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 وژه :چکیده پر

 منظور از اینترنت اشیا چیست؟

هايی هستند که به تازگی بارها و بارها ها واژههای هوشمند، خودروهای هوشمند، مطمئنا اينهای هوشمند، ترموستاتقفل

 IoT فخفم طور به يا اشيا اينترنت نام به ایدسته در هادستگاه اين همه های آتی بيشتر خواهيد شنيد،ايد و البته در سالشنيده

ای آن، اينترنت اشيا درواقع به ارتباط اشيای مختلف از طريق اينترنت و برقراری ارتباط با يکديگر در سطح پايه .گيرندقرار می

تواند نيز می IoTهای جديد، همانند ديگر تکنولوژی .تر محقق شودکردن تجربه کاراتر و هوشمندپردازد تا هدف آن يعنی فراهممی

 راریبرق امکان با مختلف هایدستگاه طراحی ايده که کرد عنوان اينگونه توانمی .کننده به نظر برسدفهومی سردرگمدر ابتدا م

های هوشمند، اصطالح گوشی مخصوص ساده برنامه يک حتی يا و اينترنت طريق از کنترل و رهگيری منظور به سيمبی ارتباط

 .کنداينترنت اشيا را توصيف می

 از اینترنت اشیا چیست؟علت استفاده 

به علل مختلف فيزيکی و روان شناسی انسان ها تمايل به رفاه بيشتر دارند، پس ايده خوبی است که اشيا به ميزانی که ممکن است 

 .هوشمند شوند تا در مکان های مختلف به رفاه حال انسان ها و تسهيل در امور آنها کمک کنند

ت که بشريت را تهديد ميکند! اينترنت اشيا با استفاده از هوشمندی اشيا می تواند به طور بحران های انرژی های محتلف ديری اس

 قابل توجهی به صرفه جويی انرژی کمک کند

مثل بررسی فضاهای شهری  .خيلی از کار ها نياز به انرژی افراد زيادی دارد و يا حتی از توان انسان ها در صورت عادی خارج است

حيطی، اينترنت اشيا با استفاده از توانايی های خود می تواند در بهبود محيط و ايجاد امنيت های مختلف نسل و يا بهبود شرايط م

 بشر را ياری کند

 این پروژه در راستای چیست ؟

در  در اين پروژه سعی داريم ضمن شناخت مفاهيم پايه ای و لوازم مورد نياز راه اندازی سيستم های اينترنت اشيا، کاربرد آن را

سايکل موسسه گارتنر _ايده اصلی اين پروژه از هايپ .محيط های آموزشی مثل دانشگاه و بخصوص دانشگاه تهران بررسی کنيم

پس بر آن شديم تا بستر های الزم و ايده های  .کرد اين تکنولوژی در مراحل پيشرفت و تحقيقاتی استگرفته شد که اعالم می

اميدواريم در انتهای اين پروژه اطالعاتی مفهوم برای  .مکان در داخل کشور را بررسی کنيممختلف را برای به کار گيری اين ا

شناخت بيشتر تکنولوژی و مصارف آن در اختيار شما قرار گيرد تا شما هم ايده های خالقانه خود را بکار گيريد و در اين تحول 

 عظيم شرکت کنيد! 
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 متن اصلی : 

 

 منظور از اینترنت اشیا چیست؟

هايی هستند که به تازگی بارها و بارها ژهها واهای هوشمند، خودروهای هوشمند، مطمئنا اينهای هوشمند، ترموستاتقفل

 IoT فمخف طور به يا اشيا اينترنت نام به ایدسته در هادستگاه اين همه های آتی بيشتر خواهيد شنيد،ايد و البته در سالشنيده

گر قراری ارتباط با يکديای آن، اينترنت اشيا درواقع به ارتباط اشيای مختلف از طريق اينترنت و بردر سطح پايه .گيرندقرار می

تواند نيز می IoTهای جديد، همانند ديگر تکنولوژی .تر محقق شودکردن تجربه کاراتر و هوشمندپردازد تا هدف آن يعنی فراهممی

 یهای مختلف با امکان برقرارتوان اينگونه عنوان کرد که ايده طراحی دستگاهمی .کننده به نظر برسددر ابتدا مفهومی سردرگم

های هوشمند، اصطالح سيم به منظور رهگيری و کنترل از طريق اينترنت و يا حتی يک برنامه ساده مخصوص گوشیارتباط بی

 .کنداينترنت اشيا را توصيف می

 موجود است "توضیحاتی کلی درباره اینترنت اشیا"ویدئویی با این موضوع در پوشه مدیا با نام 

در انجام امور می شود؟اینترنت اشیا چگونه باعث تسهیل   

Nestيکی از بهترين نمونه های موجود از بکارگيری اينترنت اشيا را می توان در ترموستات  اين ترموستات مرتبط با  .مشاهده کرد 

اين برنامه به طور  .وای فای به شما اين امکان را خواهد داد تا از طريق گوشی هوشمند خود به کنترل دمای محيط بپردازيد

دانه ای می تواند الگوهای مورد نظر شما را فراگرفته و برنامه ای برای تغيير دما در ساعاتی مشخص ايجاد کندهوشمن . 

با استفاده از اين قابليت می توانيد در ميزان توان مصرفی صرفه جويی و حتی در صورت فراموشی، از محل کار، سيستم تهويه 

Nest .منزل خود را خاموش کنيد وها و عادات شما )مثال کم کردن دما درهنگام رفتن به تختواب( را فراگرفته و به می تواند الگ 

ها را اعمال کندطور خودکار در زمان تعيين شده آن . 

 

http://bayanbox.ir/view/3058421441522602696/nest-thermostat-1.jpg
http://bayanbox.ir/view/3058421441522602696/nest-thermostat-1.jpg
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SmartThingsشرکت  که توسط سامسونگ خريداری شده نيز سنسورهای مختلفی را برای ايجاد خانه هوشمند در اختيار شما  

از اين سنسورها می توانيد متوجه شويد چه شخصی وارد منزل شما شده و يا از آن خارج می شود و حتی با استفاده  .قرار می دهد

 .در صورت چکه کردن آب نيز گزارشی مربوط به نشتی سيستم آب دريافت کنيد

ی شما می تواند با گسترش و ارتقای ابزارهای موجود در اين اکوسيستم، به عنوان مثال دستبند هوشمند مخصوص فعاليت های بدن

به محض خوابيدن شما، تلويزيون و چراغ ها را خاموش کند و يا حتی پيش از سوارشدن بر خودرو در زمانی مشخص، بهترين مسير 

 .برای رسيدن شما به مقصد توسط خودرو انتخاب و در صورت ديررسيدن به محل قرار، پيامکی به شخص مقابل ارسال شود

م می توان در جهت بهبود فعاليت های شهری مانند شمارش تعداد فضاهای خالی موجود در در مقياس کالن از اين سيست

 .پارکينگ ها و يا بررسی کيفيت آب و هوای شهرها و وضعيت ترافيکی نيز بهره برد

 چه شرکت هایی بر روی این تکنولوژی کار می کنند؟

ال حاضر بر روی دستگاه های متصل به هم کار می کنند و نامهای بزرگی مانند سامسونگ، ال جی، اپل، گوگل و فيليپس در ح

ميليارد  3.1براساس تحقيقات انجام شده انتظار می رود  .شرکت های کوچک بی شماری نيز به تحقيقات در اين زمينه مشغولند

ميليارد برسد 2۲به  2۲2۲دستگاه مرتبط با هم در سال جاری مورد استفاده قرارگيرند و اين رقم تا سال  . 

 

 .سال آينده اينترنت اشيا را به همراه خواهند داشت ۲مديرعامل شرکت سامسونگ اعالم کرد که تمامی محصوالت سامسونگ تا 

 از ٪3۲حدود  2۲4۲برای شما خيلی دور به نظر می آيد، سامسونگ اين بازه را کمتر کرده و گفته حداقل تا سال  2۲2۲اگر سال 

 لباسشويی، جمله از خود محصوالت تمامی برای سامسونگ ی برنامه .شوند می اشياء ينترنتا بستر وارد شرکت اين محصوالت

شود می شامل را مايکروويوها و گازها اجاق حتی و مطبوع تهويه واحد . 

 

 

 

 

 

http://bayanbox.ir/view/5688812347574442355/allseen-alliance-1.jpg
http://bayanbox.ir/view/5688812347574442355/allseen-alliance-1.jpg
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 تصویر کلی از اینترنت اشیا و ارتباط آن با رایانش ابری  

 

به علت محاسبات مختلفی که در روند اجرای کار های اينترنت اشيا  .اين تکنولوژی بر بستری ارتباطی مثل اينترنت سوار است

وجود دارد، و اينکه هزينه اين که بخواهيم هر دستگاه مستقالً دارای واحد محاسبه باشد، بايد مرکزيتی وجود داشته باشد تا صرفا 

 .ساند و دستورات اجرايی الزم را فراهم کنداطالعات را از دستگاه ها بگيرد و محاسبات را انجام دهد و به اطالع دستگاه ها بر

رايانش ابری بستری مناسب برای اين امر است، چون اصل وجود اين نوع رايانش همين است که در فضاهای مختلف بدون نياز به 

امر کامال مشهود  که در تصوير باال اين .واحد های محاسباتی پيچيده بتوان کار های محاسباتی را با امنيت و کيفيت باال انجام داد

 است

 و دومین پرچمدار این صنعت در دنیا : IoTسرمایه گذاری در 

 

http://bayanbox.ir/info/7624548867499748297/ARM-Little-Data-Enables-Big-Data-710x399
http://bayanbox.ir/info/7624548867499748297/ARM-Little-Data-Enables-Big-Data-710x399
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 .يک پلتفرم برای ارتباط اشيا با يکديگر است تا از اين طريق بتوانيم موارد بيشتری را به راحتی کنترل کنيم (IoT) اينترنت اشيا

چرا که با اين  .برای سرمايه گذاری شرکت های عظيم هستندمعموال اين زمينه های نو که آينده ای روشن دارند زمينه خوبی 

سرمايه گذاری مطمئنا می تواند سردمدار صنعت پر رونقی باشند که شايد آينده را احاطه کند و به همه گيری موبايل های امروزی 

يه ه است و در اين زمينه سرماشود و يا حتی بيشتر از آن! اما سامسونگ زمينه اينترنت اشياء را بسيار پر پتانسيل تشخيص داد

 .گذاری های زيادی کرده است

پيش  همين ماه .اين شرکت با محصوالت هوشمندی که خود می سازد توانسته است يکی از اصلی ترين بازيگر های اين زمينه باشد

با توجه به نوپا  .است ميليون دالر را در اين زمينه سرمايه گذاری کرده 4۲۲اعالم کرد که سامسونگ مبلغ  BK Yoon بود که

اين سرمايه گذاری در جهت اين بود که پلتفرم باز تهيه شود تا گجت های پوشيدنی بتوانند  .بودن اين بازار مبلغ قابل توجهی است

 !مثال و مثال با ساعت هوشمند خود اجاق گاز را کنترل کنيد! به کجا می رود نسل بشر؟ .با اشياء هوشمند در اتباط باشند

، سامسونگ را به عنوان دومين شرکت نوآور در زمينه اينترنت اشياء لقب Fast ين راستا هيچ جای تعجبی ندارد که شرکتدر هم

بپرسيد بايد بگوييم شرکتی است که مجله ماهانه ای دارد و ابتدای هر سال برترين های هر زمينه  Fast اگر درباره شرکت .بدهد

سامسونگ به تازگی و با همکاری اينتل، برودکام و دل متمرکز بر اينترنت اشياء  .فی می کندشرکت برتر را معر 4۲را دسته بندی و 

 .شده اند و قرار است برای بهتر شدن آن کمک کنند

 ویندوز جدید مایکروسافت و اینترنت اشیا

 دد را به سمت اينترنت اشيا ببرتعجبی ندارد در اين بازار رقابتی بين غول های فناوری دنيا، مايکروسافت هم سيستم عامل های خو

را به صورت رايگان در اختيار دستگاه هايی قرار خواهد قرار است که به  4۲کمپانی مايکروسافت اوايل امسال خبر داد که ويندوز 

 تشرمن ويندوز از مختلفی های نسخه مورد در را بيشتری جزئيات افزاری نرم غول اين حاال و دنيای اينترنت اشياء ملحق می شوند

 ن فضايی مورد استفاده قرار می گيرندچني در آينده در که کرده
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مايکروسافت در نظر دارد که با ارائه رايگان ويندوز برای دستگاه های اينترنت اشياء، شمار ابزارهای مبتنی بر اين سيستم عامل را 

 .ميليارد برساند 2۲ميالدی به بيش از  2۲2۲)البته در اين بخش( تا سال 

 موجود است "و اینترنت اشیا 01ویندوز "یدئویی با این موضوع در پوشه مدیا با نام و

 

 خانه های هوشمند :

 

 در یک خانه ی هوشمند، صحبت در مورد اتصاالت است

 .زمانی که ما از گوشی های همراه معمولی به سمت گوشی های هوشمند حرکت کرديم، جهشی بزرگ در ارتباطات را شاهد بوديم

جای اينکه فقط قادر به ايجاد تماس و ارسال پيام های متنی باشيم، اکنون با تلفن های هوشمند به اينترنت متصل می شويم، به 

ايميل می فرستيم، پيام های لحظه ای ارسال می کنيم، فايل های مورد نيازمان را دانلود می کنيم و بسياری کارهای ديگر که به 

 .نياز دارند را انجام می دهيمارتباطات 
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تفاوت اصلی خانه های هوشمند با خانه های معمولی در اين است  .در مورد خانه های هوشمند نيز وضعيت به همين منوال است

کنترل آب و هوا،  .که همه ی وسايل در خانه های هوشمند به يکديگر متصل هستند و با يک دستگاه مرکزی کنترل می شوند

لوازم، قفل ها و انواع مختلفی از دوربين ها و مانتيورهايی که می توانند به خانه های هوشمند و خودکار اضافه شوند از هر  چراغ ها،

 .جای خانه و حتی دور از خانه قابل کنترل می باشند

 

خانه های هوشمند ساخته سيستم های اختصاصی ای وجود دارند که ويژه ی  .ايجاد اين اتصاالت از روش گوناگون قابل انجام است

 .Control4 و Z-Wave Zigbee ،KNX شده اند مانند

همچنين برخی از آن ها ممکن است با بلوتوث  .شما می توانيد از طريق وای فای و روی بستر اينترنت، اين وسايل را کنترل کنيد

 ها مسيست اين از يک هر .کنيد کنترل را نهاآ هم قابل کنترل باشند؛ در اين شرايط حتی می توان بدون استفاده از اينترنت هم

 .ص خود را دارند و بهترين گزينه برای شما بستگی به نياز و کاری دارد که می خواهيد انجام دهيدخا معايب و مزايا

 مزایای یک خانه ی هوشمند چیست؟

اين است: راحت بودن! داشتن يک خانه و اما فايده ی ارتباط وسايل خانه با يکديگر چيست؟ در يک کالم و به طور خالصه جواب 

کارهايی مانند تنظيم تهويه، خاموش کردن  .ی هوشمند باعث می شود بتوانيد کارهای زيادی را با زحمت کمتری انجام دهيد

 .المپ ها، روشن مايکروفر برای گرم کردن غذا و غيره

براين يکسری کارها در ساعات خاصی از روز به صورت شما می توانيد برای وسايل خانه ی خود زمانبندی نيز تعيين کنيد، بنا

حتی برخی از اين وسايل هوشمند قابليت ياديگری داشته و از کارهايی که شما انجام می دهيد، می  .خودکار انجام خواهند شد

 .ی خود محول کنيدآموزند، در نتيجه با فعاليت بسيار کمتری می توانيد انجام خيلی کارها را به صورت خودکار به وسايل خانگ
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 برای مثال می توان به ترموستات هوشمند شرکت .افزون بر راحتی، خانه های هوشمند بهره وری از انرژی را نيز افزايش می دهند

Nest قبال درباره اين وسيله توضيحات و تصاويری ارائه شد  .اشاره نمود. 

ا می آموزد و توصيه هايی برای افزايش بهره وری در استفاده از نيز از فعاليت ها و کارهای شم Webee سيستم خانه ی خودکار

 .لوازم و دستگاه های هوشمند، به شما خواهد نمود

 در حال حاضر چه محصوالتی برای خانه های هوشمند وجود دارند؟

ر حال ورود به بازار هم اکنون وسايل زيادی برای هوشمند سازی خانه ها در بازار موجود است، و با گذر زمان تعداد بيشتری د

ارائه می دهد، اما برخی ديگر نيز   Philips Hue در مورد المپ های هوشمند يکی از بهترين گزينه های موجود را .هستند

 .نيز که تازه شروع به کار کرده، محصولی قابل احترام را ساخته است Holi Smart Mood Lamp  مانند

کار يک المپ هوشمند چيست؟ به طور خالصه اين المپ ها به شما اجازه می دهند برای روشن و خاموش شدنشان زمان بندی 

عريف کنيد و يا به حرکات شما عکس العمل نشان می دهند، يا بدون نياز به دست زدن به کليد المپ، می توانيد آن را خاصی ت

 .توسط گوشی هوشمند خود خاموش کنيد

يکی از وسايل هوشمندی که ممکن است شما بيشتر با آن آشنا باشيد تلويزيون ها هوشمند است، اين تلويزيون ها به اينترنت 

الگين نموده و  Hulu و Netflix شما می توانيد براحتی به .ده و می توان با آن ها محتواهای گوناگون را مشاهده کردمتصل ش

امروزه شرکت ها زيادی تلويزيون های  .فيلم دانلود کنيد، بازی انجام دهيد يا چيزی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

 .اشاره نمود مدل های ساموسونگ و برخی Vizio ميان آنها بههوشمند می سازند اما می توان از 

http://www.makeuseof.com/tag/light-your-home-the-smart-way-with-philips-hue/
http://www.makeuseof.com/tag/holi-smart-mood-lamp-review-and-giveaway/
http://www.makeuseof.com/tag/holi-smart-mood-lamp-review-and-giveaway/
http://www.makeuseof.com/tag/vizio-e320i-a0-32-inch-smart-tv-review-and-giveaway/
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ال نام آشنا ترين البته وسايل هوشمند ديگری نيز وجود دارند مانند، يخچال فريزرها، اچاق گازها، تشخيص دهنده های دود و احتما

قفل های هوشمندی نيز وجود دارند که می توان از طريق اپليکيشن و با تلفن هوشمند آنها را کنترل نمود  .آنها يعنی ترموستات ها

استفاده ی همزمان از همه ی اين وسايل هوشمند به شما  .و مثال دری که چنين قفلی بر روی آن سوار شده را بست يا باز نمود

 .د کرد تا به آسانی خانه ی خود را کنترل کنيد و بهترين بهره وری ممکن را در مصرف انرژی داشته باشيدکمک خواه

 پروژه های مختلف دانش آموزی در این باره :

ه ک ...در دبيرستان هايی مثل دبيرستان تيزهوشان تهران، حلی، و تيزهوشان دخترانه، فرزانگان، و دبيرستان هايی مثل خرد و 

کنند، ، دانش آموزان زيادی در راستای هوشمند سازی اشيا و لوازم خانه تالش میهای دانش آموزی در آنها تعريف می شود پروژه

سينا ذاکر محصل سال دوم دبيرستان حلی است که در حد مقدماتی با مدار رسبری پای، برنامه که از جمله آنها پروژه دانش آموز 

پروپزال طرح در  .ازم مختلف متصل به برق را توسط گوشی های اندرويدی فراهم کرده استريزی ای برای تنظيم روشنايی و لو

 .بخش منابع موجود است
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 ویدئو هایی درباره خانه های هوشمند :

 ويدئويی درباره تنظيم هوشمندانه نور سالن و المپ های مورد استفاده در اين سيستم با کمک از گوشی های هوشمند. – 4

 موجود است "چراغ های هوشمند"این موضوع در پوشه مدیا با نام  ویدئویی با

ويدئويی درباره آماده سازی منزل قبل از رسيدن صاحب خانه! با محاسبه زمان تقريبی رسيدن به منزل و شرايط محيطی و  – 2

 عادات صاحب خانه

 است موجود "آماده شدن خانه هوشمند"ویدئویی با این موضوع در پوشه مدیا با نام 

ويدئويی درباره خريد های منزل و يادآوری خريد های مورد نياز و هشدار های مختلف مربوط به اعضای خانه از قبيل تاخير  – 9

 ساعت کاری و يا آماده سازی صبحانه و ...

 موجود است "خانه هوشمند و خرید"ویدئویی با این موضوع در پوشه مدیا با نام 

يکی از بزرگترين انجمن های حوزه فناوری اطالعات، درباره خانه های هوشمند قابل کنترل با   IEEEويدئويی از انجمن  – 1

 2۲2۲امواج مغزی انسان در سال 

 موجود است "خانه هوشمند و امواج مغزی"ویدئویی با این موضوع در پوشه مدیا با نام 
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 شهر هوشمند :

 شهر هوشمند چیست؟

 

شهرها در عين حال به دانش ارتباطی يا زيرساخت  .هستند (physical capital) فيزيکیشهرها داری زيرساخت يا سرمايه 

 .گويند احتياج دارندهم می (intellectual capital) اجتماعی که به آن سرمايه فکری

ه ر است کآيد و به همين خاطسرمايه فکری در جهان معاصر برای رقابت شهرها با يکديگر يک عامل تعيين کننده به حساب می

های توليد مدرن شهری به تدريج به عنوان يک مفهوم مهم و يک ابزار راهبردی در روند ضرورت (smart city) شهر هوشمند

 .مطرح شده است

های اين نوع شهرها به خاطر توجهی که به سرمايه .رسان استهای ارتباطی و اطالعشهر هوشمند برخاسته از توجه به تکنولوژی

 .اندهم پيوسته بازاريابی و اجتماعی دارند؛ اين روزها به ادبياتزيست محيطی 

 

 

http://hamshahrionline.ir/details/31976
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 :شود که داری شش معيار اصلی زندگی هوشمند جديد استشهر هوشمند در دنيای معاصر به شهری گفته می

 (smart economy) اقتصاد هوشمند

 (smart mobility) ل نقل هوشمندجابجايی يا حم

 (smart environment) محيط هوشمند

 (smart people) مردم هوشمند

 (smart living) زندگی هوشمند

 (smart governance) حکمرانی هوشمند

 .های نئوکالسيک رشد شهری هستندای رشد شهری و نيز نظريههای سنتی منطقههای مرتبط با شهر هوشمند، نظريهنظريه

رسان، منابع طبيعی، سرمايه فيزيکی، های ارتباطی و اطالعای، حمل و نقل، اقتصاد مرتبط با تکنولوژیهای رقابت منطقهنظريه

 .سرمايه فکری، کيفيت زندگی و مشارکت شهروندان در حکمرانی همه به مفهوم شهر هوشمند ورود دارند

 حمل) سنتی  ها در عرصه سرمايه انسانی و اجتماعی، در عرصهگذاریشود که سرمايهشهر هوشمند در مجموع هنگامی متحقق می

 .بينجامد توسعه پايدار به( رساناطالع و ارتباطی هایتکنولوژی) مدرن عرصه در و( نقل و

 

 

http://hamshahrionline.ir/details/30508
http://hamshahrionline.ir/details/30508
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 ویدئو هایی درباره شهر هوشمند :

کند، که ويدئويی با اين موضوع در آدرس زير موجود ت که ايده های مختلف شهر هوشمند را اجرا میشهر بارسلونا چنديس – 4

تسهيل در امور زندگی و افزايش بهروری و ايده در اين شهر در حال اجراست. که هدف آن  2۲۲است. طبق گفته مسئوالن طرح 

 امنيت شهر است.

 از یورو نیوز موجود است "ارسلون شهر هوشمندب"ویدئویی با این موضوع در پوشه مدیا با نام 

 

 

 برخی از معایب راه اندازی اینترنت اشیا :

امکان قطعی يا  اين سيستم ها بر پايه لوازم سخت افزاری کامپيوتری هستند که اگرچه خطايی در کار آن ها نيست ولی – 4

تواند مشکالتی ما مجهز به اينترنت اشيا شوند می اختالل های سخت افزاری در آن ها موجود است. پس اگر کليه سيستم های

 برای کاربران ايجاد کند.

 موجود است "اشکال در سخت افزار اینترنت اشیا"ویدئویی با این موضوع در پوشه مدیا با نام 

اد بسيار زيبه علت جمع شدن و ديجيتالی شدن تمام اطالعات در مکانی خاص نگهداری اين اطالعات با مشکالتی مثل مکان  – 2

شويم. که اين مشکالت جزو دغدغه های مهم اين تکنولوژی برای نگهداری و هزينه های مربوط به آن و خطر امنيتی روبرو می

 شود.محسوب می

هزينه ساخت و نگهداری اين لوازم از نظر بسياری از افراد زياد است. که اين مشکل با بررسی سود های بلند مدت پروژه ها  – 9

 ل است.قابل ح

در صورت وجود اين سيستم ها ما هميشه به افراد کار بلد و تيم پشتيبانی و آموزش افراد مصرف کننده داريم. که در اين  – 1

 صورت مزيت حذف نيرو های انسانی مختلف با اين مشکل از بين ميرود.

  



17 
 

 دانشگاه هوشمند :

مقاله استفاده شده باشد. چند نمونه از استفاده های مختلف را دانشگاه هوشمند دانشگاهيست که در آن از لوازم ذکر شده در 

 توان در حد ايده در ليست زير مشاهده کرد.می

می توان مانند شهر هوشمند از امکانات مکان يابی برای تمامی پارکينگ های دانشگاه استفاده کرد. به اين صورت که  – 4

شد و در جلوی درب اصلی با کارت دانشجويی يا کارتی وسيله ای شبيه به پارکينگ اساتيد و دانشجويان به صورت جدا مشخص با

آن هويت افراد و سمت آن ها را مشخص کرد و توسط سيستم مرکزی دانشگاه به ماشين افراد نقشه و محل دقيق پارک را اطالع 

اطالعات فضاهای خالی پارکينگ ها و  داد. سپس ديگر نيازی به نگهبان های ورودی برای ارائه مجوز ورود و خروج نيست! و هميشه

افراد حاضر در مجموعه مشخص است. کنترل بيشتر با نيروی انسانی کمتر و صرفه جويی فوق العاده زياد وقت افراد و هزينه 

 دانشگاه در قبال کاهش نيروی انسانی

ار آشپزخانه يا افراد حاضر در بوفه = خريد های مختلف دانشگاه به عهده افرادی در سمت پيمانکار بخش است. مثال پيمانک 2

می توان از اين ويژگی استفاده کرد  "خانه هوشمند و خريد"دانشکده ها يا واحد های زيراکس و .... مانند مثال ذکر شده در فيلم 

که همواره موجودی های هر بخش توسط سيستم کامپيوتری معلوم گردد و در صورت کاهش ذخيره دانشگاه، که توسط يک 

تم پشتيبان تصميم مشخص می شود، به تعاونی مربوطه به تعداد مورد نياز از هر کاال سفارش داده شود. در اين صورت با سيس

شود و اينکه ديگر نياز به انبارداری يا حسابرسی های دوره حذف يک واسطه و نيروی انسانی هزينه و وقت زيادی صرفه جويی می

 العات هر بخش به صورت متمرکز در سيستم اصلی دانشگاه و در اختيار مسئولين قرار دارد.ای برای انبار ها نيست. و همواره اط

تواند با شيوه های معمول مورد استفاده در اينترنت اشيا به صورت خيلی زيادی کنترل مصرف انرژی را در سطح دانشگاه می – 9

ا مورد استفاده قرار گيرد دما متناسب با فصل تغيير کند و توان کاری کرد که در ساعات مشخصی که قرار است فضاهکرد. مثال می

دمای آب ها متعادل شود. نه اينکه هميشه سيستم ها فعال باشند و در حال مصرف انرژی و يا اينکه به دلخواه افراد به صورت بی 

 رويه ای انرژی اتالف شود.

تنظيم کرد. به صورتی که در مواقعی که وز و عوامل محيطی توان بخش های مربوط به نور دانشگاه را با توجه به نور رمی – 1

خورشيد هست پرده ها کنار بروند و چراغ ها با نور کمتری روشن باشند و در صورت خالی بودن اتاق کال چراغ ها خاموش شوند. 

 چراغ ها از بين ميرود.در اين صورت ديگر عواملی چون نيروی انسانی برای مراقبت ازين امر نياز نيست و روشن ماندن سهوی 

آبياری بخش های مختلف دانشگاه به راحتی ميتواند به صورت کامال کامپيوتری انجام شود. با توجه به رطوبت هوا و ميزان  – ۲

بارش ميتوان تنظيم کرد که در فواصل مختلف چه ميزان آب به گياهان هر بخش برسد. با اين کار صرفه جويی بسيار زيادی در آب 

 ه های ناشی از آن می شود و ضمنن به مشکل بی آبی کشور هم کمک شايانی خواهد شد.و هزين

سيستم آموزشی دانشگاه در کالس های مختلف می تواند با استفاده از سيستم های آموزش الکترونيکی به صورت کامال  – 6

يد هم کاسته می شود و جامعه علمی کشور کامپيوتری با توجه به اطالعات هر دانشجو شخصی سازی شود. با اين کار زحمت اسات

 .تواند از پژوهش های اين بزرگان بهره مند شودبيشتر از قبل )!!!!!!!( می

سيستم های ارزيابی و نمره دهی و انتخاب واحد و اموری مانند اين ها به صورت کامال يکپارچه در خدمت دانشگاه قرار  – ۲

ارزيابی و نمره دهی نيست. گيرد. و ديگر نيازی به شيوه های سنتیمی  
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می توان سيستم بوفه را به صورت سفارش روزانه کرد. مانند ايده يکی از تيم های نمايشگاه امسال دانشگاه درباره اينترنت  – 8

شود.شود و سفارش آنها ثبت و ارائه میاشيا، که منوی هر رستوران با وارد شدن به آن مکان وارد گوشی افراد می  

توان از قفل های هوشمند و نظارت های راه دور استفاده کرد که در اين صورت ظ امنيت و کار های مربوط به آن میاز لحا – 3

شوند. که اين امر يعنی امنيت بيشتر و هزينه کمتربسياری از نيروی انسانی حاضر در ساختمان ها با عنوان نگهبان حذف می  
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 سایت زومیت  

zoomit.ir/http:// 

 سایت فارنت

et.ir/http://farn 

 سایت همشهری آنالین  

http://hamshahrionline.ir/ 

 برخی منابع هم ضمن متن اعالم شده!

http://aparat.ir/
http://digiato.com/
http://digiato.com/
http://fa.wikipedia.org/
http://aparat.com/
http://zoomit.ir/
http://farnet.ir/
http://hamshahrionline.ir/

