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 ! اءیاش نترنتیبا ا یبهره ور  شیافزا

 

 

 

 

 

 های دانش بنیان رها مجموعه شرکت
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 فهرست 
 3 ............................................... (Internet Of Things) اءیاش نترنتیشناخت ا

 3 ............ !یقیحق یایتعامل با دن اءیاش  نترنتیا نیارتباط ب یتحول با برقرار  جادیا

 4 ....................................................................... !اءی اش نترنتیدر ا ستمیاکو س 

 5 ............................................................................... !میآور  یآنچه بدست م
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  (Internet Of Things) شناخت اینترنت اشیاء

 .کنندبسیار استفاده می  IOT ها از واژهها و سیستم امروزه برای تعامل و ارتباط بین دستگاه 

توسط   1۹۹۹برای اولین بار در سال  اشیاء  اینترنت است.نظریه  IOTبه اختصار  (Internet Of Things)شاید با این واژه آشنا باشید؛

 .کوین اشتون ارائه شد

 .ها به سمت استفاده گسترده از این تکنولوژی هستند ین عرصه اکثر کسب و کار قابل توجه است که بدانید در ا

 :هایی مانندهای مبتنی بر کامپیوتر، سیستم کند برای ادغام مستقیم دنیای فیزیکی و سیستم هایی ایجاد می فرصت 

 .شودمختلفی به آنها اشاره می   های هوشمند که این روزها در مباحث و مجالس های هوشمند و خانه های هوشمند، یخچال خودرو 

 .گیرندقرار می  Internet Of Things ها در زیر مجموعه الزم است که بدانید همه این دستگاه 

توانند از  های مختلف می ها و دستگاه های مختلف به یکدیگر از طریق اینترنت است، به کمک این برنامه اتصال دستگاه  IOT مفهوم

 اند؛ طریق اتصال اینترنت متصل  

 .سازند اشاره نمودو شما را از موجودی و تاریخ انقضاء مواد خوراکی داخل یخچال با خبر می 

 .های اینترنتی مدیریت و کنترل کنیدساخت سازد تا اشیا مورد استفاده خود را از راه دور و به کمک زیر شما را قادر می  IOTدر واقع، 

 !شیاء تعامل با دنیای حقیقیایجاد تحول با برقراری ارتباط بین اینترنت ا

Internet Of Things  شود، به عنوان انقالب صنعتی دوم نامیده میIOT  کنندگان  ها، تمام کسب و کارها، مصرف روش تعامل دولت

 .را با دنیای فیزیکی تغییر خواهد داد 

 .را دنبال کرده اشیاء اینترنت  از نزدیک رشد  BI Intelligence Busines INSIDERبیش از دو سال است که 

 به طور خاص، این سازمان تجزیه و تحلیلی بر روی این قضیه انجام داده 

خود   IOT هایی سازد تا به دستگاه ها و مشتریان را قادر می ها، کسب و کار هایی از قبیل دولت ها و نهاد موجودیت  IOT که چگونه 

 .ها را کنترل کنندمتصل شوند و آن 
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 .های هوشمند، کشاورزی، حمل و نقل انجام شدهایی مانند تولید، خانه ط این تجزیه و تحلیل در محی

 !اکو سیستم در اینترنت اشیاء

 .صحبت کرده است IOT این سیستم اطالعاتی در مورد تمام اجزا و اکوسیستم BI در یک گزارش جدید از

 .اشدبمی  IOT ها و امنیت ها، شبکه این گزارش جدید شامل اطالعاتی در مورد دستگاه 

ارائه شده که شامل رشد استفاده از   Internet Of Things بینی از بازار رو به رشددر این گزارش همچنین یک تخمین و پیش 

 IOT های دستگاه 

 .باشدمیزان سرمایه گذاری و میزان بازگشت سرمایه در این اکوسیستم می 

 

 :در اینجا برخی از نکات کلیدی این گزارش آمده است
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 .میلیارد دستگاه به اینترنت متصل شوند 34در کل   2۰2۰پیش بینی شده تا سال  .1

 .سال آینده خرج خواهد شد 5تا   IOT تریلیون دالر برای ۶نزدیک به  .2

  :توانند روند کار خود را بهبود دهند باقرار خواهد گرفت؛ کسب و کارها می  اشیاء اینترنت  تجارت جزء اصلی .3

 عملیات   های هزینه  کاهش .4

 وری بهره  افزایش .5

 جدید محصوالت  و  بازار گسترش .۶

 

 !آنچه بدست می آوریم

تمرکز خواهند   اءاشی  اینترنت  وری به کمک ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندانشان بر روی افزایش بهره ها برای کاهش هزینه دولت 

 .کرد

 .ها عمل خواهند کرددر کنار کسب و کارها و دولت  IOT مصرف کنندگان به عنوان استفاده کنندگان 

 .شود می  آغاز گام یک  با  هزارفرسنگ  طول  به سفری
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