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اینترنت اشیا چیست؟
نویسنده: iotforall.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

اینترنت اشیا یا IOT به معنای گسترش قدرت اینترنت فراتر از کامپیوترها و تلفن های 

هوشمند است و طیف بزرگی از اشیا، فرآیندها و محیط ها را در برمی گیرد. اینترنت 

اشیا در چند سال اخیر رشد زیادی کرده و پیش بینی ها نشان می دهد که حتی در 

سال های آینده سریع تر رشد خواهد کرد. اینترنت اشیا مرکز پیشرفت های فناوری 

هر صنعتی است. شاید این تعریف اغراق آمیز به نظر برسد، اما بعید است هر روز با 

نوعی اینترنت اشیا مواجه نشویم.

وقتـی اینترنـت اشـیا را در گـوگل جسـتجو می کنیـد، خیلـی از توضیحـات زیـاد از 

حـد فنـی هسـتند. مثال شـاید ایـن تعریـف را بخوانیـد: »اینترنت اشـیا سیسـتمی 

متشـکل از دسـتگاه های محاسـباتی مرتبـط، ماشـین های مکانیکـی و دیجیتـال، 

اشـیا، حیوانـات یـا افـراد اسـت کـه ویژگی هـای منحصربه فـرد و توانایـی انتقـال 
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داده هـا از طریـق شـبکه را دارنـد و هیـچ نیـازی بـه تعامـل انسـان بـا انسـان یا 

انسـان بـا کامپیوتـر ندارند.«

این توضیح بسیار فنی و غیرضروری است و شما را گیج می کند. خیلی ها نیاز و 

عالقه ای به شناخت فضای گسترده اینترنت اشیا ندارند. پس در این مقاله این 

بحث را به زبان ساده توضیح می دهیم. شاید این مقاله را روی دسکتاپ یا تبلت 

بخوانید، اما از هر دستگاهی که استفاده می کنید، حتما به اینترنت متصل است.

اتصال دستگاه ها به اینترنت مزایای شگفت انگیز فراوانی دارد. همه ما این مزایا 

اما مزیت های  دیده ایم،  تبلت های خود  و  در گوشی های هوشمند، لپ تاپ ها  را 

اینترنت فقط به این دستگاه ها محدود نمی شود. اینترنت اشیا به معنای اتصال 

همه چیزهای موجود در جهان به اینترنت است. من فکر می کنم سردرگمی مردم 

به خاطر محدود بودن این مفهوم نیست، بلکه به خاطر گستردگی بیش ازحد آن 

اینترنت  است و این که درست تعریف نشده است. وقتی مثال های زیادی برای 

شدن  روشن  برای  کرد.  تعریف  دقیق  را  مفهوم  این  نمی توان  دارد،  وجود  اشیا 

موضوع، اول بیایید مزایای اتصال هر چیزی به اینترنت را مشخص کنیم.

چرا اینترنت اشیا مهم است؟
وقتی چیزی به اینترنت متصل است، به این معنی است که می تواند اطالعات را 

ارسال یا دریافت کند یا هر دو کار را انجام دهد. این توانایی آن دستگاه را هوشمند 

واضح،  بسیار  مثال  یک  است.  بهتر  باشد،  هوشمندتر  دستگاه  چه  هر  و  می کند 

گوشی  هوشمند است، زیرا با آن می توانید به هر آهنگی در جهان گوش دهید، اما 

دلیلش این نیست که همه آن آهنگ ها روی تلفن شما ذخیره شده است، بلکه 

به این دلیل است که همه آهنگ های جهان جای دیگری ذخیره شده است که به 

آن Cloud یا ابر می گویند و تلفن شما می تواند آهنگی را درخواست کرده و آن را 

پخش کند. دستگاه ها برای هوشمند بودن به فضای ذخیره خیلی بزرگ یا داشتن 
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َاَبررایانه درون خودشان نیازی ندارند و فقط کافی است به یک منبع ذخیره عظیم 

یا یک ابررایانه وصل شوند. متصل بودن به این منبع عظیم واقعا عالی است.

همه اجزای اینترنت اشیا را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. حسگرهایی که اطالعات را جمع آوری و سپس ارسال می کنند.

2. رایانه هایی که اطالعات را دریافت می کنند و سپس بر اساس آن عمل می کنند.

3. دستگاهی که هر دو کار را با هم انجام می دهد.

1. جمع آوری و ارسال اطالعات با حسگرها
حسگرها می توانند دما، حرکت، رطوبت، کیفیت هوا، نور و تقریبا هر چیز دیگری 

را اندازه گیری کنند. حسگرها با اتصال به اینترنت به ما کمک می کنند اطالعاتی 

را از محیط جمع آوری کنیم که به تصمیم گیری بهتر کمک می کنند. در یک مزرعه، 

دریافت اطالعات خودکار درباره رطوبت خاک به کشاورز نشان می دهد که دقیقا 

چه زمانی محصوالت باید آبیاری شوند. کشاورز هم به جای آبیاری زیاد یا کم که 

باعث خرابی محصول می شود، مقدار مناسبی به آن ها آب می دهد. همان طور که 

حواسمان امکان جمع آوری اطالعات را به ما می دهد، حسگرها هم به ماشین ها 

کمک می کنند تا محیط خود را درک کنند.

2. دریافت اطالعات و اقدام بر اساس آن ها
همه ما با ماشین هایی آشنا هستیم که بر اساس اطالعات ورودی عمل می کنند. 

پرینتر مطلبی را دریافت می کند و سپس آن را چاپ می کند. در پارکینگ یک سیگنال 

بی سیم دریافت می کند و باز می شود و هدایت یک ماشین از راه دور برای ما کاری 

عادی و معمول است. پس قدرت واقعی اینترنت اشیا زمانی مشخص می شود که 

اشیا بتوانند هم اطالعات را جمع آوری کنند و هم بر اساس آن عمل کنند.
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3. انجام هر دو کار با هم
را  به رطوبت خاک  اطالعات مربوط  برگردیم. حسگرها  مثال کشاورزی  به  بیایید 

جمع می کنند. حاال کشاورز می تواند سیستم آبیاری را فعال کند یا در صورت لزوم 

آن را خاموش کند، اما با سیستم های مجهز به اینترنت اشیا، این فرآیند دیگر به 

کشاورز نیازی ندارد. در عوض، سیستم آبیاری می تواند به طور خودکار و بر اساس 

میزان رطوبت تشخیص داده شده عمل کند. می توانید آن را یک قدم جلوتر هم 

ببرید. اگر سیستم آبیاری اطالعات آب و هوا را از طریق اتصال به اینترنت دریافت 

کند، می فهمد کی باران می بارد و حتی هنگام باران محصوالت را آبیاری نمی کند.

ماجرا به همین جا ختم نمی شود! تمام این اطالعات در مورد رطوبت خاک، میزان 

آبیاری محصوالت توسط سیستم آبیاری و میزان رشد محصوالت، جمع شده و به 

ابررایانه های موجود در Cloud ارسال می شود که الگوریتم هایی برای تحلیل همه 

این اطالعات دارند. این الگوریتم ها در نهایت مدل هایی ارائه می دهند که با کمک 

آن ها می توان شرایط آینده را پیش بینی و از ضرر و زیان جلوگیری کرد. این فقط 

مزایای یک نوع حسگر بود. اگر حسگرهای دیگری مانند حسگر نور، کیفیت هوا و 

دما را هم اضافه کنید، این الگوریتم ها می توانند بر اساس اطالعات جمع شده از 

ده ها، صدها و هزاران مزرعه راهکارهای فوق العاده ای برای رشد بهتر محصول ارائه 

دهند و به تغذیه جمعیت در حال رشد جهان کمک کنند.

جمع بندی
اینترنت اشیا چیست؟ اینترنت اشیا قدرت اتصال به اینترنت را به ما نشان می دهد 

که فراتر از رایانه ها است و به طیف کاملی از اشیا، فرآیندها و محیط ها مربوط 

می شود. اشیای متصل به اینترنت که هوشمندتر هستند برای جمع آوری یا ارسال 

اطالعات یا هر دو مورداستفاده می شوند.

چرا اینترنت اشیا مهم است؟ اینترنت اشیا بینش و کنترل بهتری نسبت به اشیا 
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و محیط هایی به ما می دهد که در حال حاضر از دسترس اینترنت خارج هستند. 

ارتباط  اطرافشان  دنیای  با  تا  می کند  کمک  هم  افراد  و  به کسب وکارها  به عالوه 

بیشتری برقرار کنند و کارهای ارزشمندتر و مهم تری انجام دهند.
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