
 
 

  ) و هوش مصنوعیIOTاینترنت اشیاء (تلفیق  چالش ها و مزایاي

(Artificial intelligence) ي مدیریت شهر، صنعت  وروزمره زندگی  در  

  
  4 جناب آقاي دکتر عباس قندالی،  3 مریم بیدگلی، 2جواد دماوندي ، 1 سید رضا صلحی

  
  rz.solhi@gmail.com،  هرداري ورامیندانشگاه علمی کاربردي ش دانشجوي کارشناسی فناوري اطالعات 1

  gmail.com1214faz3javad@،  دانشگاه علمی کاربردي شهرداري ورامین دانشجوي کارشناسی فناوري اطالعات 2
    gmail.com2020ryambidgolima@، دانشگاه علمی کاربردي شهرداري ورامین دانشجوي کارشناسی فناوري اطالعات 3 

  com.ghandali.vuast.ir@gmaila.استاد دانشگاه علمی کاربردي شهرداري ورامین ،  4
 

  چکیده:
  با ادغام و ترکیب اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی دنیاي جدیدي در عرصه صنعت، هوشمند سازي، و مدیریت شهري به وجود آمد.

 AIو IOTوبروست که پاسخ آنها را در پیشرفت تکنولوژي میجوید. این ادغام و همکاري میان با چالشهایی ر 21از طرفی انسان قرن 
، فراگیري (Smart city)، شهر هوشمند(Smart home)، خانه هوشمند(M2M)مفاهیم جدیدي همچون ارتباط ماشین به ماشین 

  ده که هر کدام به یک شاخه علمی تبدیل شده اند.و ... را در عرصه صنعت برق و تکنولوژي پدیدي آور(Machine learning)ماشین
 در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

 
  

  کلمات کلیدي:
 Machine to)، ارتباط ماشین به ماشین AIبه اختصار  (Artificial Intelligence)، هوش مصنوعی IOTبه اختصار   (Internet of things)اینترنت اشیاء 
Machine) ختصار به اM2Mشهر هوشمند ،(Smart city) فراگیري(یادگیري) ماشین ،(Machine Learning) 
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  مقدمه: 
به عنوان تکنولوژي قدرتمندي که میتواند اجزاي بزرگی را به یکدیگر متصل و ارتباط میان  2011پس از معرفی اینترنت اشیاء در سال 

رایانه) تغییر دهد، جهان به انتظار تحوالت شگرف آن است. این تکنولوژي با توانایی -رایانه) به شکل (رایانه –ز شکل (انسان گجتها را ا
هویت بخشی به گجتها و معرفی آنان به یکدیگر به شکل گسترده و در ابعاد وسیع، نوید آن را به انسان میدهد که جهان با سرعت بیشتري 

ود را بپیماید. سوالی که مطرح شد آن است که چه عواملی میتواند ورود این تکنولوژي به صنعت را سرعت ببخشد و سیر تحول و تکامل خ
  به عنوان مکملهاي آن عمل کند.

  
  پاسخ روشن است: هوش مصنوعی

  
اد تغییر و تحول در تکامل یافت و وارد چرخه صنعت شد، به عنوان مکمل آن براي ایج IOTتکنولوژي هوش مصنوعی که پیش از معرفی 

  .علم لقب گرفت
  

  به هوش مصنوعی نیاز دارد؟  IOTچرا 
ها را هوشمند سازد، به آنان هویت بدهد، آنها را قادر به دریافت جتهوش مصنوعی امروز این توانایی و جایگاه را در علم و صنعت دارد که گ
به یکدیگر  IOTید این گجتهاي هوشمند و بسیار باهوش به وسیله و پردازش اطالعات سازند و به آنان قدرت عملکرد بدهد. حال فرض کن

دگی متصل و با هم به تبادل اطالعات بپردازند! آنگاه خواهیم دید که چگونه میتوان به وسیله این دو، دنیا را تغییر داد و شکلی دیگر به زن
اشاره میکنیم، این ترموستات  (Thermostat Nest)ست انسان و رابطه او با دنیا یخشید. به عنوان مثال به عملکرد یک ترموستات ن



 
هوشمند میتواند دماي محیطی که در آن به کار گرفته شود را تنظیم کند و در دمایی دلخواه به صورت ثابت نگه دارد. اگر در منزلتان از 

محیط را مناسب و مطلوب براي شما تنظیم  آن استفاده کنید، با تلفن همراهتان کنترل میشود، میتواند خواب شما را یاد بگیرد! و دماي
 نماید. این یک مثال از یک عضو یک خانه هوشمند است.

  
IOT  بهArtificial Intelligence :نیاز دارد براي  

 (Sense)حس کردن 
 (Analyze)تحلیل محیط 

 (Act)عمل کردن 
 (Transmit)انتقال اطالعات 

  (Store)ذخیره سازي اطالعات 
 

با هوش مصنوعی نه تنها تکنولوژِ وارد فاز جدیدي شده بلکه مفاهیم و تعاریف جدیدي وارد عرصه تکنولوژي شده که  IOTبا همگام سازي 
  به بررسی و تحلیل آنان خواهیم پرداخت.

  
  
  
  
  
  
  
  

  :(Smart city)شهر هوشمند 
 

و مبانی اش هنوز وجود دارد. شاید به ظاهر مفهوم شهر هوشمند یک مفهوم نو ظهور و بحث برانگیز است که اختالفات بر سر تعریف آن 
یک شهر هوشمند شبیه یک شهر افسانه اي نباشد، اما به لطف اینترنت اشیاء و مزایاي آن در بسیاري از نقاط در حال تکامل و گسترش 

اهها، حمل و نقل شهري است. یک شهر هوشمند شهریست مدرن و به روز که اداره آن، نظارت، هدایت و کنترل زیر ساختهاي آن اعم از ر
و ریلی، کنترل شرایط ترافیکی، بهینه سازي منابع انرژي و حیاتی همچون آب و برق، میتواند با استفاده از بسترهایی مبتنی بر اینترنت 

وشمند اشیاء و در حالی انجام گیرد که حداکثر بازدهخ را به شهروندان بدهد: شهروندانی که خود نیز بخشی از پیکربندي یک شهر ه
خواهند بود. هوشمند سازي شهرها میتواند کلید حل بسیاري از مسائل و بحرانهاي بزرگ باشد، مسائلی همچون مشکل ترافی، آلودگی، 

میلیارد نفر خواهد رسید، که بیش  8,9جمعیت جهان به مرز  2020مشکالت زیست محیطی و ... باشد. تحقیقات نشان میدهد که تا سال 
از سطح کره زمین را شامل میشوند. این  %0ساکن شهرها خواهند بود، شهرهایی که مجموعا چیزي در حدود تنها  این جمعیت %20از 

تراکم و افزایش جمعیت زندگی شهري را با چالشهاي بزرگی مواجه میشازد که پاسخ دادن به آنها آسان نیست: چالشهایی همچون 
ریت منابع و زیر ساختهاي شهري که تنها مثالهایی کوچک هستند. شهر هوشمند بهداشت و سالمت، حمل و نقل، امنیت، آلودگی، مدی

  یکی از نتایج پیشرفت و ترکیب تکنولوژي است، که میتواند پاسخی بر چالشهاي پیش روي زندگی شهري انسان باشد.
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  یک شهر هوشمند:اجزاي 
هر سیستمی اجزا و زیر مجموعه هایی دارد، این اعضا در کنار هم میتوانند یک شهر  شهر هوشمند یک سیستم کامل است که همچون

 هوشمند بسازند.
  اجراي یک شهر هوشمند عبارتند از:

 حمل و نقل هوشمند
 انرژي هوشمند
 خانه هوشمند 

 بهداشت و سالمت هوشمند
 جامعه (شهروندان) هوشمند

 خرده بازارهوشمند (زندگی هوشمند) 
 دامنیت هوشمن

 صنایع و کارخانجات هوشمند
 زیرساختهاس هوشمند



 
  آموزش و تحصیل هوشمند

 
مورد ابتدایی  5اینان از مهمترین مبانی یک شهر هوشمند هستند که البته بر سر همین اجزا نیز اختالفاتی وجود دارد، اما بدون شک 

  مهمترین اجزاي یک شهر هوشمند میباشند.
  یپردازیم:حال به بررسی برخی از این موارد م

  
  شهروند هوشمند:

هوشمند سازي یک شهر، از هوشمند سازي افراد جامعه آغاز میشود، به عبارتی این شهروند هوشمند است که یک شهر هوشمند را 
زاي میسازد. براي برقراري ارتباط با سایر اجزاي هوشمند یک شهر، شهروندان نیز باید شهروندانی با توانیی ارتباط برقرار کردن با اج

  باهوشس که از طریق اینترنت اشیاء به یکدیگر متصل هستند باشند، تا بتواند از این مزایا بهرمند باشد.
ساخت شهروندان هوشمند که خود کاربران اصلی یک شهر هوشمند هستند پروسه اي زمانبر است، این شهروندان باید نه تنها مهارت 

  شند، بلکه باید آشنا به نگاه داري و مراقبت آنان نیز باشند.برقراري ارتباط با این همه اجزا را داشته با
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 خانه هوشمند:
  

به  Home automationاز عبارت  Smart Homeمرحله بعدي خانه هوشمند است. در گذشته شاهد آن بودیم که به جاي واژه 
  معناي (خانه خودکار یا ماشینی) استفاده میشد.

د که یک خانه هوشمند، یک مدل کوچک شهر هوشمند است، میتوان تمامی مولفه هاي یک شهر هوشمند را در یک خانه میتوان ادعا کر
هوشمند تعریف کرد، همچون امنیت، انرژي و ... که همگی هم در خانه میگنجد و هم در یک شهر با آنان سروکار داریم. یک خانه نیز 

یشود که هر کدام یک زیر مجموعه به حساب می آیند. این اجزا به وسیله ماژولها و تشکیل مهمانند یک شهر از اجزاي هوشمندي 
سنسورها هوشمند میشوند، تا اینجا با هوش مصنوعی طرف هستیم، سپس این اعضاي باهوش به وسیله اینترنت اشیاء با یکدیگر ارتباط 

  ی آموزند.برقرار میکنند: تبادل اطالعات میکنند، از یکدیگر فرمان میگیرند و م
با هوشمند سازي منازل میتوان از هر جنبه ممکن، زندگی انسانها در منازل را بهبود بخشید، به عنوان مثال در خانه هاي هوشمند میتوان 

موجود در فضاي منزل را به وسیله یک سنسور اندازه گرفت و در صورتی مپکه این میزان از حد مجاز خارج شود میتواند با  CO2میزان 



 
ن خطر به صاحب منزل جان او را نجات دهد، پدیده اي که هر ساله در بسیاري از منازل مخصوصا در فصول سرد سال جان بسیاري از اعال

  انسانها را میگیرد.
با هوشمند سازي منازل میتوان سطح ایمنی منازل را افزایش داد، میتوان میزان مصرف انرژي و منابع طبیعی اعم از برق و آب و گاز را در 
منزل مدیریت و بهینه کرد و دماي منزل را در فصول مختلف سال با استفاده از کنترل هوشمند لوازم سرمایشی و گرمایشی تنظیم نمود. 

  فاقات امروزه به وسیله یک اسمارت فون یا همان تلفن هوشمند مدیریت میشوند.تمام لین ات
  

  انرژي هوشمند:
در جهان امروز یکی از مهمترین و داغترین بحثها، مربوط به جایگزین کردن منابع انرژي و قطع استفاده از سوختهاي فسیلی براي تامین 

ه مقدئار زیادي هدر میرود و تکنولوژي امروز بشر قادر به ذخیره سازي انرژي برق در انرژیست. از طرفی دیگر انرژي پاکی همچون برق نیز ب
  سطح کالن نیست.

عدم مدیریت مناسب و بهینه منابع انرژي اثرات بسیار زیادي در حوزه آلودگی در بسیاري از کشورها دارد و همچنین عدم جایگزینی 
این سوخت ها اختصاص داده است، حال امروزه جهان ناگزیر به سمت جایگزینی این سوختهاي فسیلی سهم زیادي در اقتصاد جهانی را به 

  منابع با منابعی بهینه تر و سازگارتر با محیط زندگی انسان همچون انرژي هسته اي حرکت میکند.
نرا انرژي هوشمند نامیده ایم. هوشمند سازي شهرها و منابع میتواند گامی بلند براي این منظور باشد، با مدیریت درست منابع انرژي که آ

با هوشمند سازي انرژي، به خصوص انرژي برق شاهد کاهش مصرف و هدررفت شهرها خواهیم بود، زمانی که تمامی مصرف کنندگان برق 
ا باشند ب Stand byبه صورت هوشمند با یکدیگر به صورت یکپارچه تبادل اطالعات کنند، بدون آنکه تمام مدت شبانه روز در حال 

به وظایفشان عمل کنند، میتوان تصور نمود که چقدر مصرف انرژي کاهش میابد، این یک مثال بسیار ساده و عملکردي کامال هوشمند 
  ابتدایی از هوشمند سازي انرژي بود.

  حمل و نقل هوشمند:
جاده اي و ریلی،  خودروهاي  حمل و نقل هوشمند شامل تمامی ابعاد و تمامی اجزاء حمل و نقل همچون حمل و نقل عمومی اعم از

  شخصی، عالئم هشدار، چراغهاي راهنمایی و رانندگی خیابانها و معابر و حتی فرودگاهها میگردد.
  این اجزاء قادر خواهند بود با اتصال به یکدیگر بر روي عملکرد هم تاثیر بگذارند و خود را با هم هماهنگ سازند.

به عنوان یک عملکرد کوچک از این خودروي هوشمند یاد کرد، خودروهاي آینده نه  Auto Parkشاید بتوان از خودروهاي داراي قابلیت  
یز ارتباط تنها قابلیت هوشمند با راننده خود را دارند بلکه میتوانند با سایر خودروها، و حتی عابرین پیاده، عالئم راهنمایی و رانندگی و ... ن

  داشته باشند.
ش پررنگی در زندگی انسان بازي میکند، مثال عدم مدیریت حمل و نقل که منجر به ترافیک در کالن شهرها حمل و نقل نیز خود امروز نق

میگردد، نه تنها باعث آلودگی هاي دیداري و صوتی میشود بلکه باعث هدر رفت سوختهاي فسیلی و خسارت به مهمترین دارایی انسان 
  یعنی زمان میگرددو

  امنیت هوشمند:
رقراري امنیت و ایمنی براي شهروندان را سختتر میکند، این امر به خودي خود مزیر بر علت میگردد که کنترل و نظارت افزایش جمعیت ب

  به شهر و شهروندان و اموال عمومی با چالشهاي جدي روبرو شود.
سیار آسن و در دسترس براي اداره اما تجهیز یک شهر به ادوات ایمنی هوشمند میتواند این امر را براي برقراري نظم و امنیت در شهر ب

  کنندگان شهر قرار دهد.
امنیت هوشمند به معناي هوشمندي تک تک اعضاء و ابزارهاي ایمنی و ارتباط با یکدیگر به وسیله اینترنت اشیاء یکی دیگر از ارمغانهاي 

  و هوش مصنوعی. IOTپیوند 
بی آنکه نیاز به مانیتورینگ داشته باشد، میتواند هر مجرم یا تبهکاري را یک شهر مجهز به امنیت هوشمند هر چیزي را میتواند رصد کند، 

تر از آنکه به آسانی بیاید، میتواند زودتر از هر انسانی وجود حریق را به آتشنشانی اطالع دهد یا وجود حادثه رانندگی در بزرگراهی را سریع
  ک کند.شخصی تلفن همراهش را از جیبش درآورد اطالع دهد و درخواست کم

شهر با جمعیت باالي  33چین یکی از کشورهایی است که به شدت پروژه هاي شهرهاي هوشمند را دنبال میکند و نزدیک به 
نفر به صورت آزمایشی تالش میکنند از فناوري هاي نوین در مدیریت و کنترل شهر استفاده کنند. در یکی از شهرها، اگر به  23000000



 
اخل یک اتوبوس بیاندازید و بخواهید سوار شوید، سامانه هاي تشخیص چهره، شما را شناسایی و بررسی میکنند طور ناگهانی خودتان را د

  که اجازه استفاده از اتوبوس را دارید یا خیر! اینان بخشی بسیار کوچک از امکانات یک امنیت هوشمند هستند.
 
 
 
 
 
 

  بهداشت هوشمند:
  تواند به بهداشت و سالمت افراد کمک کند.اینترنت اشیاء از منزل تا بیمارستان می

اینترنت اشیاء ظرفیتهاي بسیاري براي خدمت به بهداشت و درمان بیماران دارد، از کنترل عالئم حیاتی یک بیمار بر تخت بیمارستان به 
نیاز حضوري در مراکز  صورت هوشمند گرفته، تا دسترسی بهتر شهروندان به امکانات درمانی و بهداشتی و کنترل سالمتی آنان بدون

درمانی، و یا حتی کنترل شبانه روزي سالمت افراد همچون کنترل فشار خون ، قند، ضربان قلب، دماي بدن و ... توسط گجتهاي 
  هوشمندي که تحت شبکه اینترنت اشیاء قرار گرفته اند.

  مواردي که بررسی شد بخشهاي مهمی از اجزاي یک شهر هوشمند هستند.
  و هوش مصنوعی می پردازیم. IOTمزایاي تلفیق  حال به بررسی

 
 :ارتباطات ماشین به ماشین

در دهه هاي گذشته شاهد عنوان (اتوماسیون صنعتی یا صنعت ماشینی) بوده ایم. امروزه با مفهومی جدید اما با همان مضمون به نام 
ودي به ورود اینترنت اشیاء در آن مرتبط است، حال هستیم. پیشرفت این عرصه تا حد M2Mارتباطات ماشین به ماشین یا به اختصار 

IOT  نیز میتواند این پیشرفت را به شکلی چشمگیر افزایش دهد، تا جایی که به حذف کلی دخالتهاي انسانی در امور صنعتی اعم از نظارت
  و اپراتوي بیانجامد.

ت صنعت رباتیک به عصر جدیدي وارد شدند، حاال با کمک ماشین آالتی که خود با سنسورهاي پیشرفته و به لطف ماشینی سازي و پیشرف
IOT .میتوانند جهش دیگیري رو به جلو داشته باشند  

چیزي که در مولفه هاي شهر هوشمند به عنوان صنعت هوشمند مطرح شد، بر پایه همین ارتباطات ماشین هاست که بر پایه اینترنت 
ادي، صرفه جویی و مصرف بهینه انرژي، دقت باال در ساخت و تولید محصوالت اشیاء بنا شده است. این امر سبب صرفه جویی اقتص

  صنعتی، و در کل باال رفتن راندمان صنعت خواهد شد.
 

  یادگیري ماشینی:
ن ویژگی دستگاههایی که از هوش مصنوعی بهره میگیرند و با اینترنت اشیاء به یکدیگر متصل میشنود، قابلیت یادگیري است. این مهمتری

و آنان را  زارها میتوانند هر اطالعاتی را که دریافت میکنند ذخیره سازند، و از تکرار آنها و یا با سایر دستورات بیاموزند، آموخته را فراگیرنداب
ها  ارتباط انسان و ماشین ها باشد، نقطه اي که شاید آغاز عصر جدیدي میان انسانها و ماشین نها اوج پیشرفتیانجام دهند. یادگیري ماش

ینها نام گیرد. ماشین ها میتوانند یک کتاب هزار صفحه اي را در کثري از ثانیه مطالعه کنند و آنرا بیاموزند، و شاید روزي برسد که این ماش
 باشند که زندگی ما انسانها را اداره کنند نه اینکه ما آنها را اداره کنیم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  بندي:نتیجه گیري و جمع 
  

بدون شک عصر حاضر بی دلیل عصر ارتباطات نام نگرفته ،اما بی شک هیچ کس فکر این را نمیکرد که این ارتباطات تنها محدود ارتباط 
و به ارتباط میان اشیا خواهیم رسید.واضح است انسان با چالش هایی جدي روبروست که یافتن پاسخ آن در گرو همین  میان انسانها نیست

می باشد.چالش هایی همچون افزایش جمعیت ، مشکالت اداره آن و تامین منابع کافی براي آن ، کمبود سوخت هاي فسیلی ،  ارتباط ها
یگر.هوش مصنوعی می تواند به اشیاي مرده پیرامون ما جان دهد و این اشیا براي برقراري امنیت و صدها مشکل د کمبود نیروي کافی

اي جدیدي براي خالق خود انسان بسازند،دنیایی که با بهره گیري بهتر از منابع ، زمان و هزینه هاي با یکدیگر دنیIOTمیتوانند توسط  
  جاري تا انسان به راحتی به حیات خود ادامه دهد.

 فناوري اینترنت اشیاء در کنار هوش مصنوعی با ایجاد مفاهیم و تعاریف جدیدنوید دگرگونی در زندگی را به انسان می دهد.
ن بزرگ فناوري در این حوزه به همراه مدیران شهري تمام تمرکز خود را روي توسعه و حرکت رو به جلو گذاشتند و اعتقاد دارند بازیگرا

  .همانند روزهاي اولیه پیدایش کامپیوتر ، علی رغم وجود نگرانی هایی ، زندگی بهتر و راحت تري در انتظار انسان هاي و شهروندان است
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