
آنها در اساسي تغييرات ايجاد و ها حوزه همه بر اشيا اينترنت تأثير
اشيا اينترنت ياري به انرژي مصرف در درصدي 20 جويي صرفه
گرها حس ياري به شهرها در دود و ترافيك تراكم كاهش
مايشن ، ديدن فيلم هنگام چراغ ها نور كردن كم مانند( خانه در استاندارد كارهاي بيشتر اتوماتيك انجام 

)...و انرژي مصرف
و خانه امنيت سيستم كنترل براي پويا و متصل دستگاه هايي به ديوارها تبديل...
مسير ناي در پوشيدني فناوريهاي موثر نقش( آنها سالمتي از گزارش ارائه و خانه افراد سالمتي بر نظارت(
به كانديدا هترينب انتخاب در اينكه شده بيني پيش نيز انتخابات و سياسي حوزه تا اشيا اينترنت تأثير دامنه 

كرد خواهد كمك كنندگان انتخاب
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 اوريفن از استفاده كننده كشور بيستمين ايران
 ترونيكيالك دستبند است؛ اشيا اينترنت پيشرفته
  سامانه سالمت، الكترونيك پرونده زندانيان،
 ي آلودگ بحران رفع و ترافيك و حمل و نقل هوشمند

 در اشيا اينترنت حوزه در مطرح پروژه هاي هوا،
  .هستند ايران

	گذشته، هاي سال طي نيز ايران در   اينترنت	
 يمراكز از يكي .است گرفته قرار توجه مورداشياء
 رقرا بررسي مورد را موضوع اين ويژه بصورت كه

تاس اطالعات فناوري و ارتباطات پژوهشگاه 		داده،
 توسط 94 سال در »اشيا اينترنت ملي طرح« 

 رنظ زير و اطالعات فناوري و ارتباطات پژوهشگاه
 ينتدو منظور به اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت
 درياءاش اينترنت		عملياتي برنامه ارائه و راه نقشه
شد مطرح كشور،

 ايجاد به تصميم مذكور، طرح مراحل انجام پي در 
تاس شده گرفته كشور در اشيا اينترنت پارك

 

اينترنت اشياء در ايران



 نارمك منطقه در »ايران -تهران اشيا شبكه« عنوان بااشياء اينترنت		اختصاصي شبكه نخست فاز
 به  اشيا شبكه رايگان خدمات ارائه نظير كاربردهايي داراي كه است شده اندازي راه تهران

است ... و شهري مديريت براياشياء اينترنت		شبكه كمك استارتاپ ها،
 ايهمكاري ه توسعه و دانش ارتقاي هدف با مخابرات تحقيقات مركز و نيرو پژوهشگاه دو اخيرا 

  و عاتاطال ارتباطات، نوين فناوري هاي كاربرد خصوص در آزمايشگاهي و تحقيقاتي علمي، مشترك
 كور،مذ همكاري سند در .كردند امضا همكاري تفاهم نامه اشيا اينترنت و برق صنعت در امنيت

 ساير و »اشيا اينترنت فناوري« قالب در پژوهشگاه دو توسعه و تحقيق و سرمايه گذاري
 حوزه در اشيا اينترنت فناوري بومي سازي و دانش ارتقاي جهت در آن با مرتبط نوين فناوري هاي

  .گرفت قرار تاكيد مورد كشور، برق صنعت اولويت دار هاي



رنتاينت ياري به ...و بازاريابي ارتباطي، جديد فرصتهاي ايجاد 
اشيا

اطبانمخ با ارتباطي راههاي افزايش = دستگاهها بيشتر اتصال
يااش اينترنت عصر به ورود براي ها عمومي روابط آمادگي لزوم
آن با مواجهه براي مخاطبان و مشتريان سازي آماده
جديد شرايط با متناسب خدمات و محصوالت ارتقاي براي تالش
خود كار و كسب ارتقاي براي مشتريان به كمك
 آنها به پاسخگويي و ها داده بر مبتني نيازها رصد
زا ناشي رو پيش تعاملي و ارتباطي طاليي فرصتهاي كشف 

   اشيا اينترنت قابليتهاي توسعه
ني،ف از اعم اشيا اينترنت عصر در نوين مهارتهاي از گيري بهره 

  ...و اي داده
ها انهرس با ارتباط تبليغي، جديد روشهاي از استفاده و آشنايي 

  ...و
براي قوانين تدوين براي تالش و حوزه اين چالشهاي شناسايي 

مشتريان خصوصي حريم و اطالعات از حفاظت
بر اكمح متعدد قوانين از اطالع نيز و مذكور قوانين به پايبندي 

اشيا اينترنت
با ها عمومي روابط همسويي لزوم وديتا حوزه به ها رسانه ورود 

مسير اين در آنها

جمع بندي







 ندچ ادامه در .برند مي بهره نوآوري و سازي بهينه براي اشيا اينترنت هاي داده مزاياي از بسياري هاي شركت حاضر حال در•
:شوند مي معرفي مختلف صنايع در اشيا اينترنت هاي اپليكيشن از نمونه

 و يرتعم تجهيزات و قطعه هر مكان نمايش امكان پرواز مهندسين براي تجهيزات رديابي اپليكيشن :هواپيمايي خطوط•
 باعث هبلك شود مي پرواز فرآيند بهبود و هزينه در جويي صرفه باعث تنها نه افزار نرم اين .نمايد مي فراهم را ها آن نگهداري

.شود مي مسافران براي تاخير بدون و مطمئن پرواز يك از خوشايند احساسي ايجاد
 جهيزاتت تحويل براي مطمئن راهي عنوان به سنسورها از استفاده با دارو دماي بر نظارت اپليكيشن :دارو از نگهداري خدمات•

 هر دارو، ارينگهد با مرتبط هاي اپليكيشن .است كيفيت مقررات و استاندارد رعايت كليد داروها دماي كنترل .است پزشكي
 يادآوري را داروها موقع به مصرف بيماران به و كرده نظارت مناسب حرارات درجه از اطمينان حصول براي را نقل و حمل گونه
.كنند مي

 امكان ،IoT سورهايسن از استفاده با هوشمند اپليكيشن يك ساخت با باغباني، براي نورپردازي كننده توليد شركت يك :توليد•
 كننده توليد از را شركت اين كار و كسب اپليكيشن، اين .است آورده فراهم را گياهان فتوسنتز و انرژي مصرف نور، سازي بهينه

.است داده تغيير سرويس يك عنوان به گلخانه ساز بهينه يك به روشنايي هاي سيستم
  نظر در كنند مي استفادهFitbit هوشمند بندهاي مچ از كه گذاراني بيمه براي را اي ويژه تخفيفات بيمه، شركت يك :بيمه•

 عمر بيمه با سالمتي مزاياي ادغام آن هدف كه استVitality ازاپليكيشن بخشي اندام تناسب رديابي خدمات .است گرفته
.نمايند استفاده هوشمند ي بيمه مزاياي از توانند مي مشتريان افزار، نرم اين از استفاده با .است

 مورد در هشدار دريافت با خود پرسنل عملكرد بر ،IoT اپليكيشن از استفاده با خدماتي شركت يك :كار و كسب خدمات•
 رد سنسور هزاران از ها داده آوري جمع با اپليكيشن اين.دهد مي انجام را الزم اقدامات و كرده نظارت خدمات به مربوط مسائل

.دارد خدمات سطح بهبود و ها هزينه كاهش در توجهي قابل نقش وحوله صابون ساز، قهوه مانند مكان يك
 مكان آن در جمعيت تراكم ميزان ها، سالن در سنسورها از استفاده با سرگرمي توليد و طراح شركت يك :سرگرمي و ها رسانه•

 درك به مكك منظور به هنگام به صورت به را ترافيكي الگوهاي شركت اين اشياي اينترنت اپليكيشن .كند مي مشخص را
.كند مي مشخص تبليغات براي ها مكان بهترين


