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 تـىشٍ  تمذیش

ٲٽطثبٶٱ ذٹاټط ٸ ٖعڂع ٲبزض ٸ دسض  

  .اٶس ثٹزٺ ثطاڂٱ ٲُٳئٵ ٸ ٲح٧ٱ دكشڃجبٶځ ٸ ٞسا٦بض ٸ زٮؿٹظ ڂبٸضڀ ټٳٹاضٺ ظٶس٪ځ ټبڀ ڀ زقٹاض ٸ ټب ؾرشځ زض ٦ٻ

 

 ټٳٷكاڃٷځ  ٸثاٻ  قاس  ضټٷٳٹٶٳابٴ  زاٶف ٸ ٖٯٱ َطڂ١ ثٻ ٸ ثركڃس ٲبٴ ټؿشځ ٦ٻ ضا ڂ٧شب دطٸضز٪بض ثڃ٧طاٴ ؾذبؼ

 ٸ ٞبيا٭  اؾابسڃس  اظ .ضٸظڂٳابٴ ؾابذز   ضا ٲٗطٞاز  ٸ ٖٯاٱ  اظ چڃٷځ ذٹقٻ ٸ ٶٳٹز ٲٟشرطٲبٴ زاٶف ٸ ٖٯٱ ضټطٸاٴ

ٰ حؿڃٵ ا٦جبسبٶځ ٞطز آ٢بڀ اٶسڂكٳٷس  سك٧ط ،٦ٳب٬اٶس زازٺ ٢طاض ذٹز ٸٲحجز ٮُٝ ٲٹضز ضا ٲٵ ټٳٹاضٺ ٦ٻ  ز٦شطٚال

  .ٶجٹز ٲؿڃطٲٳ٧ٵ اڂٵ ٦طزٴ َځ ټبڀ ثعض٪ٹاضاٴ ضاټٷٳبڂځ ثسٸٴ ٦ٻ زاضٰ ضا
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 :چىيذُ

 قاج٧ٻ  اڂاٵ . اؾاز  ظٶاس٪ځ  ٦ڃٟڃاز  ثٽجٹز ثطاڀ ذبٶ٫ځ اڀ قج٧ٻ زض ټب ؾطٸڂؽ ٸ ټب س٧ٷٹٮٹغڀ اظ اڀ ٲؼٳٹٖٻ ټٹقٳٷس ذبٶٻ

 ؾابٮٳٷس  ٸ ٲٗٯاٹ٬  اٞاطاز  ثاطاڀ  ټابڂځ  ؾاطٸڂؽ  ٸ ٖابسځ اَال ٸ آؾبڂكاځ  ، اٲٷڃز ، ؾط٪طٲځ ، اضسجبَځ اٲ٧بٶبر قبٲ٭ ټٹقٳٷس

 ثاٻ  ضا قاځ  ټاط  ٦اٻ  اؾاز  اڀ قاج٧ٻ  اقاڃب  اڂٷشطٶاز . اؾز اقڃب اڂٷشطٶز ټٹقٳٷس ټبڀ ذبٶٻ زض اؾشٟبزٺ ٲٹضز س٧ٷٹٮٹغڀ. اؾز

 ٸ قاٹز  ٲاځ  اضسجبَابر  ٸ اَالٖابر  سجابز٬  ثبٖض اَالٖبر حؿ٫ط ټبڀ زؾش٫بٺ اظ ٲرشٯٟځ اٶٹأ َطڂ١ اظ  ٸ ٦طزٺ ٸن٭ اڂٷشطٶز

 .اؾز اقڃب ٲسڂطڂز ٸ ٶٓبضر ٲح٭، ضزڂبثځ ټٹقٳٷس، قٷبؾبڂځ آٴ انٯځ ټسٜ

 اڂاٵ  ٲابزض .. ثبقاس  ٲاځ  اڂٳٵ اٶشٽبڀ ثٻ اٶشٽب اضسجبٌ ٸ ټٹڂز سأڂڃس ذهٹنځ، حطڂٱ قبٲ٭ اقڃب اڂٷشطٶز زض اٲٷڃشځ ټبڀ چبٮف

 ذبٶاٻ  قاج٧ٻ  ټابڀ  چابٮف  ٸ ٦بضثطزټاب  ٸ ٦اطزٺ  ثطضؾاځ   ضا IoT اٲٷڃاز  ٸ ټاب  س٧ٷٹٮاٹغڀ  ظٲڃٷاٻ  زض حڃبسځ ٲؿبئ٭ ٶبٲٻ دبڂبٴ

ٝ  اثشاسا  زض. اڂٱ زازٺ ٢طاض ٲُبٮٗٻ ٲٹضز ضا IoT ټبڀ ؾڃؿشٱ ثٻ ٲطثٹٌ ٶڃع ٸ ټٹقٳٷس  ٸ ټٹقاٳٷس  ذبٶاٻ  ٖٳٯ٧اطز  ٶحاٹٺ  ٸ سٗابضڂ

 ثطضؾاځ  ټٹقاٳٷسضا  ذبٶاٻ  زض اقاڃبء  اڂٷشطٶاز  اٲٷڃز ػسڂس ضاټ٧بضټبڀ  ٸ اقڃبء اڂٷشطٶز ٶ٣ف ؾذؽ ٸ آٴ اٲٷڃشځ ټبڀ چبٮف

 ضٸـ اظ اؾاشٟبزٺ  ټٹقاٳٷس  ټابڀ  ذبٶاٻ  زض اؾاشٟبزٺ  ٲٹضز اقڃبء اڂٷشطٶز اٲٷڃز سبٲڃٵ ثطاڀ ٲب كٷٽبزڀدڃ ضٸـ دبڂبٴ ٸزض ٦طزٺ

 ٢اطاضزاز  ثاط  ٲجشٷاځ  چاڃٵ  ثاال٤  ،IoT ظٲڃٷاٻ  زض. اقاڃبءزاضز  اڂٷشطٶاز  اٲٷڃاز  سبٲڃٵ زض اڀ ثبٮ٣ٹٺ سٹاٶبڂځ ٦ٻ اؾز چڃٵ ثال٤

 ثبقاس  زاقاشٻ  IoT ټابڀ  زؾاش٫بٺ  اٲٷڃاز  حّٟ ټٳٻ، اظ ٲٽٳشط ٸ ٦ٷشط٬ ٲسڂطڂز، زض ٲٽٳځ ٶ٣ف ٦ٻ ضٸز ٲځ اٶشٓبض ټٹقٳٷس

 ٶٓاط  اظ ټٳڃكاٻ  چاڃٵ  ثاال٤  قاج٧ٻ  ثاٻ  ٲشها٭  IoT ټابڀ  زؾاش٫بٺ  سٹؾٍ ڂبٞشٻ اٶش٣ب٬ ټبڀ زازٺ ڂ٧ذبضچ٫ځ ٸ ټٹڂز احطاظ.

 ثاط  ٖاالٸٺ . ثبقاس  ٲاځ  زاضا ضا ثٟاطز  ٲٷحهط ٖٳٹٲځ ٦ٯڃس ڂ٥ ٦ٻ قٹٶس ٲځ اٲًب ٸا٢ٗځ ٞطؾشٷسٺ سٹؾٍ ٸ قسٺ اطجبر ضٲعٶ٫بضڀ

ٕ  ٦ا٭  زٞشط زض زؾش٫بٺ، اڂٵ سٹؾٍ ڂب IoT زؾش٫بٺ ثطاڀ ٪طٞشٻ نٹضر ټبڀ سطا٦ٷف ٻټٳ اڂٵ،  طجاز  چاڃٵ  ثاال٤  ڂبٞشاٻ  سٹظڂا

 ٦اٻ  ضا آساځ  ٸ ٲٹػاٹز  ټابڀ  چابٮف  ٸ سح٣ڃ٣بسځ ٲٹيٹٖبر ټٳچٷڃٵ ٶبٲٻ دبڂبٴ ټؿشٷساڂٵ ضزڂبثځ ٢بث٭ اٲٵ نٹضر ثٻ ٸ قسٺ

 ٸ ٦بضآٲاس  اَٳڃٷابٴ،  ٢بثا٭  ضاټ٧بضټابڀ  ساب  اؾاز  ٦اطزٺ  ؾبڂځقٷب ٸ ثٷسڀ ػٳٕ ث٫ڃطٶس، ٢طاض سح٣ڃ٣بسځ ػٹاٲٕ سٹػٻ ٲٹضز ثبڂس

 ټابڀ  ذبٶاٻ  اظاؾابڂف  اؾاشٟبزٺ  ياٳٵ  ضٸـ اظاڂاٵ  اؾاشٟبزٺ  ثاب  آڂٷاسٺ  زض اؾز اٲڃس.٪طزز اضائٻ IoT اٲٷڃز ثطاڀ دصڂط ٲ٣ڃبؼ

   .ٲٷسقٹڂٱ ثٽطٺ ثڃكشطڀ اَٳڃٷبٴ ثب ٶڃع اٴ ټٹقٳٷساظاٲٷڃز

 ټ٧بض،اٲٷڃز،ضا اقڃبء اڂٷشطٶز,ټٹقٳٷس ذبٶٻ: ٸاغٺ ٦ٯڃس
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 64 ................................... ..……آٸضز ځٲ اضٲٛبٴ ثٻ زڃاٲٷ ڀثطا ڀسڂػس ڀټب زڂٲحسٸز بءڃاق ٷشطٶزڂا -3-3

 65 .............................................................................................. ټٹقٳٷس ڀټب ذبٶٻ زڃاٲٷ -4-3

 65 ..................................................................................................... ڀؼبظٲ زڃاٲٷ -1-4-3

 67 ................................................................................... ؾبذشٳبٴ ٸ اٞطاز ځػبٶ زڃاٲٷ -2-4-3

 67 ............................................................................................. ١ڂحط ڀاَٟب ؿشٱڃؾ -3-4-3

 68 .................................................................................................... ڀطڂسهٹ زڃاٲٷ -4-4-3

 68 ...............................................................................................بءڃاق ٷشطٶزڂا ڀټب چبٮف -5-3

 71 ......................................................................................... بءڃاق ٷشطٶزڂا زض زڃاٲٷ ٝڂسٗط -6-3

 71 ............................................................................................... اَالٖبر ځٲحطٲبٶ٫ -1-6-3

 71 .............................................................................................ځذهٹن ٱڂحط حّٟ -2-6-3

 71 .............................................................................................................. اٖشٳبز -3-6-3

 RFID.......................................... 73 ڂځٹڂضاز اٲٹاع ثب ڂځزضقٷبؾب ذبل ځشڃاٲٷ سارڂسٽس ٸ ټب ځػ٪ڂٸ -7-3

 74 ............................................................................................ ټب س٩ اظ اؾشٟبزٺ ؾٹء 

 74 ........................................................................................... ځقره اَالٖبر ٶكز 

 74 ..................................................................................................... ٢طائش٫ط ؿ٥ڂض 

 RFID................................................... 74 بءزضڃاق اظ ځٷشطٶشڂا زض ځاضسجبَ ځشڃاٲٷ سارڂسٽس -1-7-3

 74 .....................................................................................ٱڃؾ ځث اضسجبَبر زض ؿ٥ڂض 

 75 ..................................................................................................... ٱڃؾ ثب ؿ٥ڂض 

 75 .................................................................. (Tag)ؿتثطچ اظ اؾشٟبزٺ ثب ځذهٹن ٱڂحط حّٟ -8-3

 78 ............................................................................................. ٖبٲ٭ ٻڂدب ثط ڀاٞعاضټب بٴڃٲ -9-3

 79 ...........................ٖبٲ٭ ٻڂدب ثط بءڃاق اظ ځٷشطٶشڂا ٻڂدب ثط ټٹقٳٷس ذبٶٻ زض زڃاٲٷ ڀٲٹضز ٲُبٮٗٻ -1-9-3

 81.. بءڃاق اظ ځٷشطٶشڂا ٻڂدب ثط ټٹقٳٷس ذبٶٻ ځشڃاٲٷ ؿشٱڃؾ زض ضاټجطز ٵڂا اظ ڀ٦بضثطز ٶٳٹٶٻ اضسجبَبر ٥ڂ ڀاػطا -2-9-3

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 



 

 

 

 

  ث

 

 84 ...................................... ………ٲطثٹَٻ ڀضاټ٧بضټب ٸ بءڃاق اظ ځٷشطٶشڂا زض اَالٖبر جبضاٖش سارڂسٽس -10-3

 85 .................................................................................................١ڂسهس ڀضٲع٪صاض -1-10-3

 85 ....................................................................................... ڀًٹڃث ځٲٷحٷ ڀٶ٫بض ضٲع -2-10-3 

3-10-3- SSL/TLS ......................................................................................................... 86 

 wifi802,11 .............................................................................................. 86زڃاٲٷ -4-10-3

 87 ...................................................................................... :ٷسټٹقٳ/ڀاٶطغ ٦ٱ ثٯٹسٹص -5-10-3

 87 ............................................................................ :ٻڂال ټط بءزضڃاق ٷشطٶزڂا ځشڃاٲٷ ٲك٧الر -11-3

 87 ..................................................................................... ځحؿ ٻڂال ځشڃاٲٷ ٲك٧الر -1-11-3

 89 ......................................................................................قج٧ٻ ٻڂال ځشڃاٲٷ ٲك٧الر -2-11-3

 91 .............................................................................ځدٹقك بٴڃٲ ٻڂال ځشڃاٲٷ ٲك٧الر -3-11-3

 91 .................................................................................. ڀ٦بضثطز ٻڂال ځشڃاٲٷ ٲك٧الر -4-11-3

 93 ................................................................................................... ڀكٷٽبزڃد ڀضاټ٧بضټب -4 ٞه٭

 93 ...................................................................................................................... .................ٲ٣سٲٻ

 93 ................................................. ...........ټٹقٳٷس ذبٶٻ زض اٲٵ ٍڃٲح ٥ڂ ؼبزڂا ڀثطا ٲرشٯٝ ضٸـ -1-4

 94 .............................................................................. ..…بءڃاق  ٷشطٶزڂا ځشڃاٲٷ ڀټب ٖٳٯ٧طز -2-4

 96 .......................................................................... ٻڂال ټط زض زڃاٲٷ ٵڃسبٲ ځ٦ٷشطٮ ڀضاټ٧بضټب -3-4

 96 ............................................................................ځحؿ ٻڂال زض ځشڃاٲٷ ڀټب ڀ٦بض ضاٺ -1-3-4

 98 ................................................................................... قج٧ٻ ٻڂال زض ځشڃاٲٷ ا٢ساٲبر -2-3-4

 99 ................................................................................ ڀ٦بضثطز ٻڂال زض ځشڃاٲٷ ا٢ساٲبر -3-3-4

 100 ..........................................................................اثط ٲحبؾجٻ ثؿشطٺ زض ځشڃاٲٷ ٲؿبئ٭ -4-3-4

 100.............................................................................................ٵڃثال٦چ اؾبؼ ثط قسٺ ٻڂاضا ڀكٷٽبزڃضاټ٧بضد -4-4

 101 ........................................................................................... ڀٞٷبٸض زض ٵڃچ ثال٤ -1-4-4

 101 .................................................................................................. ڀجطڂؾب زڃاٲٷ 

 101 .................................................................................................... بءڃاق ٷشطٶزڂا 

 103 ....................................................................................................ؿز؟ڃچ ٵڃچِ ثال٤ -5-4

 104 ............................................................................................ ٵڃچ ثال٤ ڀٞٷبٸض ځػ٪ڂٸ -6-4

 106 .................................................................................. ٵڃچ ثال٤ ثط ځٲجشٷ IoT ڀٲٗٳبض -7-4

 115 .................................................................................. ٵڃچ ثال٤ ثبٮ٣ٹٺ ڀټ٧بضټبضا -1-7-4

 118 .............................................................................................. ٵڃچ ثال٤ ڀٞٷبٸض انٹ٬ -8-4

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 



 

 

 

 

  ج

 

 122 .................................................................................................... ڀطڃ٪ ؼٻڃٸٶش ثحض -5 ٞه٭

 لفْشػت اؿىب 

 20.……………………………………………………….……….…….…………ټٹقٳٷس ڀ ذبٶٻ اضسجبَبر 

 27..……………………………………………………….………..…….….….٦بض/حؽقج٧ٻ  ٦ٯځ ؾبذشبض

 29………………………………………………………………..……..……….حؿ٫ط ٻج٧ق ٧ٯځس ٸدط ٻشدك

 34 ………………………………………..…….…...…..ءبڃاق ٷشطٶزڂا ڀٞٷبٸض ٦بضثطز اظ ڀٶٳٹزاض فڂٶٳب 

 IOT….………….….…….………………………………………………………………………..43ڀٲٗٳبض

 50..........................................ٷسټٹقٳ ڀټب ذبٶٻ ڀثطا ءبڃاق ٷشطٶزڂا ځؾُح چٷس چبضچٹة

 59.…………………………………………..…….....…..………  ڀاثط ؽڂؾطٸ ثب زؾش٫بٺ ځاضسجبَ ٲس٬

 60 ………………………………………………………....…….…….…..زضٸاظٺ ثب زؾش٫بٺ ځاضسجبَ ٲس٬

 73……………….…….……....…….…..…..……ءبڃاق ٷشطٶزڂا زض ځشڃاٲٷ ٲجبحض اظ ځ٧ڃ٪طاٞ فڂٶٳب

 ……………………………………….……………79ٲ٭ٖب ٻڂدب ثط اٞعاض بٴڃٲ ڀثطا ځٖٳٹٲ ځَطاح ٲس٬ 

 81 .بءڃاق ٷشطٶزڂا ڀاثعاضټب اظ اؾشٟبزٺ ثب ټٹقٳٷس ڀټب ذبٶٻ ڀثطا ٖبٲ٭ ٻڂدب ثط طؾبذزڂظ ثط ځ٦ٯ ٲطٸض

 83……...…..…...................………………………………ٶٳبڀ ٦ٯځ اظ ؾڃؿشٱ آظٲبڂكځ اٶؼبٰ قسٺ

 84..…………………..……………..…….……..…..….…..….……ذبٶٻ ثٻ ٲشؼبٸظ ٸضٸز ٲطثٹٌ طڂسهبٸ 

 108……………………………….……….……….…..………….….……دڃكٷٽبزڀ ٲٗٳبضڀ ٦ٯځ ثطضؾځ  

 111...............................................................................................................................ؾبظڀ شذڃط ٷفسطا٦ ڂٷسٞطا

 114...................................................................................................................................ٷف زؾز ڂبثځٞطاڂٷس سطا٦

 115.........................................................................................................................................ٶٓبضر سطا٦ٷف ٞطآڂٷس

 IoT.....................................................................................................117 ٺزؾش٫ب حڃبر چطخاٲٷڃز  سڂطڂزٲ

 جذٍل فْشػت

 11...........................................................................................د................................َّضوٌ یّب خبًِ ی سدّبوبزب

 HAN:..............................................................................................21نیهستم ٍ بُسد وَتبُ ازتببطبت

 WAN: ………….…………..…………..…….………………………………………………………….……………….11بلٌدبُسد ازتببطبت

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 



 

 

 

 

1 

 

 همذهِ ٍ وليبت -1 ٞه٭

 همذهِ

قٹزٸ ضٞبٺ ضا  ځاٞطاز ٲ ځاٶؿبٴ اؾز ٦ٻ ثبٖض ضاحش ڀټٹقٳٷس ثطا ځظٶس٪ ٍڃٲح ڀثٻ ٲٗٷب 1ذبٶٻ ټٹقٳٷس

ټٹقٳٷس اؾشٟبزٺ قسٺ زض آٶٽب اٲ٧بٴ ٦ٷشط٬  عارڃټٹقٳٷس زض ٸا٢ٕ ثب ٦ٳ٥ سؼٽ ڀزټس .ذبٶٻ ټب ځاضس٣بء ٲ

  .آٸضٶس  ځٲٹػٹز زض ذبٶٻ ضا ٞطاټٱ ٲ ځ٧ڃٸ ٲ٧بٶ ځ٧ڂاٮ٧شط ڀټب ؿشٱڃؾ فڂٸ دب

( زض ٢بٮت ظٲڃٷٻ اڀ IoTثب ْٽٹض ذبٶٻ ټبڀ ټٹقٳٷس، قٽطټبڀ ټٹقٳٷس ٸ اقڃبڀ ټٹقٳٷس، اڂٷشطٶز اقڃبء )

ثب اططار، دشبٶؿڃ٭ ټب ٸ دڃكطٞز ټبڀ ثبٸضٶ٧طزٶځ ْٽٹض ڂبٞشٻ اؾز، ثٻ َٹضڀ ٦ٻ قط٦ز ؾڃؿ٧ٹ دڃف ثڃٷځ 

ٲڃٯڃبضز زؾش٫بٺ ٲشه٭ ٸػٹز زاقشٻ ثبقس. ثب اڂٵ حب٬، ثڃكشط اڂاٵ   50، حسٸز 2020سب ؾب٬ ٲځ ٦ٷس ٦ٻ 

زض ظٲڃٷٻ  IoTثٻ ضاحشځ ټ٥ قسٺ ٸ ٮُٳٻ ٲځ ثڃٷٷس. ثٻ َٹض ٲٗٳٹ٬، اڂٵ زؾش٫بٺ ټبڀ  IoTزؾش٫بٺ ټبڀ 

ٴ ٲحبؾجٻ، شذڃطٺ ؾبظڀ ٸ ْطٞڃز قج٧ٻ ٲحسٸزڂز زاضٶس ٸ ثٷبثطاڂٵ، ٶؿجز ثٻ زؾش٫بٺ ټبڀ زڂ٫ط ټٳچٹ

٪ٹقځ ټبڀ ټٹقٳٷس، سجٯز ټب ڂب ٦بٲذڃٹسطټب، زض ٲ٣بث٭ حٳالر آؾڃت دصڂطسط ٲځ ثبقٷس. زض اڂٵ دبڂبٴ ٶبٲٻ 

ثٻ اضائٻ ٸ ثطضؾځ ٲؿبئ٭ اٲٷڃشځ ٖٳسٺ زض اڂٷشطٶز اقڃبء ٲځ دطزاظڂٱ. ٲب ٲؿبئ٭ اٲٷڃشاځ ٲاٹضز سٹػاٻ زض    

ڀ، اضسجبَبر ٸ ٲاسڂطڂز ضا  زض ٦ٷبض دطٸس٧٭ ټبڀ ث٧بض ضٞشٻ ثطاڀ قج٧ٻ ؾبظ IoTذهٹل ٲٗٳبضڀ الڂٻ اڀ 

زض ٦ٷبض حٳالر، سٽسڂسار ٸ ضاټ٧بضټبڀ ػسڂس ٸ  IoTٲطٸض ٸ َج٣ٻ ثٷسڀ ٲځ ٦ٷڃٱ. اٮعاٲبر اٲٷڃشځ ثطاڀ 

ٲځ سٹاٶس ٲحط٤ انٯځ زض حض ٲځ ٦ٷڃٱ ٦ٻ چ٫ٹٶٻ ثال٤ چڃٵ دڃكطٞشٻ ضا اضائٻ ٲځ ٦ٷڃٱ. ٲٽٳشط اظ ټٳٻ، ث

ټٳچٷڃٵ ٲؿبئ٭ سح٣ڃ٣بسځ ٲٹػٹز ٸ چبٮف ټبڀ  ٲٻدبڂبٴ ٶب ثبقس. اڂٵ IoTح٭ ثؿڃبضڀ اظ ٲؿبئ٭ اٲٷڃشځ 

 ضا قٷبؾبڂځ ٸ ثطضؾځ ٲځ ٦ٷس. اڂٷشطٶز زض ذبٶٻ ټٹقٳٷسٲطثٹٌ ثٻ اٲٷڃز 

                                                                 
1
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 ثيبى هؼبلِ تحميك -1-1

 ځثؿشط اضسجبَ ٵڂٸ اؾشٟبزٺ اظ ا ٷشطٶزڂټٹقٳٷس ثٻ ا عارڃاسهب٬ سؼٽ  ٭ڃنٹضر ٪طٞشٻ ثٻ زٮ ٣برڃسح٣ ثٷبثط

 ڀجطڂذبٶٻ ټٹقٳٷس زض ثطاثط حٳالر ؾاب  ڀاؾز ٸزؾش٫بٺ ټبذبٶٻ ټٹقٳٷس  ٵڃټٳٹاضٺ ذُط زض٦ٳ ځػٽبٶ

 ټؿشٷس.  طڂدص تڃآؾ

ټٹقٳٷس  ڀټب رچب٬ڂ ځټٹقٳٷس، ضٸسطټب، ٸ حش ڀټب ٹٴڂعڂټ٧طټب ثُٹض ٲٹ١ٞ سٯٹ ط،ڃاذ  ڀ٪عاضـ ټب َج١

ټٹقٳٷس ٶكز اَالٖبر،  ڀزض ذبٶٻ ټب ځاحشٳبٮ ځشڃټ٥ ٦طزٶس. ذُطار اٲٷ ٭ڃٳڂضا ثب اؾشٟبزٺ اظ حٳٯٻ ثٻ ا

 ٵڂاؾاز. ثٷابثطا   ٴآ زڃا اظ اټساٜ اؾاشٟبزٺ اظ ذبٶاٻ ټٹقاٳٷس، اٲٷ    ځ٧ڂثبقس  ځٲ ٭ڃ٢ج ٵڂاظ ا ڀضزٸ ٲٹا

ٲٹاضز ثاب   ٵڂزاضز. ا٪ط ا ٭ڃ٢ج ٵڂاظ ا ڀ٦ٷشط٬ ٦ٹز٤ ٸ ٲٹاضز ،ڀزظز ،ڀآسف ؾٹظ ڀثطا ڀبزڂظ ڀؾٷؿٹضټب

ٹض ا٪اط ؾٷؿاٹضټب ثُا    ځ. حشا ٷٷاس ڃسٹاٶٷسزضٸٴ ذبٶٻ ضا ثج ځٲرطة ټ٥ قٹٶس، حٳٯٻ ٦ٷٷس٪بٴ ٲ ڀ٦سټب

 ٵڂ. ثب اٶؼبٰ اطٶسڃ٦ٷشط٬ ٢طاض ٪ ززؾش٫بٺ ټب سح طڂسٹاٶٷس زض ظٲبٴ آٮٹزٺ قسٴ ؾب ځآٮٹزٺ ٶكٹٶس، ٲ ٱڃٲؿش٣

ثاٹزٴ ذبٶاٻ ثُاٹض     ځٸ زض ظٲابٴ ذابٮ   بٞشٻڂ ځزؾشطؾ ځسٹاٶٷس ثٻ اَالٖبر حؿبؼ قره ځ٦بض، آٴ ټب ٲ

قٹز، حٳٯٻ  ځټ٥ ٲ بڂ ٦ٻ ٢ٟ٭ زضة ټٹقٳٷس ثب ٦س ٲرطة آٮٹزٺ قسٺ ٸ ځبظٲبٶڂٸاضز آٴ قٹٶس.  طٲؼبظڃٚ

سٹاٶس ثبٖض اظ زؾاز ضٞاشٵ    ځٲ سڂسٽس ٵڂ. اقٹٶسزضة ذبٶٻ ٸاضز ذبٶٻ  تڂسٹاٶٷس ثسٸٴ سرط ځ٦ٷٷس٪بٴ ٲ

 قٹز. ڂځزاضا بڂٸ  برڃح

 سارڃا سٳٽ ڀؾابظ  بزٺڃا ذبٶاٻ( ػٽاز د   ٹٴڃاسٹٲبؾا  ڀاظ زؾش٫بٺ ټب )ٲٗٳٹال حؿ٫ط ټب  ځثطذ ڀثٷس ٧طڃد

 قاٹز ځ اسهبالر زؾش٫بٺ ٲطسجٍ ٲ بڂسٷٽب ثٻ ؾرز اٞعاضټب اٶ٧ٻ ٶٻ  ٭ڃزٮاؾز. ٝڃبضيٗڃثؿ ڀ٢ٹ ځٲحبٞٓش

 CPUاؾز) ځٞٲٹاضز ٲهط ٵڃچٷ ڀثطا ځقٷبذشٻ قسٺ اذشهبن ځشڃاٲٷ ڀاظ ٣ٞساٴ اؾشبٶساضز ټب ځثٯ٧ٻ ٶبق

 .Lalvy-Bencheton, et al )(.طٺڃا ٸٚ ڀثبٶس ٦ٱ,ٲهطٜ ثبَط ڀٲحسٸز,دٽٷب ڀ,حبٞٓٻ ټب ٝڃيٗ ڀټب
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ټٹقاٳٷس اٶاس.    ڀذبٶاٻ ټاب   ڀطڂداص  تڃآؾ ڀثطا ځٸػٹز زاضٶس ٦ٻ ٲٷبثٕ انٯ ڀبضڃثؿ عڃاٲ سڂسٽس ٖٹاٲ٭  

٦اٻ ٲؿائٯٻ ؾاٹء     ؿزڃزضحبٮ ٵڂذُطټب قٷبذشٻ قسٺ اٶس، ا ٵڂٸ ؾرز سط ٵڂثعض٨ سط ڀجطڂٲؼطٲبٴ ؾب

 ڀټاب ٸ ذبٶاٻ   ځذابٶ٫  ٭ڂسٗساز ٸؾاب  فڂثب سٹػٻ ثٻ اٞعا سڂټٹقٳٷس ثب ڀاظ ذبٶٻ ټب ځاحشٳبٮ ڀاؾشٟبزٺ ټب

. ثاب  طزڃا ٢طاض ٪ ڀػس ڀطڃ٫ڃزاضٶس ٲٹضز سٹػٻ ٸ د زڃ٦ٻ زض ثرف ضؾبٶٻ ٞٗبٮ ځڂټٹقٳٷس، ذهٹنب آٴ ټب

 ٷٻڂٲٳ٧ٵ قٹز ٸ ټٱ ټع فڂقسٺ اؾز سب ټٱ ضٞبٺ ٸ آؾب ځټٹقٳٷس ؾٗ ڀذبٶٻ ټب ځزض ثرف َطاح ٷ٧ٻڂا

 ڀټاب  ڀطڂداص  تڃؾسٹاٶس آ ځټٱ ٲ ڀاظ ٖٹاٲ٭ ا٢شهبز ڀبضڃثؿ س،ڂبڃث ٵڂڃٲٹػٹز دب ځزض ثبظاض ض٢بثش ٭ڂٸؾب

اظ ٖٳ١ ٸ سٷٹٔ  ځذٹاټٷس ثٹز ٦ٻ ٶبق ځ٧ڃس٧ٷ ځذُطار اظ ٶٹٔ اػشٳبٖ ٵڂاظ ا ڀبضڃ٦ٷٷس. ثؿ سڃسٹٮ ځشڃاٲٷ

ضؾابٶٻ ټاب ٸ    ٫اط، ڂز ځ. اظ َطٞا طٶسڃسٹاٶٷس ٲٹضز زؾشجطز ٸ دطزاظـ ٢طاض ٪ ځاؾز ٦ٻ ٲ ځاَالٖبر قره

ظٸزساط اظ   ٧اٻ ٷڂزاضٶس ٸ ثب سٹػاٻ ثاٻ ا   ٻ٦ ڂځٸ ٦بضا ځضا ثٻ ٮحبِ اضسجبَبس ځشڃټٳ٫طا ٲًٗالر اٲٷ ٹٴڂعڂسٯٹ

 بضڃثؿا  ځشا ڃذبٶٻ ټٹقٳٷس قسٶس، دؽ زض ثطاثط ذُطار ٸ ٲك٧الر اٲٷ ڀٸاضز ٞٷبٸض ٫طڂټٹقٳٷس ز ٭ڂٸؾب

 ټؿشٷس .  طسطڂدص تڃآؾ

ثبقٷس قط٦ز  ٭ڃذبٶٻ ټٹقٳٷس زذ ڀزض زؾش٫بٺ ټب ځشڃسٹاٶٷس زض يٗٝ اٲٷ ځٲ ڀٲشٗسز ڀا٢شهبز ٖٹاٲ٭

 ځ٦ٹچ٥، ٸ حشا  ڀاؾشبضر آح ټب ،ځذبٶ٫ ٭ڂٸؾب ڀٞٗب٬ زض ثبظاض ذبٶٻ ټٹقٳٷس، اظ ػٳٯٻ قط٦ز ټب ڀټب

ثٹزػاٻ   ،ځشڃثرف ټب ٲظ٭ سرهم اٲٷ ځ٦ٷٷس، زض ثطذ ځٲ زڃٞٗبٮ ٻڂ٦ٻ زض ثرف ػصة ؾطٲب ڂځآٴ ټب

يٗٝ ټؿشٷس .زضؾز ٲبٶٷس ټط  ڀاٲٵ، زاضا ځ٣بسڃثٻ قج٧ٻ ټب ٸ ػٹاٲٕ سح٣ ځٸ زؾشطؾ ،ڀؾبظ ٳٵڂا ڀثطا

 ځٲ ٻڂاظ دب ځاَالٖبس ځشڃاٲٷ ڀضاټجطزټب ڀطڃ، ث٧بض٪ (ICTاضسجبَبر ٸ اَالٖبر ) ڀزض ٞٷبٸض ڀ٫طڂحٹظٺ ز

ٰ  , بٴڃبقاٳ )ټټٹقٳٷس ضا ثبال ثجطز.  ڀذبٶٻ ټب ځ٦ٯ زڃاٲٷ ڀسٹاٶس ثٻ َٹض ٢بث٭ ٲالحٓٻ ا ،  ؾاطٸضاٴ ٲٽاطا
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ٲٹٮٟٻ ټب  ٵڂقسٺ اٶس. ا ٭ڃسك٧ ڀٲشٗسز ڀٲُطح قس. ذبٶٻ ټٹقٳٷس اظ ٲٹٮٟٻ ټب ٵڂاظ ا فڃ٦ٻ د ټٳبٶ٫ٹٶٻ

قاٹز:   ځٲا  ٱڃ٢طاض زاضٶس. حٳالر ذبٶٻ ټٹقٳٷس ثٻ ټٟز ٪طٸٺ س٣ؿا  ځٲرشٯٟ سارڂٽسټٳٹاضٺ زض ٲٗطو س

, اؾشطا٠ ٳٯ٧طزټبټب /ثس ٖ ځ/ ٣ٞساٴ , ذطاثتڃٸ ٢ُٕ ثط٠, اؾ ٕڂ, ذؿبضار ٶب ذٹاؾشٻ, ٞؼب ځ٧ڂعڃحٳالر ٞ

 ( ,5105Lalvy-Benchton, et al). ځز /ؾط٢ز ٸ ٢بٶٹٶٗؾٳٕ/ ٲٳبٶ

IOTزض  ڀا ٻڂدب ځشڃاٲٷ ڀٖٳٯ٧طزټب
قٹٶس.  ځٲُطح ٲ ځشڃزض ٲجبحض اٲٷ ځانٯ ځشڃاٲٷ بضڃ,ؾٻ ٲٗټٳٹاضٺ:1 

ټٹقٳٷس )ؾطٸض ذبٶٻ,  ڀذبٶٻ ټب ؿشٱڃؾ ڀ,ٲإٮٟٻ ټبڀطڂدص ځ, زؾشطؾزڃ, ػبٲٗځ٦ٻ ٖجبضسٷس اظ :ٲحطٲبٶ٫

 ٞٹ٠ ټؿشٷس.  ڀبضټبڃاظ ٶ٣ى ٲٗ ځزض ٲٗطو ذُطار ٶبق عڃذبٶٻ( ٶ ڀذبٶٻ, ٸ زؾش٫بٺ ټب ڀزضٸاظٺ 

Han,Jeon& Kim,2015)) 

 بءڃاق ٷشطٶزڂٲرشٯٝ ا ڀاؾز ٦ٻ زض حٹظٺ ټب ځحٳالس طڃاذ ڀټب ؾب٬ ځشڃاٲٷ ڀچبٮف ټب ٵڂاظ ٲٽٳشط ځ٧ڂ

 تڃثاط آؾا   ځٲجشٷا  ڂځظٲعٲٻ ټب 2013ټٹقٳٷس نٹضر ٪طٞشٻ اؾز. اظ اٸاذط ؾب٬  ڀثٻ ذهٹل ذبٶٻ ټب

ز ٞطن ڀ سٹػٻ ځث ٵڂٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٶ٫طٞز.ا ڀقس.اٲب ثٻ نٹضر ػس سٺڃټٹقٳٷس قٷ ڀذبٶٻ ټب ڀطڂدص

ٲٹٞا١ قاسٶس    2016 ڀ زض ؾاب٬ جطڂٲؼطٲبٴ ظثط زؾز ؾاب  ٵڂآٸضز. سب آٶؼب ٦ٻ ا فڃټ٧طټب د ڀثطا ځذٹث

ٲبٮ٧بٴ ذبٶٻ  ٸټٹقٳٷس  ٕڂضا ثط نبحجبٴ نٷب ځٲؿبٮٻ قٹ٤ ثعض٪ ٵڂ. اٷسڂاػطا ٶٳب ٷٻڃظٲ ٵڂضا زضا ځحٳالس

 تڃ٣ابٌ  آؾا  ٶٝ ٦ك ڀضاؾشب زض ڀٲشٗسز كبرڂټٹقٳٷس ٸاضز ٦طز ٸ ٲح٣٣بٴ ضا ثط آٴ زاقز سب آظٲب ڀټب

  .ذبٶٻ ټب زټٷس  ٵڂا طڂدص

ثطذٹضزاض اؾز.  ځٷڂڃدب بضڃثؿ ځشڃاظ ؾُح اٲٷ ٦ٻ IoT عارڃسؼٽ ٵڂسط ځبسڃح سڂٸ قب ٵڂاظ ؾبزٺ سط ځ٧ڂ

اٲ٧بٴ  سٹاٶس ځټٹقٳٷس ٲ ڀټب عڂطدزض  ځبسڃح ځشڃ٦ٻ ٶٹا٢م اٲٷ بٞشٷسڂټٹقٳٷس اؾز. ٲح٣٣بٴ زض ڀعټبڂدط

 ٦بضثط ضا ٞطاټٱ آٸضز.  ځ٧ڃٮ٧شطٸٶدؿز ا ڀثٻ حؿبة ٦بضثط ٵڃٲٽبػٳ ځزؾشطؾ

                                                                 
1
 Internet of Things  
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ٸ حٟبْاز ضا زض قاج٧ٻ    مڃسكر سڂثب ز،ڃ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض اضس٣ب ؾُح اٲٷڃٱ ٦ٷ ځٲُطح ٲ دبڂبٴ ٶبٲٻ اڂٵزض

٦ٷشط٬ ٲؼبظ،  كطٞشٻ،ڃد ځشڃاٲٷ ڀچبضچٹة ټب سڂثب ځذبٶ٫ ڀ. ثٻ َٹض ذبل، زض٪بٺ ټبٱڂطڃحؿ٫ط زض ٶٓط ث٫

 ٷشطٶاز ڂسحز ا ڀزؾش٫بٺ ټب ٵڃث بټٳ٫ٹٴثبقٷس. اسهب٬ ٶضا زاضا  ځذهٹن ٱڂزض ث٣ب ٸ حط ڀطڂٸ اٶُٗبٜ دص

 ڀاظ َاطح ټاب   ٷٻڃظٲ ٵڂزض ا ٱڃسٹاٶ ځٲشساٸ٬ ٞطاټٱ ٦طز. ٲب ٶٳ ڀضٲعٶ٫بض ڀسٹاٴ ثب ضٸـ ټب ځضا ٶٳ ءبڃاق

ذبٶاٻ   ڀقج٧ٻ ټب ځشڃٲٹيٹٖبر اٲٷ ڀضٸ كشطڃث ٷسٺڂزض آ سڂثب ٵڃ. ٲح٣٣ٱڃؾج٥ ٸظٴ ٲٹػٹز اؾشٟبزٺ ٦ٷ

 ټٹقٳٷس ٦بض ٦ٷٷس. ڀټب

 .اٞعاضټب بٴڃزض ٲ زڃاٲٷ ڀؾبظ بضچٻ٧ذڂ -

 .اٞعاضټب بٴڃٲ ځشڃسبثٕ اٲٷ ڀٸضا سڂػس ځشڃسبثٕ اٲٷ ؼبزڂا -

 .اٞعاضټب بٴڃٲ ځشڃزض ٲٹضز سبثٕ اٲٷ زڃاٲٷ عڃآٶبٮ -

 .ؾج٥ ڀټب شٱڂاٮ٫ٹض -

 (Kim.J, 2017)٦بضثطاٴ فڂٞطاټٱ ٦طزٴ آؾب -

 ڀبر ضٞبټځ ضا زاضا ٲځ ثبقس ٸ ٲهطٜ اٶطغسٹػٻ ثٻ ٲُبٮت ٪ٟشٻ قسٺ ثب اڂٷ٧ٻ ذبٶٻ ټٹقٳٷس سٳبٲځ اٲ٧بٶ ثب

آٶٽب ضا اظ  ڀظڂجب ڀدبڂڃٵ ٲځ آٸضز ٸٮځ ثب سٹػٻ ثٻ اٲٷڃز ثؿڃبض دبڂڃٵ اڂٵ ؾبذشٳبٴ ټب ضٸڂب ڀضا سب حس ظڂبز

 ڀظڂجب اٲب ٶب اٲٵ ضڂؿ٥ ثؿڃبض ثعض٪ځ ٲځ ثبقس ظڂطا اڂٷشطٶز ثؿاشط  ڀٲڃجطز زض ٶشڃؼٻ زاقشٵ ذبٶٻ ا ڃٵڃث

ٲرشٯٟځ ثٻ آٴ ٸاضز قٹٶس. اڂٵ ؾبظٺ ټب ثٻ ٲحڃُځ ٲٷبؾات   ڀاٶٷس اظ ضاٺ ټباؾز ٦ٻ ټ٧طټب ټٳڃكٻ ٲځ سٹ

سهٹض ٲځ قٹز ٦ٻ  ڀا ٶس. ثب دڃكطٞز س٧ٷٹٮٹغٺ ٸضٸز اٞطاز ؾٹزػٹ ثٻ حطڂٱ قرهځ اٞطاز سجسڂ٭ قس ڀثطا

ٸٮځ ثبڂس سٹػٻ زاقز ٦ٻ ټٳعٲبٴ ټ٧طټب ٶڃع ٶڃطٸٲٷسسط ٲځ  ٹٶساڂٵ ذبٶٻ ټب اظ اٲٷڃز ثبالڂځ ثطذٹضزاض ٲځ ق

 (1393، ټٳ٧بضاٴٸ ځ ٷڃٶبئ ځظطثڂ )ٸضٸز ثٻ اڂٵ ؾبظٺ ټب ضا ذڃٯځ ظٸز دڃسا ذٹاټٷس ٦طز. ڀٹٶس ٸ ضاٺ ټبق
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