
 

 چکیده
ست . یکی روند رشد فناوری و جهت گیری آن همواره در کانون توجه عالقه مندان به دنیای جذاب فناوری ا

  IoTاز فناوری هایی که این روزها در رابطه با آن زیاد صحبت می شود، اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء یا

به این مفهوم مهم دارد که اینترنت صرفا یک شبکه جهانی برای افراد و به منظور ارتباط با یکدیگر و از اشاره 

ترها )شخصی ، لپ تاپ( و یا تلفن های هوشمند نمی باشد طریق بکارگیری دستگاه های ارتباطی نظیر کامپیو

بلکه می توان از آن به عنوان پلت فرمی جهت ارتباط دستگاه های مختلف در اقصی نقاط جهان نیز استفاده 

که از یک دستگاه به دستگاه دیگر حرکت ها کرد. ماحصل این کار دنیایی است که با اطالعات و جریانی از داده 

ه است و امکان به اشتراک گذاشتن داده را برای اهداف متعددی فراهم می نماید. فرصت های می کند زند

جدیدی که اینترنت اشیاء در حوزه های مختلفی ایجاد می نماید و همچنین بهره برداری مناسب از پتانسیل 

عه ای  از اتفاقات های داده یکی از چالش های اولیه اینترنت اشیاء در طی سالیان آینده خواهد بود. مجمو

خوب نظیر قیمت پایین حسگرها، پردازشگرهایی با توان مصرفی پایین، رایانش ابری و اتصاالت بی سیم فراگیر، 

 بررسی ادغاماین انقالب عظیم را باعث شده است. در این پژوهش همانطور که از نام آن برداشت میشود به 

حال اینکه رایانش ابری چیست و اینترنت اشیاء چیست، در رایانش ابری در اینترنت اشیاء پرداخته میشود. 

مفهومی جدید در دنیای   یا (IoT) (Internet of Things)اینترنت اشیاء این پژوهش مطالعه خواهید کرد، 

فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی  "اینترنت اشیاء"فناوری و ارتباطات است. به صورت خالصه 

های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم )انسان، حیوان و یا اشیاء( قابلیت ارسال داده از طریق شبکه

 ارائه شده از نتایج داده های جمع آوری شده میپردازیم میگردد، در فصول آخر نیز به مطالعه مدل
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در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


