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 إنترنت األشياء

 كيف يقوم التطور القادم لإلنترنت بتغيير كل شيء

 

وإن هذا قد يبدو كعبارة . ي ذلك أنفسناالذي ُيشار إليه أحياًنا باسم إنترنت األجسام، سُيغير كل شيء، بما ف( IoT)إن إنترنت األشياء 

. جريئة، ولكن يجب مراعاة أن اإلنترنت قد ترك أثًرا بالفعل في مجال التعليم واالتصال والتجارة والعلوم والحكومة والجنس البشري

 . ومن الواضح أن اإلنترنت هو واحد من أهم االبتكارات وأكثرها فاعلية في تاريخ البشرية كله

أن إنترنت لكل األشياء يدل على التطور القادم لإلنترنت، حيث إنه تطور بشكل فائق في قدرته على جمع وتحليل وتوزيع اآلن اعتبر 

 . في هذا السياق، يصبح إنترنت األشياء مهًما للغاية. البيانات التي يمكننا تحويلها إلى معلومات ومعرفة، وأخيًرا الحكمة

ريقها بالفعل إلى تنفيذ وعدها لسد الفجوة بين الفقير والغني وتحسين التوزيع للموارد الموجودة وتعتبر مشاريع إنترنت األشياء في ط

في العالم إلى أولئك الذين في أشد الحاجة إليها ومساعدتنا في فهم الكوكب الذي نعيش فيه حتى يمكن أن نكون أكثر فاعلية وأقل 

، مع وجود مجموعة شائعة IPv6ور إنترنت األشياء، بما في ذلك االنتقال إلى ورغم ذلك، توجد عدة عوائق تهدد بإبطاء تط. تفاعاًل

 . من المعايير ومصادر الطاقة المتطورة لماليين أو حتى المليارات من المستشعرات الدقيقة

 إنترنت األشياء ومع ذلك، نظًرا ألن الشركات والحكومات وهيئات المعايير والجامعات تعمل مًعا لمواجهة هذه التحديات، سيستمر 

ولذلك، فإن الهدف من هذه الورقة هو أن تتعلم بمصطلحات سهلة وبسيطة حتى يمكن أن تكون على دراية جيدة بإنترنت . في التقدم

 . األشياء وفهم إمكانياته في تغيير كل شيء نعرفه ليكون حقيقي اليوم

 إنترنت األشياء اليوم

 ، (MIT)يدة، يمكن أن ترجع جذور إنترنت األشياء إلى معهد ماساتشوستس للتقنية كما هو الحال مع العديد من المفاهيم الجد

، حيث كانت هذه المجموعة تعمل في مجال التعريف بالتردد الالسلكي 1999تأسس في عام . من العمل في مركز المعرف التلقائي

(RFID )قد تم . ونة من سبع جامعات بحث عبر أربع قاراتتقع المعامل المك. على الشبكة وتقنيات االستشعار التي ظهرت مؤخًرا

 1(.IoT)اختيار هذه المؤسسات من ِقبل مركز المعرف التلقائي لتصميم بنية إنترنت األشياء 

وفًقا لمجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت . قبل أن نتحدث عن الحالة الحالية إلنترنت األشياء، فمن المهم الموافقة على تعريف

(IBSG ) منCisco باإلنترنت أكثر " األشياء أو األجسام"، يعتبر إنترنت األشياء هو النقطة المحددة عند اتصال المزيد من 

  2.من األشخاص

ومن خالل  3.مليون جهاز متصل باإلنترنت 500مليار نسمة يعيشون على هذا الكوكب و 6.8، كان هناك حوالي 2003في عام 

واستناًدا إلى تعريف . واحد لكل شخص( 0.08)سكان العالم، سنجد أن هناك أقل من جهاز  قسمة عدد األجهزة المتصلة على عدد

بسبب أن عدد األشياء  2003، فلم يكن إنترنت األشياء موجوًدا في Ciscoمن ( IBSG)مجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت 

مكان في هذا الوقت مثل الهواتف الذكية قد تم إدخالها  المتصلة كانت قليلة نسبًيا نظًرا ألن األجهزة التي أصبحت موجودة في كل

 ، 2007يناير  9حتى  iPhoneلم ُيزح الستار عن جهاز  Appleعلى سبيل المثال، فإن ستيف جوبز رئيس شركة . حديًثا

  4".ماك وورلد"في مؤتمر 
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 ملياًرا في  12.5جهزة المتصلة باإلنترنت إلى قام النمو المتزايد للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية بتقديم عدد من األ

  1مليار نسمة، مما يجعل عدد األجهزة المتصلة لكل شخص أكثر من  6.8، في حين أن زاد سكان العالم إلى 2010عام 

  5.ألول مرة في التاريخ( على وجه الدقة 1.84)

 المنهجية

 يه اإلنترنت في فترات زمنية مدتها ستة أشهر، من شهر ، درس فريق من الباحثين في الصين بيانات توج2009في يناير 

سنوات، بما يماثل خصائص قانون  5.32أظهرت النتائج أن حجم اإلنترنت يتضاعف كل . 2006إلى ديسمبر  2001ديسمبر 

ل فورستر مليون، كما هو محدد من ِقب 500) 2003باستخدام هذا الشكل مع عدد من األجهزة المتصلة باإلنترنت في عام . مور

 ( IBSG)صرح مكتب التعداد، أن مجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت . ، وسكان العالم وفًقا للواليات المتحدة(لألبحاث

.قامت بتقدير عدد األجهزة المتصلة لكل شخص Ciscoمن 
6

 

التي تقوم  Ciscoمن ( IBSG)مجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت " نشأة"عالوة على تحسين هذه األعداد اإلضافية، فتعود 

أما اليوم، فيتطور إنترنت األشياء (. 1انظر الشكل رقم ) 2009و 2008بتقدير إنترنت األشياء في بعض األحيان ما بين العامين 

  7.والشبكة الذكية والمركبات الذكية التي تستمر في التقدم Ciscoمن  Planetary Skinبشكل كبير، كإجراء مبادرات مثل 

 .2009و 2008إنترنت األشياء إلى ما بين عامي " نشأة"تعود  . 1 شكل

 

 

مليار جهاز متصل  25أن سيكون هناك  Ciscoمن ( IBSG)بالنظر إلى المستقبل، تتوقع مجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت 

في االعتبار التقدم السريع من المهم مالحظة أن هذه التقديرات ال تأخذ . 2020ملياًرا بحلول عام  50و 2015باإلنترنت بحلول عام 

 . في تكنولوجيا اإلنترنت أو الجهاز، حيث تعتمد األرقام المقدمة على ما هو معروف ليكون حقيقة اليوم

وهذا ألن اإلحصاء يعتمد على كل سكان العالم، والكثير لم . باإلضافة إلى ذلك، قد يبدو عدد األجهزة المتصلة لكل شخص منخفًضا

وبواسطة تقليل عينة عدد السكان إلى األشخاص المتصلين باإلنترنت فعلًيا، يرتفع عدد األجهزة المتصلة لكل . يتصل باإلنترنت بعد

وباستخدام هذا الرقم،  8.مليار شخص يستخدمون اإلنترنت اليوم 2على سبيل المثال، فنحن نعرف أن حوالي . شخص إلى حد كبير

 . 1.84، بداًل من 2010ي عام ف 6.25يقفز عدد األجهزة المتصلة لكل شخص إلى 

 2011، أبريل لعام Ciscoمن ( IBSG)مجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت : المصدر
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 Planetary Skinتتيح المبادرات والتقدم، مثل . نحن بالطبع نعرف أن ال شيء يظل كما هو، خاصًة عندما يتعلق األمر باإلنترنت

، ونظام الغبار الذكي القدرة على إضافة الماليين، وحتى المليارات من HPوالنظام العصبي المركزي لألرض من  Ciscoمن 

باإلضافة إلى األبقار وأنابيب المياه واألشخاص وحتى األحذية واألشجار والحيوانات أصبحت متصلة  9.زة االستشعار لإلنترنتأجه

 . ، فالعالم لديه القدرة على أن يصبح مكاًنا أفضل(IoT)بإنترنت األشياء 

 -سطة أنظمة الكمبيوتر والبرامج والخدمات مع وجود عدد ضخم من أجهزة االستشعار المضمنة في البيئة، التي تتصل كلها بوا"

فسيكون من الممكن سماع نبضات الكرة األرضية التي تؤثر على تفاعل اإلنسان مع العالم بنسبة كبيرة كثورة االتصاالت التي 

 ."أحدثتها شبكة اإلنترنت

 بيتر هارتويل

 HPباحث أول، في معامل 

 

 إنترنت األشياء كشبكة الشبكات

على . لي، يتكون إنترنت األشياء من مجموعة غير ثابتة من الشبكات المتفاوتة والمصممة طبًقا للغرض الخاص بهافي الوقت الحا

وأيًضا . سبيل المثال، فإن السيارات اليوم تحتوي على شبكات للتحكم بوظيفة المحرك وميزات األمان وأنظمة االتصاالت وغيرها

؛ وخدمة الهاتف؛ واألمن؛ (HVAC)مة تحكم عديدة للتسخين والتهوية وتكييف الهواء تحتوي المباني التجارية والسكنية على أنظ

 . نظًرا لتطور إنترنت األشياء، ستتصل هذه الشبكات وغيرها الكثير مع إمكانيات األمان والتحليل واإلدارة. واإلضاءة

 . ا يمكن أن يساعد به الناس على تحقيقهوهذا سيسمح إلنترنت األشياء بأن يصبح أكثر فاعلية في م(. 2انظر الشكل رقم )

 يمكن عرض إنترنت األشياء كشبكة الشبكات . 2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على سبيل المثال، في أواخر . من المثير لالهتمام أن هذا الوضع يعكس ما شهدته صناعة التكنولوجيا في األيام األولى للشبكات

نفسها عن طريق إحضار الشبكات المتفاوتة مًعا مع توجيه متعدد  بتأسيس Ciscoالثمانينيات وأوائل التسعينيات، قامت شركة 

بواسطة إنترنت األشياء، يعيد التاريخ نفسه . كمعيار شبكة شائع( IP)البروتوكوالت، مما يؤدي في النهاية إلى بروتوكول اإلنترنت 

 . وإن يكن ذلك على نطاق أكبر بكثير

 2011، أبريل لعام Ciscoمن ( IBSG)مجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت : المصدر
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 مهًما؟ IoTلماذا يعتبر 

، فمن الضروري أواًل فهم أوجه االختالف بين اإلنترنت وشبكة اإلنترنت العالمية (IoT)همية إنترنت األشياء قبل أن نبدأ في عرض أ

يعد اإلنترنت هو طبقة مادية أو شبكة تتكون من المحوالت . المصطلحات التي عادة ما يتم استخدامها بالتبادل -( أو الويب)

األساسية هي نقل المعلومات من نقطة واحدة إلى أخرى بسرعة وعلى نحو موثوق  وتعتبر وظيفتها. والموجهات وغيرها من المعدات

ودوره األساسي هو توفير واجهة . ومن ناحية أخرى، يعد الويب هو طبقة التطبيق التي تعمل في أعلى شبكة اإلنترنت. به وآمن

 . تجعل المعلومات تتدفق من خالل اإلنترنت القابل لالستخدام

 ل اإلنترنتتطور الويب مقاب

 : .قد مرت شبكة الويب خالل العديد من مراحل التطور المختلفة

كانت المرحلة األولى هي مرحلة البحث، عندما استدعى الويب شبكة وكالة مشاريع األبحاث المتقدمة  .المرحلة األولى

(ARPANET .)لبحثأثناء ذلك الوقت، تم استخدام الويب بشكل أساسي بواسطة الجامعات ألغراض ا . 

 ، "gold rush"والتي تتميز باسم المجال ". brochureware"يمكن صياغة المرحلة الثانية للويب باسم  .المرحلة الثانية

وتعتمد هذه المرحلة على الحاجة إلى كل شركة تقريًبا لمشاركة المعلومات على اإلنترنت حتى يتمكن األشخاص من التعرف على 

 . المنتجات والخدمات

قامت مرحلة التطور الثالثة بنقل الويب من حالة البيانات الثابتة إلى بيانات المعامالت، حيث يمكن شراء المنتجات  .الثالثة المرحلة

وأيًضا . على الساحة Amazon.comو eBayخالل هذه المرحلة، ظهرت شركات مثل . والخدمات وبيعها، وقد يتم تقديم الخدمات

 ". dot-com"بعدم جودتها كازدهار وإخفاق  سيتم تذكر هذه المرحلة المعروفة

، حيث أصبحت "المستخدمة"أو " االجتماعية"إن المرحلة الرابعة، التي نعيش فيها اآلن هي عبارة عن شبكة الويب  .المرحلة الرابعة

 ( من شبكة الويبامتياز ملحوظ عن المرحلة الثالثة )شركات مثل الفيسبوك وتويتر وجروبون التي تحظى بشعبية كبيرة ومربحة 

حول أنفسهم مع األصدقاء ( النصية والصور والفيديو)عن طريق السماح لألشخاص بالتواصل واالتصال ومشاركة المعلومات 

 . والعائلة والزمالء

 التطور األول لإلنترنت: إنترنت األشياء

ويقوم بشكل أساسي . القول أنه لم يتغير كثيًرامن خالل المقارنة، كان اإلنترنت على مسار ثابت من التنمية والتطور، ولكن يمكن 

 على سبيل المثال، في األيام األولى، كان هناك العديد (. ARPANET)بنفس الشيء الذي ُصمم ألجله أثناء عهد شبكة األربانت 

كل قياسي على أما اليوم، يكون اإلنترنت معتمًدا بش. IPو Token Ringو AppleTalkمن بروتوكوالت االتصاالت، بما في ذلك 

 (.IP)بروتوكول اإلنترنت 

وهو الطفرة التي ستؤدي إلى ظهور تطبيقات  -في هذا السياق، أصبح إنترنت األشياء مهًما جًدا ألنه التطور األول الفعلي لإلنترنت 

فى إنترنت أض. عصرية تحتوي على إمكانيات لتحسين أسلوب حياة األشخاص بشكل كبير وتعلمهم وعملهم والترفيه عن أنفسهم

، حيث يسمح لنا أن (درجة الحرارة والضغط واالهتزاز واإلضاءة والرطوبة والتوتر)األشياء على اإلنترنت صفة حسية بالفعل 

 . نصبح أكثر فعالية وأقل تأثًرا

أجهزة اإلنترنت في  يستخدم المرضى. باإلضافة إلى ذلك، يقوم اإلنترنت باالنتشار إلى األماكن التي ال يمكن الوصول إليها حتى اآلن

يمكن وضع أجهزة استشعار صغيرة للغاية على النباتات  11.أجسامهم لمساعدة األطباء على تشخيص وتحديد أسباب أمراض معينة

ومن جانب آخر، يتجه اإلنترنت إلى الفضاء من خالل برنامج توجيه  11.والحيوانات والمعالم الجيولوجية والمتصلة باإلنترنت

 Cisco )IRIS(.12لفضاء من اإلنترنت في ا
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 نحن نتطور ألننا نتواصل

. على سبيل المثال، بمجرد اكتشاف النار ومشاركتها، فال حاجة الكتشافها مرة أخرى، يتم تناقلها فقط. يتطور اإلنسان ألنه يتواصل

زيئات التي تحمل معلومات ، الج(DNA)ومن األمثلة األكثر حداثة في هذه األيام هو اكتشاف الصورة اللولبية للحمض النووي 

 ، 1953في أبريل " فرنسيس كريك"و" جيمس واتسون"بعد نشر المقال في ورقة علمية من ِقبل . الوراثية من جيل واحد إلى آخر

  13.كان لتخصصات الطب وعلم الوراثة الفضل في االستفادة من هذه المعلومات التخاذ خطوات متطورة نحو األمام

لخاصة بالمشاركة والمعتمدة على االكتشافات أن تكون أفضل للفهم من خالل دراسة طريقة معالجة البيانات من يمكن لهذه القاعدة ا

تعد البيانات . من القاعدة إلى القمة، تشمل طبقات الهرم البيانات والمعلومات والمعرفة والحكمة(. 3انظر الشكل رقم )ِقبل اإلنسان 

تعتبر البيانات الفردية في حد ذاتها ليست مفيدة جًدا، ولكن حجم المعلومات يمكن . ا في المعلوماتهي المادة األولية التي يتم معالجته

وبمعنى أبسط، إن المعرفة هي . يجتمع هذا المصدر مع مصادر المعلومات األخرى لتكوين المعرفة. أن يحدد االتجاهات واألشكال

وفي حين أن المعرفة تتغير مع . الحكمة من المعرفة باإلضافة إلى الخبرة بعد ذلك تنشأ. عبارة عن المعلومات التي يدركها الشخص

 .مرور الزمن، فإن الحكمة ال نهاية لها، وتبدأ باكتساب البيانات

 يقوم اإلنسان بتحويل البيانات إلى حكمة . 3 شكل

 

 

لما زادت البيانات التي يتم إنشاؤها، ك(. الحكمة)واإلخراج ( البيانات)من المهم أيًضا مالحظة أن هناك تصحيح مباشر بين اإلدخال 

يقوم إنترنت األشياء بزيادة كمية البيانات المتاحة إلى حد كبير لنا . زادت المعرفة والحكمة التي يتم الحصول عليها من ِقبل األشخاص

 . و األفضل من ذلكوهذا إلى جانب قدرة اإلنترنت لالتصال بهذه البيانات، مما يتيح لألشخاص بالتقدم نح. من أجل المعالجة

 .هام من أجل تقدم اإلنسان: إنترنت األشياء

نظًرا ألن سكان العالم في تزايد مستمر، يكون الشيء األكثر أهمية لألشخاص أن يصبحوا مسؤولين إدارة عن كوكب األرض 

. وأولئك الذين يهتمون بهم باإلضافة إلى ذلك، يرغب الناس في العيش بصحة ورخاء ويعيش في راحة ألنفسهم وعائالتهم. وموارده

إلدراك البيانات وجمعها وإرسالها وتحليلها وتوزيعها على نطاق كبير مع ( IoT)وبواسطة دمج قدرة التطور التالي إلنترنت األشياء 

في  طريقة معالجة األشخاص للمعلومات، سيحصل اإلنسان على المعرفة والحكمة الضرورية ليس فقط من أجل البقاء ولكن لالزدهار

 . األشهر والسنوات والعقود والقرون القادمة

 2011، أبريل لعام Ciscoمن ( IBSG)مجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت : المصدر
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 ما الشيء المشترك بين األبقار وأنابيب المياه واألشخاص: تطبيقات إنترنت األشياء

عندما عبرنا مرحلة االتصال باألشياء أكثر من األشخاص لإلنترنت، تم فتح نافذة كبيرة من الفرص إلنشاء التطبيقات في مجاالت 

تركز األمثلة التالية . في الواقع، إن اإلمكانيات ال حصر لها تقريًبا. لقائي واالستشعار واتصال جهاز إلى جهازخاصة بالتشغيل الت

 . بتغيير حياة األشخاص إلى األفضل( IoT)على بعض الطرق التي يقوم بها إنترنت األشياء 

 ! االتصال حتى بالبقرة

كيفية " زيادة العمل"وصف تقرير خاص في مجلة اإليكونوميست بعنوان . ارفي عالم إنترنت األشياء، سيتم االتصال حتى باألبق

هذا يتيح . قامت شركة ناشئة ألمانية، بإنتاج أجهزة استشعار مزروعة في أذن الماشية(. 4انظر الشكل رقم )مراقبة األبقار 

صحة وأكثر وفرة من اللحوم التي  للمزارعين مراقبة صحة األبقار ومتابعة تحركاتهم، مما يضمن الحصول على مخزون أكثر

 14.ميجا بايت من المعلومات في العام الواحد 200ففي المتوسط ،ُتوِلد كل بقرة حوالي . يستهلكها األشخاص

 . سيوجد أجهزة االستشعار حتى باألبقار . 4 شكل

 

 

 قصة مدينتين: مومباي

 عندما تكون الكفاءات األكبر ونماذج العمل الجديدة لها تأثير اقتصادي إيجابي، سيوفر لك الجانب اإلنساني بطرق عديدة، 

 نت األشياء أن يحدث تغييًرا كبيًرا فيها هو سد من أحد المجاالت التي يمكن إلنتر(. IoT)أكبر فائدة إلنترنت األشياء 

  "استئصال الفقر من خالل العوائد.. الثروة في قاعدة الهرم" ،Prahalad أن الكتاب. C .Kدكتور . فجوة الفقر

(Fortune at the bottom of the pyramid: Eradicating poverty through profits)،  يوفر بعض 

 ( Warden Road)بطريق واردن ( أفقر حي في مومباي( )Dharavi" )دارافي"يقارن  اإلحصائيات المذهلة حيث

 (. وهو أفضل جانب من المدينة على بعد مباٍن سكنية فقط)

 وهذا بالمقارنة . دوالر أمريكي لكل متر مكعب 1.12للحصول على مياه محلية هو " دارافي"إن المبلغ الذي يدفعه األشخاص من 

حيث إن الفقراء في مومباي يدفعون أكثر : وهذا ُيظهر وجود ظلم واضح. Warden Roadريكي للسكان في دوالر أم 0.03مع 

 15(.أحد الضرورات األساسية لإلنسان)مرة للحصول على المياه  37بمقدار 

 . The Economist ،2010مجلة : المصدر
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بسبب عدم كفاءة البنية  يعد المصدر الرئيسي لالختالف هو التكلفة األعلى الخاصة بتقديم خدمات المرافق إلى األحياء األكثر فقًرا

، (The Wall Street Journal) "وال ستريت جورنال"وفًقا لمقال ُنشر في صحيفة . التحتية، ومشاكل مثل التسرب والسرقة

 .North Delhi Power Ltdبالمائة من الطاقة التي تم توزيعها من ِقبل شركة  50منذ سبع سنوات، لم يدفع العمالء أكثر من "

 ."ي الرئيسي لشركات الطاقة هو تقليل السرقة من ِقبل الفقراء في الهندويعتبر التحد

 . عدم كفاءة مرفق الكهرباء في الهند . 5 شكل

 

 

بتزويد الحكومة بالمزيد من المعلومات والتحكم لكي يتم تحديد هذه المشاكل وإصالحها، بسبب أجهزة ( IoT)سيقوم إنترنت األشياء 

وهذا سيسمح بتشغيل المرافق بشكل أكثر ربًحا، حيث يعطيهم الحافز اإلضافي . االستشعار الموجودة في كل مكان واألنظمة المتصلة

ير أسعار أقل بكفاءة أكبر، والتي بدورها، ستشجع هؤالء العمالء الذين يستخدمون وأيًضا سيتم توف. لتحسين البنى التحتية في األحياء

 16.الخدمات مجاًنا على الدفع

 نوعية حياة أفضل لكبار السن

وأكبر حيث وصلوا إلى  61مليار شخص في سن  1في الواقع، سيتم تصنيف حوالي . تزيد ظاهرة الشيخوخة في تعداد سكان العالم

 . يمكن أن يقوم إنترنت األشياء بتحسين نوعية الحياة لعدد هائل من كبار السن 17.بحلول منتصف القرن" عاملةاألعمار غير ال"

 على سبيل المثال، تخيل وجود جهاز صغير يمكن ارتداؤه حيث يمكنه الكشف عن العالمات الحيوية للشخص وإرسال تنبيه إلى 

 . راك عند سقوط شخص إلى أسفل وال يمكنه النهوضطبيب مختص عند الوصول إلى مرحلة معينة، أو اإلد

 . 2119 وول ستريت جورنالصحيفة : المصدر
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 IoTالتحديات والعقبات أمام 

ومن أكبر العقبات (. IoT)مع ذلك يوجد العديد من العقبات التي لديها القدرة على إبطاء عملية التطور الخاصة بإنترنت األشياء 

 . والطاقة ألجهزة االستشعار واالتفاق على المعايير IPv6الثالث نشر 

في حين عدم وجود تأثير فعلي على عامة الناس، فإن هذا الوضع . 2010في العالم في فبراير  IPv4تم نفاد عناوين  .IPv6شر ن

لديه القدرة على إبطاء تقدم إنترنت األشياء نظًرا ألنه ربما تحتاج المليارات من أجهزة االستشعار الجديدة إلى عناوين بروتوكوالت 

 .إدارة الشبكات أسهل نظًرا إلمكانيات التكوين التلقائية ويقدم ميزات أمان محسنة IPv6إلى ذلك، يجعل  باإلضافة. إنترنت خاصة

تصور أن . لكي يصل إنترنت األشياء إلى كامل طاقته، ستحتاج أجهزة االستشعار إلى أن تكون مكتفية ذاتًيا .طاقة جهاز االستشعار

ومن الواضح أن هذا . اريات الموجودة في المليارات من األجهزة التي تم نشرها في جميع أنحاء العام وحتى في الفضاءيتم تغيير البط

والمطلوب هو طريقة ألجهزة االستشعار من أجل توليد الكهرباء من العناصر البيئة مثل االهتزازات واإلضاءة وتدفق . غير ممكن

ماء عن مولد النانو الحيوي، وهو شريحة مرنة تستخدم حركات الجسم مثل ضغط اإلصبع لتوليد وفي تطور كبير، أعلن العل 18.الهواء

 2011.19من االجتماع الوطني ومعرض الجمعية الكيميائية األمريكية األول في مارس  24الكهرباء، وذلك في يوم 

لة التي يمكن تشغيلها من ِقبل حركات الجسم دون عالمة بارزة نحو إنتاج اإللكترونيات المحمو[ مولد النانو]يمثل هذا التطور "

 فال يوجد حدود إلمكانياتهم إلى . تستعد مولدات النانو لتغيير الحياة في المستقبل. استخدام البطاريات أو مصادر الطاقة الكهربائية

 ."في مخيلة اإلنسان فقط

 زونج لين وانج

 العالم األول، في معهد جورجيا للتكنولوجيا

في حين أنه تم إحراز الكثير من التقدم في مجال المعايير، فهناك الحاجة إلى أكثر من ذلك، خاصًة في مجاالت األمان  .المعايير

هو أحد المنظمات التي تعمل على مواجهة هذه التحديات بواسطة ضمان أن حزم  IEEEإن . والخصوصية والبنية واالتصاالت

IPv6 ختلفةميمكن أن يتم توجيهها عبر الشبكات ال. 

نظًرا لفوائد إنترنت األشياء، سوف يتم حل هذه . من المهم مالحظة أن في حين وجود العقبات والتحديات، فيمكن التغلب عليها

 . وما هي إال مسألة وقت. المشاكل

 الخطوات التالية

علم شبكات "هو  Ciscoكان شعار كما هو الحال في األيام األولى عندما . وكما يحدث في كثير من األحيان، فالتاريخ يعيد نفسه

، يكون إنترنت األشياء هو مرحلة حيث يجب أن يعمل كل من الشبكات المتفاوتة وعدد كبير من أجهزة االستشعار مًعا "الشبكات

سوف يحتاج هذا المجهود من الشركات والحكومات والمعايير والمؤسسات . والمشاركة بموجب مجموعة من المعايير الشائعة

 . ات إلى العمل مًعا نحو هدف مشتركوالجامع

بعد ذلك، بالنسبة إلى إنترنت األشياء لكي يحصل على القبول من ِقبل عامة الناس، يجب على موفري الخدمة وغيرهم تقديم التطبيقات 

لوجيا، يحتاج المجال إلى يجب أن ال يمثل إنترنت األشياء التقدم في التكنولوجيا من أجل التكنو. التي تمنح قيمة ملموسة في حياة الناس

 . إثبات القيمة من الناحية اإلنسانية

نظًرا لتقدم اإلنسان وتطوره عن طريق تحويل البيانات إلى معلومات . في النهاية، يمثل إنترنت األشياء التطور القادم لإلنترنت

إلى أي مدى ستكون سرعتنا في . األفضل ومعرفة وحكمة، فلدى إنترنت األشياء القدرة على تغيير العالم كما نعرفه اليوم، نحو

 . الوصول إلى هذه المرحلة يعود إلينا
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رئيس التخطيط المستقبلي والتكنولوجيا لمجموعة حلول األعمال " بديف إيفانز"للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء ااالتصال 

 .devans@cisco.com.على  Ciscoمن ( IBSG)عبر اإلنترنت 

 :قام األشخاص المذكورون أدناه بإحداث إسهامات هامة في تطوير هذه الورقة

 Ciscoمن ( IBSG)سكوت بوبلو، نائب رئيس، ممارسة موفر الخدمة لمجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت  ●

 العميل في مجال تكنولوجيا المعلومات لدى  جاواهر سيفاسنكاران، كبار المديرين، في مجموعة إستراتيجية ونجاح ●

 Ciscoشركة 

● JP Vasseurمهندس مميز، في التقنيات الصاعدة ، 

 Ciscoمن  IBSGمايكل أدامز، ممارس إستراتيجية االتصاالت لدى  ●
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