مهم

بعد از توسعه و پیشرفت اینترنت و ارتباطات سیار، اینترنت اشیاء به عنوان موج بعدی در صونعت   (.1333همکاران، 
فناوری اطالعات مورد مطالعه قرارگرفته و به عنوان بخش مهمی از اینترنت آینده در نظر گرفته شده است کوه در  

ای از اشویاء  د بود. اینترنت اشویاء شوبکه  شماری از اشیاء به صورت هوشمند با یکدیگر در ارتباط خواهنآن تعداد بی
های اینترنوت اشویاء بایسوتی    توانند از طریق اینترنت کنترل و نظارت شوند. دستگاهفیزیکی است که این اشیاء می

سویم بوه عنووان منبوع     برای مدت طوالنی با منابع انرژی محدود کار کنند و تحقیقات نشان داده که ارتباطات بوی 
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(. اینترنت اشیاء یک مدل بر اساس اینترنت 1333فرخادی و ایازلو، ر اینترنت اشیاء است )زارعاصلی مصرف انرژی د
است که از به هم پیوستن تعداد زیادی تکنولوژی تشکیل شده و هدف آن ایجاد اطالعات مفید و سودمند است که 

هوای آن جبوران   کمل دارد که نقو  های تولید شده نیاز به یک تکنولوژی مبرای نگهداری و پردازش و آنالیز داده
(. امنیت اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است بوه صوورت   1333شود )روحانی و احمدی، 

خالصه امنیت در اینترنت اشیاء یا این فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی )انسان، حیوان یا اشویاء( و  
گردد. ایون فنواوری مودرن    های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم میریق شبکهقابلیت امنیت داده را از ط

هوای امنیتوی و اهمیوت محرموانگی و     پس از طی کردن مراحل تکاملی اولیه با اینترنت اشیاء و امنیت آن و چالش
سوی، تحلیول و ارزیوابی در    شکاف اطالعاتی و ارتباطاتی رو به رو شده است، هرکدام از این موضوعات نیازمند برر

های اجرایی است. امنیت در زندگی کنونی به طور مداوم به علت مشکالت فنی، قانونی قالب مقاالت علمی و پروژه
گیرد که مطمئناً این مشکالت در خصوص اینترنوت اشویاء کوه بوا ابزارهوای      و انسانی مورد حمالت زیادی قرار می

تر خواهد بوود )یونسوی و   و... در ارتباط هست بسیار بیشتر و خطرناک حوزه سالمت، صنعت خودرو، خدمات شهری
(. اینترنت اشیاء به گروه عظیمی از اشیاء اشاره دارد کوه بوا ایجواد ارتبواط در بوین خوود از طریوق        1333همکاران، 

ر بوه کوارگیری   های مختلف نظیو توانند از راههای متصل میپردازند. این دستگاهگذاری داده میاینترنت به اشتراک
ها زندگی افراد را تحت تاثیر گذاری آنآوری اطالعات از محیط پیرامون خود بپردازند و با اشتراکسنسورها به جمع
هوای هوشومند بوا توانوایی تنظویم      توان بوه خانوه  های کاربرد اینترنت اشیاء در دنیای واقعی میقرار دهند. از نمونه

آالت صنعتی جهت های هوشمند با قابلیت کنترل ماشینکارخانجات و کارگاههای روشنایی و گرمایشی و یا سیستم
ها اشاره کرد. بسیاری از صنایع جهت درک نیازهای مصرف کننده در یافتن مشکالت و جلوگیری از خرابی دستگاه

ی نوآورانوه  هوا ها، ساده کردن کارها و کشوف روش ها و سیستمگویی بهتر، بهبود کیفیت دستگاهزمان واقعی، پاسخ
-دهد که در آن موجودیوت برند. این اصطالح دنیایی را نشان میهای خویش از اینترنت اشیاء بهره میبرای فعالیت

های مناسب فناوری اطالعوات و ارتباطوات بوا یکودیگر در ارتبواط      های فیزیکی و دیجیتال با استفاده از تکنولوژی
ی امروزی که زن و مرد هور دو دوشوادوش یکودیگر بوه     ر مشغله(. در دنیای پ1333محمدی، باشند )صانعی و حاج
باشود.  آوری و مراقبت از کودک امری مهم و پر مسوئولیت موی  های اجتماعی مشغول هستند، فرزندحرفه و فعالیت

کننود و  والدین محتاط مجبور هستند با کار خود خداحافظی کنند و برخی یا فرزند خود را در مهدکودک ثبت نام می
-های مبنی بر اینترنت و تلفیق آن با عنصر هوشومندی موی  باشد. با توسعه فناوریدر خانه تحت نظر پرستار مییا 

توان این روند مراقبت و آموزش از کودک را مدیریت شده، کارآمدتر و تحت نظر انجام داد. تکنولووژی همیشوه در   
تر انجام دهیم. اینترنت اشیاء پارادایم د را در دسترسهای خودهد تا فعالیتحال تغییر است و به ما این امکان را می

گونه توانند بطور منحصر به فرد شناسایی شوند و بدون هیچجدیدی است که در آن اشیاء، حیوانات، افراد و غیره می
-اده و فرهودیدخالت انسانی یا تعامل انسان با انسان یا انسان با رایانه بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند )احمدز

توان آن را نسل بعدی اینترنت ای که می(. اینترنت اشیاء گامی بزرگ در پیشرفت بشریت است به گونه1333نژاد، 
سوازند. دو  هایی هسوتند کوه آن را موی   کند، تکنولوژیچه این فناوری را به یک امکان تبدیل میدر نظر گرفت. آن

ها با هدف ناوری دریافت اطالعات و فناوری شبکه. اکثر این فناوریتکنولوژی عمده در این فناوری موجود است: ف
 (.1331اند )شجری، رسانی به اجزای الگوی اینترنت اشیاء ارائه شدهخدمت
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 مبانی نظری -2

تر، هوشمندتر و کارآمدتر کرده های قرن است. اینترنت اشیاء، دنیا را مرتبطاینترنت اشیاء، یکی از جدیدترین فنّاوری
(. اینترنووت اشوویاء ایوون امکووان را فووراهم سوواخته تووا بووه وسوویله آن 1333جودکی، ع و ا، است )زیدی

هووای هووای گونوواگونی را بووه شووبکه جهووانی اینترنووت متصوول کنوویم و از قابلیووتبتوووانیم دسووتگاه
هووای اسووتفاده کنوویم. اینترنووت اشوویاء در زمینووه دهوودشووماری کووه در اختیووار مووا قوورار میبووی

-هووا و... باعووث افووزایش بهوورهمختلفووی ماننوود: کشوواورزی، لجسووتیک، سووالمت، صوونایع و نیروگوواه

هووا شووده است. اما ماننود هور تکنولووژی نووظهووری کوه توا زموان تکمیول شودن وری و کوواهش هزینووه
باشود اینترنووت اشوویاء هووم از ایوون قاعووده مسووتثنی هوای مختلفوی روبورو مویمشوکالت و چوالش بوا

نیسووت بووه خصوووص در زمینووه امنیووت و حووریم خصوصووی. مشووکل اصوولی تجهیووزات اینترنووت 
سووازی شووبکه بووه ووم ایموونهووای مرسوسووازی روشاشوویاء عوودم کووارایی مناسووب و امکووان پیوواده
باشود. بوه دلیول افزاری محودود و مصورف انورژی زیواد مویعلووت برخووورداری ایوون تجهیزات از منابع سخت

باشوود و حتووی بووه شووکل کوه تکنولووژی اینترنوت اشویاء بوا زنودگی روزانووه افووراد در ارتبوواط موویاین
گیری از وقوع مشوکالت هووا موورتبط اسووت حفووظ حووریم خصوصی و پیشت انسووانمسووتقیم بووا سووالم

های موثری هوای عوادی کوامپیوتری دارد و نیازمنود برداشوتن گوامامنیتوی اهمیوت بیشوتری نسوبت بوه شوبکه
طالعات و ارتباطات بوده و (. اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری ا1333باشد )رسولیان، در این حوزه می

به طور خالصه فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی )انسان، حیوان و یا اشیاء( قابلیت ارسال و دریافت 
شود. تا پیش از این تصور اغلب ما این بود های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم میداده از طریق شبکه
هستند که قرار است با ابزارهایی که در اختیار دارند توسط شبکه اینترنت به هم متصل باشند ها که تنها این انسان
کنیم که بر اساس آن هر شیء فیزیکی ای صحبت میهای آن بهره ببرند. اکنون در مورد ایدهو شخصاً از قابلیت

سایر اشیاء تعامل داشته باشد. اینترنت قادر خواهد بود با اتصال به اینترنت یا به کمک سایر ابزارهای ارتباطی، با 
اشیاء به این معنا است که بسیاری از وسایل روزمره مورد استفاده ما با اتصال به اینترنت، وظایف و اطالعات خود را 

ترین عامل اینترنت اشیاء، یکپارچگی چندین تکنولوژی و راهکار ها به اشتراک بگذارند. مهمبا هم و یا با انسان
کنیم اما آید، بیشتر ما به رایانه، تبلت و گوشی هوشمند فکر میاست. وقتی صحبت از اتصال به میان می ارتباطی

شوند و با هم کند که در آن همه چیز به صورت هوشمند به یکدیگر متصل میاینترنت اشیاء جهانی را توصیف می
-زیکی به یک سیستم اطالعاتی بزرگ تبدیل میکنند. به عبارت دیگر با اینترنت اشیاء جهان فیارتباط برقرار می

ها از عرض بسیاری از و عبور کردن تکنولوژی 2سیم های حسگر بیشود. توانایی دریافت در همه جا توسط شبکه
 (.1333نژاد و رضانسب، مناطق مدرن زندگی امروز به وجود آمده است )محمدی

ای است بسیار مهم که هم از رفت است. ورزش نیز پدیدهاینترنت اشیاء در چند سال اخیر به شدت در حال پیش 
المللی مورد توجه ملل کند و هم از نظر موفقیت در مسابقات مهم بینها کمک مینظر سالمت جسم به انسان

تواند در ابعاد مختلف سبب بهبود در مدیریت ورزش گردد و ورزش را دچار مختلف دنیا قرار دارد. اینترنت اشیاء می
ها، ورزشکاران و هواداران و بهبود در داوری و کنترل دوپینگ و تولید و پیشرفت نماید. مدیریت ورزشگاهتحول 
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(. ظهور اینترنت 1331تجهیزات ورزشی با کیفیت بهتر از جمله مواردی است که مورد توجه قرار گیرند )حسینی، 
ها روی تر و تاثیر آننده این تغییرات بیشاشیاء موجب ایجاد تغییرات اساسی در زندگی بشر شده است. که در آی

سازی اینترنت اشیاء در ورزش خصوصاً رشته بدنسازی و زندگی سالم زندگی بشر بیش از هر زمانی خواهد شد. پیاده
هایی که از این ها جلوگیری کند، این رشته و در کل تمام رشتهها را کاهش داده، از آسیبتواند بسیاری از هزینهمی
کنند را به تمام مناطق حتی مناطق محروم صادر کند تا هدف نهایی اینترنت اشیاء که همانا وژی استفاده میتکنول

ها در استفاده از امکانات عمومی و نیازهای اساسی مانند: افزایش سط  کیفیت زندگی بشر و برابری تمام انسان
ه زیر شاخه سنسورهای پوشیدنی، سنسورهای باشد، محقق شود. بدنسازی هوشمند به سهای بهداشتی میمراقبت

( در واقع یک IOT(. اینترنت اشیاء )1331شود )فرخی و همکاران، های کاربردی تقسیم میغیر پوشیدنی و برنامه
ای در هر زمان و هر مکان است. ها و هر شبکهی اشیاء، تمام سرویسی افراد، همهاصطالح برای اتصال همه

اندازی باشد. اینترنت اشیاء چشمترین کاربردهای اینترنت اشیاء میمتی مدرن یکی از مهمی مراقبت از سالحوزه
ی بسیاری از کاربردهای پزشکی از قبیل نظارت بر سالمت از راه دور، مراقبت از سالمندان و نظارت بر برای ارائه

اضطراری )اورژانسی( برای افراد  هایهای مزمن به ویژه بیماران قلبی و پشتیبانی از کمکافراد دچار بیماری
تر شدن های اخیر باعث گسترده(. رشد و توسعه اینترنت اشیاء در سال1331نیازمند دارد )ترکاشوند و پویامهر، 

های اجتماعی و اینترنت اشیاء سازی مفاهیم شبکهها و اطالعات شده است، در این میان با یکپارچهی دادهدامنه
دهد. ای از اشیاء را نشان میم اینترنت اشیاء اجتماعی بوجود آمده است که ارتباطات شبکهپارادایم جدیدی به نا

تواند گام جدیدی در مدیریت، کنترل و بهبود دسترسی خدمات فراهم کند )فتحی و اینترنت اشیاء اجتماعی می
 (.1331اللهی، نبی

است. اما انتخاب پلتفرم مناسب چالش بسیاری از امروزه اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در حال فراگیر شدن 
ها و مدیران شهری است. برای کسب ارزش در صنعت اینترنت اشیاء، داشتن پلتفرمی که در ایجاد و سازمان

کند، حیاتی است. برای مدیریت تجهیزات ها، کمک میسازی و امنیت دادهها و ذخیرهها، تحلیل دادهمدیریت برنامه
ها باید زیر های مختلف، شرکتحلازار رو به رشد اینترنت اشیاء و توسعه هوشمندی محصوالت و راهوارد شده به ب
ها های اینترنت اشیاء هستند. این پلتفرمها پلتفرمهای جدیدی را ایجاد کنند. قلب این زیرساختهای فناوریساخت

ها و افراد را یای واقعی و مجازی بین اشیاء سیستمباشد که دنپذیر اینترنت اشیاء میهای مقیاسکلید توسعه برنامه
(. اینترنت اشیاء ادغام دنیای فیزیکی با دیجیتال است. در این 1333کنند )جوادی و نصیران، به هم مرتبط می

فناوری، وسایل معمولی جهت به دست آوردن یک هویت آنالین منحصر به فرد و کسب توانایی تعامل با محیط 
های اینترنت اشیاء این است که ترین بخششوند. از طرفی یکی از مهملوژی دیجیتال عجین میخارجی، با تکنو

آوری شده و برای بررسی به ها توسط سنسورهایی جمعاطالعت مربوط به ادوات، تجهیزات و در حالت کلی ماشین
 (.1331فر، بخش پردازنده ارسال گردد )حامی

کند تا اشیای متصل به اینترنت را کنترل و مدیریت به کاربران کمک می اینترنت اشیاء الگوی جدیدی است که 
تواند به سادگی روشن کردن یک المپ از راه دور و یا به پیچیدگی ها تعامل داشته باشند. این کار مینکنند و با آ

دیدی در حوزه های شهری و ترافیک باشد. با پیشرفت سریع اینترنت اشیاء، وارد دوران جنظارت بر زیرساخت
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هزینه، با هدف بهبود های جدیدی برای توسعه کاربردهای کارآمد و کمایم و فرصتهوشمندسازی شهرها شده
های اطالعات و ارتباطات در خدمات کیفیت زندگی در شهرها به وجود آمده است. شهرها با به کارگیری فناوری

بندی توان یک طبقهکنند. میتر عمل میهوشمندانهدهی به شهروندان، در مدیریت منابع خود شهری و سرویس
-های ارتباطی موجود، ارائه دهندگان اصلی خدمات، انواع شبکه، مراجع بینبرای شهر هوشمند بر اساس پروتکل

های راهنمایی هوشمند، حمل و نقل المللی استانداردسازی، خدمات ارائه شده و الزامات در نظر گرفت. چراغ
های های هوشمند و سیستمکارآمد انرژی، مدیریت آب هوشمند، پارکینگ هوشمند، ساختمانهوشمند، سیستم 
های واقعی از کاربرد اینترنت اشیاء در شهر هوشمند هستند. ادغام اینترنت اشیاء با محیط و شهر نظارتی نمونه
-باشد )موسویز روبرو میهایی نیای را به وجود آورده است و متقابالً با چالشسابقههای بیهوشمند فرصت

 (.1333داویجانی، 

ها هستند که قرار است با ابزارهایی که در اختیار دارند تا پیش از این تصور اغلب ما این بود که تنها این انسان
های آن بهره ببرند. اما بیش از یک دهه است که توسط شبکه اینترنت به هم متصل باشند و شخصاً از قابلیت

شکل گرفته و در چند سال اخیر در قالب یک سری محصوالت هوشمند به بازار راه پیدا کرده. مفاهیم جدیدی 
کنیم که بر اساس آن هر شیء فیزیکی قادر خواهد بود با اتصال به اینترنت یا به ای صحبت میاکنون در مورد ایده

اء به این معنا است که بسیاری از وسایل کمک سایر ابزارهای ارتباطی، با سایر اشیاء تعامل داشته باشد. اینترنت اشی
ها به اشتراک بگذارند. روزمره مورد استفاده ما با اتصال به اینترنت، وظایف و اطالعات خود را با هم و یا با انسان

های شناسایی و ترین عامل اینترنت اشیاء، یکپارچگی چندین تکنولوژی و راهکار ارتباطی است. تکنولوژیمهم
های افزایش ارتباط )قسمتی از نسل بعدی های فعال، پروتکلسیم و شبکهرهای سیمی و بیردیابی، حسگ

(. اینترنت 1334های اینترنت اشیاء هستند )فرازمند و احمدی، ترین قسمتارتباطات است( و هوشمندی اشیا مهم
همدیگر در ارتباط هستند. باشد که با اشیاء یک شبکه عظیم ساخته شده از اشیاء هوشمند ثابت یا قابل حمل می

های انواع مختلف اشیاء با تحرک فیزیکی مختلف، توانایی پردازشگری متفاوت، اندازه حافظه گوناگون، قابلیت
گیرند. اینترنت های شخصی مالکانشان مطالعه قرار میهای ارتباطی متفاوت و حتی اولویتارتباطی متنوع، پروتکل

مکان مدیریت، کشف خدمات مورد نیاز، ناهمگنی، مقیاس بسیار یزرگ و غیره اشیاء دارای مسائل مختلفی مثل ا
گونه مسائل انجام شده است. مطالعات انجام شده در های اخیر، مطالعات زیادی برای حل اینباشد. در سالمی

ان پیدا کند شهایی را برای کمک به اشیاء برای تأمین آسان نیازهایحلمبحث اینترنت اشیاء تالش دارد تا راه
قدر محبوب گشته که (. اینترنت اشیا یک فناوری مدرن و به روز است و آن1334اصل و همکاران، )زرگری
ها برنامه کاربردی در این فناوری تولید شده است. محصوالت محبوب اینترنت اشیا شامل خانه هوشمند، میلیون

ای برای استفاده از اینترنت اشیاء طیف گستردهشهر هوشمند، صنایع هوشمند، کشاورزی هوشمند و ... است. 
(. اینترنت اشیاء به یک شبکه گسترده 1333ها شده است )ضمیریان، موجب ایجاد تفکر در زمینه امنیت این سیستم

از اشیاء اشاره دارد که در آن تمام اشیاء از طریق تجهیزات هوشمندسازی مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند. 
پذیر است که به ای از اشیا هوشمند، به وجود آوردن یک سیستم اطالعاتی یکپارچه و انعطافد شبکههدف از ایجا

وسیله آن خدماتی نظیر شناسایی، کنترل، ردیابی و دریافت اطالعات آنالین از اشیاء در دسترسی قرار خواهد 
مون ما به طور مجازی با یکدیگر به تبادل آورد تا اشیا پیراگرفت. فناوری اینترنتی اشیاء، این امکان را فراهم می
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(. با توجه به حرکت رو به پیشرفت کشور، فراگیر شدن اینترنت، اشیاء 1333اطالعات بپردازند )میرمحمدی و بهادر، 
ناپذیر است. اینترت اشیاء حاصل تکامل در فناوری اینترنت است که امکان اتصال اشیاء به هم را فراهم اجتناب

دهی را تغییر دهد. با گسترده شدن سنسورها و ی خدماتواند به شکلی گسترده فرآیندها و نحوهتساخته و می
ای بسیار ضروری شده است تقریباً در هر زمینه loTهای اخیر، اینترنت اشیاء ها دارای اتصال در سالدستگاه
اشیاء قادر خواهند بود با اتصال به (. اینترنت اشیاء اصطالحی است برای توصیف دنیایی که در آن 1333فر، )حامی

ها به اینرنت یا به کمک ابزارهای ارتباطی، با سایر اشیاء تعامل داشته باشند و اطالعات خود را با هم و یا با انسان
ها را ارائه دهد. دنیایی که در آن های کاربردی و سرویسها، برنامهاشتراک بگذارند و کالس جدیدی از قابلیت

پذیری دارند. اینترنت اشیاء دهی و در نتیجه قابلیت کنترلهای نامتجانس قابلیت آدرسء و دستگاهتمامی اشیا
ها دارای کاربرد ها و حوزهشود و در بسیاری از زمینهسیم محسوب میهای بینوآوری آینده در زمینه تکنولوژی
های مبتنی بر کامپیوتر، ای فیزیکی و سیستمکند برای ادغام مستقیم دنیهایی ایجاد میاست. اینترنت اشیاء فرصت

های هوشمند که این روزها در مباحث و های هوشمند و خانههایی مانند؛ خودروهای هوشمند، یخچالسیستم
( فناوری نو ظهوری است IoT(. اینترنت اشیاء )1333شود )رحمانی و بابایی، ها اشاره میمجالس مختلفی به آن
ای از اشیاء هستند که از باشد. این فناری در واقع شبکهلی در سیر تکاملی فضای مجازی میای اصکه بیانگر مرحله

کنند. هر کدام از این اشیاء هوشمند، جهت تشخی  در شبکه، یک طریق اینترنت با سایر اشیاء ارتباط برقرار می
ینترنت و اشیاء فیزیکی را با آدرس مخت  به خود را خواهد داشت. در واقع این فناوری الگوی جدیدی است که ا

تر های روزانه ما پر رنگکند. هر چند کنه اینترنت اشیاء، حضور وسایل متصل به اینترنت را در فعالیتهم ادغا می
-ها میکند و مزایای زیادی را به همراه دارد، لذا چالش بزرگی را نیز بوجود آورده و آن تامین امنیت این دستگاهمی

 (.1333بزرگ و همکاران، دهای مرتبط با مسائل امنیتی زیادی بوجود آورده است )محمدیهباشد که چالش

باشد که با فراگیر شدن کاربرد آن اینترنت اشیا یکی از مباحث روز فناوری در عصر جدید اطالعات و ارتباطات می
ی را به سمت خود جلب در صنایع مختلف به ویژه مراقبت سالمت مسئله امنیت و حریم خصوصی آن توجه زیاد

(. اینترنت اشیاء 1331نموده است و به موضوعی بحث برانگیز در این حوزه تبدیل شده است )نصیری و همکاران، 
-ای که طبق پیشباشد، به گونهبا سرعت بسیار باال در حال توسعه و ایجاد تغییرات در تمام ابعاد زندگی بشر می

رد شیء به آن متصل خواهد بود. یکی از موضوعات چالش برانگیز در اینترنت میلیا 122حدود  2222ها تا سال بینی
-های بسیاری، روشباشد. پژوهشها میها و شبکهاشیاء، محافظت از حریم خصوصی کاربران، موسسات، سازمان

-(. در سال1333اند )بوستانی و همکاران، های متنوعی را جهت ارتقاء حریم خصوصی در اینترنت اشیاء ارائه نموده

های مختلف هستیم. در حال حاضر در این در حوزه IoTهای های اخیر شاهد توسعه سریع و استقرار برنامه
به عنوان سومین موج در تکامل  IoTلذت ببرند.  IoTسناریو، مردم آماده هستند تا از مزایای اینترنت اشیاء 

ارد مشترک را متصل کرد در حالی که موج موبایل در میلی 1.2، 1332اینترنت ظاهر شده است. موج اینترنت دهه 
تا سال  IoTرود ، انتظار میIDCمیلیارد دیگر را نیز به هم متصل کرد. در واقع، طبق نظر  2.4، 2222سال 
با افزایش تعداد  IoTتولید کند.  Zettabyte 111میلیارد دستگاه متصل متشکل از داده  14بیش از  2222
های آن، به سرعت در حال رشد در چندین مورد در صنعت است، سازی برنامهیوسته و متنوعهای به هم پدستگاه

های بسیاری وجود دارد. اینترنت اشیاء اند و برای رفع آن چالشهنوز به بلوغ نرسیده IoTهای در حالی که فناوری
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بدین سبب توجه هکرها را  سازد کهترکیبی از دنیای واقعی و مجازی را در هر کجا و در هر زمان ممکن می
تواند منجر به سرقت ها بدون دخالت انسان برای مدت طوالنی میکند. زیرا لزوما ترک دستگاهمجذوب خود می

های اصلی بوده اما گیرد. محافظت و امنیت یکی از نگرانیموارد بسیاری از این قبیل را در بر می IoTشود و 
ها در حال رشد بوده بنابراین نیاز است لیاردها سنسور وجود دارد و تعداد آنها دستگاه متصل و میامروزه، میلیون
را  IoTهای هایی که فناوریها و سازمانها اتصال ایمن و مطمئن داشته باشند. در نتیجه، شرکتهمه آن
ای که های عمده(. یکی از چالش1333فر، با طراحی مناسب نیاز دارند )حامی IoTاند. به معماری امنیتی پذیرفته

های اینترنت اشیاء قرار باید به منظور وارد کردن اینترنت اشیاء به جهان واقعی بر طرف شود امنیت است. معماری
ها و یا است با جمعیتی حدود میلیاردها اشیاء سر و کار داشته باشد، که با یکدیگر و با دیگر نهادها، مانند انسان

ت. با این حال، حفاظت اینترنت اشیاء یک کار پیچیده و دشوار است. تعداد نهادهای مجازی تعامل خواهند داش
پذیری های مخرب با توجه به اتصال جهانی )دسترسی هر کسی( و دسترسهای در دسترس حمله کنندهحمله

)دسترسی به هر مکان، در هر زمان( به عنوان روندهای اصلی اینترنت اشیاء ممکن است گیج کننده باشند. 
های ارتباطی تواند بر نهادهای اینترنت اشیاء تاثیر گذارد متعدد هستند، مانند حمالت با هدف کانالیداتی که میتهد

مختلف، تهدیدات فیزیکی، محرومیت از خدمات، ساخت هویت، و غیره. در اینترنت اشیاء، ابزار اصلی کانال 
های فعال و غیر فعال نت اشیاء باید از هر دو حمله کنندههای کاربردی اینترارتباطی، اینترنت است. بنابراین، برنامه

افزار، ها، امنیت نرمحفاظت شوند. عالوه بر امنیت اینترنت، زیر ساخت اینترنت اشیاء باید امنیت اینترانت، امنیت داده
ی رمزنگاری هاافزار و امنیت فیزیکی ارائه کند. امروزه درصدد این هستند که بتوانند با الگوریتمامنیت سخت

گوناگون برای احراز هویت و با استفاده از امضاء دیجیتال این چالش را برطرف نمایند )اصفهانی و همکاران، 
1331.) 

اینترنت اشیاء مفهوم جدیدی است که باعث حضور حسگرها در زندگی انسان شده است؛ به طوری که تمامی 
شوند. برای برقراری یک ارتباط امن، با افزایش ل میآوری، پردازش و منتقاطالعات توسط همین حسگرها جمع

هاست. گمنامی، سبک وزنی و قابلیت اعتماد نیز از جمله تعداد حسگرها، نخستین چالش، احراز اصالت بین آن
(. اینترنت اشیاء حاصل تکامل در فناوری 1331بابائی و همکاران، مواردی هستند که باید مد نظر قرار گیرند )جان

-تواند به شکلی گسترده فرایندها و نحوه خدماتت است که امکان اتصال اشیاء به هم را فراهم ساخته و میاینترن

ها، موانع زیادی بر سر راه ها را تغییر دهد. با وجود کاربردهای فراوان اینترنت اشیاء در کتابخانهدهی کتابخانه
های که در آن امکان ارسال داده برای ( فناوری پیشرفتIoT(. اینترنت اشیاء )1331استقرار آن قرار دارد )زرگر، 

کند که در آن کند. اینترنت اشیاء در واقع دنیایی را توصیف میهر موجودی در بستر اینترنت و اینترانت را فراهم می
آن تمامی اشیاء  اشیاء قادر خواهند با اتصال به اینترنت با دیگر اشیاء ارتباط برقرار کرده و تعامل کنند. دنیایی که در

پذیری دارند. اینترنت اشیاء، نوآوری آینده در دهی و در نتیجه قابلیت کنترلهای نامتجانس قابلیت آدرسو دستگاه
ها دارای کاربرد است )اصفهانی، ها و حوزهشود و در بسیاری از زمینهسیم محسوب میهای بیزمینه تکنولوژی

1333.) 
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ای برای کارآمدی خدمات در صنایع مختلف دارد و های بالقوهناوری نوظهور، پتانسیلاینترنت اشیاء به عنوان یک ف
-شود. یافتهها و جوامع علمی با افزایش تولید مقاالت در این حوزه مشخ  میها، سازماناهمیت آن توسط دولت

 Sensors. مجله دهد تولید مقاالت حوزه اینترنت اشیاء رشد صعودی تصاعدی داشته استهای علمی نشان می
-Fern?ndezدر این حوزه بیشترین مقاالت را منتشر کرده و کشور چین در تولید مقاالت پیشرو بوده است. 

Caramés  وFraga Lamas های پژوهشی فعال شامل انسان، اند. حوزهپرتولیدترین نویسندگان بوده
ساالن، ساالن، میانطی کامپیوتر، تله مدیسین، بزرگها، شبکه ارتباسیم، زنان، مردان، الگوریتماینترنت، فناوری بی

های اینترنت اشیاء، درمان سرپایی غیر فناوری حسگر از راه دور، امنیت کامپیوتر، بیمار، خانه هوشمند، برنامه
رخدادی داوطلبانه، تشخی ، دستگاه پوشیدنی، پروتکل، درمان، بیماری و دستگاه اینترنت اشیاء بود و بیشترین هم

سیم بوده است. نتایج علمی حاکی از ینترنت اشیاء با واژگان انسان، شبکه حسگر، اینترنت، بیمار، و فناوری بیا
المللی است. مجله سرآمد بودن کشور چین از لحاظ تعداد نویسنده و همکاری نویسندگان این کشور در مجالت بین

-تولید در این حوزه است. در پژوهشمجله پر  12یکی از  Zhongguo Yi Liao Qi Xie Za Zhiچینی 

که بخش اعظم های این گرایش بیشترین توجه به بسترسازی برای کاربرد اینترنت اشیاء شده است. با توجه به این
های پزشکی و پیراپزشکی اختصاص دارد، متون نمایه شده در حوزه پوشش موضوعی پایگاه مدالین به حوزه

-به موضوعات محوری حوزه سالمت مانند: انسان، بیمار، درمان، تشخی  پرداخته اینترنت اشیاء در این پایگاه نیز

(. شهر 1331زاده و همکاران، اند )سلیمانرخدادی را با واژه انسان و بیمار داشتهاند، به بیان دیگر بیشترین هم
ی یعنی انتشار پایداری، ی توسعه سه روند مهم جهانهوشمند پایدار پدیده جدید فناورانه شهری است که در نتیجه

های اصلی زیر گسترش شهرنشینی و فناوری اطالعات و ارتباطات به وجود آمده است. اینترنت اشیاء یکی از مولفه
های اصلی فناوری اطالعات و ارتباطات شهرهای هوشمند پایدار است که، به علت داشتن پتانسیل بسیار ساخت

شود. شهرهای هوشمند از چندین یک رویکرد توسعه شهری معرفی میباال برای پیشبرد پایداری محیط زیست، 
برند که کارایی حوزه سالمت، حمل و نقل، انرژی و آموزش و غیره را بهبود ببخشند تا باعث تکنولوژی بهره می

سازی فضای شهری به خصوص (. مناسب1333آبادی، تقیافزایش سط  راحتی شهروندان شود )نوراللهی و کفشی
-ای برخوردار است. میحمل و نقل عمومی معلوالن امروزه در بسیاری از شهرهای مدرن دنیا از اهمیت ویژه برای

توان در بستر فناوری اطالعات و اینترنت اشیاء، حمل و نقل معلوالن دارای ناتوانی را از طریق هوشمندسازی 
 (.1331پوری و همکاران، تسهیل نمود )فرج

ای است رو به رشد که به گواه آمار به سرعت در تمام دنیا فراگیر شده است با استفاده یده( پدIoTاینترنت اشیاء )
ها را مورد شناسایی قرار داده و بخشی از مراحل توان از راه دور بسیاری از بیماریی سالمت میدر حوزه IoTاز

ها جلوگیری راجعات اضافی به بیمارستاندرمان نیز از راه دور و در منزل انجام گردد و بدین ترتیب از بسیاری از م
توان از های ثبت اطالعات منجر به افزایش سهولت و دقت در امور شده و میچنین هوشمندسازی سیستمنمود. هم

بینی کرده و مورد پایش و درمان تر پیشها را در سط  کالن با سرعت بسیار بیشاین طریق بسیاری از بیماری
باشند که از طرق مختلف در حوزه سالمت به کار حسگرها می IoTهای ترین زیرساختقرار داد. یکی از مهم

های های مراقبت از سالمت رو به افزایش نهاده است. زیرساختهای اخیر نیاز به سیستمشوند. در سالگرفته می
شدن پیش رود تا های درمانی و پزشکی به سمت مدرنیزه فناوری اطالعات بستری را فراهم کرده تا نیازمندی
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باشد کمک جایی که مفاهیمی مانند: فناوری اطالعات سالمت که ترکیبی از علوم پزشکی و فناوری اطالعات می
های پایش سالمت سبب کاهش در طراحی سیستم IoTشایانی به علم پزشکی کرده است. استفاده از فناوری 

ی علوم رایانه و شود. ادغام دو حوزهمی خطاهای انسانی و افزایش سط  کیفیت و ایمنی مراقبت سالمت
در  IoTهای فناوری منجر شده است. تاثیر ترین پیشرفتبه یکی از برجسته IoTالکترونیک با هم در قالب 

(. رشد 1333های بهداشتی، اگرچه هنوز در مراحل اولیه توسعه آن قابل توجه بوده است )میراحمدی و آزاد، مراقبت
ها و اطالعات شده و به موجب این ی دادهتر شدن دامنههای اخیر، باعث گستردهاء در سالو توسعه اینترنت اشی

روند، گستره وسیعی از خدمات جدید ایجاد شده است. در این میان بازاریابی، تجارت الکترونیک و اینترنت اشیاء 
های ارتباطی اعم از ت از طریق شبکهها ارتباطااند؛ که در آنگامی جدید در دنیای ارتباطات مدرن به وجود آورده

 (.1331شود )اطمینان و همکاران، اینترنت و اینترانت فراهم می

-دهی منحصر به فرد، بر اساس پروتکلاینترنت اشیاء یک شبکه جهانی از اشیاء متصل به یکدیگر با قابلیت آدرس

های موجود و جلوگیری از اء، امنیت دادههای موجود در اینترنت اشیهای ارتباطی استاندارد است. یکی از چالش
نفوذها و حمالت ممکن در آن است. حمالت بسیاری مانند: اصالح پیام، تجزیه و تحلیل ترافیک، انکار سرویس، 

ناپذیری ایجاد کنند. توانند خسارات جبراناستراق سمع و غیره ممکن است در بستر اینترنت اشیاء رخ دهد که می
توانند به عنوان یکی از راهکارهای موجود برای نظارت بر بزارهای امنیتی هستند که میسیستم تشخی  نفوذ ا

ها مورد استفاده قرار گیرد. برای برقراری امنیت سیستم اینترنت اشیاء، وضعیت امنیتی اینترنت اشیاء و تحلیل آن
سازی پایین و قدرت ی ظرفیت ذخیرههای اینترنت اشیاء داراهای امنیتی سنتی مناسب نیستند، زیرا دستگاهحلراه

(. اینترنت اشیاء فناوری مدرنی است که در آن برای هر 1333پور و همکاران، پردازش کمی هستند )نصراله
های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، موجودی )انسان، حیوان و یا اشیاء( قابلیت ارسال داده از طریق شبکه

باشد. های موجود در اینترنت اشیاء میترین چالشارتباط امن بین اشیاء یکی از مهمگردد. داشتن یک فراهم می
جایی که یکی از مسائل مهم، مربوط به افزایش امنیت اینترنت اشیاء، احراز هویت و ارتباطات کارآمد است. از آن

یان اجزاء مختلف است، تأمین های مناسب برای تبادل پیام ماحراز هویت معموال نیازمند وجود سرورها و زیرساخت
های کاربردی مبتنی بر مکان فضایی اینترنت اشیاء امنیت آن در اینترنت اشیاء کار دشواری است. با ظهور برنامه

های مختلف مورد توجه های اینترنت اشیاء باید از دیدگاهاند. جنبه امنیت در برنامهخطرات امنیتی جدید ظهور کرده
 (.1333وش، صدقی قرار گیرد )داداشی و

رود، هر یک فناوری نوظهور است که به سمت فراگیر شدن پیش می Internet of Thingsاینترنت اشیاء  
یک مفهوم و یک پارادایم است و دنیای جدیدی را معرفی  IoTچند که هنوز در مراحل اولیه حیات خود قرار دارد 

شوند تا محیطی ایجاد کنند که انرژی، حمل و نقل، همگرا میکند که دنیای واقعی، دیجیتال و مجازی در آن می
های دیگر، هوشمندتر شوند. به عبارتی اینترنت اشیاء یک پلتفرم است که با شهر، کسب و کار و بسیاری از حوزه

شوند. این شبکه عظیم، ساخته تر میدهندهآن وسایل و فرآیندهای روزمره هوشمندتر و ارتباطات روزمره آگاهی
باشد که با یکدیگر در ارتباط هستند و انواع مختلف اشیاء با تحرک شده از اشیاء هوشمند ثابت یا قابل حمل می

های های ارتباطی متنوع، پروتکلفیزیکی مختلف، توانایی پردازشگری متفاوت، اندازه حافظه گوناگون، قابلیت
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شود. اینترنت اشیاء توانایی برقراری شکل میهای شخصی مالکانشان را شامل ارتباطی متفاوت و حتی اولویت
جدیدی از ارتباطات بین مردم و اشیاء و بین خود اشیاء را دارد و توانسته است بُعد جدیدی به جهان اطالعات و 

چنین امروزه تجارت گونه که در زمان ظهور اینترنت یکبار این اتفاق افتاد. همارتباطات اضافه کند. همان
های کسب و کاری، بیش از پیش مستلزم توجه و اقدام است. ادغام نوان یک تحول جامع در زمینهالکترونیک به ع

است که با هوشمندسازی اجزای کسب و کار ما  ICTاینترنت اشیاء و تجارت الکترونی که تحول دیگری در حوزه 
ن با کسب و کار، ارائه آوری و تحلیل اطالعات فراوان و دقیق کسب و کار، تسهیل ارتباطات مشتری آو جمع

دوست، سازد )حرمتیسازی شده بهتر و حتی اعتمادسازی بیشتر را فراهم میمدارانه و شخصیخدمات مشتری
(. امروزه بیشتر از دو میلیارد فرد در سرتاسر جهان از اینترنت برای مرور وب، ارسال و دریافت نامه 1333

های اجتماعی و انجام کارهای ها، بازی، استفاده از شبکهسرویس ای والکترونیک، دسترسی به محتوای چند رسانه
بینی است که در دهه بعدی، اینترنت بصورت یک محصول یکپارچه از کنند. قابل پیشبسیار دیگر استفاده می

ها همیشه در دسترس و اختیار خواهند بود. در این های کالسیک و اشیاء شبکه شده باشد. محتوا و سرویسشبکه
شود و جای خود را به اشیاء هوشمند یدگاه، مفهوم معمولی اینترنت به عنوان یک شبکه زیرساخت، کمرنگ مید

های فراوانی انداز اینترنت اشیاء فرصتدهند. چشمهای پردازشی فراگیر را میدهد که تشکیل محیطمتصل شده می
 (.1332کند )بزی، ها ایجاد میها و شرکترا برای کاربران، سازنده

اینترنت اشیاء مفهوم جدیدی در عرصه انتقال اطالعات، نظارت و کنترل از راه دور اشیاء، موجودات و تجهیزات 
های مختلف سازگار سازد. انتقال اطالعات با توجه به است که توانسته به راحتی خود را با صنایع و زیرساخت

های مسیریابی با در نظر گرفتن استفاده از روش محیط ناهمگون اینترنت اشیاء، امری چالش برانگیز بوده و
سازی و ارتباط امری ضروری شناخته شده است )عسگری و همکاران، های پردازش، محاسبه، ذخیرهمحدودیت
ها متدوال شده و رشد بسیاری داشته است. استفاده (. در دنیای امروز استفاده از تکنولوژی در بسیاری از زمینه1331

افزاری هوشمند که برای تسهیل کار مردم، برای افزایش تولید در برخی حل نرمهای جدید از طریق راهاز تکنولوژی
-های هوشمند که دارای سیستمکند. به عنوان نمونه خانهها کمک میموارد، حتی برای کاهش مصرف منابع به آن

کنند، هدف کاهش طبوع را کنترل میهایی هستند که به طور خودکار مصرف منابع مانند: نور، گرما، تهویه م
-مصرف منابع و تأثیر محیط زیست است. عالوه بر این، مفهوم اینترنت اشیاء هنگامی که توسط بسیاری از دستگاه

شود )حیدری و گیرند بیشتر حس میکنند و تحت تأثیر قرار میهای هوشمند که با اینترنت ارتباط برقرار می
ستفاده از اینترنت اشیاء کاال یا محصول خود و دیگران را ردیابی و بررسی کرد که توان با ا(. می1333احمدی، 

توان با محصول یا کاالیی که به دست ما رسیده، چه فرایندهایی را در چه تاریخ و زمانی طی کرده است و می
ی کنیم. فناوری اینترنت سازاستفاده از فناوری اینترنت اشیاء در زنجیره تامین خود، زنجیره تامین هوشمند پیاده

های کاربردی است و افزار و اپلیکیشنهای ارتباطی، میانهای مختلفی نظیر حسگرها، شبکهاشیاء دارای الیه
های مختلف از جمله مناظر، شهرهای هوشمند، صنایع، آموزشی، انرژی، حمل و نقل، کاربردهای آن در زمینه

گیرد. اینترنت اشیاء باعث تسهیل در کارها شده است و در صنایع و میکسب و کار و .... نیز مورد استفاده قرار 
(. اینترنت اشیاء 1333گوارشکی، های دیگر نقش بسزایی داشته است )چوپانی و کریمیزنجیره تامین و زمینه

بات های مختلفی بدست آمده است. زمانی که محاسبات، محاسهایی است که از روشآوریها و فنترکیبی از جنبه
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-شوند و جهان اینترنت اشیاء یک سیستم را تشکیل میهای مربوطه بیشتر وابسته به یکدیگر میآوریفراگیر و فن

شوند، و به طور مداوم در تعاملی وابسته با دهند. هر روز بیش از پیش مردم خواهان جهان واقعی و دیجیتال می
های بزرگی داده IOTهای شود. دستگاهپذیر میامکان بسیاری از امور غیر ممکن IOTباشند. با کمک ها میآن

-های مورد نیاز از مجموعه دادهکنند. استخراج اطالعات یا دادههای مفید، ارزشمند و بسیار دقیق تولید میبا داده

های آنالیز داده استفاده ها و روشهای بزرگ کشف شده توسط هر دستگاه سخت است. برای این منظور از تکنیک
ها و دانش کاوی نقش مهمی در ساخت سیستم هوشمند و ارائه خدمات مناسبت دارد. الزم است دادهشود. دادهیم

-شود. الگوریتمکاوی استفاده میهای مختلف دادهرا از چیزهای مرتبط استخراج کنید. برای این منظور از تکنیک

(. 1333نیا و همکاران، کند )عدالتی کمک میکاوبندی و غیره به دادهبندی، خوشههای مختلف مانند: طبقه
های خانگی تبدیل شده است و امکان برقراری یک اینترنت اشیاء به یک مولفه اصلی در زمینه هوشمندی سیستم

های کند. به این منظور که کاربر دیگری به سیستمها را برقرار میکانال ارتباطی ایمن بین کاربر و این سیستم
کنیم های احراز هویت استفاده میدسترسی غیرمجاز نداشته باشد. برای حل این مشکل از پروتکلهوشمند خانگی، 

که حتی اگر فضای ابری غیرقابل اعتماد برای برقراری ارتباط بین کاربر و سیستم هوشمند وجود داشته باشد، به 
ی نظارت، اینترنت اشیاء وظیفهها، کاربر مجاز از غیرمجاز شناسایی شود. سیستم مبتنی بر کمک این پروتکل

ی آوری شده به وسیلههای جمعهای هوشمند از راه دور و نگهداری حجم بزرگی از دادهکنترل و مدیریت سیستم
(. اینترنت اشیاء یک اتصال بین جسم فیزیکی و دنیای 1333چاله، حسگرها را به عهده دارد )نیکویی و چاله

تجارت الکترونیک از مزایای اینترنت اشیاء برای رشد و توسعه تجارت خود  هایدیجیتال است. بسیاری از شرکت
های بزرگ، تجسم، محاسبات، آنالیز و غیره است. سازی دادهکنند. محاسبات ابری الگویی برای ذخیرهاستفاده می

کند. ایجاد میادغام محاسبات ابری و اینترنت اشیاء پتانسیل بسیار خوبی برای موفقیت در تجارت الکترونیکی 
توانند دهند، میگیری از اینترنت اشیاء و محاسبات ابری ارائه میهای تجارت الکترونیک که خدمات با بهرهشرکت

ها پتانسیل بزرگی برای با ارائه کمک در دسترسی به اطالعات، موانع را برای معلولین کاهش دهند. این شرکت
باشند، ترین اقلیت جهان میکه معلولین بزرگدارند. با توجه به این موفقیت افراد معلول در زمینه خرید آنالین

های تجارت الکترونیک و کمک به منافع سازی خرید آنالین برای معلولین منجر به افزایش فروش شرکتساده
غام اینترنت (. امروزه در موارد متعددی از اینترنت اشیاء و اد1333شود )سرآبادانی، ع و  ا، اقتصادی و اجتماعی می

تواند رفاه های گوناگون جهت کمک به بیماران، معلوالن و سالمندان استفاده شده است که این میاشیاء با معماری
ها و بسیاری از مزایای دیگر را به همراه داشته باشد. معلولیت ممکن است ناشی از اختالالت زندگی، کاهش هزینه

ها باشد. معلولیت کودکان در حال حاضر دورانی است که کیبی از اینجسمی، احساسی، ذهنی، حسی، رشدی و یا تر
های الزم را کسب توانند با کمک ما یاد بگیرند و مهارتکند که کودکان معلول نیز مینسل بعدی ما را آگاه می

تواند قدم ن میهای کمک کننده به بیماران، معلوالن و سالمنداها و تحقیق و بررسی تمام گزینهکنند. ایجاد برنامه
 (.1331مقدم و نعمانیان، مثبتی در جامعه باشد )پدیداران

ها شوند. امروزه نقش آنمحاسبات ابری و اینترنت اشیاء به عنوان مبحث روز در کارکردهای اینترنتی محسوب می
شیاء در بهداشت درحوزه کارکردهای مدیریت و مراقبت سالمت مورد اهمیت قرار گرفته است. استفاده از اینترنت ا

-رود. سیستم مانیتورینگ قادر به ارسال آنی و بالدرنگ عالئم و نشانهو درمان روز به روز در مسیر رشد پیش می
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(. مفهوم اینترنت اشیاء 1333های پزشکی راه دور است )معینی و برکتین، های فیزیکی بیماران برای اپلیکیشن
های ها و دستگاهاینترنت است، به کمک اینترنت اشیاء برنامه های مختلف به یکدیگر از طریقاتصال دستگاه
ای توانند از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل و صحبت کنند. اینترنت اشیاء پدیدهمختلف می

اشیاء در  هایی که اینترنتاست رو به رشد که به گواه آمار به سرعت در تمام دنیا فراگیر خواهد شد. یکی از زمینه
توان از راه دور ی سالمت میی سالمت است. با استفاده از اینترنت اشیاء در حوزهآن بسیار موثر خواهد بود حوزه

-ها را مورد شناسایی قرار داده و بخشی از مراحل درمان نیز از راه دور و در منزل انجام داد. همبسیاری از بیماری

توان از این عات منجر به افزایش سهولت و دقت در امور شده و میهای ثبت اطالچنین هوشمندسازی سیستم
بینی کرده و مورد پایش و درمان قرار داد ها را در سط  کالن با سرعت بسیار بیشتر پیشطریق بسیاری از بیماری

بین اشیای  باشد که از طریق برقراری ارتباط(. اینترنت اشیاء بستری گسترده بر روی اینترنت می1333زاده، )عرب
کند و هدف آن اتصال هر شی به هر چیز و هر ها، برای فرد یا گروه تولید ارزش میآوری دادهمختلف و جمع

باشد. اینترنت اشیاء به توسعه شهر هوشمند، حمل و نقل هوشمند، ساختمان شخصی در هر زمان و مکان می
کند. اینترنت اشیاء کاربردهای زیادی در هوشمند، انرژی هوشمند، صنعت هوشمند و سالمت هوشمند کمک می

توان به مزایای متعددی از جمله های پزشکی و بهداشتی دارد. با استفاده از اینترنت اشیاء در سالمت میمراقبت
گیری و نظارت بر عالئم حیاتی بیماران دست یافت )حسینی و بهبود کیفیت درمان و تشخی ، پشتیبانی در تصمیم

 (.1333محیط، 

اند. به نترنت اشیا سیستمی از اشیای فیزیکی است که از طریق اینترنت قابل دسترس و به یکدیگر مرتبط شدهای
طور گسترده اینترنت اشیاء در ایجاد ارتباط بین منابع مختلف پزشکی و ارائه خدمات هوشمند، اثربخش و مطمئن 

آوری در نجات اشیاء در ابتدا باید به نقش این فن آوری اینترنتگذاران در حوزه فنبه افراد کاربرد دارد. سیاست
تواند به کنترل و نظارت رفتارهای گذاری در اینترنت اشیاء میجان افراد واقف باشند و در اولویت بعد سرمایه
-چنین، شناسایی و آگاهی از اولویت خدمات اینترنت اشیاء به سیاستسالمندان، بیماران و کودکان یاری رساند. هم

(. در 1331کند )رونقی و حسینی، تر کمک میران و مدیران حوزه درمان و بهداشت جهت مدیریت اثربخشگذا
شود. عالوه بر این، شاخ  نسبت ایران ساالنه انرژی زیادی در بخش خانگی، عمومی و تجاری مصرف می

های هوشمند است که خانه دهد. این در حالیهای اخیر روند رو به رشدی را نشان میسالخوردگی جمعیت در سال
کنند ها کمک میمبتنی بر اینترنت اشیاء با مدیریت بهینه مصرف انرژی و بهبود سالمت خانواده، به رفع این چالش

های توسعه پایدار در کشورهاست. فناوری اینترنت (. توجه به سالمت یکی از زمینه1331)انصاری و همکاران، 
های کامیابی اقتصادی و کیفیت زندگی به ترتیب بیشترین وعی دارد. شاخ اشیاء در این بخش کاربردهای متن

ترین چنین بر اساس نتایج علمی، مهماهمیت را برای توسعه پایدار اینترنت اشیاء در بخش سالمت ایران دارند. هم
مدیریت »اربردهای اولویت در ایران برای استفاده از فناوری اینترنت اشیاء در بخش بهداشت و درمان، به ترتیب ک

شناخته شدند )قاسمی و « تشخی  افتادن»و « کنترل آلودگی»، «نظارت بر بیماران»، «های مزمنبیماری
به عنوان یک اکوسیستم در نظر گرفته شده که شامل اشیاء هوشمند مجهز  IoT(. اینترنت اشیاء 1332همکاران، 

کنند تا محیطی فراهم آورند به صورت یکپارچه کار می های پردازشی است کهآوریبندی و فنبه سنسورها، شبکه
شماری را برای زندگی انسان از طریق مزایای بی IoTکه درآن خدمات هوشمند برای ارائه به کاربران ایجاد کند. 

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 7271-2570                                                      76تا  02، صفحه: از0011 تابستان ، 2ه ، شمار2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science- journals.ir    

       

 55   مروری بر تاثیرات اینترنت اشیاء در زندگی مردم و آینده پیش روی آن              کرامتی مقدم و همکاران

 

شود به همراه دارد. محیطی که در آن خدمات هوشمند برای استفاده از هر فعالیتی در هر مکان و زمان ارائه می
-شوند. مهمشوند، منتقل میاجرا می IoTهای متنوعی که در محیط این امکانات و خدمات از طریق برنامه همه

گیری فوری برای مدیریت شود نظارت و در نتیجه تصمیمحاصل می Lotهای ترین مورد استفاده که توسط برنامه
 (.1333کارآمد است )احمدی و همکاران، 

مان که به شبکه شاره دارد به بسیاری از وسایل شامل اشیاء و و سایل محیط پیراموناینترنت اشیاء به طور کلی ا 
های اینترنت اشیاء، عدم امکان سازند. یکی از مشکالت موجود در شبکهها را هوشمند میاینترنت متصل شده و آن

گونه یی دارد که معموالً هیچهاها روشها است. مدیریت هر کدام از این دستگاهمدیریت از راه دور گروهی دستگاه
های اینترنت اشیاء ها نیز متغیر است. در شرایطی که تعداد باالیی از دستگاهسنخیتی با یکدیگر ندارند و نوع آن

های برطرف کردن این مشکالت، ها را مدیریت کرد. یکی از راهتوان آنهای فعلی نمیموجود باشد، قطعاً با روش
(. در طی چند سال اخیر، با پیشرفت 1333خجسته، باشد )شهبازیها مییت این دستگاهسازی روش مدیریکپارچه

گیری داشته است. اینترنت اشیاء با قرار دادن سیم، اینترنت اشیاء پیشرفت چشمپرسرعت فنّاوری حسگر و ارتباط بی
ست. این موضوع، کارایی وسایل الکترونیکی هوشمند در محصوالت همراه با یک شبکه جهانی پویا شکل گرفته ا

-ها را بهبود بخشیده است. اینترنت اشیاء با اضافه شدن دستگاهو تأثیرگذاری محصوالت صنعتی مدرن و کاربرد آن

-های جاسازی شده با انرژی محدود که نیاز به مدیریت دارند، دارای قدرت بیشتری شده است. اینترنت اشیاء روش

، حسگر لیزری، حسگر مادون قرمز و حسگرهای دیگر دارد.  RFID  ،GPSچون سازی گوناگونی همهای پیاده
-بندی در برنامهباشد. هدف اصلی هنگام استفاده از خوشهبندی میهای مهم در اینترنت اشیاء، خوشهیکی از چالش

باشد. شیاء میوری انرژی و در نتیجه، افزایش طول عمر شبکه اینترنت اهای اینترنت اشیاء، به حداکثر رساندن بهره
های سازد. یکی از چالشافزار و اشیاء فیزیکی را با هم مرتبط میافزار، نرماینترنت اشیاء، فنّاوری است که سخت

چون فضا، باتری، ظرفیت و قدرت طراحی اینترنت اشیاء، محدودیت منابع و مسیریابی است که اغلب به مسائلی هم
سازی چند هدفه با هدف محاسباتی است. سئله، نشانگر یک مسئله بهینهشود. این متحلیل در هر گره، معطوف می

 (.1333فر و چکین، تواند شدیداً کارا باشد )محبییافت پروتکل مسیریابی جدید برای این سیستم، می

اینترنت به یک جزء جدا نشدنی در دنیای امروزی تبدیل شده است که با سرعت زیاد در حال تکامل به سمت 
-( است. اینترنت اشیاء یک بستر بسیار منحصر به فرد است که روز به روز بسیار محبوب میIoTاشیا )  اینترنت

توانند مقادیر قابل ای را به هم متصل خواهد ساخت، ادواتی که میها ادوات لبهها یا حتی تریلیونشود و میلیون
باشند )معصومی و همکاران، ازمند تأخیر خیلی کم میتوجهی داده را با سرعت باال تولید کنند و برخی از کاربردها نی

گیر لوازم و وسایل الکترونیکی (. اینترنت اشیاء چیزی فراتر از یک لغت یا شعار است. با گسترش و رشد چشم1333
های بسیاری از آن توجه مشتریان و های اتوماسیون خانگی، کاربردها و جذابیتپوشیدنی و همین طور سیستم

ترین پتانسیل اینترنت اشیاء، توسط مشتریان سازمانی گان را به خود جلب کرده است. هرچند که اصلیکنندمصرف
مورد فهم و توجه قرار خواهد گرفت. اینترنت اشیای صنعتی به مرور زمان در حال تبدیل شدن به فرصتی چند 

های سازمانی است. تم و شروع فعالیتافزار، ایجاد کنندگان سیسمیلیارد دالری برای توسعه دهندگان پلتفرم، سخت
آید و این بدست می IoTهاست که از سنسورهای پایانی ارزش اصلی در توانایی بدست آوردن و تحلیل این داده
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ها قطعات کوچکی از ارزش ابزار کسب و کار است. اما حتی اگر این موضوع تا حد اینترنت سنسورها کوچک داده
چه که کسب و کار از شبکه به آن نیاز دارد را پشتیبانی کند. حجم عظیمی از از آن تواندای نمیشود چنین شبکه

هایی هستند که در ها نیازمند ارزیابی درباره دادههای مرتبط با کسب و کار بال استفاده مانده است. شرکتداده
ای ارتباط اتوماسیون، اینترنت های جدید این حوزه برکند. عالوه بر ازدیاد برنامهها کمک میجهت موفقیت به آن

های بهتری در نگهداری کند که نیاز بیشتری را برای شاخ اشیاء حجم انبوهی از داده را از مکان ابزارها تولید می
(. اینترنت اشیاء فناوری هوشمندی است که توانایی اتصال هر 1333مقدم و حیدری، طلبد )پدیدارانو فرایندها می

تواند برای آبیاری هایی که دارد میهای مختلف دارد. این فناوری با توجه به ویژگیانشئ را در مکان و زم
(. امروزه عبارت 1333هوشمند مزارع با رویکرد مدیریت بهینه مصرف کاهش آب استفاده شود )حیدری و احمدی، 
ی اشیاء و دستگاه های اینترنت اشیاء همه دنیای فناوری اطالعات را در برگرفته است. دنیایی که در آن تمام

پذیری دارند. اینترنت اشیاء، نوآوری آینده در زمینه دهی و در نتیجه قابلیت کنترلنامتجانس قابلیت آدرس
ها دارای کاربرد است. این فناوری مدرن ها و حوزهشود و در بسیاری از زمینهسیم محسوب میهای بیتکنولوژی

های امنیتی، اهمیت محرمانگی و شکاف اطالعاتی و ارتباطی رو به چالش پس از طی کردن مراحل تکاملی اولیه با
های نسل آینده است (. اینترنت اشیاء تحولی ژرف برای تکنولوژی1333صمدی، زاده و اسدیرو شده است )سیف
ی کسب باشد. این تکنولوژی روند بسیار پیشرفته و آسان براهای کسب درآمد تاثیرگذار میکه بر روی تمام طیف

رود های امروزه را داراست که روز به روز به سمت کسب درآمد بدون نیاز به حضور فیزیکی میدرآمد در شغل
(. اینترنت اشیاء دیدگاهی نوین در صنعت فناوری اطالعات است که تمامی مفاهیم 1333)خدابنده و همکاران، 

والت، کاالهای مصرفی، خودروها، تجهیزات شود. در این دیدگاه محصفنی، اجتماعی و اقتصادی را شامل می
های قدرتمند چنین قابلیتها؛ هر روزه توسط اتصاالت اینترنتی و همصنعتی و صنایع، حسگرها و دیگر مؤلفه

(. 1333اند تا نحوه کارکرد و زندگی ما را دگرگون کنند )شیرزاده و ربیعی، ها با یکدیگر ترکیب شدهتحلیل داده
آالت متمرکز ها در امور، بر روی ماشینوگیری از خستگی ناشی از کار و کاهش دخالت انسانها برای جلانسان
-ها فراهم میافزاری را برای انسانهای مبتنی بر اینترنت، بسترهای نرماند تا به جای انسان کار کنند. فناوریشده

های گیریشیاء به طور موثر در تصمیمها به ارمغان بیاورد. اینترنت اکند تا احساس آرامش و راحتی برای آن
شک قابلیت کند. بی( در سراسر جهان به انسان کمک میM2Mهوشمندانه از طریق ارتباطات ماشین به ماشین )

(. با 1333حیدری، باشد )شامحمدیها میاصلی اینترنت اشیاء، تاثیرگذاری فروان آن بر ابعاد گوناگون زندگی انسان
رنت و افزایش حسگرها و ابزارهای هوشمند در دسترس، اکنون شاهد شکل نوین استفاده از گسترش روزافزون اینت

شود. اینترنت اشیاء یک نوآوری جدید در دنیای شناخته می IOTاینترنت هستیم که با عنوان اینترنت اشیاء 
ا این تازه نقطه شروع های زیادی نموده است امها، پیشرفتفناوری است و تاکنون با پشتیبانی بسیاری از شرکت

کند و از تنوع چیزهایی با رشد آن است. اینترنت اشیاء فناوری جدیدی است که به حضور نافذ محیطی توجه می
-پردازد. این اشیاء برای ایجاد کاربردها یا خدمات جدید و دستدار به محاوره با یکدیگر میسیم و سیماتصاالت بی

های توسعه برای ایجاد جهانی هوشمند و کنند و در واقع چالشمکاری مییابی به اهداف مشترک با یکدیگر ه
روند. اینترنت اشیاء، منجر به افزایش کارایی و دقت، توام با سود اقتصادی بیشتر و کاهش بزرگ به شمار می
ا و اشیاء، بین هها ، بین انسانتوانند بین انسانهای کاربردی اینترنت اشیاء میشود. برنامهمداخالت انسانی می

های اجتماعی ترین سازمانترین، موثرترین و گسترده(. یکی از مهم1333آرا، اشیاء و اشیاء توسعه پیدا کنند )ملک
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که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی و علمی را به نسل نو ساخته جامعه بر عهده دارد، سازمان آموزش و 
نظران عرصه تکنولوژی معتقدند که اینترنت اشیاء به مانند کتاب در قرن پرورش هر کشور است. بسیاری از صاحب

نوزدهم یک مهم در عرصه آموزش و یادگیری در قرن بیست و یکم خواهد بود. این تکنولوژی از پتانسیل کافی 
-از آن میها برخوردار است، زیرا با استفاده برای متحول کردن شیوه آموزش و یادگیری، شیوه زندگی و کار انسان

ها را به طور مشترک و با همکاری دسته جمعی مورد استفاده قرار داد. این ساختار عملکرد عالی در توان داده
ای را ها را دارد و رفاه اجتماعی، آموزش تکمیلی، آموزش از راه دور و توسعه حرفهدیجیتالی کردن وظایف و نقش

توان به نقش آن در ارتقاء فضا و محیط آموزشی با وزش میدر آم IoTترین کاربردهایکند. از مهمفراهم می
چون ماژول حضور و غیاب هوشمند، مدیریت هوشمند محیط، حفظ هوشمند نظم و حفظ استفاده از ابزارهایی هم

های زندگی بشر های جدید در تمام جنبه(. فناوری1331محمودآباد، نظافت و پاکیزگی محیط اشاره کرد )عزیزی
توان به اینترنت و اینترانت های جدیدتر آن میها نفوذ کرده است و از جنبهندگی تحصیلی و آموزشی آنجمله زمن

ریزی درسی از جمله ارزشیابی و کنترل فضا و مکان و هم تواند در عناصر برنامهاشیاء اشاره کرد. اینترنت اشیاء می
تواند های هوشمندی است که میبه سیستمهای فردی ایفای نقش کند چرا که مجهز چنین توجه به تفاوت

آموز در های نظارت بر عملکرد دانشهای جداگانه برای معلم و یا سیستمهای فردی افراد را در قالب گزارشتفاوت
کاهش  LMSهای مجازی را بر روی های آموزشتواند چالشها میهای مجازی ارسال کند. این استفادهمحیط

سورکی، مندی معلم را بیشتر خواهد کرد )جهانی و همتیاناینترنت اشیاء به نوعی توان هایدهد چرا که قابلیت
گیری از دانش را متاثر ساخته های اطالعاتی فرایندهای تهیه، تولید، توزیع و بهره(. در دنیای کنونی، فناوری1331

در عرصه آموزش ایجاد نماید.  های جدیدی راتواند ظرفیتاست. اینترنت اشیاء به عنوان فناوری نوظهور می
پذیر شود و به عنوان یک سیستم انعطافاینترنت اشیاء در نظام آموزشی موجب ارائه خدمات پیشرفته اطالعاتی می

سازی آموزش و تقویت یادگیری. مدیریت بهتر، یاددهی و های شخصیتواند دارای قابلیتو قابل سنجش می
چنین موجب ایجاد انگیزه در دبیران و معلمان مدارس باشد. کاربرد شد. همیادگیری موثرتر در فرایند آموزش با

های الزم، موانع نیروی انسانی و موانع سازمانی دارد اینترنت اشیاء در مدارس دارای موانعی مانند: فقدان زیرساخت
بهبود فرآیند آموزش و های نوین در ها، تاثیر فناوری(. پیشرفت سریع و روز افزون در فناوری1331)احسانیان، 

ها و مراکز ترین دالیلی هستند که مدارس، دانشگاهیادگیری و هم چنین تغییر در نیازهای نسل جدید جامعه از مهم
سازد. اکنون ها را ناگریز به انجام اصالحات و تغییرات در سیستم آموزشی نسبت به گذشته میآموزشی سازمان

-های اداری و اجرایی و همهای فراوانی برای ارتقاء رویهی، دارای ظرفیتدیگر بر کسی پوشیده نیست که فناور

های نوین در امور اداری و اجرایی منجر به چنین بهبود فرآیند آموزش و یادگیری است. استفاده موثر از فناوری
د فناوری در فرآیند شود. از سوی دیگر، کاربرها میجویی بیشتر در هزینهدسترسی بیشتر به منابع اطالعات و صرفه

های درس و آموزشی سنتی، بهبود سط  دانش و تواند منجر به تقویت ساز و کارهای کالسآموزش و یادگیری می
های آموزشی، بهبود عملکرد راهبردهای یادگیری، امکان سواد کاربران، گسترش یادگیری جمعی، یکپارچگی برنامه
تبار و زارعی، ط مدرسان و کاربران با یکدیگر شود )فهیمیآموزش خصوصی و شهرسازی شده و افزایش ارتبا

های اخیر های نوین مانند: اینترنت اشیاء در عصر هوشمندسازی و دیجیتال ظهور یافته و در سال(. فناوری1331
گیری داشته است. نهادهای آموزش عالی به عنوان پیشروان دانش و انتقال فناوری به جامعه، نقش رشد چشم
ها با پیشگامی در ایجاد تحوالت و هدایت نسل جدید برای بقا و تعالی دارند. از این رو الزم است دانشگاهاساسی 
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های عصر جدید، به ایجاد نوآوری در فرآیندهای مختلف جامعه و ارتباط هرچه بیشتر در کاربست و تسریع فناوری
است که امروزه گسترش یافته است تا جایی های هوشمند دانشگاهی، مفهومی صنعت و دانشگاه بپردازند. کالس

های اینترنتی در تسهیل یادگیری الکترونیکی سخن گفت. فناوری اینترنت اشیاء با نگاهی به توان از پردیسکه می
ها و به طور تواند در بهبود کیفیت این پردیسهای آموزش متناسب با آن، میعصر انقالب صنعتی چهارم و ویژگی

-های درس هوشمند؛ موثر و توانمندساز واقع شود. به کارگیری اینترنت اشیاء در پردیسن، کالسویژه در مرکز آ

های هوشمند، مزایایی چون محیط دانشگاهی با امنیت و اطمینان بیشتر؛ بهداشت دانشجویان؛ کاهش هزینه قابل 
های دانشگاهی ایران و وزشتر شدن آمالمللیهای جهانی و بینتوجه؛ توسعه پایدار و تجربه دیجیتال کالس

سازی یادگیری و حمایت از موفقیت دانشجویان محقق خواهد شد. این سازی و فردیمزایای غیرمستقیم شخصی
(. امروزه با ورود 1331ریزی مسئولین کشوری و دانشگاهی است )مختاری و همکاران، نیازمند توجه و برنامه

هد ایجاد تحوالت بزرگی در تمام ابعاد زندگی بشر از جمله در زمینه های نوین از جمله اینترنت اشیاء شافناوری
های یادگیری هستیم. یکی از تاثیرات اینترنت اشیاء به عنوان بستری برای ارتقا آموزش آموزش و پرورش و محیط

وری های هوشمند است. با کمک این فناو یادگیری در قالب گرایش به آموزش و یادگیری الکترونیکی در محیط
(. 1331آباد، میرکآموز به وجود آمده است )آقاییهای تحصیلی و تعامل بین معلم و دانشتغییرات شگرفی در زمینه

های درس به ای در کالسهای اطالعاتی هر روزه تغییرات عمدهامروزه با ورود تکنولوژی و اتصال آن به شبکه
ای رفتاری نظام آموزشی و حتی محتوای آموزشی را نیز تغییر آید. این تغییرات ساختارهای آموزشی، الگوهوجود می

-توان دادهخواهد داد. اینترنت اشیاء از پتانسیل کافی برای این تحول برخوردار است؛ با استفاده از اینترنت اشیاء می

ه چیز در ها را به طور مشترک و با همکاری دسته جمعی مورد استفاده قرار داد. امکان برقراری ارتباط بین هم
ی های این فناوری کاربران را به سمت بهبود روند آموزش و جهش بزرگی در شیوهمحیط هوشمند و سایر قابلیت
(. اینرنت اشیاء از پتانسیل کافی برای متحول 1331مقدم و همکاران، لهجهدهد )خوشنوین آموزش سوق می

ها را به توان دادهخوردار است زیرا با استفاده از آن میها برکردن شیوه آموزش و یادگیری شیوه زندگی و کار انسان
طور مشترک و با همکاری دسته جمعی مورد استفاده قرار داد این ساختار عملکرد عالی در دیجیتالی کردن وظایف 

لی، کند )اسماعیای را فراهم میها را دارد و رفاه اجتماعی آموزش تکمیلی آموزش از راه دور و توسعه حرفهو نقش
1334.) 

امروزه اینترنت اشیاء یکی از مباحث داغ در زمینه فناوری اطالعات است؛ خیلی از افراد روزانه از اینترنت اشیاء 
کنند بدون این که از وجود آن مطلع باشند. اینترنت اشیاء انقالبی در محاسبات بوجود آورده است. استفاده می
ای از اشیایی است ی به اطالعات داشته باشیم. اینترنت اشیاء مجموعهکه در هر زمان، هر جا دسترسمشروط به این

اند و تعدادشان روز به روز در حال افزایش است. اینترنت اشیاء بر انواع صنایع که از طریق اینترنت به هم متصل
است و  ها آموزش و یادگیری است که با سرعت شدیدی در حال پیشرفتگذارد، یکی از آنتاثیرات ملموسی می
های مبتنی بر اینترنت اشیاء، منجر به توسعه (. نوآوری1331ادیب و همکاران، شود )فرهنگروزانه بر آن افزوده می

-ای که در سالهای مورد استفادههای فنی و کسب و کاری شده است. تکنیکسریع در قابلیت دسترسی به داده

تر بوده و به منظور رقابت در این دنیای به تر و قابل دسترسهای گذشته پیچیده و گران بودند، در حال حاضر ساده
ها به منظور باشند. بنابراین، دسترسی به دادهای دارای اهمیت زیادی میسرعت در حال تغییر، به میزان فزاینده
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گیرد ت میتر صورگیری مقادیر و مشاهدات با کیفیت بهتر و به صورت سادهچنین اندازهتر شده و همپردازش، سریع
تر و بهتر خواهد شد )فضائلی و فراهانی، گیری دقیقکه موجب افزایش اطمینان بیشتر اطالعات جهت تصمیم

ای است که در آن اشیاء فیزیکی یکی پس از دیگری به اینترنت (. اینترنت اشیاء مفهومی برای توصیف آینده1331
ای منحصر به فرد توانایی انتقال داده را بر روی و با شناسهکنند شوند و با اشیای دیگر ارتباط برقرار میوصل می

های مختلف استفاده کرد. توان از خدمات و دستاوردهای آن در عرصهکنند. در حال حاضر میشبکه برقرار می
های این فناوری بسیار مهم است و باید ضمن انتخاب یک مسیر درست جهت ها و ظرفیتشناخت چالش

ها و تهدیدات آن نیز به خوبی آشنا گردید )جوادی و حیط کسب وکار و زندگی با فرصتبکارگیری آن در م
(. اینترنت اشیاء ارایه یک الگوی جدید است که در آن انسان و اشیاء غیرمشابه با یکدیگر ارتباط 1331همکاران، 
-و فرستنده چه کسی است، شبکهکه گیرنده کنند و نیز ارایه کننده چارچوبی است که در آن فارغ از اینبرقرار می

های متفاوت قادر به تبادل اطالعات با یکدیگر باشند. این فناوری نوین در آینده نزدیک های مختلف با توپولوژی
توانند با یکدیگر و با تمام سطوح زندگی انسان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در اینترنت اشیاء میلیاردها شیء می

اط برقرار کنند و به تبادل اطالعات بپردازند. اینترنت اشیاء به طور غیرقابل انکاری، باعث محیط اطراف خود ارتب
ها شده است. کاربرد های صنعتی و تجاری توسط سازمانایجاد انقالبی در روش ارتباط و سازماندهی روزانه پروسه

فرایندهای پیچیده و توزیع شده را  ها را مدیریت کرده وهایی که حجم عظیمی از دادهاینترنت اشیاء برای بخش
که تعامل هوشمندانه ابزارها با (. هوشمندسازی عالوه بر این1331کنند بسیار گسترده است )عبدلی، هماهنگ می

العمل نشان باشد طوری که خطا یا نادرست عمل کردن یا عکسانسان است بیان کننده یک تبادل آگاهانه نیز می
ها و ای هوشمند شکل بگیرد محیطی که از دانشهدف آن است که سیستم و مجموعهدادن به حداقل برسد لذا 

گیرد تا مدیریتی را ایجاد کند که در آن اعضا و اجزا در یک تبادل سیستمی قرار های مختلف بهره میتکنولوژی
اند مانند شکل گرفتهگیرند مواردی از کاربرد اینترنت اشیاء در راستای استفاده از دانش کامپیوتر و الکترونیک 

دهند و این فرآیند با توجه به اهمیت ابزارهای هوشمند متنوع که نیاز و دستورات انسانی را درک کرده و انجام می
باشد و نقش موثری چنین جهانی بودن فرآیند قابل پیشرفت و توسعه میدانش انفورماتیکی و مزایایی که دارد و هم

دهد که باید دانش الزم برای همسویی با شت ساختارهایی متحول شده را ارایه میدر آینده زندگی بشری خواهد دا
ای داشته باشد در واقع اینترنت اشیاء یا استفاده از ابزارهای هوشمند بخشی از آینده این فرآیند هر فرد و جامعه

معه از ابعاد مختلف باشد و در صورت عدم همسویی و نداشتن دانش الزم سبب لطمه خوردن به جاتکنولوژی می
باشد از این جهت پیشرفت ها منوط به پیشرفت هوشمندسازی میشود. اقتصاد، آموزش، امنیت و رشد آنمی

افزار، مهندسی الکترونیک و.... هوشمندسازی ابزارها در راستای اینترنت، فناوری اطالعات و ارتباطات، مهندسی نرم
گیری زندگی ما را در (. اینترنت اشیاء، به طور چشم1331ابری، شود )صپیشرفت همه ابعاد جامعه محسوب می

ی تولید شده یا ها را ممکن خواهد ساخت. حجم عظیم دادهای نزدیک تغییر خواهد داد و بسیاری از ناممکنآینده
ای هگرفته شده توسط تجهیزات اینترنت اشیاء، حاوی اطالعات ارزشمند و قابل استفاده است. با رواج دستگاه

، و خدمات داده بر Wi-Fi، (RFIDسیم مانند: بلوتوث، شناسایی با فرکانس رادیویی )توسعه یافته فناوری بی
سیم، اینترنت اشیاء های حسگر بیچنین سنسور و محرک و نودهای تعبیه شده در وسایل، شبکهروی تلفن و هم

نت ایستای کنونی، به اینترنت کامالً یکپارچه در مراحل ابتدایی خود را پشت سر گذاشته و در آستانه تبدیل اینتر
کاوی نیز بدون شک نقش زیادی در زمینه هوشمندسازی کاوی و متنآینده است. کشف دانش از طریق داده
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-های دادهچنین از روشها و در نتیجه ارائه خدمات و محیط مناسب برای ارائه خدمات خواهد داشت. همسیستم

شود )برنا و سیم و تعیین سرخوشه استفاده بسیاری میهای حسگر بیجهیزات در شبکهبندی تکاوی برای خوشه
 (.1331همکاران، 

   گیرینتیجه -3

مطالعه حاضر با هدف مروری بر تاثیرات اینترنت اشیاء در زندگی مردم و آینده پیش روی آن انجام شد. اینترنت 
و کنترل از راه دور اشیاء، موجودات و تجهیزات است که  اشیاء مفهوم جدیدی در عرصه انتقال اطالعات، نظارت

های مختلف سازگار سازد. اینترنت اشیاء فناوری هوشمندی است که توانسته به راحتی خود را با صنایع و زیرساخت
های مختلف دارد. اینترنت اشیاء با سرعت بسیار باال در حال توسعه و توانایی اتصال هر شئ را در مکان و زمان
میلیارد  122حدود  2222ها تا سال بینیای که طبق پیشباشد، به گونهایجاد تغییرات در تمام ابعاد زندگی بشر می

شیء به آن متصل خواهد بود. امروزه بیشتر از دو میلیارد فرد در سرتاسر جهان از اینترنت برای مرور وب، ارسال و 
های اجتماعی و ها، بازی، استفاده از شبکهای و سرویسسانهدریافت نامه الکترونیک، دسترسی به محتوای چند ر

بینی است که در دهه بعدی، اینترنت بصورت یک محصول کنند. قابل پیشانجام کارهای بسیار دیگر استفاده می
ها همیشه در دسترس و اختیار خواهند های کالسیک و اشیاء شبکه شده باشد. محتوا و سرویسیکپارچه از شبکه

شود و جای خود را به اشیاء در این دیدگاه، مفهوم معمولی اینترنت به عنوان یک شبکه زیرساخت، کمرنگ می بود.
-انداز اینترنت اشیاء فرصتدهند. چشمهای پردازشی فراگیر را میدهد که تشکیل محیطهوشمند متصل شده می

کند . اینترنت اشیاء در واقع دنیایی را توصیف میکندها ایجاد میها و شرکتهای فراوانی را برای کاربران، سازنده
که در آن اشیاء قادر خواهند با اتصال به اینترنت با دیگر اشیاء ارتباط برقرار کرده و تعامل کنند. دنیایی که در آن 

ء، پذیری دارند. اینترنت اشیادهی و در نتیجه قابلیت کنترلهای نامتجانس قابلیت آدرستمامی اشیاء و دستگاه
ها دارای کاربرد ها و حوزهشود و در بسیاری از زمینهسیم محسوب میهای بینوآوری آینده در زمینه تکنولوژی

ها نفوذ کرده است و جمله زندگی تحصیلی و آموزشی آنهای زندگی بشر منهای جدید در تمام جنبهاست. فناوری
-تواند در عناصر برنامهاشیاء اشاره کرد. اینترنت اشیاء می توان به اینترنت و اینترانتهای جدیدتر آن میاز جنبه

های فردی ایفای نقش کند چرا ریزی درسی از جمله ارزشیابی و کنترل فضا و مکان و هم چنین توجه به تفاوت
های جداگانه برای های فردی افراد را در قالب گزارشتواند تفاوتهای هوشمندی است که میکه مجهز به سیستم

های مجازی ارسال کند. ظهور اینترنت اشیاء موجب آموز در محیطهای نظارت بر عملکرد دانشلم و یا سیستممع
ها روی زندگی بشر تر و تاثیر آنایجاد تغییرات اساسی در زندگی بشر شده است. که در آینده این تغییرات بیش

تجزیه و تحلیل ترافیک، انکار سرویس، استراق بیش از هر زمانی خواهد شد. حمالت بسیاری مانند: اصالح پیام، 
ناپذیری ایجاد کنند. اینترنت توانند خسارات جبرانسمع و غیره ممکن است در بستر اینترنت اشیاء رخ دهد که می

مان که به شبکه اینترنت اشیاء به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از وسایل شامل اشیاء و و سایل محیط پیرامون
ای نزدیک گیری زندگی ما را در آیندهسازند.در کل اینترنت اشیاء، به طور چشمها را هوشمند میو آن متصل شده

 ها را ممکن خواهد ساخت.تغییر خواهد داد و بسیاری از ناممکن
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 (. نقش اینترنت اشیاء در هوشمندسازی، اولین کنفرانس 1333زاده، حامد. )فر، نفیسه و امینهمتی

 مهندسی برق و کامپیوتر.مکانیک، 

 های ها و جنبه(. بررسی مولفه1333محمدایمان و قرمزیان، علی. )نژاد، خرمی، فاطمه و جم

های کاربردی در مختلف حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیاء، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش

 مپیوتر و مهندسی پزشکی، شیروان.علوم برق و کا

 بندی حمالت (. بررسی و طبقه1333فر، لیال. )نژاد، محمدایمان و مرتضویشاطری، زهرا و جم

های معماری اینترنت اشیاء و تاثیر احراز هویت بر روی آن، چهارمین سایبری بر روی الیه

 مپیوتر و مهندسی پزشکی، شیروان.های کاربردی در علوم برق و کاکنفرانس ملی پژوهش

 ها در دادههای آگاه از انرژی برای تجمیع (. بررسی روش1333فرخادی، رویا و ایازلو، پروانه. )زارع

 های مهندسی برق ایران، تهران.هاینترنت اشیاء، هفتمین کنگره ملی تازه یافت

 (. کارکرد نظارتی و مدیریتی محاسبات ابری بر اساس 1333رضا. )روحانی، زهرا و احمدی، غالم

 چین ایران، تهران.پیوتر و بالکاینترنت اشیاء، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کام

  (. بررسی امنیت، کاربردها، چالش1333رضانژاد، مهدی. )و دیوساالر، مریم و علییونسی، مسعود-

های نوین المللی یافتهها و شکاف اطالعات و ارتباطات در اینترنت اشیاء، هفتمین کنفرانس بین

 وریت علم در خدمت توسعه، تهران.علوم و تکنولوژی با مح

 سی اینترنت اشیاء و کاربرد و اهمیت آن در (. برر1333محمدی، آیدا. )صانعی، ساره و حاج

المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، ها و شهرهای هوشمند، پنجمین کنفرانس بینساختمان

 هران.ت
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 های (. مروری بر اینترنت اشیاء و کاربرد آن در اتاق1333نژاد، اکبر. )احمدزاده، زهرا و فرهودی

زمینه علوم، مهندسی و های نوآورانه در لمللی فناوریانگهداری کودک، دومین کنفرانس بین

 تکنولوژی.

 ( .اینترنت اشیاء و تکنولوژی آن، پنجمین همایش م1331شجری، مبینا .) لی علوم و مهندسی

 دفاعی، تهران.

 پذیری خطا در های تحمل(. مروری بر روش1333جودکی، امیر. )جودکی، علی و زیدیزیدی

 قات نوین در مهندسی برق، دزفول.مایش ملی تحقیاینترنت اشیاء، اولین ه

 ( .چالش1333رسولیان، امیرمحسن .)ها، دومین کنفرانس علمی حلهای امنیتی اینترنت اشیاء و راه

 کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو.پژوهشی مکانیک، برق، 

 یاء در فناوری (. مروری بر کاربردهای اینترنت اش1333نژاد، مهدیه و رضانسب، فاطمه. )محمدی

 های کاربردی در علوم و مهندسی.المللی پژوهشاطالعات و ارتباطات، پنجمین کنفرانس بین

 ( .کارکرد اینترنت اشیاء در مدیریت ورزش، سومین همایش ملی دانش 1331حسینی، سیدماهیار .)

 برق، کامپیوتر و مکانیک ایران. و فناوری مهندسی

 های ی تکنولوژی(. تحلیل و مقایسه1331رضازاده، جواد. ) رضا و رفیقی، مسعود وفرخی، علی

های المللی افقموجود در اینترنت اشیاء در حوزه سالمت و ورزش بدنسازی، دومین همایش بین

 وم پایه و فنی و مهندسی، تهران.نوین در عل

 ،اء، اولین (. هوشمندسازی سالمت افراد در اینترنت اشی1331قاسم. ) ترکاشوند، احمد و پویامهر

 علوم، مهندسی و فناوری، تهران. المللی تحقیقات پیشرفته درکنفرانس بین

 (. بررسی روند بهبود خدمات در اینترنت اشیاء اجتماعی، 1331اللهی، اکبر. )فتحی، محمد و نبی

 ها، تهران.العات و پردازش دادهسومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اط

 های اینترنت اشیاء، ششمین کنفرانس (. بررسی پلتفرم1333له و نصیران، مهدی. )اجوادی، رحمت

 رق، مکانیک و مکاترونیک، تهران.های کاربردی در مهندسی بملی پژوهش

 نشانی، سومین کنفرانس ملی (. اینترنت اشیاء و کاربرد آن در آتش1331فر، محسن. )حامی

 تر، اصفهان.مهندسی برق و کامپیوهای نوین در فناوری

 ( .نقش اینترنت اشیاء در توسعه شهرهای هوشمند، کاربردهای 1333موسوی داویجانی، مریم .)

امپیوتر، های کاربردی در کالمللی پژوهشها، پنجمین کنفرانس بینها و چالشنوآورانه، فرصت

 برق و فناوری اطالعات.

 ( .اینترنت اشیاء 1334فرازمند، عاطفه و احمدی، سروش .)IOT  و کاربردهای آن، اولین همایش

 ت و ارتباطات اسالمی ایران، قم.ملی کامپیوتر، فناوری اطالعا

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 7271-2570                                                      76تا  02، صفحه: از0011 تابستان ، 2ه ، شمار2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science- journals.ir    

       

 63   مروری بر تاثیرات اینترنت اشیاء در زندگی مردم و آینده پیش روی آن              کرامتی مقدم و همکاران

 

 (. اینترنت اشیاء چیست؟ معرفی و 1334اصل، حمید و جهانگیری، حامد و محمدی، مهسا. )زرگری

 برق و الکترونیک ایران، گناباد.بندی مطالعات انجام شده، هفتمین کنفرانس ملی مهندسی جمع

 ( .(. امنیت در اینترنت اشیاء )1333ضمیریان، علیرضاIoTمروری بر وضعیت، چالش :) ها و مسائل

 علوم، مهندسی و فناوری، تهران. المللی تحقیقات پیشرفته درآینده، سومین کنفرانس بین

 ( .طراحی الگوی بومی پیاده1333میرمحمدی، سیدمحمد و بهادر، اکبر .)اشیاء در  سازی اینترنت

 های آزادراهی.شرکت

 های بهداشتی و سالمت، هفتمین (. اینترنت اشیاء و کاربرد آن در مراقبت1333فر، محسن. )حامی

 رق، کامپیوتر و مکانیک، شیروان.کنفرانس ملی مهندسی ب

 ( .مروری بر کاربردهای اینترنت اشیاء و چالش1333رحمانی، کمال و بابایی، شهرام .) های

 رق، کامپیوتر و مکانیک، شیروان.این تکنولوژی، هفتمین کنفرانس ملی مهندسی بپیشروی 

 (. تامین امنیت در 1333رضا و رضایی، رضا و درویشی پادوک، محمد. )بزرگ، غالمدهمحمدی

(، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی IDSهای تشخی  نفوذ )( به کمک سیستمIoTاینترنت اشیاء )

 یران، تهران.پیوتر و بالک چین اکام

 ( .مکانیسم1331نصیری، سمیه.، و صدوقی، فرحناز.، و تدین، محمدحسام.، و دهناد، افسانه .) های

امنیت و حریم خصوصی اینترنت اشیاء در صنعت مراقبت سالمت و غیر سالمت. مدیریت سالمت، 

 .122-11(، 11)پیاپی  4)22

 های حریم حل(. مطالعه راه1333، مریم. )سختسیاکبر و صفاییبوستانی، اسحاق و نیکوکار، علی

المللی مهندسی خصوصی در اینترنت اشیاء بر اساس فناوری زنجیره بالک، دومین همایش بین

 مپیوتر و مخابرات ایران، تهران.فناوری اطالعات، کا

 رق، کامپیوتر (. امنیت در اینترنت اشیاء، هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ب1333فر، محسن. )حامی

 و مکانیک، شیروان.

 (. احراز هویت در اینترنت 1331شربیان، محمد و میرفتاحی، مهدی. )اصفهانی، فاطمه و تحقیقی

برق، کامپیوتر  اشیاء با استفاده از امضای دیجیتال، سومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی

 و مکانیک ایران.

 .(. ارائه طرح احراز اصالت سبک با 1331) جانبابائی، شادی.، و قرائی، حسین.، و محمدزاده، ناصر

 .122-111(، 31)پیاپی  4)12ها، قابلیت گمنامی و اعتماد در اینترنت اشیاء. پردازش عالیم و داده

 ( .ارزیابی موانع بکارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانه1331زرگر، سیدمحمد .) های ایران بر اساس

-1311(، 3)34عات )علوم و فناوری اطالعات(، یک رویکرد ترکیبی. پردازش و مدیریت اطال

1331. 
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 ( .(. اینترنت اشیاء )1333اصفهانی، سعیدIoTکاربردها، فناوری :)ها، چهارمین کنگره ها و چالش

 برق، کامپیوتر و مکانیک، تهران.المللی مهندسی بین

 و شعبانی، احمد.  سرایی، مظفر.،السادات.، و عاصمی، عاصفه.، و چشمهنجفی، نیرهزادهسلیمان

-سنجی تولیدات علمی حوزه اینترنت اشیاء در پایگاه مدالین: تحلیل هم(. مطالعه کتاب1331)

 .222-221(، 2)11رخدادی واژگان. پایش، 

 (. کاربرد اینترنت اشیاء در شهر هوشمند، پنجمین 1333آبادی، الهه. )تقینوراللهی، فاطمه و کفشی

 برق، کامپیوتر و مکانیک، تهران.ین در مهندسی های نوالمللی افقهمایش بین

 سازی فضای شهری (. مناسب1331پوری، مریم و استادی، محمد و بلوکی اسپیلی، امیدرضا. )فرج

ن کنفرانس تهران هوشمند، برای عبور و مرور نابینایان از تقاطع با استفاده از اینترنت اشیاء، اولی

 تهران.

 ها (. اینترنت اشیاء در حوزه سالمت )مفاهیم، چالش1333محمد. ) مرجان و آزاد،میراحمدی، سیده

 پیوتر و بالک چین ایران، تهران.ها(، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامو الگوریتم

 ( .رتبه1331اطمینان، مولود و صادقی، محمدتقی و احسن، رضا .) بندی عوامل موثر بر استفاده از

 رت الکترونیک.بازاریابی و تجااینترنت اشیاء در 

 ای در (. برقراری امنیت داده1333پور، محمد و الکدشتی، ابوالفضل و توسلی، سجاد. )نصراله

-اینترنت اشیاء با استفاده از سیستم تشخی  نفوذ مبتنی بر شبکه عصبی، پنجمین همایش بین

 برق، کامپیوتر و مکانیک، تهران.های نوین در مهندسی المللی افق

  های برقراری امنیت در (. مطالعه و بررسی چالش1333وش، مسعود. )و صدقیداداشی، شکیبا

امپیوتر و احراز هویت اینترنت اشیاء، چهارمین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق ک

 مکانیک ایران، تهران.

 ش (. اینترنت اشیاء و تاثیر آن بر تجارت الکترونیک، پنجمین همای1333دوست، ابوالفضل. )حرمتی

 اجتماعی، همدان.اقتصاد و علوم المللی مدیریت، حسابداری،بین

 ( .بررسی نقش اینترنت اشیاء در توسعه شبکه1332بزی، افشین .) های ارتباطی، سومین کنگره

 کامپیوتر، برق و مخابرات، مشهد.المللی بین

 (. روشی 1331نیر، محمود. )عسگری، مریم.، و فتحی، محمود.، و شاهوردی، محمد.، و سهیلی

کارامد جهت کاهش مصرف انرژی در مسیریابی اینترنت اشیاء. مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر 

 . 234-221(، 3)11ب مهندسی کامپیوتر،  -ایران 

 ( .بررسی تاثیر استفاده از یک سامانه مدیریت هوشمند 1333حیدری، صفورا و احمدی، محمود .)

المللی مهندسی فناوری اینترنت اشیاء، دومین همایش بین آبیاری مزارع کشاورزی با استفاده از

 ر و مخابرات ایران، تهران.اطالعات، کامپیوت
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 (. بررسی تاثیرات اینترنت اشیاء بر روی 1333گوارشکی، محمد حسین. )چوپانی، سجاد و کریمی

و  مهندسی صنایع، اقتصادعملکرد زنجیره تامین و نحوه ردیابی محصوالت، اولین کنفرانس 

 مدیریت.

 های آنالیز و (. کاربرد تکنیک1333فر، لیال. )فردحقیقی، هومن و مرتضوینیا، پریسا و فطانتعدالت

 مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر.تحلیل در اینترنت اشیاء، اولین کنفرانس 

 سترسی های احراز هویت برای د(. بررسی و ارزیابی روش1333چاله، عبداله. )نیکویی، محیا و چاله

های مهندسی برق هبه وسایل خانگی هوشمند در بستر اینترنت اشیاء، هفتمین کنگره ملی تازه یافت

 ایران، تهران.

 ( .ارائه چارچوبی پیشنهادی به کمک اینترنت اشیاء و 1333سرآبادانی، علی و سرآبادانی، امیر .)

پیوتر و ملی مهندسی کام محاسبات ابری در تجارت الکترونیک برای معلولین، پنجمین کنفرانس

 بالک چین ایران، تهران.

 های ابری (. بررسی کاربرد اینترنت اشیاء و سیستم1331مقدم، فرهنگ و نعمانیان، علی. )پدیداران

در پایش و کمک به معلولین و سالمندان، دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، 

 امپیوتر و مکانیک ایران، تهران.ک

  ،(. راهبردهای اینترنت اشیاء در مراقبت از سالمت، پنجمین 1333ناهید و برکتین، بهرنگ. )معینی

 پیوتر و بالک چین ایران، تهران.کنفرانس ملی مهندسی کام

 (. مروری بر اینترنت اشیاء در حوزه 1333زاده، ثریا و باقری، کبری و میرزایی، فاطمه. )عرب

نوین در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک  هایالمللی پژوهشسالمت، کنفرانس بین

 ن و جهان اسالم، کرج.در ایرا

 ( .نقش اینترنت اشیاء در کاهش شیوع بیماری همه1333حسینی، امید و محیط، مریم .) گیر

 نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی.المللی ، هفتمین کنفرانس بین13 -کووید

 بندی خدمات اینترنت (. شناسایی و رتبه1331السادات. )غرونقی، محمدحسین.، و حسینی، فرو

 .111-121(، 13)21اشیاء در حوزه سالمت. مدیریت سالمت، 

 ( .شناسایی کاربردهای اینترنت 1331انصاری، منوچهر.، و محمدیان، ایوب.، و نویسنده، احسان .)

 .111-123(، 4)3طالعات، اشیاء در خانه هوشمند با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت فناوری ا

 (. اولویت1332جوکار، محمدرضا. )اله.، و محقر، علی.، و صفری، حسین.، و اکبریقاسمی، روح-

بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در بخش بهداشت و درمان ایران: محرکی برای توسعه 

 . 111-122(، 1)1پایدار. مدیریت فناوری اطالعات، 

  (. اینترنت اشیاء و کاربردهای آن، 1333سنگی، فاطمه. )افشاری، فاطمه و سلطانیاحمدی، آزاده و

 کنفرانس ملی برق مجلسی، اصفهان.نهمین 
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 های سازی مدیریت انواع دستگاه(. ارائه روشی جهت یکپارچه1333خجسته، علی. )شهبازی

کامپیوتر و مکانیک،  برق،های نوین در مهندسی المللی افقاینترنت اشیاء، پنجمین همایش بین

 تهران.

 های مسیریابی در اینترنت اشیاء مبتنی بر (. مرور روش1333فر، رضا و چکین، محسن. )محبی

 قات نوین در مهندسی برق، دزفول.های هوش جمعی، اولین همایش ملی تحقیالگوریتم

 (. رایانش 1333اندیش، مرضیه و عاقلی، مهال. )معصومی، زهره و شیخ شعاعی، مهکامه و نیک

 کنفرانس ملی برق مجلسی، اصفهان.ای و ابر لبه برای کاربردهای آینده اینترنت اشیاء، نهمین لبه

 (. مدیریت داده در اینترنت اشیاء، دومین همایش 1333مقدم، فرهنگ و حیدری، محسن. )پدیداران

 مپیوتر و مخابرات ایران، تهران.المللی مهندسی فناوری اطالعات، کابین

 (. بکارگیری اینترنت اشیاء در ارائه یک مدل از سامانه 1333ری، صفورا و احمدی، محمود. )حید

هوشمند آبیاری مزارع با رویکرد مدیریت بهینه مصرف کاهش آب در ایران، دومین همایش 

 مپیوتر و مخابرات ایران، تهران.المللی مهندسی فناوری اطالعات، کابین

 های حفظ امنیت و حریم خصوصی (. بررسی چالش1333دانیال. )زاده، تارا و اسدی صمدی، سیف

 پیوتر و بالک چین ایران، تهران.در اینترنت اشیاء، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کام

 ( .بررسی اینترنت اشیاء در حوزه کنترل 1333خدابنده، پوریا و واثقی، حامد و نصیری، راضیه .)

 مپیوتر و فناوری اطالعات، بابل.ی کاسالمت، دهمین کنفرانس ملی علوم و مهندس

 ( .بررسی و تاثیر اینترنت اشیاء بر روی داده1333شیرزاده، هاجر و ربیعی، مریم .) ،های بزرگ

 مپیوتر و مخابرات ایران، تهران.المللی مهندسی فناوری اطالعات، کاسومین همایش بین

 شامحمدی( .(. اینترنت اشیاء: )1333حیدری، عرفانIOTمرور ) ی بر ابعاد اینترنت اشیاء و ارتباط

 نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی.المللی آن با رضایت مشتری، هشتمین کنفرانس بین

 المللی مدیریت امور (. پذیرش فناوری اینترنت اشیاء، دومین کنفرانس بین1333آرا، ملیکا. )ملک

 جارت، بانک، اقتصاد و حسابداری.مالی، ت

 (. نقش اینترنت اشیاء در محیط آموزشی، پنجمین همایش بین1331یا. )محمودآباد، روعزیزی-

 با رویکرد توسعه پایدار، شیراز.المللی علوم و تکنولوژی 

 (. مزایای استفاده از اینترنت اشیاء در برنامه درسی 1331سورکی، عبداله. )جهانی، جعفر و همتیان

-های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانالمللی پژوهشهای مجازی، چهارمین کنفرانس بیندوره

 مطالعات اجتماعی ایران، تهران. شناسی و

 (. تحلیلی بر رویکرد پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در نظام آموزشی 1331علی. )احسانیان، قاسم

 ن در آموزش و پژوهش، محمودآباد.مدارس، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوی
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 های نوین آموزش و یادگیری با محوریت (. فناوری1331، فریده. )تبار، حسین و زارعیفهیمی

و  اینترنت اشیاء و بررسی آموزش مجازی در صنعت نفت ایران، هفتمین کنفرانس ملی آموزش

 توسعه سرمایه انسانی، تهران.

 (. به سوی توانمندسازی کالس 1331اکبر. )مختاری، زینب و محمدی، مهدی و صفوی، سیدعلی

یری و یاددهی اهی هوشمند بر پایه اینترنت اشیاء، سیزدهمین کنفرانس ساالنه یادگدرس دانشگ

 الکترونیک، تهران.

 (. توسعه محیط یادگیری با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء برای 1331آباد، اعظم. )میرکآقایی

 هران.یری و یاددهی الکترونیک، تیادگیری الکترونیکی، سیزدهمین کنفرانس ساالنه یادگ

 (. بررسی به 1331موسوی، فایقه. )السادات و فقیهمقدم، سپیده و صالحی سراجه، فاطمهلهجهخوش

 المللی مهندسی برق، تهران.بین های آموزشی، سومین کنفرانسکارگیری اینترنت اشیاء در محیط

 ( .بررسی تاثیر استفاده از اینترنت اشیاء بر کیفیت آموزش1334اسماعیلی، سبحان .)  ،و یادگیری

آوری اطالعات، یوتر و فنهای کاربردی در مهندسی کامپالمللی پژوهشسومین کنفرانس بین

 تهران.

 (. تاثیر استفاده از اینترنت اشیاء بر 1331ادیب، سمیه و محمدی، شاهین و حیدری، سهند. )فرهنگ

فناوری اطالعات، پیوتر و کیفیت آموزش و یادگیری، هشتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کام

 بابل.

 ( .استفاده از اینترنت اشیاء در تولید راهکارهای مدیریتی، 1331فضائلی، امید و فراهانی، محمد .)

 علوم مدیریت و حسابداری، تهران.المللی پنجمین کنفرانس بین

 ( .اینترنت اشیاء مفاهیم و چالش1331جوادی، جواد و اسدی، بهاره و کرباسی، مصطفی .) ،ها

عات ایران در تین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطالنخس

 جهان اسالم، مشهد.

 ( .بررسی نقش و کاربردهای گسترده اینترنت اشیاء در دنیای امروز، کنفرانس 1331عبدلی، سعید .)

 علوم نوین، قرچک.های اخیر در مهندسی و ملی پیشرفت

 ( .ت1331صابری، علی .)عامل هوشمند در اینترنت اشیاء، سومین کنفرانس ملی فناوری در 

 مهندسی برق و کامپیوتر، سمنان.

 ( .کشف دانش و1331برنا، کیوان و فتحی، فرهاد و مومنی، عصمت .) .کاربرد آن در اینترنت اشیاء 
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