
اینترنت اشیا چیست؟
به طور کلی اینترنت اشـیا به حالتی از تکنولوژی  �

گفتـه می شـود کـه در آن تمـام تکنولوژی ها و 
اشـیای اطراف ما به شـبکه )همراه با اینترنت یا 
شـبکه ی لوکال و محلی( متصـل بوده و بتوانند 

باهم به تبادل اطالعات و داده بپردازند.
همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص به  �

خودشـان قابل کنترل بوده و می توانند وضعیت 
سیسـتم را بـه اطـالع انسـان برسـانند، واژه ی 
اینترنت اشـیا برای نخسـتین بار در سال 1999 

میالدی در جهان مطرح شد.
بر اسـاس تعریف مؤسسـه سـاختمان هوشمند  �

آمریکا، ساختمان هوشمند ساختماني است کـه 
از طریق بهینه کردن ساختار، سیستم ها، خدمات 
و مدیریت و همچنیـن رابطه متقابل بین آن ها، 
محیـط مقرون به صرفـه و بهـره وري را فراهم 

مي آورد. 
بـر اسـاس گفتـه دپارتمـان امـور عـام المنفعـه  �

ســنگاپور، ساختمان هوشمند باید شرایط زیر را 
داشته باشد:

براي نظارت بر تأسیسات مختلف، از جمله تهویه،  �
دما، روشـنایي، امنیـت، آتش سـوزی و غیره به 
سیستم هاي کنترلي پیشرفته خودکار مجهز باشد، 
به نحوي که محیط کاري راحتـي براي ساکنان 

فراهم آورد. 
زیرسـاخت ارتباطي خوبي براي انتقال داده بین  �

طبقه ها داشته باشد.
براي ارتباط از راه دور قابلیت هاي مناسبي داشته باشد. �

هوشـمند  خانـه  کاربـردي  برنامـه  معمـاري   
فنـاوري هــاي  و  اشــیا  اینترنـت  بـر  مبتنـي 
اسـت. شـده  داده  نشـان  زیـر  شـکل  در  آن  ســازنده 

کاربردهای اینترنت اشیا
1- مدیریت مصرف برق

ارائـه بازخـورد به کاربر دربـاره میزان مصـرف برق؛ 
شناسـایي حالـت آمـاده به کار وسـایل برقـي؛ خاموش 
کردن وسایلي که در حالت آماده به کار هستند؛ تشخیص 
حضور کاربر در ساختمان؛ پیش بیني حضور کــاربر در 
سـاختمان؛ تشخیص دماي ساختمان؛ تشخیص میزان 
روشـنایي سـاختمان؛ تشـخیص اقدامات انجام شــده 
توسط کاربران؛ یادگیري عادات و ترجیحات کاربر براي 
مصرف برق؛ یادگیري میــزان مصـرف وسـایل برقي؛ 
زمانبندي فعالیت وسایل برقي به منظور تأمین رضایت 
کاربـر و کاهـش مصـرف انرژي؛ زمانبنــدي جلسـات 
اداري به منظـور کاهش مصرف انرژي؛ تحلیل فعالیت 
روزانه کاربر به منظور اسـتخراج الگوهـاي مصرف برق؛ 
شناسـایي محل قرار گرفتن اشـیا و افراد؛ اتخاذ تصمیم 

صنعت  در  اشــیا  اینترنــت  کاربــرد 
ساختمان سازی

در مورد فروش برق تولیدي توســط خانه به شبکه توزیع یا 
ذخیره آن براي مصرف داخلي؛ یــادگیري رفتــار کـاربر در 
مـورد مصـرف بـرق؛ پیش بیني میزان مصرف وسایل برق؛ 
شناسایي وسایل برقي؛ بهینـه سـازي مصـرف انـرژي؛ جمـع 

آوري اطالعات مربوط به مصرف برق و ...
2- سیســتم گرمایش، تهویه و گردش هواي 

هوشمند
تنظیـم دماي خانه متناسـب با ترجیحات کاربر؛ تشـخیص 
خرابي سیستم گرمایش، تهویه و گــردش هــوا؛ اندازه گیري 
کیفیت هواي داخل ساختمان؛ روشن کردن سیستم تهویـه در 
مـواقعي کـه کیفیـت هــواي داخل ساختمان مطلوب نیست؛ 
کنترل دما؛ کنتــرل رطوبــت؛ کنتـرل کیفیـت هـواي داخـل 
ســاختمان؛ تشـخیص دما؛ تشـخیص رطوبت؛ نمایش دماي 
خانـه؛ کاهـش مصـرف انرژي سیسـتم گرمــایش، تهویــه و 
گـردش هوا؛ دنبال کردن اشـیا و افراد؛ بهینـه کردن تبادل بین 
عمر باتري و اثربخشي سیسـتم گرمـایش، تهویه و گردش هواا

3- تأمین امنیت ساختمان و محله
تشخیص متجاوز؛ تشخیص موقعیت هایي که امنیت خانه در 
خطر است؛ ارسال هشـدار بـه سـاکنان در موقعیت هایي که امنیت 
خانه در خطر است؛ تشخیص اثر انگشت؛ تشخیص بـاز و بسـته 
شـدن درب و پنجره؛ تشخیص افراد؛ تشخیص عکس؛ نظارت 
از راه دور بر ساختمان؛ دخیره سازي عکس و اطالعــات مربوط 
به امنیت؛ ارسال پیام به کاربر در صورت ورود فردي بـه خانـه؛ 
ارســال هشـدار امنیتـي؛ ارســال تصاویر غیرطبیعي به کاربر؛ 
نظارت بر محله؛ ارتباط برقرار کردن بـا سـایر خانـه هـاي اطـراف 
در مـورد مسائل امنیتي )مثل سرقت یا مشاهده افراد مشکوک(

4- کاهش مصرف آب
تشـخیص میزان رطوبت خاک؛ اطالع رساني به کاربر در 
مــورد فرا رسـیدن زمـان آبیـاري گیاهـان؛ کاهش آبیـاري 
مصرف آب باغچه با توجه به پیش بیني هاي آب و هوا؛ هشدار 

نشت آب؛ نظارت بر مصرف آب
5- مدیریت وقایع بحراني در ساختمان

تشخیص محل آتش سوزي؛ هشدار آتش سوزي؛ هشدار 
نشت گاز؛ ارسال پیام به کاربر هنگـام نشـت گـاز؛ تشخیص 
دود؛ تشـخیص گاز CO؛ روشـن کـردن آبپـاش در صـورت 
وقوع آتش سـوزي؛ تشـخیص موقعیت هـاي بحراني )مثل 
آتش سـوزي(؛ شناسایي مسـیرهاي امن براي خروج افراد از 
ساختمان در مواقع بحرانــي؛ ارائـه مسیرهاي امن به کاربر؛ 
تشـخیص اتفاقـات غیرطبیعـي در حمام )مثل افتـادن و لیز 

خـوردن(؛ انتخـاب مسـیر مناسب براي فرار از آتش سوزي با 
در نظر گرفتن تأثیر دود موجود در ساختمان

6- نظارت بر سالمت
تشـخیص وضعیـت سـالمت جسـماني کاربر؛ تشـخیص 
وضعیت سـالمت عاطفي کاربر؛ ارائه بازخورد بــه کــاربر در 
مورد وضعیت سالمت وي؛ هشدار به کاربر براي مصرف دارو؛ 
کنتـرل مصرف دارو؛ هشـدار به کاربر بـراي انجام تمرین هاي 
ورزشي؛ تشخیص فعالیت کاربر؛ شناسایي الگوهاي رفتــاري 
کـاربر بـه منظـور تشـخیص رفتارهاي غیرطبیعي؛ تشخیص 
عادت یا سبك زندگي کاربر؛ تشخیص افتــادن، بــي قـراري 
و فــرار کــردن کاربر؛ نظارت بر فعالیت روزانه کاربر؛ نظارت 
بر کارکرد روزانه کاربر )مثل خواب(؛ تشخیص عالئم بیماري؛ 
ارسال پیام به مراکز درماني در صورت وقوع حادثه براي کاربر؛ 
ارائه بازخورد به کاربر در مورد تغییــر سـبك زندگي به منظور 
بهبود سـالمت وي؛ جمع آوري اطالعات مربوط به سـالمت 
کاربر؛ ارسال اطالعــات مربــوط به سالمت کاربر به پزشك 
وي؛ تشـخیص بیماري کاربر؛ ارائه بازخورد به کاربر و پزشـك 
وي در مـورد بهبود یا وخیم شـدن بیمـاري کاربر؛ رصد کردن 
ضربـان قلب؛ رصد کردن فشـار خون؛ رصد کــردن عالئــم 
حیــاتي کاربـر؛ شناسـایي کاربـر؛ ردگیري کاربر؛ تشـخیص 
احساسات کاربر )مثــل شـروع افســردگي، خشـم و غیـره(؛ 
یادگیـري فعالیت هـاي روزانه کاربر؛ برقـراري ارتباط صوتي با 
کاربر؛ پزشــکي از راه دور؛ مراقبــت درمـاني از طریق موبایل

7- اتوماتسیون لوازم خانگي
تشـخیص نـور داخـل و خـارج سـاختمان؛ بـاز و بسـته 
کردن پرده ها با توجه به نور بیرون از سـاختمان؛ کم و زیاد 
کـردن میـزان نور داخل سـاختمان با توجه به نـور بیرون از 
ســاختمان؛ دریافـت بـازخورد از کــاربران در مـورد میزان 
نور درون سـاختمان؛ زمانبندي فعالیت وسایل برقي؛ تنظیم 
زمان روشـن و خـاموش شـدن وسـایل گرمایشي و تهویه 
با توجه به حضور کاربر در ساختمان؛ تنظیم شفافیت شیشه ها 
متناسب بـا نـور بیـرون از ساختمان؛ کنترل لوازم خانگي از 
طریق فرمان صوتي؛ کنترل از راه دور وسایل خانگي؛ تنظیم 
دماي خانـه قبل از رسیدن ساکنان؛ کنترل روشنایي؛ روشن 
و خاموش کردن المپ ها بــه صـورت خودکـار؛ خـاموش 
و روشن کردن سیستم تهویه به صورت خودکار؛ تشخیص 
جابه جایـي افراد در سـاختمان؛ نظـارت از راه دور بــر لوازم 
خانگي؛ شناسایي الگوهاي رفتاري کاربر در مورد استفاده از 
وسـایل خـانگي؛ پـیش بینـي ترجیحـات کاربران در مورد 
میزان نور و دما در ساختمان؛ شناسایي ارتباط بین متغیرهاي 
محیطي و ترجیحات کــاربر؛ تشخیص کمبود مواد غذایي 
موجود در یخچال؛ تشخیص فاسد شــدن مــواد غـذایي؛ 
ارسـال سـفارش بـه تأمین کنندگان مواد غذایي در مواردي 

که مواد غذایي موجود در یخچال کـافي نیسـت  و ...
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