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 چکیده 

 ساختار های مجموعه و ممکن های استفاده های سناریو ، ها چالش ، ها دیدگاه درباره تحقیق این

 فناوری مهم پیشرفتهای دیگر و RFID به  تحقیق این در ویژه به. کند می بحث  اشیاء اینترنت فناوری

 درباره بحث با تحقیق. پردازیم می هوشمند های دستگاه برای وب سرورهای و  IPهای پشته قبیل از

 می اشیاء اینترنت دیدگاه بخشیدن حققت به احتماال که کند می گیری نتیجه نظارتی و اجتماعی مسائل

 .انجامد
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 مقدمه  

 کارهای دهنده انجام های دستگاه جائیکه به یا واقعی دنیای در اینترنت آن در که است دیدگاهی نمایانگر ، ها دستگاه اینترنت

 بصورت و هستند کنترل قابل دور راه از اما. شوند می وارد مجازی دنیای به طبیعی های آیتم. دارند جای هم عادی و رهروزم

 ، دهد می انجام را دقیق محاسبه ها دستگاه اشیاء، اینترنت. کند می عمل اینترنت سرویسهای به طبیعی دسترسی نقاط

 عظیم فرضتهای سوی به ای دریچه پیشرفت این. گردید مطرح ویزر مارک توسط م 0991 سال در بار اولین که مفهومی

 اجتماعی و فنی چالش تردید بدون و است ریسکهایی بردارنده در همچنین پیشرفت این حال، این با.است خصوصی و اقتصادی

 .دهد می نشان را

 اطالعات و ارتباطات الکترونیک، میکرو غیر و فناوری ثابت پیشرفتهای که است استوار عقیده این بر اشیاء اینترنت دیدگاه

 انرژی، اندک مصرف و قیمتشان کاهش شبکه، این کوچک اندازه بدلیل حقیقت در. یافت خواهد امتداد آینده در اخیر سالهای

 .گردند می ادغام عادی دستگاههای در افزون روز بصورت الکترونیکی قطعات دیگر و ارتباطات ها، پردازنده

 که هستند اطالعاتی و ارتباطات فناوری شامل آنها زیرا کند می ایفا  اشیاء اینترنت نسخه در کلیدی قشن هوشمند لوازم

 طریق از و شناسند می را شان محیط ها حسگر از استفاده با هوشمند لوازم. دارند را ها دستگاه این کاربرد تکامل پتانسیل

 ارتباط افراد با و دارند دسترسی اینترنتی سرویسهای به و هستند هم با ارتباط برقراری به قادر آنها بندی شبکه های قابلیت

 افزودن با که بخشد می بهبود را هوشمند های دستگاه طبیعی عملیات روش بدین دستگاهها دیجیتالی ارتقاء. کنند می برقرار

 اینکه پیشرفت این های نشانه. دارندبر در ای عمده افزوده ارزش این بنابر شود می انجام دیجیتالی های دستگاه های قابلیت

 متر شستشو، های دستگاه شارژی، مسواک ، ورزشی های دوچرخه بافت، های دستگاه قبیل از بیشتری های دستگاه موجودند،

 .هستند ای شبکه های رابط به مجهز و گردند می کامپیوتری ها فتوکپی و برقی های سنج

 ای گونه و است کنترل قابل دور راه از موقعیتشان تعیین برای عادی های دستگاه تیاینترن اتصال کاربردی، های حوزه دیگر در

 از فراوانی ابعاد شبکه این. کند می آوری جمع فرآیندها و طبیعی های دستگاه در را روز به اطالعات اطالعاتی های سیستم که

 را مهم های فرآیند بهتر شناخت امکان شبکه این است همراه جزئی هزینه با و ثابت نا سطح در که دارد بر در را حقیقی دنیای

 اتوماتیک، روش به واقعی دنیایی اتفاقات با واکنش قابلیت. دارد همراه به را دقیقتری مدیریت و کنترل که آورد می فراهم

 سازی بهینه بلکه گشاید می پیچیده و حساس های موقعیت بررسی فرصتهای سوی به ای دریچه تنها نه هوشمند و سریع

 سرویسهای زیاد احتمال به طبیعی دنیای از ها داده همزمان تغییر. نماید می ممکن را تجاری های فرآیند فراوان تنوعات

 internet اصطالح در اینترنت واژه کاربرد دهد می ارائه ای عمده اقتصادی و اجتماعی مزایای و دارد بر در را فراوانی تجاری

of things امروزه را وب واژه مردم که مشابهی روش به رود می بکار ساده استعاره یک بصورت است فوق اهدیدگ نمایانگر که 

 بنابر و دهند می ارائه اطالعات کنند، می استفاده ها سرویس از کند، می برقرار ارتباط یکدیگر با نیز ها دستگاه. برند می بکار

 پروتکل مجموعه که توضیح این با هستند تفسیر قابل فنی قابل نیف دقیقتر معنای در یا و کنند می تولید افزوده ارزش این

IPاینترنت اصطالح[ هستند شبکه نمایانگر ها شاخص حداقل] رود می بکار هوشمند های دستگاه در IOT (ها اشیاء اینترنت )

 انتشار و احیطر به شروع م 0999 در که گردید معروف( MIT) ماساچوست فناوری موسسه در Auto-ID مرکز تحقیق در

 برای ما: کردند بیان چنین فوریز مجله در موسسه این سابق مدیر و موسس م،2112 سال در. نمود RFID شرکتی ساختار زیر

 دستگاه شبکه تحقیق این واقعی، دنیای شناخت برای ها کامپیوتر استاندارد روش یعنی داریم نیاز اینترنت به ها دستگاه و لوازم
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 در گرسهنفلد نیل را مشابهی مفهوم م، 0999 سال در حال این با رفت بکار لغوی مفهوم شکل به بار ناولی و داشت نام ها

 سریع رشد با شباهتش به بازنگری یک در وی که زمانی برد بکار «شوند می هوشمند ها دستگاه زمان چه» بنام معروفش کتاب

 (Neil Gershenfeld,1999 ).کند می صدا بمب یک مانند لوازم شدن شبکه اینکه و نمود اشاره جهانی وب

 
 اصول

 شکل را هایی قابلیت فنی همزمان پیشرفت چندین حقیقت در نیست جدید فناوری یک حاصل  اشیاء اینترنت فنی، دیدگاه از

 :ندا شرح بدین ها قابلیت این. کنند می برقرار ارتباط حقیقی و مجازی دنیای بین هم کمک به که دهد می

 :مکاریه و ارتباط -

 در را موقعتشان ارتقاء و خدمات اطالعات، کاربرد هم، با ارتباط حتی یا اینترنتی منابع بندی شبکه قابلیت ها دستگاه و لوازم

 سیم بی ای شبکه استانداردهای دیگر و ZigBee بلوتوث، ، GSM،UMTS، Wi-Fi قبیل از سیم بی های فناوری. بردارند

 ها قابلیت این جمله از( WPANS) شخصی حوزه سیم بی های شبکه به مربوط واردم ویژهه ب جدید، های توسعه تحت

 .هستند

 :پذیری آدرس -

 راه از این بنابر و گردند موقعیت تعیین گذاری نام و بررسی کشف، سرویسهای طریق از توانند می لوازم( IOT) اشیاء شبکه در

 .هستند ادغام قابل( کنترلی بصورت) دور

 :شناسایی -

 هایی فناوری از هایی نمونه ، نوری های خوان بارکد و( مجاور حوزه ارتباط) RIFD،NFCهستند، شناسایی قابل ها گاهدست

خوان  RFID  چون رابطی باکمک) هستند شناسایی قابل ندارند درونی انرژی منابع که فعال غیر لوازم حتی آنها با که هستند

 قابل سرور از که آورد می فراهم را ویژه دستگاه یک با ها دستگاه اطالعات بین برقراری امکان شناسایی فرآیند(. موبایل یا

 .دهد می ارائه را شبکه به متصل رابط و است بازیابی

 :حسگری -

 بدانها نسبت مستقیم و کنند می ثبت را آن و کنند می آوری جمع ها حسگر از استفاده با را پیرامونشان اطالعات ها دستگاه

 .دهند یم تشان واکنش

 تحریک: -

 چنین( مکانیکی حرکت به برقی سیگنالهای تبدیل با مثال برای) هستند نشان محیط تغییر برای فعالگرهایی شامل ها دستگاه

 .برد بکار اینترنت طریق از حقیقی های پردازش مدیریت برای( دور راه از) کنترلی بصورت توان می را فعالگرهایی

 : هشد جاسازی اطالعات پردازش -

 را منابع این مثال برای است سازی ذخیره قابلیت بعالوه پردازنده ریز یا پردازنده قابلیت اشان مشخصه هوشمند های دستگاه

 .برد بکار آنها رداربک نحوه و سازی حافظه یا حسگر اطالعات تفسیر و پردازش برای توان می

 تعیین موقعیت : -

 تلفن شبکه یا GPS. است تعیین قابل موقعیتشان یا و هستند مطلع واقعیشان موقعیت از هوشمند های سیستم یا  دستگاه

 ،(فراصوتی پهن باند) UWB صوتی، فرا های سنجی زمان بر عالوه) هستند امر بدین دسترسی برای مناسبی فناوریهای همراه

 (نوری های فناوری و شده تعیین مختصات باخوان ها  RIFD یا WIAN مجاور های ایستگاه مثال) رادیویی باندهای
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 رابط های کاربری : -

 ارتباط مردم با( موبایل طریق از مثال برای) مستقیم غیر یا مستقیم بصورت مناسب روش به توانند می هوشمند های سیستم

 و پذیر تغییر های نمایشگر کاربر، ملموس رابطهای قبیل از خورند می چشم به اینجا در تعامل بدیع های طرح. کنند قرار بر

 زیرا هستند ها قابلیت این از ای مجموعه زیر نیازمند تنها خاص های کاربرد بیشتر. شناسی صوت و تصویر یا حرکت روشهای

 شناسی موقعیت بر محاسباتی دهایبررکا مثال برای. هستند فنی مهم های اقدام نیازمند و هستند بر هزینه آنها تمام اجرای

 اطالعات. هستند متمرکز ها بارکد یا RFID از استفاده با ها سیستم هزینه کم شناسایی و (گزارشی موقعیت آخرین) تقریبی

 در که هستند محدود محاسباتی کاربردهای از آندسته به تعبیهی های پردازنده یا( ها سردکن های زنجیره کنترل برای) حسگر

 ظاهر RFID با رابطه در بویژه روزمره ارتباطی های یستمس عالئم. است الزامی واکسنها دمای انتقال برای اطالعاتی چنین آنها

 نگر آتی های دستورالعمل بیشتر. هستند مرتبط هتل اتاقهای های در هوشمند کارتهای ،مدت کوتاه ارتباط مثال برای. هستند

 می کنترل مایشگرن کارتهای به مجهز های RFID از استفاده با نمایشگر اطالعات جائیکه است هوشمند نمایشگر کارتی شامل

 دیدگاه از اینترنت درباره ما هستند محلی کاربردهای در کنترلی های سیستم شامل هنوز کاربردها این تمام حال، این با. گردند

 .کنیم نمی صحبت پذیر مقیاس و استاندارد سیستم
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 و انتظارات استفاده کنندگان

 های توسعه که است ارتباطات و اطالعات فناوری تکاملی پیشرفت مهم فاکتور یک است؟ اءاشی شبکه توسعه عامل چیزی چه

 می دریافت را ای جاده ترافیک های پیام که است ردیابی های دستگاه دست این از مثالهای. دارد بدنبال را محصول ممتد

 داشبورد به را اطالعاتشان که تایر فشار های حسگر هستند، متصل عکسها تبدیل برای بوک نوت به که هایی دوربین. کنند

 های عکس تنها نه و هستند مرتبط خانگی الکتریکی های سنج واحد با که الکترونیکی های عکس قاب و رسانند می ماشین

 ارائه بجای. هستند( داخلی) خانگی خورشیدی صفحات انرژی نمایانگر که دهند می نشان را تصاویری بلکه را خانوادگی

 به توان می آنجا از که است تر صرفه به مقرون نامرئی سیم بی رابط با آنها دادن مطابقت سنتی، های نمایشگر و هاکنترلگر

NFC،WLAN یا ZigBee همچنین پیشرفت این. فرستند می همراه تلفن یا وب شبکه به را ارتباطی قطعات آنها و کرد اشاره 

 .شود می هوشمند اشیاء شامل

 ساختار زیر نیازمند آنها چه اگر. کنند می حرکت پذیر، امکان قلمرویی سوی به تر مرئی و بزرگتر ربردیکا های العمل دستور

 و مطلوبند اجتماعی لحاظ به آنها حال این با هستند مختلف شرکاء بین در بیشتر همکاری و گذاری سرمایه تر، پیچیده

 جاده ایمنی سطح ارتقاء برای یکدیگر با ها ماشین ارتباط املش گروه اولین. بردارند در چشمگیر سود همراه به جدید خدمات

 از حمایت هدف با محیطی زندگی و انرژی خانگی لوازم بین هماهنگی ایجاد با منزل در انرژی تر منطقی استفاده راههای

 .باشد می اشان روزمره زندگی در سالمندان

 اعالن به کمک برای را ضعیفی آژیر موبایل ساختار زیر جائیکه است گمشده اموال مجازی ادارات شامل دوم گروه های نمونه

 و شیء اگر[ رود می بین از احتماال حتی و] شود می ارزیابی بهتر اغلب احتمالی خطر جائیکه کند می تولید گمشده اموال

 را شخصی ریسک لکهب شده طی مسافت تنها نه که باشد دینامیکی ماشین بیمه تواند می نمونه این باشد هوشمند شده بیمه

 .دارند بیمه های هزینه بر مستقیم تاثیر بنابراین خطرناک شرایط در رانندگی سرعت،. دهد می نشان هم

 هم و اشان طبیعی فعالیت هم که نماییم بینی پیش ادغامی محصوالت تعداد افزایش با را اشیاء اینترنت توانیم می ما کل، در

 و کاربردی پیشنهادات تولیدات آنگاه. گردند مربوطه های سرویس دسترسی نقاط اشیاء اگر. دهند می ارائه را اطالعاتی خدمات

 محصوالت پیشرفته افزوده ارزش بنابراین. نمایند می معرفی را مکمل محصوالت یا و دهند می ارائه را نگهداری دستورالعملهای

 و خدمات به را مشتریان توان می بلکه برد بکار مشابه رقابتی محصوالت از آنها سازی متنوع برای توان می تنها نه را شرکت

 بکار بدلی یا جعلی محصوالت درقبال محصوالت محافظت برای افزوده ارزش این حال درعین اما نمود پایبند رقابتی محصوالت

 داشته هماهنگی و ارتباط مجاورشان اشیاء دیگر با جداگانه محصوالت که ، گیرند می شکل زمانی جدید کامال های فرصت. برد

در ساعات پیک  که دهد نشان هوشمند سنج الکتریسته اگر میدهد کاهش دمای سرمایش را هوشمند فریزر مثال برای. باشند

 .باشد گرانتر برق اگر کند می اجتناب بعدی مرحله در انرژی مصرف لزوم از بنابراین است موجود ارزان انرژیمصرف نیست و 

 واکنش با. است شده فراهم اطالعاتی های سیستم برای که است واقعی دنیایی هوشیاری اشیا، رنتاینت گیری شکل دیگر عامل

 توضیح محاسباتی کاربردهای در RFID کاربرد با که نمایند بهینه را هایشان پردازش توانند می شرکتها مربوطه رویدادهای به

 ممکن( فرآیندها با) ها پردازش بهتر مدیریت طالعاتی،ا های سیستم بصری هوشمندی افزایش با دیگر عبارت به. گردد می

 جدیدی چیز اصل در سنج مسافت کاربردی های برنامه چنین چه اگر. دارد بدنبال را هزینه کاهش و بیشتر کارایی که است

 شرایط که ها جاده القایی های حلقه قبیل از]اند بوده محدود خاصی موارد به فناوری های هزینه دلیل به قبال آنها اما نیستند

 پیشرفت و هزینه کاهش دلیل به[ گردد بهینه ترافیکی های چراغ تنظیم تا کند می گزارش مرکزی کامپیوتر به را ترافیکی

 مثال، برای است حقیقی دنیای های فرایند( سازی هوشمند) سازی آگاه شامل اینکه دیگر کاربردی های حوزه از بسیاری فنی،

 بهینه برای] است مهم حرارتی نفت کنندگان عرضه دیدگاه از مشتریان نفت مخازن موقعیت( دور راه از) کنترلی بررسی اینک
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 های دستگاه یا ماشین تعیین سیگار یا نوشیدنی های دستگاه متصدیان یا فرشندگان برای و[ سوخت تانکرهای جریان سازی

 .گردد می ممکن سیم بی مودم طریق از که است اهمیت حائز اشان فروش

 همراه تلفن طریق از وسیله یا شیء با تواند می کاربر آنگاه[ NFC:مثال] باشد مناسبی سیم بی رابط دارای هوشمند شیء اگر

 کافی بحث مورد  شیء شناسایی آنگاه گردند نمایش شیء اطالعات تنها هنگامیکه شد اشاره قبال که همانطور باشد، ارتباط در

 به دیگر اطالعات آنگاه باشد خواندن قابل هوشمند تلفن از استفاده با مارکتی سوپر  شیء کدبار اگر مثال برای[ 0تصویر] است

 برای توان می را روش این به آمده دست به افزایشی واقعیت. گردند می نمایش همراه تلفن در و بازیابی شبکه از کار خود شکل

 نیز سیاسی فروشگاه غذایی، یا انرژی اعالم چراغ مثال برای دبر بکار مستقل منابع طریق از محصول دیگر مفید اطالعات نمایش

 سوپرمارکت محصوالت برای که همانطور[ CO2 پرینت فوت یا تصویب مهر مبدأ، اطالعات نمایش] باشد موجود است ممکن

  جستجوگرهای بعنوان و پردازند به وسایل به مربوط اطالعات گزارش به توانند می هوشمند های تلفن بنابراین. شد اشاره

 اخیر موقعیت قبیل از] است مطلع وسایل اخیر موقعیت اطالعات از تلفن که افزون مزیت این با نمایند عمل اشیاء اینترنت

 طرف بر را آن جستجوی یا اینترنتی وآدرس دستی ورودی اطالعات به نیاز نیز بحث مورد وسیله نسبت[ کاربر نظر مورد وسیله

 کسب توانایی آینده در که است کننده متقاعد ظاهرا امر این. نماید می سهل و سریع بسیار را تاطالعا پردازش و کند می

 خواهد شمار به وب از جزئی حتی قابلیت این اینکه یا شود می اهمیت حائز جهانی شبکه اندازه به نظر مورد لوازم اطالعات

 .آمد

 پروسه افزون روز کارایی تجاری، دیدگاه از. باشند می ها دستگاه ای اشیاء اینترنت به مربوط بعدی های بینی پیش خالصه بطور

 ،[مشتریان خارجی یابی منابع و خودکارسازی با] خدماتی صنایع در و انباری محاسبات کاهشی های هزینه و تجاری های

 و سیاسی دیدگاه از. اند اشاره قابل مربوطه خدمات و هوشمند اشیاء جدید تجاری مدلهای و بیشتر فروش و مشتری حفظ

 مفید به انسان افزون روز توجه نیز و محصوالت تر جامع اطالعات دریافت توانایی دلیل به زندگی کیفیت کلی افزایش اجتماعی،

 فوق موارد تمام شخصی دیدگاه از. است بینی پیش قابل( ها جاده مثال) بیشتر ایمنی و کمکی هوشمند های سیستم بودن

 می تر مستقل و ایمن و جذاب مطلوب، را زندگی و گردند می ارائه اشیاء اینترنت طریق از که آیند یم شمار به نوینی خدمات

 .کنند می کمک گمشده انسانهای یا حیوانات اشیاء، موقعیت یافتن به مثال برای کنند

 

 چالش های فنی

 اصلی فناوری برای تقاضا اما هستند لبجا بسیار فوق شده مطرح احتمالی دستورالعملهای و کاربردی های برنامه که درحالی

 یک در همزمان باید ،که است موضوعی اشیاء شبکه فازی دور راه از هدف به ها کامپیوتر اینترنت پیشرفت. است چشمگیر

 ما گردند هوشمند اشیاء عظیم تعداد اگر باشد همراه اندک هزینه با باید فناوری که بینی پیش این بر عالوه. شوند انجام مرحله

 :جمله از هستیم مواجه دیگری فراوان چالشهای با همچنین

 پذیری مقیاس -  

. هستند هماهنگ هم با محلی محیط در اشیاء این اما. است کامپیوترها مرسوم شبکه از تری عظیم حوزه دارایاینترنت اشیاء 

 .است بزرگ و کوچک های محیط در مفید عملکرد مستلزم خدمات و ارتباط کشف قبیل از اصلی عملکرد

 کردن عمل و تحقق -   

 اشیاء. باشند می محیط با انطباقشان و ساختاردهی نیاز که نمود تلقی هایی کامپیوتر بعنوان نباید را روزمره هوشمند لوازم

 .گردند تنظیم مناسب شکل به اطرافشان محیط با[ خودشان] خود به خود باید روند می بکار تنها اغلب که متحرکی

 لیت همکاری قاب -  

 قابلیت مختلف، اطالعات دارای احتماال هوشمند اشیاء انواع تمام اشیاء شبکه در ، است متنوع بسیار اشیاء و لوازم دنیای چون
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 باند و انرژی به دسترسی میزان جمله از متفاوتی شرایط با مختلف هوشمند لوازم. هستند متفاوتی ارتباطات و پردازش های

 این است الزم اقداماتی و استانداردها هماهنگی، و ارتباطی امر تسهیل برای حال این با. هستند مواجه تارتباطا الزم پهناء

 در و باشد داشته مطابقت استاندارد برنامه با باید ها نشانی این. است اهمیت حائز اشیاء و لوازم نشانی مورد در ویژه به موضوع

 .باشند هماهنگ مرسوم اینترنت هحوز در کاربردی IP استاندارد با امکان صورت

 کشف -  

 لوازم عملیات توصیف معنایی ابزار مستلزم که گردند شناسایی کار خود بطور باید لوازم مناسب خدمات متغیر، های محیط در

 .کنند می ردیابی را اشیاء موقعیت که هستند جستجویی موتورهای کاربرد و محصول اطالعات دریافت خواهان کاربران. است

 افزار نرم پیچیدگی -   

[ مرسوم تعبیهی های سیستم همانند] است منابع حداقل با عملیات دارای هوشمند اشیاء  افزاری در نرم های سیستم چه اگر

 و گردند مدیریت هوشمند های سیستم تا روند بکار هم ها سرور در باید که است نیاز شبکه در جامعتری افزار نرم ساختار زیر

 .شوند ارائه آنها بانیپشتی خدمات

 اطالعات حجم  -   

 حسگر های شبکه جمله از دیگر برخی اما هستند منظم نا و کوتاه ارتباطات شامل کاربردی های دستورالعمل برخی حالیکه در

 .بردارند در را سرورها یا شبکه مرکزی های ایستگاه اطالعات از زیادی حجم عظیم محاسباتی های العمل دستور با

 اطالعات تفسیر -   

 مورد در. کنیم می تفسیر دقیق بسیار حسگرهای بوسیله را محلی محیط اطالعات ما هوشمند، لوازم کاربران حمایت برای

 انجام حسگر تفسیری اطالعات از کلی گیری نتیجه باید ما و شد خواهند تولید تفکیکی اطالعات نفع، ذی دهندگان سرویس

 .نیست آسان است فعال که حسگری اولیه اطالعات از مفید تاطالعا خلق حال، این با. دهیم

 خصوصی اطالعات سازی محرمانه و امنیت -   

 صداقت و بودن معتبر ارتباطات اطمینان ضریب جمله از]  هستیم آشنا آنها با ما که اینترنتی ابعاد از محافظت و ایمنی بر عالوه

 دسترسی تنها میخواهیم ما و هستند اهمیت حائز اشیاء شبکه حوزه در جاتاحتیا دیگر[ پیام ادغام و ارتباطات شرکا، صحت و

 نشده کنترل روش به یا خاص زمانهای در لوازم دیگر با ارتباطشان ایجاد از یا باشیم داشته خاصی خدمات به گزینشی

 .بماند دور رقیبان چشم از باید هوشمند لوازم شامل تجاری معامالت و نمائیم می جلوگیری

 نقص تحمل ضریب  -   

. است همراه نشده بینی پیش های روش به و  محیط سریع تغییر با که است تر متغیر و پویا ها کامپیوتر دنیای از اشیاء دنیای

 نیازمند مطمئن روش به اشیاء شبکه ساختار. هستیم( ها سیستم) اشیاء صحیحی عملکرد به تکیه خواهان همچنان ما اما

 .است متغیر شرایط با سازگاری خود قابلیت و سطوح چندین

 انرژی تامین  -   

نیاز دارند به هوشمندی برای خودکفا شدن در تامین   آنها بنابراین نیستند متصل انرژی منبع به و موجودند اطراف در اشیاء

 در. است محدود بسیار ارتباطاتشان و عملکرد طیف اما  ندارند نیازی اشان انرژی منبع به RFID های فرستنده چه اگر. انرژی 

 فناوری متاسفانه،. هستند ساز مشکل نگهداری شرایط ویژهه ب و وزن اندازه، بدلیل انرژی و باتری منابع فراوانی العمل دستور

 ارتعاشات و ها لرزش دما، اختالف از ادهفاست با]  پیرامون محیط از انرژی تولید مثال. است همراه کندی فتپیشر با باتری

 قوی کاربردی های العمل دستور از بسیاری در برقی جریان سیستم انرژی نیازهای برآرودن برای[ غیره و نور هوا، جریانات

 .نیست

 می که هستند مربوط (Embededتعبیه ای ) های سیستم مصرف کم ارتباطی های دستگاه و مصرف کم پردازندهای به ها امید
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 سیستمی و افزاری سخت ساختار در تنها نه انرژی مصرف در جویی صرفه و یرهذخ. باشند فعال کمتری بسیار انرژی با توانند

 باید انتقال بیت هر جائیکه ها طرح مجموعه اجرای مثال برای آید می شمار به مهم فاکتور یک هم افزار نرم ساختار در بلکه

 باتری بدون سیم بی های حسگر برخی [باشد داشته علت باید بیت هر وجود دیگر بعبارت]  نماید اصالح و توجیه را وجودش

 خود ارزیابی با را خویش انرژی آنها ،RFID سیستمهای همانند. نمایند ارسال دور راه از را پیامشان توانند می که دارند وجود

 انجام ماد و فشار سطح های ارزیابی الکتریک پیرو یا پیزوالکتریک اطالعات یا گزارشات از استفاده با ، کنند می تامین سهوپر

 .گیرد می

 مدت کوتاه ارتباط و واکنش  -    

 در را موبایلش کاربر یا و باشد دیگر شی با تماس در شی اگر نمود خواهد کفایت متری سانتی چند فاصله از سیم بی ارتباط

 ریشک و ساده شیء یابی آدرس و است الزم کمی بسیار انرژی. هستند مطرح کوتاه فواصل چنین جائیکه. دهد قرار آن مقابل

 .ندارد وجود سرباز هزینه

NFC  همانند.است ارتباطات نوع این از نمونه یک RFID  ،فعال  واحد یک ارتباط، طی در. کند می استفاده القایی رابط از آن 

 هایواحد هستند کوچک کافی اندازه به هراهم های تلفن در استفاده برای NFC فعال های واحد. است فعال غیر دیگر واحد، 

 .ندارند شخصی انرژی منبع به نیازی و باشند می ارزانتر و کوچکتر بسیار و هستند RFID های فرستنده مشابه نیز فعال غیر

 بیسیم ارتباطات -    

 بیشتر ، هستند مناسب کمتر بلوتوث و GSM ، UMTS، Wi-Fi قبیل از گرفته شکل سیم بی های فناوری انرژی، دیدگاه از

 از اما هستند کوچکتری پهنای باند دارای پیشرفتی چنین به توجه با غیره و  ZigBee قبیل از WPAN یدجد استانداردهای

 .کنند می استفاده کمتری انرژی

RFID شبکه و EPC 

RFID [رادیویی امواج بسامد شناسایی ]دارای که رود می بکار متری چند فاصله از ها سیستم و اشیاء شناسایی برای اصل در 

 اصلی نقش دو انجام بر عالوه. است اشیاء به متصل  باتریبی که  کوچک های فرستنده با سیم بی ارتباط و ندهخوان یک

 که اشیایی رود بکار اشیاء مناسب موقعیت تعیین برای تواند می همچنین RFID است، ارتباط و شناسایی که اشیاء اینترنت

 .است گزارش قابل خواننده طریق از موقعتیشان

 سازی فعال غیر و دسترسی کنترل حیوانات، شناسایی قبیل از جدیدی کاربردهای به محدود RFID فناوری م،0991 یانپا در

 این با. آمدند می شمار به مذکور فناوری گسترده کاربرد برای مانعی ها استاندارد عدم و ها فرستنده باالی قیمت. بود وسایل

 پیگیر EPC جهانی سازمان و Auto-ID مرکز[ MIT Auto-ID مرکز در] تیاف گسترش چشمگیر بطور کاربردیش حوزه حال

 الزم فناوری ، تجاری شراکت با سرانجام و بودند شیء ها میلیون شناسایی برای استاندارد و ارزان های فرستنده دیدگاه

 این حاصل Metro و Wal-Matr چون فروشی خرده شرکتهای عرضه های زنجیره در RFID فناوری کاربرد. یافت گسترش

 نشان را تر وسیع مفهوم در( IOT) اینترنت اشیاء اخیر سالهای در ساختارش زیر اه فناوری این اتحاذ که حالی در. تالشهاست

 برای. است گرایی استاندارد و هزینه کاهش نمایانگر بلکه فنی پیشرفت بازتاب تنها نه اخیر سالهای در RFID توسعه. است داده

. است گزارش قابل مطلوب شرایط تحت متری ده فاصله از که است کمتر 01mw از ها فرستند نسل آخرین یانرژ مصرف الثم

. است گردیده منتهی RFID ها فرستند حجیم سفارشات سنتی 5 مطلوب قیمت به ها فرستند این افزون روز شدن کوچکتر

 که دارد اشاره دوم نسل EPC جهانی طرح هب نیز ISO18000-90RFID طرح است شدن استاندارد وزهح در اصلی پیشرفت

 .یافت بازاری قابلیت و گردید حمایت سازنده شرکت چندین توسط

 های طرح اساس بر تواند نمی RFID ارتباطات های طرح که است معنا بدین ها فرستنده باتری عدم و باال های هزینه فشار

 هیچ و است ترانزیستور هزار چندین شامل RFID معمولی تراشه یزر مثال، برای. است منابع کمبود هم علتش و باشد اینترنتی
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 های تراشه ریز باتری، کاربرد بجای. است بایت چند حدود در معموال و است اندک اش ذخیره فضای و ندارد گر ی  کنترل ریز

خالی  دلیله ب تواند می نرژیا منبع که آنجا از. گردند می تامین گیرنده دستگاه( کنترلی) دور راه انرژی با RFID فعال غیر

 وسایل هستند کوچکتر IP های بسته از آنها[ بیت021 در] تیسن ممکن پیام بزرگ های بسته انتقال گردد، قطع بودن میدان

 اینترنتی نقاط مشابه روش به دقیقا این بنابر و گردند گذاری آدرس RIFD فناوری از استفاده با اشیاء شبکه در باید معمولی

 معکوس شرایط و منابع کمبود بدلیل] آخر متر چند در سیم بی هنبهی بسیار طرح که است ممکن حقیقت در. کنند نمی رفتار

 و TCP های طرح. کند می عمل مختلف طرح دو بین پل بعنوان RFID ریدر یا گیرنده. رود بکار[ واقعی دنیای در داده رخ

HTTP های محیط در کاربر برای RFID از دریافتی اطالعات( ارسال) توزیع و ها گیرنده ساخت برای آنها و دان یافته توسعه 

 .روند می بکار( اینترنت) شبکه طریق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RFID در ارتباط: 2تصویر

 

 صفحه طریق از ورودی اطالعات با باید ها سیستم قبلی اطالعات جائیکه است محاسبات ،RFID کاربرد کلیدی وزهح یک

 با و تاخیر بدون خودکار، بطور اینک محاسباتی های واحد به مربوط اطالعات و شوند جایگزین دار بارکد گیرنده یا کلیدی

 تنها نه آن که معناست بدین اینک RFID فناوری اصولی توسعه. هستند بررسی قابل RFID فناوری از استفاده با هزینه کاهش

 تعیین و ها کتابخانه مطالب و کتب مدیریت برای RFID مثال برای. رود می بکار متعددی های وزهح در بلکه تجاری زنجیره در

 دهند می اطمینان RFID سیستم پوشاک صنعت در یا رود می بکار کارخانجات حمل قابل فهرستی اقالم دیگر و ابزار موقعیت

 .شوند می پر مناسب پوشاک اقالم با کوچک های فروشگاه قفسه که

 قبیل از باز حلقه های برنامه در RFID های سیستم که هنگامی. باشند  بسته حلقه هایکاربرد ، RFID کاربردهای بیشتر

 سرعت به حاصل سازمانی پیچیدگی ،[ تجاری متفاونت منافع با مختلف شرکتهای از بسیاری. ]شدند معرفی عرضه های زنجیره

 در. رسد می نظر به مطلوب جغرافیایی وچکک محیط یک در حتی یا سازمان در RFID اولیه کاربرد این بنابر. شد ساز مشکل

 رفع تر ساده فنی چالشهای و دارند کارایی و کنند می جبران را افزوده ارزش مستقیم ها هزینه بسته، حلقه کاربردهای چنین
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 ینب هماهنگی و همکاری مند نیاز که جهانی کاربردهای ما که معناست بدین اشیاء اینترنت دیدگاه سوی به حرکت. شوند می

 رابطهای کاربرد این بنابر. است اندک تمالشاح و کرد نخواهیم مشاهده را هستند همزمان بصورت مختلف های شرکت

 .است ادغام قابل دیگر ای نقطه در دیگر رابط یک با همزمان و است مناسب محلی های برنامه برای استاندارد

 محصول کترونیکیلا کد از برگرفته نامش EPC شبکه. میکند ایفا مهمی نقش EPS شبکه چون ساختاری زیر مدت، طوالنی در

 همچنان اما نماید می شناسایی را محصول RFID مستقل های فرستنده تمام و باشد می است، محصول ساختاری شناساگر که

 اتاطالع تبادل و پردازش سازی ساده بلکه اشیاء شناسایی جهت RFID فناوری سازی توانمند تنها نه EPC شبکه هدف

. شود می پذیرفته افزار نرم سازندگان از بسیاری توسط و است شبکه این اصلی بخش نمایانگر EPCIS استاندارد. است پوششی

 برای. برد بکار محیطی اطالعات وRFID های گیرنده دریافتی اطالعات بین ارتباط برای توان می که است رویدادی معرف این

 یا تجاری فرآیندهای اطالعات همچنین و خاص فرستنده مکان و زمان به مربوط اتاطالع EOIS گزارشی رویدادهای مثال،

 خلق حاصلش که رود می بکار محیطی اطالعات معنای و تفسیر باری مرسوم تجاری منطق. دهند می گزارش را کاربردی

 .است  EPCIS گزارشات

 این اگر. هاست حافظه در رویدادهای چنین تجویجس برای که کند می تعیین را رابطی EPCIS رویدادهای تعریف بر عالوه

 با نمود ردیابی را بدان متصل شیء موقعیت توان می آنگاه باشد مشخص RFID خاص فرستنده در اطالعاتی پایگاه یا حافظه

 های ندهگیر تمام ما مثال برای. دارد وجود جهانی اطالعات دستورالعمل نوع این با رابطه در متعددی مسائل عمل در حال این

 حاالت در. نیست ممکن افزونشان روز بارشد ها گیرنده تمام کلی جستجو و شناسیم نمی را بحث مورد شی به مربوط اطالعات

 دارد را خاصی سیستم به مربوط اطالعات شرکت یعنی نیستند دسترسی قابل اما معتبرند تجاری لحاظ به اطالعات بسیاری،

 و ، مقیاس ، پذیری کاربرد برای فراوانی چالشهای هنوز که دهند می نشان مشکالت این. دارد می نگه محرمانه را آنها که

 .گردد حاصل فوق شده بررسی اهداف با( وسایل) ها سیستم شبکه تا گردند رفع باید که هستند مطرح ایمنی

 

 ( برای اشیاءIPآی پی )

 سازی ذخیره باید آنگاه گردند کنترل و گذاری آدرس ترنتاین طریق از لوازم آینده،( اینترنت اشیاء) IOT در اگر ها سیستم 

 نرمال( های گره) نقاط همانند باید ها سیستم حقیقت در RFID همانند نمود فراموش را خاص ارتباطی های طرح در اطالعات

 لوازم با ارتباط ایجاد برای(  IP) اینترنت طرح از و باشند IP نشانی دارای باید آنها دیگر، عبارته ب. کنند رفتار اینترنتی

 با IPV6 جدید نسخه از باید ها سیستم این ،IP ی اه نشانی زیاد حجم دلیله ب .کنند استفاده ای شبکه نقاط و دیگر هوشمند

 دسترسی قابل بحث مورد اشیاء اگر حتی است بارز دار IP های سیستم از مندی بهره مزایای. کنند استفاده بیتی 021 نشانی

 جمله از عملیاتی های قابلیت مستقیم ساخت امکان ما به روند این. روند می بکار ای شبکه درون کنترلی یطمح در نباشند

 نامگذاری سرویسهای مختلف، های رسانه در ها داده انتقال و ارسال ای، شبکه اطالعات بسته ارسال  ،قابلیت همکاری 

[URL،DNS ]استفاده. دهد می را شبکه مدیریت و IP در کاربردی های برنامه و موجود اینترنتی سرویسهای اربردک امکان 

 آنها زیرا گردند گذاری آدرس توانند می هوشمند( اشیاء) های دستگاه این بالعکس و نماید می فراهم را دهوشمن های دستگاه

 نسخه. است آسان  HTTP قبیل از کاربردی الیه مهم های پروتکل کاربرد نهایت در. آیند می شمار به اینترنتی صحیح اعضاء

IPV6 کند می فراهم را هوشمند دستگاه خود توسط آدرس تعیین امکان که دارد را خودکار گذاری آدرس جالب قابلیت نیز. 

 بحث مشمول های هزینه و[ انرژی و پردازنده قابلیت] الزم منابع دلیله ب هوشمند لوازم در IP کاربرد موفقیت اخیرا حال این با

 اما. است گردیده پیشنهاد های شاخص طریق از شبکه به  مستقیم غیر بصورت هوشمند لوازم اتصال حقیقت در. است انگیز بر

 استاندارد های پروتکل زیرا یابد می کاهش که است( کاربر) نهایی پذیری عملکرد استاندارد غیر راهکارهای چنین عیب

 جمله از کنند می چندان دو را پیچیدگی شاخصها یا ورودی وندش می تبدیل[ متری چند فاصله از] های پروتکل به اینترنتی
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 .بردارند در راهم بودن بر هزینه و بودن بر زمان و عملکرد نصب، سختی

 می مصرف کمتر وات میکرو011 از و هستند کافی ذخیره فضای دارای که بیتی01 کنترلگرهای ریز تنها نه اینکه حال، این با

. وجود دارند هم نماید عمل KB 20 مموری فلش و KB 0 حافظه با تواند می که TCP/IPV6 های نسخه بلکه کنند

 IP های مجموعه زیر شامل که برخوردارند یکسانی اهمیت از هم 112/0550IEEE قبیل از سیم بی ارتباطات استاندارهای

 011 تا 01 انتقال انرژی 0mw برای] 11 تا21 نیازمند ZigBee نسخه گیری بکار. کنند می مصرف کمتری انرژی و هستند

 انرژی ذخیره جهت تنها و مدت کوتاه های دوره برای سیم بی دستگاه امکان، صورت در[ داده ارسال 251kbit میزان و متری

 اهداف برای هرگز که کند می برخوردار سیم بی ارتباط و متعادل کامپیوتری قدرت از را AA باتریهای روند این. رود می بکار

 .روند نمی بکار دتم طوالنی

. است داده سوق مختلف های ارزیابی اتخاذ به را استاندارد های کمیته و ها شرکت اخیرا دارد بهمراه فناوری این که فرصتهایی

 IP بنیانگذار شرکتهای دیگر و Atmel، Cisco، Intel، SAP،  Sun Microsysten چون هایی شرکت ، م2111 سال پایان در

 ها سنج مصرف صوتی، حسگرهای قبیل از مصرف کم های دستگاه درIP کاربرد سطح ارتقاء برای( IPSO) هوشمند لوازم برای

 بوسیله که( LOW PAN) مصرف کم سیم بی های شبکه در IP6 نسخه ویژه،ه ب. نمودند همکاری هم با هوشمند لوازم دیگر و

 از استفاده با] IP6 نسخه تایید مسئله بررسی به پردازند می گروهی تنظیم به( IETF) اینترنت مهندسی عملیات نیروی

 00/05/112 ها داده های فرم صولا ماکزیمم زیرا است فنی چالش یک این. پردازد می[ 0/05/112 سیم بی ارتباط استاندارد

 IPV6 هربستده. باشد می سیم بی ارتباط خطا میزان و زیاد پذیری نقص ها، داده کمتر میزان علتش که است بایت 021 تنها

 0211 طول دارای تواند می IPV6 تفکیکی غیر های بسته و[بایت 01 طول با هایی آدرس و منبع بدلیل] است بایت 01 تنها

 است گشته تعریف پروتکل اصالحی گروه یا الیه سیم، بی های شبکه در IPV6 ارتباطی عملیات سازی مفیدتر برای. باشد بایت

 این با سبتنام بزرگ های بسته تقسیم -2    0/05/112 های فرم با IPV6 های بسته به -0 مربوط مبحث چهار اصل در که

 شامل را متفاوت سیم بی های مسیر در IPV6 های بسته ارسال -0[    بایت 1 تا فقط] ها بسته سر سازی فشرده -0   ها فرم

 محیط در اطالعات بیشتر نیز و سیم یب شبکه در 0/05/112 نقاط ارتباط زیرا است ممکن IPV6 هدر سازی فشرده. شود می

 گروه  طرح. هستند استقاده قابل کوتاهتر محلی آدرسهای چشمگیری بطور و. گردند می ساختار دوباره 0/05/112 های فرم

 در. است گردیده تشریح کاربردش و است شده منتشر 0900RFC اینترنت پیشنهادی استاندارد بعنوان اینک شرکتها فعال

 اتصال ادغام امر این شود می انجام ZigBee آتی مشخصات با را داخلی IP تایید که نمود اعالم ZigBee اتحادیه م،2119 سال

 .آورد می فراهم را محصول هر در اینترنت

 

 ( از اشیاءWEB)وب جهان گستر 

 می هوشمند های مسیست ساختار زیر بعنوان هایش فناوری و جهانی شبکه همترازی سیستمها، شبکه کامپیوتری توسعه یک

 که نمودند مطرح را URLS دارای طبیعی های سیستم تولید ایده هماکارانش و برگ کیند بنام محققی پیش، سال چند. باشد

. کند می گزارش هم را آنها خدمات همچنین و است مشاهده قابل اطالعاتشان منبع وب صفحات یا و فرابنفش رابط طریق از

 استاندارد از استفاده با. ]است استاندارد وب سرویس ساختار با هوشمند های سیستم ادغام شبکه، کاربرد دیگر اصلی روش

 .آمد می شمار به پیچیده و بر هزینه ساده های سیستم مورد در امر این عمل در چه اگر[ WSDL و SOAP چون هایی

 .کند می استفاده 2 وب فناوری و HTTP سرورهای از ها سیستم جدید وب طرح مرسوم وب سرویس فناوری بجای

[ سرور و رویدادها گزارش شده، خلق پیام انتقال قابلیت همزمان، اتصاالت] مناسب خصوصیات مجموعه با وب جدید سرورهای

 این. روند بکار ،HTTP/TCP سازی بهینه جهت پشتیبان عامل سیستم بدون و 1KB مموری از مندی بهره با توانند می

 عالی API آنها و هستند مناسب هوشمند کارتهای قبیل از ای تعبیه کوچک های سیستم برای این بنابر وب سرور کاربردهای
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 به نسبت کمتری منابع دارای ها سیستم شبکه در وب ای تعبیه سرورهای زیرا. بردارند در مصرف کم های سیستم برای

 ارسال برای خوبی روش باید AJAX ناوریف هستند همراه تلفن یا شخصی های کامپیوتر مرورگر های جمله از وب مشتریان

 .باشد مقصد به سرور اطالعات از مقداری

 رابط طریق از و شوند می گذاری نشان URLS طریق از خدماتشان و هوشمند اشیاء ،( از اشیاء WEB)در وب جهان گستر 

 می منتقل وب به اشیاء که هایی داده. گردند می کنترل PUT و GET جمله از HTTP تعریفی عملیات از استفاده با ای ساده

 و ها دستگاه طریق از ها فرمت این[ Java نسخه از استفاده با] است خوانا قابل که گیرند می JSON یا XML سند شکل کنند

 فرمت ریز معنایی اطالعات با همچنین آنها. میبرند بکار متغیری های نام و معنادار عناصر و است درک و شناسایی قابل انسان

 . گردند می تکمیل ها

 دنیای بررسی و معمولی وب مرورگر های بین ارتباط و کنند می برقرار ارتباط کاربر و وب با هوشمند اشیاء ترتیب، بدین

 صفحات چنین در هوشمند های سیستم واقعی اطالعات. گردد می ممکن ،بسیار های ارتباط طریق از هوشمند های دستگاه

 از استفاده با و هستند پردازش قابل  2  وب های سیستم جامع عملیات از استفاده با و تندهس مشاهده قابل نمایشگری وب

 کاربران و گردند گذاری شاخص وب صفحات همانند اشان دیجیتالی نمایشگرهای طریق از توانند می ها سیستم جامع عملیات

 و باشند فعال توانند می خودشان طبیعی های یستمس. کنند چک را آنها منابع بعنوان و کنند تنظیم را خصوصیاتش توانند می

 کوچکهای  سیستم کردن سازی انسان شبیه این چه اگر. یابند می ارتقاء توئیتر مانند اجتماعی شبکه های نسخه از استفاده با

 خواهید می شما و است کار حال در تان ظرفشویی ماشین مثال برای. است برخوردار باالیی کاربردی اهمیت از آن اما است

 شبکه در اش انرژی میزان که بگیرید نظر در انرژی پایگاه کی عنوانه ب را آن توانید می شمای کنید چک را موقعیتش

 .شوید می وصل توئتر به و آورید می بدست را آنت های وضعی تغییر به مربوط اطالعات و کنید می بررسی را مشتریان

 

 سیاسی و اجتماعی مباحث

 اجتماعی سیاسی، ابعاد دارای و است یافته تغییر فنی اجتماعی سیستم یک به ساده اطالعاتی سیستم یک از بازدیر از اینترنت

 جدید کامال کیفیت بر آن زیرا است تر روشن ها سیستم شبکه توسعه در تیح اش فناوری غیر ابعاد اهمیت اما. است خالقانه و

 نتایج با رابطه در باید را حساس سوال چندین فوق، مثبت های بینی پیش بر الوهع بنابراین. افزاید می فناوری غیر ابعاد این با

 ایمنی» آمیز جنجال معماهای شامل ها سیستم شبکه پذیرش عدم یا پذیرش درباره عمومی مباحث بیشتر. داد پاسخ احتمالی

 کارتهای به مربوط تغییرات از بحث این حیث این از. هستند «اطالعات سازی خصوصی مقابل در آرامش»  و «آزادی مقابل در

 اطالعات بر اصل در رفاهی غیر مراکز ، RFID وجود با. نیست متمایز بسیار الکترونیکی های پاسپورت و ویدئوها دوام خرید،

 اهداف شناسایی یا فرد توافق بدون ثالث شخصی توسط و شوند می آوری جمع خودکار بصورت که هستند متکی شخصی

 .بردهستندکار قابل مخرب

 جمع را جامع اطالعات هوشمند اشیاء. است مهم مبحث یک حقیقت در شخصی اطالعات سازی محرمانه یا سازی خصوصی

 هرگز ما بنابراین دهد می رخ امروزه این تردید بدون که آنجا از. گیرند می بکار را آنها ممکن روشن بهترین به و کنند می آوری

 گزارش خصوصی های نمونه. خیر یا داشت خواهیم حضور ما معامالت، دادن رخ هنگام به که باشیم مطمئن توانیم نمی

 نمایان طرح این باربودن زیان از نمونه چند اگر اما رسند می نظر به مضر کافی اندازه به هوشمند های سیستم توسط اطالعات

 .است دیگران خصوصی حریم جدی نقض حاصل و خاص شرایط در گردند

 شده دریافت خودکار های پیام مالک کسانی چه که دارد وجود سوال این همچنین اطالعات، ایمنی احثمب از نظر صرف

 و باشد داشته مهمی احتمالی یا تجاری ارزش تواند می که کنند می تفسیر را دریافتی واقعی اطالعات افرادی چه و هستند

 .ببرد بکار را ها پیام بایداین قانونی و اخالقی چهارچوب چه در و کسی چه که است مطرح سوال یان خمچنین
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 ایم شده وابسته موجود برق نیروی به بسیار کلی بطور ما اجتماع و تجارت در. است فناوری به وابستگی دیگر، حساس بعد

 درستیب[ درآینده] اینترنت به اتصال با تنها روزمره های سیستم اگر اما. بردارند در جدی تبعات و نتایج نامنظم های خامشوی

 طراحی، نقایص] شود داده ملتی هر به فناوری ساختار زیر اگر. دهد می رخ اصلی فناوری به بیشتر وابستگی آنگاه کنند کار

 حتی. باشد جامعه و اقتصاد بر نامساعد تاثیر دارای تواند می آن آنگاه[ طبیعی ناگوار وقایع و بحرانها بار، زیاد حجم ابزار، نقایض

 ایمنی سطح از تواند می کنند می بازی انتخابی هوشمند های سیستم با که نوجوانانی برخی سوی از شده یریز برنامه ویروس

 .نماید سخت چالشهای دچار را سیاسی موقعیت حتی یا طبیعی زندگی و کاهده ب محصوالت

 حتی و. یابد کاهش شخصی یزندگ به توجهمان و باشیم وابسته آنها به ما شوند می باعث نیز دور راه از کنترل های سیستم

 به آنها زیرا نمایند عمل یا رفتار خواهیم می ما که آنگونه توانند نمی امان شخصی هوشمند های سیستم سوء نیت هیچ بدون

 فناوری گرایی مشارکت دقیق نوع که] رسند می نظر به ما برای ها سیستم بهترین دیدسازندگان از که شدند طراحی ای گونه

 چون مفیدی ابزار یا و دهند نشان ما به خودشان درباره توانند می هوشنمد های سیستم که صحیحی واکنش[ یدآ می شمار به

 مثال] مفید های سیستم توسط عملیات انجام حالیکه در. دهند گزارش به پیرامونمان محیط درباره توانند می همراه های تلفن

 هزینه توانند می اما گردند می ترغیب[ دهد می نشان را رژیشا مسواک با صحیح زدن مسواک که حمام هوشمند ینهیآ

 .باشند داشته همراه به انسان برای را ضروری غیر و سنگین خریدهای

 شورایکه  است ای پروژه ،2125 جهانی روند برای شده انجام مطالعه. اند گشته سیاسی وزهح وارد اینک ها سیستم اینترنت

 شکست نقطه یک یا و منبع یک به توانند می خارجی سازندگان که کند می بیان و دهد می انجام متحده ایاالت ملی هوشمند

 در و یابد می افزایش ها سیستم بدین ملی وابستگی که هشدار این با گردند تبدیل اینترنتی هوشمند های سیستم ماموریت

 دنباله ب متحده ایاالت نظامی و حقوق اجرای ایسازمانه نماید، می مطرح را واقعی دنیای در سایبری ملی ایمنی بُعد حال عین

 .هستند متحده ایاالت از استفاده سوء بدنبال متجاوزان که درحالی هستند متجاوزان های سرمایه کنترل و نظارت

 نحوه فعلی، مبحث. کند می بحث ها سیستم آتی اینترنت نظارت مسئله درباره مبهم تاحدی و شفاهی بطور اروپایی کمیته

 برای ها سیستم اینترنت قانونی اختیارات یا قوی متمرکز بسیار های ساختار از پیشگیری نحوه و عمومی منافع سازی ایمن

 .است انحصاری خاص اختیارات از اجتناب

 بکار بخش مزیت و صحیح بطور باید که هایی سیستم اینترنت که گفت باید اما آیند نمی شمار به معرف عقاید این چه اگر

 زیر ایمنی، است مهم و الزم آنچه. کنند کار هم با توانند می که است هایی میکروالکترونیک به اتصالشان از فراتر یچیز روند

 پروژه این. است فنی جدید فرصتهای کاربرد نحوه درباره اجتماعی توافق قانونی، و اقتصادی مناسب شرایط معتبر، ساختارهای

    .است آینده در بیشتری تحقیقات نیازمند

 

 گیریبحث و نتیجه
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