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اشياء  همه  آن  در  که  دنيايي  تصور  فناوري،  روزافزون  پيشرفت  با 
فعاليت  خودکار  صورت  به  و  هستند  مرتبط  هم  به  شبکه  ازطريق 
مي کنند، دور از ذهن نيست. اينترنت اشياء از طريق تبديل اشياء به 
دستگاه هاي قابل پيگيري، پايش و کنترل در بستر شبکه هاي رايانه اي، 

به اين امر تحقق می بخشد.

اطالعات  ارسال  و  ثبت  دريافت،  هدف  با  اشياء  اينترنت  فناوري 
به روز و در لحظه براي بهبود محصوالت و خدمات، توسعه يافته است. 

و  معنادار  شبکه ای  قالب  در  را  اشياء  و  اطالعات  انسان ها،  فناوری،  اين 
ارزشمند گرد هم می آورد. به کمک اينترنت اشياء، می توان اطالعات الزم 
را به صورت لحظه اي به هر يک از پايگاه های داده متصل در هر نقطه از 

دنيا ارسال کرد.

با اين روند، درآينده اي نه چندان دور شاهد دنيايي متصل از دستگاه هاي مختلف 
اعم از وسايل شخصي تا حسگرهای صنعتي خواهيم بود که نويدبخش آزادي پتانسيل 
فناوري هاي نوين و فرصت هاي روشن اقتصادي برای سازمان ها و صنايع مختلف است.

بسياري از صاحب نظران عرصه فناوري با توجه به تاثير گسترده اينترنت اشياء بر سبک زندگی و عملکرد اقتصادی افراد، آن را انقالب 
مبتني بر سيستم هاي کامپيوتري - فيزيکي )انقالب صنعتی چهارم( قلمداد مي کنند.

آشنایی با فناوری اینترنت اشیاء

انقالب صنعتی چهارم
انقالب صنعتی سوم

انقالب صنعتی دوم
انقالب صنعتی اول

1784 1870 1969 اکنون

توليد مکانيزه با بهره گيری 
از ماشين آالت مکانيکی و 
با کمک نيروی آب و بخار

توليد انبوه با بهره گيری از 
نيروی انسانی، خط مونتاژ و 

انرژی الکتريکی 

توليد خودکار با بهره گيری 
از سيستم های الکترونيکی، 

کامپيوتر و فناوری اطالعات

توليد با بهره گيری از 
سيستم های سايبری- فيزيکی، 

شبکه ها و اينترنت اشياء
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بخش مهمی از ارزش افزوده اينترنت اشياء در حوزه های مختلف، ناشی از تاثير اقتصادی آن است. اين تاثير را می توان براساس عواملی 
همچون نرخ پذيرش فناوری اينترنت اشياء، روندهای اقتصادی و جمعيت شناختی و پيشرفت های آتی فناوری، پيش بينی کرد. شکل زير تاثير 

احتمالی اينترنت اشياء در سال 2025 را نمايش می دهد:

پیش بینی تاثیر اقتصادی اینترنت اشیاء

1710

702

239

53

87

87

4693

1740

1323

341

175

167

فناوری اينترنت اشياء با اتصال کليه دستگاه ها به اينترنت و ارائه خدمات متنوع بر مبنای ساليق 
سرمايه گذاری  بنابراين،  می دهد.  قرار  سازمان ها  روی  پيش  را  گسترده ای  افق های  مشتريان، 
سنجيده در اين حوزه، ضامن بقا و رشد در محيط رقابتی امروز و حضور موفق در بازارهای آينده 

خواهد بود.

درآمد  افزايش  از  ناشی  عمدتا  مختلف،  حوزه های  در  اشياء  اينترنت  موردانتظار  ارزش 
در  ارزش آفرينی  اصلی  مولفه های  روبرو  شکل  است.  گوناگون  روش های  به  هزينه  کاهش  و 

اينترنت اشياء را به همراه سهم هر يک نشان می دهد.

مکانیزم خلق ارزش توسط اینترنت اشیاء

)مرجع: گزارش موسسه مکينزی؛ تغيير بخش بندی گزارش بر اساس 
ويژگی های اقتصادی ايران، توسط شرکت فرينه فناور(

تخمين پايين )ميليارد دالر(
تخمين باال )ميليارد دالر(

- بهينه سازی عمليات
- نگهداشت پيشبينانه

- پايش زيرساخت ها

- مسيريابی بهينه
- پايش وضعيت خودرو

- کاهش ريسک بيمه

- پايش و درمان بيماری ها
- پايش پارامترهای حياتی
- مراقبت از سالخوردگان

- پايش مزارع
- آبياری هوشمند

- پايش وضعيت دام

 - پايش و اندازه گيری انرژی
- بهينه سازی مصرف انرژی

- شبکه هوشمند انرژی

- مديريت ايمنی و امنيت
- کنترل روشنايی و دما

- پايش وضعيت دستگاه های تهويه

مزایای کلیدی

صنعت، 
معدن و 
زيرساخت

حمل و نقل

کشاورزی و 
دامداری

انرژی

سالمت

خانه و 
ساختمان
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معماری فنی اینترنت اشیاء

پلتفرم اینترنت اشیاء فرینه فناور
قابلیت های فنی پلتفرم اینترنت اشیاء فرینه فناور

برای دستيابی به ارزش موردانتظار و نتايج بهينه در اين حوزه، 
نياز به معماری منسجم و جامعی است که در عين سادگی، تمامی عناصر 
و ارتباطات ضروری را در خود داشته باشد. در اين معماری، انسان 

برقراری ارتباط بين دستگاه های فيزيکی در بستری به نام پلتفرم 
مجموعه ای  اشياء  اينترنت  پلتفرم  می گيرد.  صورت  اشياء  اينترنت 
اينترنت اشياء است که  نرم افزاری برای توسعه کاربردهای مختلف 
مستقل از نوع کاربرد، طراحی می شود. شرکت فرينه فناور با تکيه بر 
بيش از دو دهه تجربه خود در حوزه های مختلف سيستم های نظارت 
و کنترل فرايندهای صنعتی، اقدام به طراحی پلتفرم اينترنت اشياء  

کرده است که مزايای زير را ايجاد می کند:

- امکان ارائه سرويس هايی با ارزش افزوده

- تسريع روند توسعه راهکارهای مختلف اينترنت اشياء

- کاهش هزينه های توسعه راهکارهای مختلف اينترنت اشياء

- امکان حمايت گسترده از استارتاپ های حوزه اينترنت اشياء

حسگرها و عملگرها

دستگاه های کنترلی و رایانش لبه ای

درگاه ها و دستگاه های رایانش در مه

سرویس های نرم افزاری مبتنی 
بر رایانش ابری

واسط کاربر

- ساختار ابری انعطاف پذير و مقياس پذير

- مصورسازی، تحليل و اتصال داده ها

- شناسايی، مديريت و ثبت دستگاه ها

- ارائه دشبوردهای مديريتی

- پيکربندی و برنامه نويسی

- مديريت هشدارها، روندها و داده های ثبت شده پيشين

- گزارش دهی و مديريت اطالعات

پلتفرم اینترنت اشیاء فرینه فناور

حضور فعال دارد و با عناصر تمامی سطوح در تعامل است. معماری کلی 
راهکار اينترنت اشياء در شکل زير نشان داده شده است:
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امنیت پلتفرم اینترنت اشیاء
گسترش نفوذ اينترنت اشياء در کليه حوزه های فردی، اجتماعی، 
و  خصوصی  حريم  امنيت،  که  است  شده  باعث  ملی،  و  سازمانی 
تکيه  با  فناور  فرينه  بيابد.  دوچندان  اهميتی  متصل،  اشياء  ايمنی 
به تجربيات موفق خود در حوزه امنيت سايبری سيستم های فناوری 
امن  به صورت  را  خود  اشياء  اينترنت  پلتفرم  عمليات،  و  اطالعات 

پياده سازی کرده است.

قابلیت های امنیتی پلتفرم اینترنت اشیاء فرینه فناور

- تصديق هويت، اعتبارسنجی و رمزنگاری

- بازمهندسی سرويس های امنيتی فناوری اطالعات

- ايجاد پروفايل های امنيتی برای مديريت ريسک

- بهينه سازی و پياده سازی رويکرد دفاع در عمق

پلتفرم اینترنت اشیاء فرینه فناور به عنوان بستری برای 
دستگاه های متصل و راهکارهای اينترنت اشياء

شرکت فرينه فناور در تالش است تا راهکارها و محصوالت خود را 
همسو با فناوری اينترنت اشياء ارتقاء دهد. در همين راستا،  پلتفرم 
اينترنت اشياء فرينه فناور می تواند مبنايی قابل اعتماد برای توسعه 

مختلف  حوزه های  در  متنوع  راهکارهای  و  متصل  سريع دستگاه های 
مانند خانه و ساختمان، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، سالمت و  شهر 

هوشمند  قرار گيرد.
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فرينه فناور در کنار ارائه پلتفرم، مجموعه ای از راهکارهای مبتنی 
بر اينترنت اشياء را نيز ارائه می دهد که با قابليت سفارشی سازی، 
پاسخگوی  نياز گروه های مختلف ذينفع هستند. کاربری آسان و امکان 
راهکارهای  ويژگی های  از  گوناگون،  خدمات  به  بی واسطه  دسترسی 

پيشنهادی به مشتريان است.

پلتفرم و راهکارهای اینترنت اشیاء فرینه فناور در 
خدمت شهر هوشمند

اينترنت اشياء با وجود نوپا بودن، در حال ايجاد تحولی عظيم در 
زندگی انسان هاست. اين فناوری عالوه بر تسهيل فعاليت های روزمره 
در جوامع بشری، می تواند نقش بسزايی در ايجاد جهان پايدار داشته 
مولفه های  بر  اثرگذاری  و  پايدار  توسعه  اصول  از  بهره گيری  باشد. 

توسعه پایدار با اینترنت اشیاء
زيست محيطی، اقتصادی و اجتماعی، از مزايای اينترنت اشياء هستند. 
از اين رو، هر اقدامی در راستای به کارگيری اين فناوری، گامی در 

جهت توسعه پايدار کشور و جامعه به حساب می آيد.

ت های فنی
زیرساخ

انرژی

ب
ضال

ب و فا
آ

امنيت

حمل ونقل

ارتباطاتفناوری اطالعات و 

ساختمان ها

ت پسماند
بازياف

مدیریت 
شهری 
یکپارچه

ف های 
هد

کالن
اين راهکارها با بهينه سازی خدمات شهری، اکوسيستمی هوشمند، 
متصل و پايدار را تشکيل می دهند که ضمن افزايش کيفيت زندگی 

شهروندان، امکان مديريت شهری يکپارچه را فراهم می سازد.
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رايانش ابری

رايانش در مه 

رايانش لبه ای

حسگرها و عملگرها

سيستم های نهفته
زيرساخت های متصل به هم

تشبکه های هوشمند
طا

تبا
ار

ت
را

خاب
و م

 

مدل های خدمات و کسب وکار، برنامه های 
کاربردی، مانيتورينگ و کنترل

ور
فنا

نه 
ری

ء ف
شیا

ت ا
ترن

این
رم  

تف
پل

آشنايی با شرکت مهندسی فرينه فناور

شرکت دانش بنيان فرينه فناور از شرکت  های پيشتاز در زمينه توسعه فناوري  های نوين در ايران 
اتوماسيون و  است که با بيش از دو دهه تجربه در زمينه توسعه فناوری و ساخت محصوالت حوزه 
انفورماتيک صنعتی، در زمينه اجرای پروژه های مرتبط نيز فعاليت دارد. فرينه فناور به کمک سرمايه 
انسانی خالق و متخصص، جديدترين فناوری ها و راهکارهاي مهندسي را با تکيه بر تحقيق و توسعه 

مستمر به صورت بومی با پشتيباني کامل، در اختيار صنايع و کسب و کارهای کشور قرار می دهد.
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