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عصر ارتباطات بین الملل پارس کار
)International Communication Age (ICASAT

 IOTچگونه نوآوری را فعال خواهد کرد
ارتباطات از راه دور ،رایانه و اینترنت همگی به پیشبرد بشریت کمک

ککرده انک  .آنهکا اکا را دکادر

ساختن به اوفقیتی بیشتر از آنچه در گذشته از لحاظ فنی ااکان پذیر بود برسیم.

درحال حاضر ما به عنهان نفهرند و مشهال ،به سهرع به دوره جدیهدی که ممکه نسه نز نظهر فنهاوری
نمکا پذیر باشد نزدیک مه شهای  .به زودی تقریبهاً ههر شهئ مه تاننهد بها سهرع بسهاار زیهادی نرتبها
برقرنر کهرده و دنده هها یها نطالعها خهاد رن به نشهررن

بگهذنرد .تعامه ،ننسها بها بسهااری نز ماشها هها و

کنسال ها ب حدنق ،خانهد رسهاد و ماضهاعات که قهبالً مه تاننسه منجهر به بهروز مشهکال فاجعه بهار
شاد قب ،نز نینک فرصر برنی شروع بدس آورند ح ،خانهد شد.
مسههاماً دوره معرفه خههدما گسههررده نینررنه نشهااء ( )IoTدر مقاههاو وسهها نسه
با دسرگاه ههای هاشهمند رنه دور جمه آوری و به نشهررن

جههای که نطالعهها

گذنشهر مه شهاد .نشهااء مرصه ،مه تانننهد

ب ه مح هاط خههاد س هاگنال نرسههال کننههد نز رنه دور مههانارار و کنرههرل شههاند –و ب ه طههار فزنینههده تصههما
گرفر و بر نساو پاامهای دریافر نقدنم کنند.
 IoTننههانع مزنیههای تجههاری نز جماهه نفههزنیش بهههره وری در صههنای زیرسههاخ هههای نیمهه تههر و کههاهش
هزین های عمااات رن با خاد ب همرنه دنرد.
نی مقال نگهاه خانههد دنشه

به چگهانگ نهاآوری  IoTدر زنهدگ و جنبه ههای مخراه صهنای طبه

شناخ ما.
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کشاورزی هوشمند
گسههرره ی وسهاع نز نرنضه

تعههدند زیهادی دنم که ناهاز به نظههار دنرد و آمههار در حههال نفههزنیش بردنشه

محصال صنع کشاورزی رن به عنهان کاندیهدنی نصها بهرنی یهک ننقهال کامه ،در  IoTتبهدی ،مه کنهد.
یهک مطالعه جدیهد تاسههط  Idateپهاش بانه کههرده که تهها سههال  2030بهاش نز  ٪20کهه ،دنرنیه ههها و
نشااء مرص ،مربا ب صنع کشاورزی خانهد باد.
 IoTب کشاورزن نی نمکا رن م دههد که نه تنهها تصهما ههای هاشهمندنن تهری بگارنهد باکه بسهااری
نز فرنیندهای ک کار روزننه ی آنهها رن تشهکا ،مه دههد به صهار خادکهار ننجهام دهنهد .سهط آ و لهذن
ب منظار بهانه سهازی تازیه قابه ،نظهار نسه  .وقره تصهماما
شرنیط خا

مبرنه بهر دنده ههای دقاه در مهارد

باشهد محصهات زرنعه مه تانننهد رشهد بهرهری دنشهر باشهند .حااننها درحهال چهرن (عاه

خارد ) رن م تان ردیاب کهرد تها خطهر نز دسه دند آنهها به حهدنق ،برسهد .همچنها  IoTمه تاننهد در
حفاظههه نز محهههاط زیسههه کمهههک کنهههد .در سهههال  Eutelsat 2017و ماسسههه ی  Sigfoxنز طریههه
طههر " "Now Rhinos Speakبههرنی محافظ ه نز کرگههد ههها ب ه ه ه پااسههرند .رنه حهه ،ردی هاب نز رنه
دور که در شهها هههای کرگههد ههها قههرنر دنده شههده دنده هههای ماقعاه یهاب رن نز طریه مههاهانره به یهک
پارفههرم آنالیه نیمه مه فرسههرد که نطالعهها به روز در مههارد جابه جههای حااننهها رن به منظههار بهبههاد
محافظ در برنبر شکارچاا ب سرپرس پار

حفاظ شده نرنئ م دهد.

زماناکهه نسههرفاده نز  IoTبهه مرحاهه ی وسهها و همگههان برسههد کشههاورزی هاشههمند بهه یههک برنامهه
کاربردی کهامالً مناسه

بهرنی کشهارهای صهادرکننده محصهات کشهاورزی در سرنسهر جهها تبهدی ،شهده

و سرع تاسع و پاشرف رن در نی کشارها نفزنیش م دهد.
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نظارت و بهینه سازی
نمکهها نظههار خادکههار عماا ها نز رنه دور و دریاف ه بههازخارد ب ه ماق ه مافقا ه برخ ه شههرک ههها رن نز
پههاش دیههده نسهه  .جنههرنل نلکرریههک ( )General Electricنز مزنیههای نیجههاد یههک "شههبک نرزش بههر "
( )Electricity Value Networkکهه نمکهها تصههار بههدو وقفهه در کهه ،شههبک بههر و نمکهها بهانهه
سازی و ونکنش نز نقا دور نفراده رن در صار لزوم ب آنها م دهد تعری م کند.
مثههال عههال دیگههر ی هک نپرنتههار ناروگههاه خارش هادی مسههرقر در ترکا ه و دنرنی نمکانهها تالا هد در نسههرا
نزمار( )Izmirدر لهر ترکاه نسه  .آنهها بایهد بهرنی مشهرریا بهر بهدو وقفه تهمما کننهد و به دلاه،
عدم وجهاد حضهار ننسهان در محه ،در صهار بهروز ههر نخطهار نمناره یها تالاهدی هشهدنر دنده شهاد .در
های ونق در مناط روسهرای که محهدودی یها عهدم دسررسه به شهبک ههای نرتبهاط

بسااری نز سای

زمانهه وجههاد دنرد آنههها نز رنه حهه IoT ،مههاهانره نی نسههرفاده مهه کننههد کهه ضههم حفهه هزینهه هههای
عمااات پایا

پاشش مارد نااز آنها رن برنیشها فهرنه مه کنهد .تقریبهاً ههر سهاع

دنده هها ی تاه مرهری

و هشههدنرها نز نقهها دورنفرههاده ب ه مهندس ها پایرخ ه نرسههال شههده و تصههایری کههامالً آگاهان ه نز عماکههرد
ناروگاه نرنئ م دهند.
نظار و بهان سازی که بها نجهرنی  IoTهمهرنه نسه

هشهدنرهای نولاه و بهبهاد کهارآی رن بسهاار سهریعرر

نز نشااء لار مرص ،ک فقط تاسط ننسانها ندنره و کنررل م شاند نرنئ م دهد.

اندازه گیری هوشمند
به روزرسههان دقاه و بهنگههام در مههارد مصههر ننههر ی رویهدندها و نطالعهها مربهها به کافاه ننههر ی در
مشال ،و ساسهر ههای مهدیری شهبک بخشه نسه که  IoTمه تاننهد به طهرز چشهمگاری در رنسهرای
بهباد تغاار کند.
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صههنای و مصههر کننههده ننههر ی هههر دو نز نطالعهها دقاق ه بهههره م ه برنههد که کنرههرل باشههرر بههر تازی ه و
نسرفاده نز ننر ی رن نمکها پهذیر مه کنهد .برنامه ههای مهدیری ننهر ی خهانگ باسهاا ی  IoTبه ساسهر
های پاسه دهه خادکهار کمهک مه کننهد تها بههره وری ننهر ی نز مرحاه ی تازیه تها نسهرفاده نههای به
ونقعاه تبههدی ،شههاد .به عنههان مثههال یهک نرنئه دهنههده خههدما دنده در نروپهها وجههاد دنرد که نز نسههرقرنر
کنرارهای بهر و گهاز هاشهمند در سرنسهر کشهار پشهرابان مه کنهد .کنرارهها عهدد ننهر ی قرنئه شهده رن
جم آوری و ننرقهال مه دهنهد همچنها به روز رسهان مکهرر ساسهر عامه ،ناهز ناهاز نسه تها نطمانها
حاص ،شهاد که رنه حه ،کهامالً نیمه و محرمانه بهاق مانهده و مه تاننهد ویژگه ههای نضهاف رن در طهال
عمههر  15سههال خههاد نرنئ ه دهههد .ب هاش نز  100 000خان ه در کشههار دور نز دسههررو هسههرند زی هرن پاشههش
زمان ه آنههها کههاف ناس ه

بنههابرنی رنه حهه IoT ،مههاهانره نی نمکهها بازگش ه دنده ههها و نرتقههاء ساسههر

عام ،دسرگاههای رنه دور رن ب صار نیم و مقرو ب صرف نرنئ م دهد.
برنام های  IoTبه پهاش بانه دقاه تقاضها و نرنئه باهنش جدیهد نسهب به رفرهار مصهر کننهده کمهک
م کنند .نی نمر ب صنای همگان کمهک مه کنهد تها به صهار خادکهار به کهاهش نوج تقاضها و مهدیری
بار نلکرروناک در زما ونقع بپردنزند.

امداد رسانی هوشمند
برنامه هههای  IoTدر حههال که مطمئنهاً مه تانننههد زنههدگ مهها رن آسهها تههر کننههد همچنهها مه تانننههد در
نهای آ رن حف کنند.
نز ندون دیجارههال مرصهه ،شههده بهها سنسههارهای دنخا ه ک ه کافا ه هههان سههمام و حرک ه رن ننههدنزه م ه
گارند تا لباسههای محهافظر که به عالئه حاهات مهدنوم مرکه هسهرند  IoTدنرنی کاربردههای مخرافه
برنی ظرفا نجا جا ننسانهاس
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دننشمندن نمروزه نز سنسهارهای سهنجش سهرع

تکانههای زمها بها نسهرفاده نز نمهانج شها

مخرافه که

یک لرزش ساط مه کنهد بهرنی هشهدنرهای نولاه زلزله نسهرفاده مه کننهد .لرزشههای نولاه کاچهک بهرنی
ننسهها ب ه سههخر قابهه ،تشههخاص نس ه
لرزشهای خطرنا

نمهها بهها وجههاد حسههگرهای  IoTمناس ه

تری رن ک ب دنبهال خانههد دنشه

دننشههمندن م ه تانننههد

پهاش بانه کننهد .بها نسهرفاده نز نیه دنده هها مه -

تان قطارها و آسانسهارهای نکسهپرو رن مراقه کهرد کارخانه هها مه تانننهد بهازوی روبها ههای صهنعر
رن ب سم

ماقعاه ههای نمه بچرخاننهد و نفهرند قبه ،نز تحقه تهدیهد تخااه شهاند .نیه نیسهرگاه ههای

نظار ن تنها بهرنی زمها لهرزه ههای قریه
نظار بر وضهعا

نلاقهاع مهارد نسهرفاده قهرنر مه گارنهد باکه مه تانننهد بهرنی

و نرسهال هشهدنر زودهنگهام بهرنی سهازه ههای ماننهد په ،هها یها آسهما خهرنش هها ناهز

نسرفاده شاند.
فاجع آتش سازی نخار نسررنلاا با نی سهانل همهرنه بهاد که آیها رنهه بهرنی جاهاگاری نز چنها کشهراری
وجههاد دنش ه یهها خاههر IoT .ممک ه نس ه پاسههخ دنشههر باشههد – در نسههپاناا سنسههارهای بهه درخرهها
مرصهه ،شههده ننههد تهها پارنمررهههای نز جماه دمهها رطابه

 CO2و  COکه در هنگههام آتههش سههازی جنگهه،

تغاا هر م ه کنههد رن ثب ه کنن هد .لحظ ه نی ک ه نی ه سنسههارها ب ه حههد بحرنن ه برس هد ب ه طههار خادکههار بهها
مخرصا

 GPSآ نقط ب مرکز خدما آتش نشان نطالع م دهند.

نز لحهها جاههاگاری نز بههروز فاجعهه در بخههش خصاصهه

ناروگاههههای هسههر نی نز  IoTبههرنی نظههار بههر

وضعا عمااهات کارخانه نز جماه ننرشهار گازههای گاخانه نی در ههان آ یها هرگانه ننرشهار محاه مهاند
رندیا نکراا نسرفاده کرده نند .در صارت ک نز حهد آسهران تجهاوز کنهد نیه سنسهارها به طهار خادکهار به
سرویس تماو تافن زنگ زده و ب مسئالا نطالع م دهد.
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تولید و تدارکات خودکار و بهینه سازی شده
 IoTهنگام نسهرفاده نز ندون کاربردههای زیهادی دنرد و مه تاننهد در یهک گهردش کهار به طهار خادکهار به
سهایر تجهاهزن دیگههر پاسه دههد .زماناکه در یهک محهاط تالاهد محهار نسهرفاده مه شهاد شهرکرها مه -
تاننند با نسرفاده نز تجهازن و دنرنیه هها هرچقهدر هه که دور باشهند بهدو ههاچ ناهروی ننسهان بها هه
کار کرده مازن ضایعا رن کاهش دنده و زما و مناب خاد رن ساده تر کنند.
نی نمر ب طار طباع ب مهدیری ناوگها و پاشهرفرهای لجسهراک منجهر مه شهاد  -صهنعر بها پرانسها،
عظ ها در بههازنر  IoTچنانک ه پ هاش بان ه م ه شههاد تهها سههال  2030تقریب هاً  ٪60نز نش هااء  IoTمرصهه ،بهها
لجسههراک مههرتبط باشههند .بهها نسههرفاده نز نبزنرهههای ردی هاب مناس ه و دسههرگاههای  IoTمههدیرن لجسههراک
مه تانننههد کهه ،ناوگهها وسههای ،نقااه خههاد رن به صههار بهنگههام ردیهاب کننههد و به ساسههرمهای خادکههار
نجههازه دهنههد در مههارد مسههاریاب وسههای ،نقااهه بهبههاد بهههره وری و کههاهش هزینهه ههها تصههماما
هاشههمندنن نی بگارنههد .همچنهها مههدیرن م ه تانننههد دنده هههای خههاد رن بههرنی تعماههر و نگهههدنری باشههرر
وسای ،نقاا ماجاد در ناوگا خاد ب کار گارند.
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شرکت عصر ارتباطات بین الملل پارس کار (ایکاست)
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