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 ػبسا حضٛس ثب ٘ٛپبی فبٚا ٚوبسٞبی وؼت تؼٟیٍّشیٚ  تٛإ٘ٙذػبصیبسٌبٜ آٔٛصؿی ٔشوض وبسٌبٜ آٔٛصؿی ایٙتش٘ت اؿیب اص ػشی و

 .ؿذ ثشٌضاسپبسن ػّٓ ٚ فٙبٚسی ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ ٔدتٕغ فٙبٚسی  دس 1396 اػفٙذٔبٜ 19 دسػتٛدٜ 

تجشیض لجَٛ ؿذٜ  دا٘ـٍبٜ دس 1391خٛد پشداخت. ٚی دس ػبَ  ٞبی فؼبِیتوبسی ٚ  سصٚٔٝ ثٝ وبسٌبٜ اثتذا ػبسا ػتٛدٜ ایٗ دس

ٚ دس آ٘دب ثب ٔٛضٛع ؿٟش ٞٛؿٕٙذ  دس دا٘ـٍبٜ تجشیض ؿشوت وشد آٔٛصؿی یه وبسٌبٜ اتفبلی دس كٛست ثٝ 1394اػت ٚ دس ػبَ 

 آؿٙب ؿذ.

خض لَٛ ٚ ٌدت سا ػبختٙذ ٚ حت سا تـىیُ داد٘ذ ٚ یه ٔٞبسد٘ آح اػتبستخٛد  ٞبی والػی ٞٓ٘فش اص ػٝ  ثب 1395 ػبَدس 

 5ٚ خض  ٔیتبح تجشیض ؿشوت وشد٘ذ آح اػتبست دس 1395 ػبَ دسٕٞچٙیٗ  .٘ذ ٚ ٞبسد٘ت اص آ٘دب ؿىُ ٌشفتثشتش ؿذ تیٓ 10

 .لشاس ٌشفتٙذثشتش  تیٓ

آصٔبیـٍبٜ وبسثشدی ثب اوٖٙٛ  ٞٓ ػبسا ػتٛدٜ .عی وشد ٔبٜػٝ ٔیالٖ ثٝ ٔذت  دس سا ٜ تحمیمبتیدٚس یه 1396 ؿٟشیٛسٔبٜ

 .وٙذ ٔیایٙتش٘ت اؿیب دس دا٘ـٍبٜ كٙؼتی أیشوجیش ٕٞىبسی 

 :پشداصیٓ ٔیایٙتش٘ت اؿیب  ٌؼتشدٜوبسٌبٜ ثٝ ثحث  ایٗ دس
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 ٚیظٌی داؿتٝ ثبؿذ: ثبیذ پٙحایٙتش٘ت اؿیب 

 ؿٛد. اعالق ٔی ٞب ا٘ؼبٖچیضٞب ٚ  ثضسي اص اؿیب ٚ ای ؿجىٝ ثٝ ایٙتش٘ت اؿیب -1

 .ؿٛد ٔتلُثٝ ؿجىٝ ایٙتش٘ت ٚ ثبیذ  ٘یبص ثٝ صیشػبخت داسد -2

 داؿتٝ ثبؿذ. ٔؼتٕشلبثّیت استجبط  -3

 داؿتٝ ثبؿذ. ٔٛثبیُ ٚ تجّت ٞبی اپّیىیـیٗوٙتشَ اص ساٜ دٚس تٛػظ لبثّیت  -4

 ثبؿذ. ٔلٙٛػیٚ ٞٛؽ  لبثّیت یبدٌیشی ٔبؿیٗداسای  -5

ی یىتب ٚ یه پشٚتىُ ایٙتش٘ت ؿٙبػٝ یه ٔٛسد٘ظش ؿییت اػت وٝ ثٝ ٞب دس فٙبٚسی ایٙتش٘ت اؿیبء ثذیٗ تشت فشآیٙذ اسػبَ دادٜ

ٞبی  ٞبیی وٝ تٛػظ اثضاسٞبی ٔختّف اص لجیُ ٌٛؿی وٙذ. دادٜ ٔشثٛعٝ اسػبَ ٔی دادٍٜبٜ پبی الصْ سا ثٝ ٞبی دادٜ ٚ ٌیشد تؼّك ٔی

 خٛاٞٙذ ثٛد. ٔـبٞذٜ لبثُٞب  ٞب ٚ تجّت تّفٗ ٕٞشاٜ ٚ ا٘ٛاع سایب٘ٝ

 
 

ٞبیی وٝ ثٝ  آٖ ٚوبس وؼتدس د٘یبی  وشد.وٙذ، آیٙذٜ سا وٙتشَ خٛاٞذ  وٝ ٌزؿتٝ سا وٙتشَ ٔی سٚصٌبسی خٛسج اٚسَٚ ٘ٛؿت آٖ

 .آیٙذٜ سا وٙتشَ خٛاٞٙذ وشد ،ٞب ٚ اعالػبت ثیـتش ٚ ثٟتشی دػتشػی داس٘ذ دادٜ

 داؿتٗ اعالػبت دس د٘یبی خذیذ حىٓ ػمٛط ػیت دس سٚصٌبس ٘یٛتٖٛ سا داسد!

ؿٛد وٝ  دس صٔبٖ ٔٙبػت دس اختیبس اُٞ فٗ لشاس ٌیشد، ٔٙدش ثٝ تِٛیذ ٔحلٛالت ٚ خذٔبتی ٔی وٝ آٍ٘بٜسٚص ٚ ٔفیذ  اعالػبت ثٝ

 .ٞب ٚ ٔلبئت خٟبٖ أشٚص پیچیذٌی ٕٞٝآػبٖ ٚ آػٛدٜ، ثب  وٙذ ٚ آػٛدٜ ٔی آػبٖ اصپیؾ یؾث ٞشسٚصص٘ذٌی ثـش سا 
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 اػت: فبص ػٝایٙتش٘ت اؿیب داسای 

 #2013-2009$ یباؿایٙتش٘ت  •

 #2017-2013$ یضٞبچایٙتش٘ت  •

 #2025-2017$ یضچ ٕٞٝایٙتش٘ت  •

 وـٛسٚ  ؿٛد اص ایٗ فبص اػتفبدٜ ٔی ص ٔٛخٛدات ثذٖٚ خبٖ ٚ ٞٛیت ٞؼتیٓا یا ؿجىٝوٝ خٛاػتبس صٔب٘ی  :(IoT)اینترنت اشیا 

 یٗ فبص فؼبِیت داسد.دس ا اوٖٙٛ ٞٓٔب 

وشدٜ ٚ ٔٛسد وٙتشَ  ثٝ یه ؿجىٝ ٚكُ داس٘ذ ساوٝ خبٖ ٚ ٞٛیت سػیذ٘ذ اؿیبیی دس ایٗ فبص ثٝ ایٗ ٘تیدٝ  اینترنت چیسها:

 .اؿیب ٚ چیضٞب اص ٞٓ ٔتفبٚت ٞؼتٙذدلت داؿتٝ ثبؿیذ وٝ ایٙتش٘ت . دٞٙذ لشاس 

٘تبیح  2025تب ػبَ  ؿٛد یٔ ثیٙی یؾپٚ  سػذ یٔػبَ یه تب دٚ : فبص خذیذی اػت وٝ لذٔتؾ ثٝ (IoE) یسچ هوهاینترنت 

 ٔمبالت ٚ تحمیمبتی ثٛدٜ اػت. یٞب ثحثایٗ فبص دس حذ آوبدٔیه ٚ دس  .ثؼیبسی اص آٖ ٌشفتٝ ؿٛد

 

 ؛ای سٚص ٚ ِحظٝ ثٝ دسیبفت، ثجت ٚ اسػبَ اعالػبت •

 ؛خٟت اسائٝ ثٝ ٔـتشیبٖ تحّیُ ٚ ثٟجٛد ٔحلٛالت ٚ خذٔبت  •

 .ٌیشد لشاس ٔی ٔغبِؼٝ ٔٛسدتٕشیٙی حشوبت فیضیىی ٚ تغییشات داخّی ثذ٘ؾ  ثش٘بٔٝٚسصؿىبسی وٝ دس عَٛ یه  •

 .یه تحمیك ػّٕی اػت ػٛطٜای وٝ  ؿبٔپب٘ضٜ  •

 ؛یخٛاسٚثبسفشٚؿٔخلٛف وٙؼشٚٞبی ٔبٞی دس یه  لفؼٝ •
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ای وٝ  ای ثٝ ٞش پبیٍبٜ دادٜ ِحظٝ كٛست ثٝاعالػبت الصْ سا  ،ٞب ٍٕٞی ثب اػتفبدٜ اص فٙبٚسی ایٙتش٘ت اؿیبء لبدس خٛاٞٙذ ثٛد ایٗ

 .ای اص د٘یب اسػبَ وٙٙذ ٞش ٘مغٝثذاٖ ٔتلُ ؿذٜ ثبؿٙذ، دس 

 

وٝ  آٖ اػتتفبٚت ایٗ دٚ  یُدِ .اص ٞٓ ٔدضا ثٛدٜ اػت ٚ وٙتشَ اص ساٜ دٚس ایٙتش٘ت اؿیب ٘یؼت وبٔالًدٚ  یٗا خٛاة خیش اػت. لغؼبً

 .دٞذ یٔ ؿی یهثٝ  سا یه دػتٛستٟٙب دٚس  اص ساٜوٙتشَ  ٚ پشداصد یٔ ٞب دادٜثحث ایٙتش٘ت اؿیب ثٝ تحّیُ 

 ٚخٛد داسد:ٔخبثشات  ٘ٛع چٟبسخبِت اػت وٝ ثذا٘یذ 

كٙؼتی ٚ  ٞبی یٗٔبؿوٙتشَ ؛ ٔب٘ٙذ ف وبٞؾ ٘یبص ثٝ دخبِت ا٘ؼبٖ اػتٞذوٝ دس آٖ : اتٛٔبػیٖٛ#دٚس $وٙتشَ اص ساٜ -1

 ٔىب٘یىی

ثذٖٚ دخبِت یب ثب دخبِت  #:ػًٙ ثٙبی ایٙتش٘ت اؿیبء$ Machine to machine (M2M)ٔخبثشات ٔبؿیٗ ثٝ ٔبؿیٗ -2

 ا٘ذن ا٘ؼبٖ

 تٕبع كٛتی #:H2H$ٔخبثشات ا٘ؼبٖ ثٝ ا٘ؼبٖ -3

 .ایٙتش٘ت اؿیب-4

 

 تحّیُ دادٜ •

 ٔلٙٛػیٞٛؽ  •

 تٛا٘بیی ٚ لذست ا٘تخبة ٚ ثیٙؾ •
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 وبس یٗاوٝ ثشای  ٔٛخٛد اػتبی ٞ دادٜتحّیُ دْٚ الذاْ  .ػتٞب دادٜی ٚ رخیشٜ آٚس خٕغ اِٚیٗ الذاْ،تحّیُ دیتب  دس خلٛف

الصْ ثضسي  ٔشوض یهثٙبثشایٗ ؿٛد.  یٔرخیشٜ  وٝ دیتب فضبیی ٚ ثیً دیتب -2 دادٜتحّیُ  -1 تىِٙٛٛطی ثضسي اػت:دٚ ٘یبص ثٝ 

لبدس ثبؿذ وٝ  ثشایٗ فشٚؿٍبٞیثٙب .دٞذ ا٘دبْ سا ػّٕیبت ثیً دیتب خیّی پیچیذٜ لٛی ٚ ػشیغ الصْ اػت تب ٞبی یتٓاٍِٛس اػت،

 .داسدثؼیبسی ٘یبص  ٞبی یشػبختصثٝ  ٘یؼت ٚ یوبس آػب٘سا تـخیق دٞذ  بٖٔـتشی ػالیك

٘یبصی  ٞٛؿیبسی ٚ ٞٛؽ ٔلٙٛػی ثٝ ٌدت دادٜ ؿٛد تب لذس آٖاػت وٝ ػبُٔ ا٘ؼب٘ی حزف ؿٛد ٚ  ٞذف اكّی ایٙتش٘ت اؿیب آٖ

 ثٝ حضٛس ػبُٔ ا٘ؼب٘ی ٘جبؿذ.

 وٙیٓ. اؿبسٜ ٔی یباؿایٙتش٘ت ٌؼتشدٜ  یوبسثشدٞبدس ریُ ثٝ ثشخی اص 

 ؿٛد. ٌفتٝ ٔی IIoTوٝ ثٝ آٖ اختلبسا # Connected-Industry$ وٙتشَ وبسخب٘دبت -1

 # Smart-City$ ٞٛؿٕٙذػبصی ؿٟش -2

ی وٝ ا ٌٛ٘ٝ ثٝیـی ٚ ػشٔبثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ پىیح ػیؼتٓ ٌشٔبیـی # Smart-Energy$ ا٘شطیوٙتشَ ٞٛؿٕٙذ ٔلشف  -3

ثبیذ داؿتٝ ثبؿذ# ٚ ثب وّیٝ خضئیبت ثتٛا٘ذ  ٔٛسد٘ظشحیبتی ؿخق  ػالئٓثٝ  ثب تٛخٝدٞذ چٝ صٔب٘ی چٝ ػّٕىشدی  یٔ٘ـبٖ 

 تلٕیٓ ثٍیشد.

 # Connected-Car$ وٙتشَ ٞٛؿٕٙذ ٚػیّٝ ٞبی ٘مّیٝ -4

ثب تٛخٝ  ٞٛؿٕٙذ وٝ ٌّخب٘ٝ: آثیبسی ٞٛؿٕٙذ ٚ #Smart-Agriculture$ ٚ ٞٛؿٕٙذػبصی ٔضاسع وـبٚسصیٔب٘یتٛسیًٙ  -5

یق دادٜ تٕبٔی ؿشایظ ٔحیغی سا تحت تـخٔیضاٖ خغش ٞؼتٙذ ٚ ٘ٛس ٚ دس كٛستی وٝ ٌیبٞبٖ داسای آفتی  دٔب ثٝ ٔلشف آة،

 پٛؿؾ لشاس دٞذ.

 #Connected-Buildings$ وٙتشَ ٔٙبصَ ٚ ػبختٕبٖ ٞب -6

 # Connected-Health$ پبیؾ ػالٔتی ا٘ؼبٖ -7

 # Smart-Retail$ ٞٛؿٕٙذػبصی فشٚؿٍبٜ -8

 # Smart-Supply-Chain$ ٞٛؿٕٙذػبصی ص٘دیشٜ تأٔیٗ -9

 # Smart-Home$ وٙتشَ ٚػیّٝ ٞبی ٔٙضَ اص ساٜ دٚس -10

 # Weather$ پیؾ ثیٙی آة ٚ ٞٛا -11
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  Crisis-Management$ ٔذیشیت ثحشاٖ -12

 

 

 IBM 

 Google 

 Intel 

 Qaulcom 

 Amazon 

 Cisco 

 AT&T 

 Microsoft 

 Ericson 

 Bosch 

 Oracle 

 Facebook 
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 آٔبصٖٚ اوٖٙٛ أب ٞٓ یـشٚاػتپ IBMایٗ ثٛد  ثش تلٛس تشپیؾ .دٞذ یٔتـىیُ  IoTسا آٔبصٖٚ  یٞب اص ثخؾ" 45٘ضدیه ثٝ 

 ٞشوذاْ خیّی ثبالتش تـخیق دٞذ. یٞب سدٜ سا دسػّیمٝ ٔـتشی  ذتٛا٘ اػت وٝ ٔی فشٚؿٍبٞی آ٘الیٗ آٔبصٖٚ پیـی ٌشفتٝ اػت.

 .وٙٙذ یٔفؼبِیت خبكی  ػبختبسیدس ػیؼتٓ  ٞب ؿشوت یٗاص ا

 

 

 ٔؼیبس ٞبیی وٝ دس ا٘تخبة صیشػبخت ٔٛثش ٞؼتٙذ:

 ؟چمذس ثبؿذ ء یؿ وٙتشَ وشدٖ فبكّٝ ٔؼبفت: -1

 اػت ثذا٘یٓ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اص آٖ دػتٍبٜ چمذس اػت. یبص٘ اػتفبدٜ:ٔیضاٖ  -2

 ثبتشی ٘ذاسد.تؼٛیض ٘یبص ثٝ  ػبَ دٜ یـتش اصثتب  وٝ ٔٛخٛد اػت ییٞب دػتٍبٜ دٚاْ ثبتشی: -3

 Bluetooth/ٚای فبیتىِٙٛٛطی دس دػتشع:  -4

 G4/G3 یٞب ؿجىٝا٘ٛاع  -5

 LPWANٞب  یشػبختصایٗ  ثٝ اػت. آٖ ػبختٗ ؿٟش ٞٛؿٕٙذ ٞذف ٚ ٞؼتٙذ IOTثٝ ٔختق  ٞب یشػبختصثشخی اص  -6

  LPWANٔختلش  كٛست ثٝ وٝ Area Network-Power Wide-Lowٞبی دٚسثشد ثب تٛاٖ پبییٗ  ؿجىٝ؛ یٙذٌٛ ٔی

ػیٓ ٞؼتٙذ وٝ أىبٖ ثشلشاسی اتلبالت ثب ٘شخ دادٜ پبییٗ سا دس پٟٙٝ  ٞبی استجبعی ثی ای اص فٙبٚسی دػتٝ ٚ ؿٛ٘ذ ٘بٔیذٜ ٔی

ای ٔٙبػت خٟت  ٞب سا ثٝ ٌضیٙٝ ٞبی ٔزوٛس، ایٗ ؿجىٝ ٚیظٌی وٙٙذ. خغشافیبیی ٚػیغ ٚ ثب ٔلشف تٛاٖ $ثبتشی# وٓ فشاٞٓ ٔی

تٛاٖ ثٝ  ٔی  LPWANٞبی ٟٔٓ  ثشخی فٙبٚسی اصخّٕٝ. وشدٜ اػتؿٟشٞب ٚ كٙبیغ تجذیُ  یٞٛؿٕٙذ ػبصاتلبَ حؼٍشٞب ٚ 

SigFox, LoRa, NB-IoT  ٚ… .اؿبسٜ وشد 

 دسن لبثُ٘ىتٝ 

 ٘ذاس٘ذ. ٚخٛد ٞب یشػبختص ٜصدس حٛاػتب٘ذاسدی  ٌٛ٘ٝ یچٞ  -1

 ٔضایب ٚ ٔؼبیجی داس٘ذ. ٞب اص ؿجىٝٞشوذاْ  -2

 

http://fancomkish.com/fa/مدولاسیون-طیف-گسترده-lora-/
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 داد: لشاس یثشسػ ٔٛسدسا ثبیذ  ثخؾ یشصثشای تٛػؼٝ یه ٔحلَٛ ػٝ 

 افضاس ٘شْ-3 افضاس ػخت -2 ٚوبس وؼت-1

 .ؿٛد یٔ ا٘ذاصی ساٜچیضی وٝ  دس ٔٛسد اعالػبت :ٚوبس وؼت -1

 ٔؼٙبیی ٘ذاسد. افضاس ػختایٙتش٘ت اؿیب ثذٖٚ  ٚوبس وؼت یه :افضاس ػخت -2

 ٘یؼت. وبسا افضاس ٘شْ افضاس ثذٖٚ ػخت روش اػت ؿبیبٖ :افضاس ٘شْ -3

 افضاس ػختٞب آٖ اػت وٝ ٚوبس وؼت یشثب ػب IOT ٚوبس وؼت تفبٚت الصْ اػت. ثخؾ ػٝ IOTدس٘تیدٝ ثشای تٛػؼٝ ٔحلَٛ 

 داسد. ٘مؾ اكّی سا

 

 ٔـتشیبٖ:اص دیذٌبٜ  IOTٔضایبی 

 ػبصٌبسی-4 پبیؾ-3 ػبصی یٙٝثٟ-2 وٙتشَ-1

 :یٚوبس وؼتاص دیذٌبٜ  IOT ٔضایبی
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 وبسوٙبٖ یٚس ثٟشٜ-3 ٞب ییداسا ػبصی یٙٝثٟ-2 ٞب یٙٝٞضوبٞؾ -1

 ٚ ثشای سفغ ایٗ ٔـىُ ثبیذ آؿٙبیی٘یبصی ثٝ آٖ ٘ذاسد  وٙٙذٜ ٔلشفوٝ  اػت ػبختٗ چیضیٞب:  آح اػتبستدِیُ اكّی ؿىؼت 

 داؿت. ٚوبس وؼتثب ٔفْٟٛ ٔذَ  وبفی

 

 ثبصاس اػت. یٞب فشكتاص  یٔٙذ ثٟشٜساٜ ثشای فٟٓ ٘حٜٛ  یٗتش ػبدٜ ٚوبس وؼتیه ٔذَ 

 ٕ٘بیؾ دسآٔذصایی یه ػبصٔبٖ ٘یؼت. خض ثٝچیضی  ٚوبس وؼتیه ٔذَ  -1

 اػت. ثبصاس یٞب فشكتاص  یٔٙذ ثٟشٜساٜ ثشای فٟٓ ٘حٜٛ  یٗتش ٚوبس ػبدٜ وؼتیه ٔذَ  -2
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 :وٙٙذ یٔ یثٙذ دػتٝثٝ چٟبس ٔذَ سا  IOT ٚوبسٞبی وؼت

 ٔجتٙی ثش ٔحلَٛ-4 ٔجتٙی ثش دادٜ-3 ٔجتٙی ثش خذٔت-2 ٔجتٙی ثش پّتفشْ-1 

 اسائٝاػتفبدٜ تٛػظ ػبیش ثبصیٍشاٖ اوٛػیؼتٓ ٚ  یثشا یباؿیه پّتفشْ ایٙتش٘ت  اسائٝ اکوسیستن(:هحور ) -هدل پلتفرم-۱

 خذٔبت ٔختّف.

 تٛػظ ػبیش ثش٘ذٞب. اػتفبدٜ لبثُ ٚ ثشای خب٘ٝ ٞٛؿٕٙذ یبصٔٛسد٘ یشػبختص یدبدا ػیٍٙض، اػٕبست ٔثبَ:

 ٔختّف یٞب حٛصٜدس  یٚوبسٞب ٔٛخٛد وؼتٚ تىبُٔ خذٔبت  ثٟجٛد دس استمب، اص ایٙتش٘ت اؿیب اػتفبدٜ هحور: -هدل خدهات-۲

 .یداس ٍ٘ٝخٟت افضایؾ أٙیت ٚ  خٛدسٚ ٚ ثیٗ فشد استجبط یدبدااص ایٙتش٘ت اؿیب ثشای  اػتفبدٜ وبس٘شفِٛىغ ٚاٌٗ، خذٔبت ٔثبَ:

 یه اسصؽ خذیذ ػٙٛاٖ ثٝٔختّف كٙبیغ  یٞب حٛصٜثٝ  ٞب آٖ اسائٝٚ  ٞب دادٜٚ تحّیُ  پشداصؽ ،یآٚس خٕغ هحور:-هدل داده-۳

 كٛست ثٝ ٞب آٖػٕٛٔی ؿٟش ٚ فشٚؽ  پبسن یٞب ٔىبٖٔشثٛط ثٝ  یٞب دادٜپشداصؽ ٚ تحّیُ ا٘جٜٛ  یآٚس خٕغ الیٗ، یتاػتش ٔثبَ:

 .خبْ یبتحّیّی تجّیغبتی  یٞب ثؼتٝ

ٔدٟض  حؼٍش اص خذٔبت ٔجتٙی ثش یا ثؼتٝفیضیىی ٔٛخٛد یب ثذیغ ثٝ ٚ ٔحلٛالت  ٞب دػتٍبٜ یباؿ هحور:-هدل هحصول-۴

 .دٞذ یٔ اسائٝسا  ٞب اسصؽخذیذی اص  ٔدٕٛػٝٚ  ؿذٜ
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 ٞب ٚ ِٛاصْ ٞٛؿٕٙذ. اص ا٘ٛاع ٌدت یبدیتؼذاد ص یذتِٛ ،ٔیئٛیبؿ ٔثبَ:

 

 :ؿٛد یٕ٘ یـٟٙبدپ IOTدس ٔٛاسدی وٝ 

 دس تِٛیذ ٔحلَٛ ػشػت •

 ػشػت دس ٚسٚد ثٝ ثبصاس •

 .اػت یشوبسثشدیغدس ٟ٘بیت ػبخت ٔحلِٛی وٝ  •

بیی ثشای تب یه ساٜ حُ ٟ٘ وٙیذ ٕٞىبسی ب اػتٞ آٖثب ٔحلٛالت ٚ خذٔبتی وٝ ایذٜ ؿٕب ٔىُٕ ایذٜ  ٌشدد ٔیٚ پیـٟٙبد 

 .وٙیذ وبسثشاٖ ٟ٘بیی خٛد ػشضٝ
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 ٌشدد: ٔٛاسدی وٝ دس ؿٟش ٞٛؿٕٙذ ٔغشح ٔی

 حىٕشٚایی ٞٛؿٕٙذ •

 ؿٟشٚ٘ذ ٞٛؿٕٙذ •

 ٙذٔحیظ ص٘ذٌی ٞٛؿٕ •

 ٞٛؿٕٙذ ٔحُ ص٘ذٌی •

 التلبد ٞٛؿٕٙذ •

 ٞٛؿٕٙذ ٚ٘مُ حُٕ •

 ا٘شطی ٞٛؿٕٙذ •

 اػت. ٞٛؿٕٙذ اِىتشٚ٘یه ٚ ؿٟش آٖ حىٓ سٚایی ٞٛؿٕٙذ/ؿٟش تفبٚت .ا٘ذ ٔتفبٚت ٞٛؿٕٙذ ؿٟش ٚ IOTؿٟش 

 ٞٛؿٕٙذ اػت. ؿٟش اص ای یشٔدٕٛػٝصایٙتش٘ت اؿیب 

 

 

 انرشی هوشوند

ٞٛؿٕٙذ ا٘شطی ٔیضاٖ ٔلشف ا٘شطی سا صیش ٘ظش لشاس دادٜ ٚ آٖ سا ثب ثبصدٞی ثیـتشی ٔذیشیت ٚ حفظ وٙٙذ. ػیؼىٛ  ٞبی یؼتٓػ

دسكذ  30ػبَ آیٙذٜ  یؼتثؿٛ٘ذ، ثبصدٞی ا٘شطی دس  ثشآٚسد وشدٜ دس ؿٟشٞبیی وٝ ثش ٔجٙبی اعالػبت دلیك وبس ٔذیشیت ٔی

تٛا٘ذ  ، ٔذیشیت رخبیش آة ٚ داؿتٗ یه ػیؼتٓ ٔذیشیت پؼٕب٘ذ ؿٟشٞب ٔییشپزیذتدذیبثذ. ثب اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ ا٘شطی  افضایؾ ٔی

 ٔیضاٖ آِٛدٌی سا وبٞؾ دادٜ ٚ ا٘شطی وٕتشی ٔلشف وٙٙذ.
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 زیرساخت هوشوند -

ٞبی خذیذ ثشای تجذیُ  وٙذ. ثب اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛطی ٞبی ٞٛؿٕٙذا٘ٝ سا فشاٞٓ ٔی حُ ساٜ ٕٞٝصیشػبخت ٞٛؿٕٙذ ثٙیبٖ الصْ ثشای 

آیذ ٔٙبػت  ا٘دبْ داد تب ثشای ٘یبصٞبیی وٝ دس آیٙذٜ ثٝ ٚخٛد ٔی ٔ ٔٙغمٝٞبی ؿٟشی ٚ  سیضی تٛاٖ ثش٘بٔٝ دادٜ خبْ ثٝ اعالػبت ٔی

 ٞبی سدیبثی ثٟجٛد داد. ٛٞبی تشافیه ٚ ػیؼتٓٞب، اٍِ تٛاٖ ثب تحّیُ دادٜ ٞبی فؼّی سا ٔی ثبؿٙذ. ٕٞچٙیٗ ػیؼتٓ

 های عووهی هوشوند سرویس -

تش تجذیُ ؿٛ٘ذ ٚ اػتب٘ذاسدٞبی وّی ؿٟش  تش، پبویضٜ ٞب أٗ تٛا٘ٙذ ثٝ ٔىبٖ ثب ثشلشاسی استجبط ٔیبٖ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٔمبٔبٖ ؿٟشٞب ٔی

ی صثبِٝ یب دیٍش ٔـىالت صیشػبختی سا ٌضاسؽ دٞٙذ، آٚس ثبالتش ثشٚ٘ذ. اٌش ؿٟشٚ٘ذاٖ ایٗ أىبٖ سا داؿتٝ ثبؿٙذ وٝ ٔـىالت خٕغ

 ؿٛ٘ذ ٚ ٔـىالت سا حُ وٙٙذ. وبس ثٝ دػتتٛا٘ذ  تش ٔی ػشیغ ٔؼئَٛٔمبٔبٖ 

 


