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 یالگک  یک  ، IOT(Internet of Things) اءیاش نترنتیا
 نیکککه در ا اسکت از ابزارها یمتن ع و ادیشامل تعداد ز ایشبکه

 شکک  هککا االکک   اًابزار نیککا .نداشککبکه بککه هکک  مت ککل شککد 
(Things )یدنیپ شکککک. سنسکککک رهای شکککک ندیم د یککککنام 
(Wearable sensors) ،سی  و ابزارهای سکیار  رهای بیسنس

تا سکا   ش دیم ینیبشیپ[. 1] باشندهایی از این اشیاء مینم نه
در سراسکر  مت کل شکد به ه   دستگا  بیلی ن 24  دود 2020

تجهیزات  با ت جه به افزایش تعداد[. 2] جهان وج د خ اهد داشت
 Ingestible بلعیکککدنی، پ شکککیدنی) سنسککک رها پزشککککی،

sensors، جمیتهککا Invasive sensors، نکک ار شکککل 
Strip sensors، کاشککتنی Implantable sensors و )

، شک ندابزارهای سیار که از طریق اینترنت به یکدیگر مت ل می
را بکه سکمت  ک ز  مرا بکت سک مت  ت جه خک د ءاینترنت اشیا

امککان انتاکا   ءاینترنکت اشکیا ککهییازآنجا. مع  ف کرد  است
دهنککدنان مرا بککت سکک مت و ارائه سککمت فراینککد درمککان از

و بیمکاران را نمایکد میها به سمت بیمکاران را فکراه  بیمارستان
 نکرو از  دریافکت کمک همچنکین  ادر به مکدیریت بیمکاری و 

ابزارهکای م ارد ضروری از را  دور و از طریق  در مرا بت درمانی
   کل امیدوارکننکدبه عنک ان یک  را  فناوریاین  سازد،می سیار

به منظ ر ارتاکاء کیییکت مرا بکت برای النعت مرا بت بهداشتی 
سنس رها و ابزارهای ه شکمندی [. 3] ت جه  رار نرفته استم رد
 شک ندمیبیمکار اسکتیاد   یپایش وضکعیت مرا بتکه منظ ر که ب

  ؛ستندکازی هکسیر کرفیت ذخکظاسباتی و کدودیت محکدارای مح
 

هکای ت لیکد شکد  داد  ادیکج  ز ککادر به مکاابکله با   نیبنکابرا
به ( Cloud computing) رویکرد محاسبات ابری[ 4] نیستند

پذیرفته شکد  ء های اینترنت اشیاچالشن نه  اینمنظ ر ماابله با 
 پکرداز  و مکدیریت است. الگ ی محاسبات ابری  ابلیت ذخیر ،

 [.5] کندها را فراه  می ج  باالی داد 
ایکن  ،ماهیکت متمرککز بک دنه علکت ف ق، ب مزایای رغ یعل  

ت زیک   آناهی از مککان، خیر،أت با  دا ل تااز ارائه خدم ،فناوری
 یکاتی  ءهای ککاربردی اینترنکت اشکیاجغرافیایی که برای برنامه

رویکرد محاسبات  کهییازآنجاباشد. ش د، محروم میمحس ب می
همکرا   به اعتماد ابلاینترنت با سرعت  مدامابری نیازمند ات ا  
در م اردی که پهنای باند ناکافی است ، باشدپهنای باند کافی می

ارائه  د وبایخیر در ابر افزایش میأت، افتدو   عی شبکه اتیاق می
 [.6] کندبا مشکل م اجه می را خدمات مرا بت س مت

نیری ه خدمات مرا بت س مت که در آن ت می ئبه منظ ر ارا  
، [7] خیر ضکروری اسکتأبا  کدا ل تک و پاسخگ یی به رویدادها
 Fog) «محاسبات مکه»ها تحت عن ان مد  دیگری از پرداز 

computing )باشکد، مک رد که تعمیمی از محاسبات ابری مکی
 Computer) نیککرد کککه ت سکک  شککرکتاسککتیاد   ککرار می

Information System Company Business) 
CISCO  سکا  در  هکایارائه شد  است. در ایکن مکد ، داد 
آوری داد  )در سمت ابزارهای اینترنکت اشکیاء( مک رد محل جم 

های تعریک  شکد  سیاسکت بکر اسکا د و نکنیرتحلیل  رار می
 ر به کنردد. این امر منجت ابر ارسا  میکها به سم سمتی از داد 
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نکردد. یانکد  م اریبسک ریخأو تکبانکد  یاسکتیاد  از پهنکابهب د 
 یمعرفک یپلتیکرم مجکاز  یکمحاسبات مه را به عن ان  سک یس

 شکد  اسکت و فکراه  کننکد  کرد  است که در لبه شبکه ساخته
 نیبکر شکبکه بک یو خدمات مبتنک یسازر یذخ یمحاسبات، فضا

 [.8] باشدیو سرور ابر م یینها یابزارها
 

 یریگجهینت
به ات ا  شکبکه  یدیشد یخدمات مرا بت س مت وابستگ ارائه
در  ریخأو یه و تک جادیشبکه ممکن است منجر به ا یرد و خرابدا
 یبکرا یندیخدمات مرا بت س مت ش د و ع ارض ناخ شکا هئارا
مکر  را بکه دنبکا  داشکته باشکد. از  یو  ت ماریب یزندن تیییک

و  کنکدیم دایت سعه پ هشبک یهاکه محاسبات مه در لبه ییآنجا
از محکر  بک دن  تیکاز جملکه  ما یادیکز یهایژنیت اند ویم

 یزمکان ریخأو تک ییایتراک  جغراف  یت ز ت،یاز م  ع یکاربر، آناه

 یهاسیسکرو نیمأتک یبکرا فنکاوری نیک دا ل را فراه  کند، ا
 ،یخدمات مرا بت سک مت و خکدمات اورنانسک ریخأ سا  به ت
در  دیکنکتکه با نیا جهینت  یباشد. به عن ان یم یمه  و ضرور

 یهابرنامکه نیمأبات مه بکه منظک ر تکنرفته ش د که محاس نظر
از  تیککو  ما ریخأو خککدمات بککا  ککدا ل تکک یمرا بککت بهداشککت

  کا نیباادارد.  ینسبت بکه محاسکبات ابکر برتکر یریپذتحر 
هکا آن نیب یابر نم د و تعامل و همکار نیگزیت ان آن را جاینم
 یو اجکرا جکادیو ا( Big data)  ی ج یهاداد  زیمنظ ر آنال به

 .رسدیبه نظر م یشد  ضرور  یت ز یت بهداشتمرا ب
 

 تعارض منافع
 است. یمال تین  ماومستال بد قیمااله  االل تحا
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