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سال طول کشید تا همه این وسایل 30فقط 
............... توی جیب جا بگیره 



توسعه مبتني بر دانايي
(سه دهه اخير) 

توسعه مبتني بر توليد
(ميالدي90تا 50دهه هاي )

مشخصه ها
نوآوري

نيروي انساني کارآفرين

 واحدهاي تحقيق و توسعه وSMEs

ساختارها
مراکز رشد و پارکهاي علم و فنّاوري
مناطق توسعه فنّاوريهاي نوين

داالنهاي علم و فنّاوري

دانشگاههاي کارآفرين

مشخصه ها
سرمايه

نيروي کار

واحدهاي توليدي و صنعتي

ساختارها
شهرکهاي صنعتي

مناطق ويژه اقتصادي

آموزشگاههاي فني و حرفه اي
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مقايسه مبناي توسعه



کار کم و بازدهی زیاد= توسعه یافتگی•

کار زیاد و بازدهی کم= توسعه نیافتگی•

ه هر فعالیتی که انجام می شود و منجر به ارزش افزود= اتالف•
.نمی گردد، نامیده می شود
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2045برآورد اشتغال نيروي انساني دنيا در سال

درصد3كشاورزي                        •
درصد4صنعت                            •

درصد93خدمات•
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1784 1780 1969 امروز  

انقالب صنعتی اول انقالب صنعتی دوم انقالب صنعتی سوم انقالب صنعتی چهارم

مکانیزه کردن
تولید به یاری

آب و انرژی بخار

ایجاد خط تولید و تولید 
انبوه به یاری قدرت  

الکتریسته

تولید خودکار به یاری فناوری 
اطالعات، کامپیوتر

و اتوماسیون

ایجاد سیستمهای خودکار جدید با ترکیب شبکه های  
سایبری و فیزیکی و هم جوشی فن آوریهای مختلف

2006 /آلمان



روبات های
خودکار

بیگ دیتا

واقعیت
افزوده 

تولید 
افزایشی امنیت رایانش ابری

سایبری

یکپارچه سازی 
سیستم ها 

شبیه سازی

اینترنت اشیا

تکنولوژی کلیدی پایه های انقالب صنعتی چهارم 9

اءاشیاینترنتبهجدیتوجه
ازکشورهاازبسیاریدر

انگلستان،آلمان،درجمله
،جنوبیکرهچین،آمریکا،

...سنگاپوروبرزیل،،هند



:شهر آمریکا 10اندازی پروژه شهر هوشمند در راه
آنجلس، نیویورک، بوستون، آتالنتا، آستین، هیوستونخوزه، لسفرانسیسکو، سنسان

اشیااینترنتزمینهدرکشورهااخیرسرمایه گذاری هایمیزان

اینترنت اشیا غیر صنعتی
اینترنت اشیا صنعتی

سرمایه گذاری در حوزه اینترنت اشیا
2016تا 2012از سال 

رتبه های باال عمدتا به
استارت آپها اختصاص دارد

استبیشترغیرصنعتیحوزهدرگذاریسرمایه
ایاشیاینترنتحوزهدرگذاریسرمایهرشدنرخاما

هابخشسایربهنسبتبیشتریشیبازصنعتی
استبرخوردار

IOT
Internet of Things



ی، نرم شبکه ای از اشیا فیزیکی تعبیه شده با قطعات الکترونیکاینترنت اشیاء، فناو
افزار، سنسورها و اتصاالت است تا آنها توسط تبادل اطالعات با تولیدکننده، اپراتور یا 

.دستگاههای دیگر قادر به ارائه ارزش و خدمات باشند
(  انسان، حیوان و یا اشیاء)ری مدرنی است که در آن برای هر موجودی 

قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا  
در این فناوری، اشیا پیرامون ما قادرند از  . اینترانت، فراهم می شود

های مفیدی را از طریق حسگرهای مختلف جمع آوری  محیط اطراف خود داده

اینترنت اشیاء چیست؟



بهمحیطازاطالعاتارسالوذخیره سازیدریافت،اشیاء،اینترنتفناوریکلیایدهواقعدر
بارتیعبه.استنهاییکاربربههوشمندتروبهترخدماتارایهنهایتدروآنهاتحلیلمنظور

واناییتدربزرگیجهشکهدانستاینترنتبعدیتکاملعنوانبهمی توانرااشیااینترنت
دارددادهتوزیعوتحلیلجمع آوری،

IOT فقط اتصال اشیاء نیست ،
ت گفتمان اشیاء با یکدیگر اس
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From any time ,any place connectivity for 

anyone, we will now have connectivity for 

anything!

اینترنت اشيا چيست ؟



یننخستبرایاشیاء،اینترنت
کوینتوسط1999سالدربار

قراراستفادهمورداشتون
کردتوصیفراجهانیوگرفت

جملهازچیزی،هرآندرکه
هویتخودبرایجان،بیاشیا

بهوباشندداشتهدیجیتال
اهآنتادهنداجازهکامپیوترها

.کنندمدیریتوسازماندهیرا

Kevin Ashton
کوین اشتون 

1999
تاریخچه اشیا 



سیرتکامل اینترنت اشیا

جمع آوری اطالعات از  
سراسر جهان

برقراری ارتباط
جهانی

کنترل جهان را  
در دست گرفتن

ارتباط اشیاء با  
یکدیگر

هوشمند شدن  
انسان

درموقعیتشانبااشیاء
-میشناساییجهان

بهآنهااطالعات.شوند
وجودآنالینصورت

باتعاملیهیچامادارد
ربرقراتواننمیاشیاء

کرد

طتوسمتحرکاشیاء
قابلکدیک

.هستندشناسایی
صورتبهاطالعات

داردوجودآنالین
باتعاملیهیچاما

تواننمیاشیاء
کردبرقرار

شبکهتحتاشیاء
وهستنداینترنت

تعاملافرادبا
میاشیاء.دارند
ارتباطتوانند
کنند،برقرار
وبگیرنددستور

دربارهاطالعاتی
به).بدهندخود
درمثالطور

شدن،گمصورت
اعالمراخودمکان
(کنند

املتعتوانندمیاشیاء
دروکنندبرقرار

مشخصموقعیتهای
بهرافعالیتهایی

.کننداعالمیکدیگر
میگیاهان:مثال

زنیاصورتدرتوانند
آبیاریراخودآببه

کنند

اطارتبشبکهبااشیاء
وکنندمیبرقرار

رانیازمورداطالعات
برایلزومصورتدر

کنندمیفراهمشما

1 2 3 4 5

IOE
Internet of Everything
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اشیااینترنتکاربردهای

سالمتانرژیساختمان
صنعتو پزشکی

حمل و 
نقل

خرده 
فروشی

امنیت 
عمومی

و شهری
خدمات نظامی

ورزش خودرویی

خانهد،هوشمنشهرالکترونیک،سالمتهمچونهاییحوزهدرشایانینقشازتواندمیاشیاءاینترنت
هوشمند،تدارکاتبرق،جملهازانرژیهوشمندمدیریتخودرویی،خدماتشهری،امنیتهوشمند،

باشدبرخوردار...ومحیطیمانیتورینگ

...و

کشاورزی  
و 

دامداری

آموزشرسانهبازاریابیتبلیغیارتباطی

بانکداری 
و 

پرداخت



اشیا در حوزه پزشکی ، بهداشت و سالمت( همه)کاربرد اینترنت 

بدندرونروبات هانانواکتشاف•
توسطاطالعاتجمع آوریوافراد

آنها
طرقبههادادهسایرارسال•

مختلف
یدریافتهایدادهکلیهبندیجمع•

یاریبهمصنوعیهوشتوسط
تشخیصامکانواشیااینترنت
بیماریها

تشخیص
بیماری

از  مراقبت 
در  بیمار 

بیمارستان

ازمراقبتبهاینترنتیاری-
رهبهمانندبیمارستاندربیمار
ونبدکههوشمندتختهایازگیری

مطابقراتختپرستار،بهنیاز
واردبیمارکهفشاریوزاویه
وضعیتتاکندمیتنظیمکرده
باشدمناسبتخترویبیمار

وکادرترسهلنظارتامکان-
یتوضعبربیمارستانمسئوالن

اودرمانروندوبیماربهتر

مراقبت  
از راه  

دور

ازهاجپزشکانبهاشیاءاینترنت-
وردگیریبهتادهدمیاجازه

هخاندربیماروضعیتبرنظارت
هایهزینهکاهش)کننداقدام
(ویزیتوآمدورفت

هویژبه)بیماروضعیتکنترل-
وضعیتباافرادیاسالمندان

اطالعوخانهازبیروندر(خاص
،پزشکبهاووضعیتازرسانی

درمانیمراکزوخانواده

نظارت بر 
مصرف دارو 
و مدیریت 

دارو

بهدارومصرفمناسبزمانومقداربرنظارت
درربیماپرخطررفتارهایازجلوگیریوپزشکان

دارومصرف
سازمانتوسطداروهامدیریتبهبودبهکمک
عتوزیکنندگان،تولیدمقرراتی،نظارتی،های

بهداشتیخدماتدهندگانارائهوکنندگان
برمبتنیهوشمندداروییمحصوالتتهیه

وداروییرژیمبرنظارتبرایاشیااینترنت
فردیبهداشت

وریسککاهشبههوشمندداروهایکمک-
کنندگانارائهوداروییهایشرکتضرر

بهداشتیخدمات



اشیا در حوزه کشاورزی و دامداری( همه)کاربرد اینترنت 

رشدبرایاستفادهموردخاکبرنظارتمعنای-
گلخانه هاوگیاهانکشاورزی،محصوالت

آنهایسالمتردیابیبرایحیواناتهوشمندانهمدیریت-
مناسبحیوانیتولیدهدفبامختلفمراحلدر

(…وشیرگوشت،)
آبیاریکنترلومدیریت-

دامپروریمراکزومزارعدورراهازمدیریت-
ازتمحافظبرایتصمیم گیریوهواوضعیتپیش بینی-

سرنشینبدونهواپیماهایازاستفادهیاومحصول
بهمتصلکشاورزیابزارآالتوتجهیزاتازگیریبهره-

سرنشینبدونتراکتورهایهمچوناینترنت
بهمی توانکشاورزیحوزهدرIoTابزارهاینصببا-

رسیدسالدردرصدی20رشد



اشیا در حوزه آموزش( همه)کاربرد اینترنت 
یادگیریوآموزشنحوهدروآموزشیهایسیستمدردگرگونی-
/آموزاندانشبهآموزشبربیشترتمرکزومدرس/معلمبرایکالسمدیریتیروندهایتسهیل-

دانشجویان
،السیکانضیاطمسئلهبروزصورتدروعصبیحسگرهاییاریبهآموزدانشذهنیفعالیتهایرصدامکان-

ندمان)بفرستددانش آموزتبلتیاوپوشیدنیدستگاه هایبهرا«حسی»ویبره هایمی توانندمعلم
رامستقیمدرگیریبهنیازحالعیندروکردهکنترلرااورفتاروتوجهو(همراهتلفناطالع رسان های

دهدکاهش
آموزشیهایمحیطوکالسدر...وتیمیرشد،نوآوریترویجبهاشیاءاینترنتکمک-

مرکزیدفتربهاعالمباآموزاندانشاتوماتیکغیابوحضور-
آموزشمراکز/مدرسهدرانرژیمصرفکاهش-
اشیااینترنتبرمبتنیآموزشدرهاهزینهکاهشووریبهرهافزایش-

بهتوجهباانطباققابلوفردبهمنحصریادگیریفرصت هایایجاد:دانش آموزانبراییادگیریتجربهشخصی سازی-
ویدیووصوتمتن،ازاطالعاتتحلیلطبقدانش آموزهرنیازهایواستعداد

ارایهیادگیریالگوهایوعالیقنمره ها،جملهازدرس،کالسدردانش آموزهرازکلی نگرانهدیدگاهیارائه-
فردینیازهایبههم چنینودهندتشخیصدانش آموزانگروه هایدرراالگوهامی دهدامکانمعلم هابهومی دهد

بپردازندآن ها
الکترونیکدرسیکتابهایمطالعهزمانآنها،استفادهالگویبازشده،کتابهایکتابخانه،بهخروجوورودثبتامکان-

...و
یاهانگنشانگر هایمثال..وتاریخیمکانهاییاشهریهایمحیطازدانشجویاننزدیکحسگرهایازاطالعاتدریافت-

کاشت،ختاریتخصصی،وعمومینام هایوبفرستنددادهدانشجویکتلفنبهمی تواندعمومیباغیکدرشدهتگ 
می دهندارایهراآنکشوروبالغگیاهاندازهدارویی،استفادهخوراکی،استفاده

دردهشجاسازیحسگرهایازآمدهدستبهاطالعاتازاستفادهبادانشگاهفیزیکیفضایسازیهماهنگامکان-
...وربات ها،بازیصفحه هایتخته ها،نوشتاریصفحهکتابخانه،منابعجملهازاجسام



آینده اینترنت اشیاء

ازبیشاتصال
وسیلهمیلیارد50

بهجهاندرمختلف
سالدراشیاءاینترنت

2020
ماشین2025سالدر

هایسیستموها
دتواننمیالکترونیکی

بدوناینترنتطریقاز
باهاانسانبهنیاز

ندباشارتباطدریکدیگر
(سیسکوبینیپیش)
درصد50تولید

دارایدستگاههای
دراشیااینترنت

مترکیاسهباشرکتهایی
سابقهسالسهاز

فعالیت

تریلیون دالر در 6سرمایه گذاری 
زمینه اینترنت اشیا 

سرمایه گذاری تا پنج سال آینده 

تریلیون دالر 6
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ازاعمحسطسهدرجدیدمشاغلایجادواشیااینترنتتوسعهازناشیمشاغلازبسیاریآیندهشدنمختل
یاریبهلکنترسطحو(فنیپشتیبانیسیستم،نگهداری،،تعمیراجرا)نظارتسطحمدیریت،وارشدسطح

دیگراز.استگرفتهقوت2016سالازاشیااینترنتارشدمدیرپستایجادمثالعنوانبهاشیااینترنت
وعریفوتکارهاوکسبآیندهازروشنیاندازچشمداشتنبا)«اشیااینترنتطراحان»آیندهمطرحمشاغل
بودخواهندکدنویساننیزو(ابتکاریهایطرحاجرای

تلفننرم افزارهایتوسعهاطالعات،امنیتتجاری،هوشبهتوانمیاشیایاینترنتعصردرمهممهارتهایاز
برشمرد...وشبکهسخت افزار،مهندسیهمراه،

ایجاد مشاغل جدید
متأثر از توسعه
اینترنت اشیا


