چکیده :
امروزه یکی از مباحث مطرح در دنیای اینترنت اشیا بوده که مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است .به طور خالصه
اینترنت اشیا فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی ( انسان ،حیوان و اشیا ) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های
ارتباطی ،اعم از اینترنت فراهم می گردد.
فرایند ارسال داده ها در فناوری اینترنت اشیاء بدین ترتیب است که یه سوژه مورد نظر یک شناسه یکتا و یک پروتکل اینترنتی
(  ) IPتعلق می گردد که داده های الزم را برای پایگاه داده ی مربوطه ارسال می کند .داده هایی که توسط ابزار های مختلف از
قبیل گوشی های تلفن همراه و انواع رایانه ها و تبلت ها قابل مشاهده خواهند بود.
فعالیت ها در این حوزه نیز به همین ترتیب است که سنسور ها و اجزای مختلفی را به صورت جدا و از طریق اینترنت توسط کاربران
از راه دور کنترل می کنیم .و جزییات بیشتری که در ادامه با آن ها آشنا می شوید.
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اینترنت اشیاء چیست؟
واژه اینترنت اشیاء که به اختصار به آن  IOTمی گویند  ،اولین بار توسط کوپن اشتون در سال  1999ارائه شد.
اینترنت اشیاء شبکه بزرگ متصل به " اشیاء " است ( که سامل انسان نیز می شود ) ارتباطات در این شبکه بین " انسان  -انسان"
 " ،انسان – اشیاء " و " اشیاء  -اشیاء " می باشد .برای درک بهتر مثالی میزنیم:
شما با برنامه ای که بر روی گوشی نصب کرده اید به اتومبیل خود فرمان میدهید روشن شود و از پارک در بیاید.
یا اینکه به چراغ اتومبیل فرمان میدهید خاموش شود .این دو مثال ارتباط " انسان  -اشیاء " را بازگو می کند.
حال ارتباط " اشیاء – اشیاء "  :به محض بیدار شدن از خواب و خاموش کردن زنگ ساعت  ،ساعت به قهوه ساز پیام میفرستد که
قهوه را آماده کند .گوشی همراهتان با نزدیک شدن به قفل درب  ،به آن فرمان میدهد باز شود.
با گسترش زیرساخت ارتباطی اینترنت و همچنین دسترسی به شبکه های بیسیم ،اتصال وسایل هوشمند به اینترنت با سهولت
صورت میگیرد .بر پایه این بستر ارتباطی می توان سایر ابزارها مانند حسگر ها و کنشگر ها را با استفاده از یک میکرو کنترلرو سایر
تجهیزات مورد نیاز  ،به شبببکه متصببل نمود .با اتصببال مجموعه ای از این ابزار ها به اینترنت و اسببتفاده از یک شببناسببه یکتا برای
هرکدام ،مجموعه ای از ا شیاء و اطالعات مربوط به آنها در د سترس قرار می گیرد .در واقع رویکرد ا صلی در اینترنت ا شیاء ح ضور
اشیاء در محیط اینترنت است.
اینترنت اشیاء به ابزار های دارای پردازشگر اطالق می شود که با یکدیگر ارتباط داشته و به صورت یکتا قابل شناسایی هستند .
ارتباط بین این وسایل از طریق زیر ساخت اینترنت و در واقع مجموعه پروتکل  TCP\IPبرقرار می شود.

تطابق این فناوری با فناوری با زندگی روزانه از منظر کاربرد های مختلف قابل بررسی است .طراحی و توسعه این کاربرد ها به انواع
و اقسام فناوری های موجود بستگی دارد .اینترنت اشیاء در ابتدا ورود به شکل فرکانس های رادیویی اطالعات یا همان ، RFID
نظارت و کنترل بر کاال و پرداخت خودکار در بازارهای تجاری ظهور کرد .پیشرفت های سخت افزاری از جمله شیوع دستگاه های
بی سیم  ،حسگر های هوشمند و میکروکنترلر ها  IoT ،را یک گام دیگر به جلو بردند .این ترقی در عرصه سخت افزار الهام بخش
طرح های مختلف برای پاالیش های نرم افزاری شد و به بهبود ارتباطات ماشین به ماشین و ایجاد برنامه های  IoTانجامید.

