
 

  

 

 

 

 

کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانھ

IOT(Internet of Things)
 

 

 

 )مسئول کتابخانھ

1400  

Shohadalib99@gmail.com

 

 

 

  کتابخانھ بیمارستان آموزشی درمانی شھدای عشایر

 

 

کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانھ

IOT(Internet of Things)

  :و تنظیمتھیھ 

مسئول کتابخانھ(آناھیتا رسولی فرد

1400اردیبھشت ماه سال 

Shohadalib99@gmail.com 

کتابخانھ بیمارستان آموزشی درمانی شھدای عشایر

 کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانھ

IOT(Internet of Things) 

mailto:Shohadalib99@gmail.com


 

با ھدف تبادل اطالعات 1999در سال  Ashton Kevinوسط اولین بار ت" اینترنتی از اشیاء"اصطالح 

و  یک موضوع جدیدی است کھ بھ سرعت در حوزه ارتباطھای بی سیم در حال گسترش است. پیشنھاد شد

بھ کمک اینترنت اشیاء برنامھ ھا و . اتصال دستگاه ھای مختلف بھ یکدیگر از طریق اینترنت است آن مفھوم

  .دستگاه ھای مختلف می توانند از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل و صحبت کنند

  عبارت اینترنتی از اشیا بطور گسترده بھ دو موضوع اشاره دارد

 یا ھوشمند در شبکھ جھانی بوسیلھ ابزارھای موجود در تکنولوژی ھای اینترنتیایجاد ارتباط میان اش )1

ردفاشگر ، سنسور ، :مجموعھ تکنولوژی ھای ضروری برای حمایت از این چشم انداز کھ عبارتنداز  )2

 ابزارھای برقراری ارتباط از ماشین بھ ماشین و غیره

  

 عناصر فیزیکی اینترنت اشیاء

 اطالعاتجھت جمع آوری :حسگرھا .1

 برای شناسایی منبع داده :شناسھ ھا .2

 جھت تجزیھ و تحلیل داده ھا:نرم افزار .3

با در نظر گرفتن تمام عناصر ذکرشده در  جھت برقراری ارتباط و اطالع رسانی:اتصال بھ اینترنت .4

باال، اینترنت اشیاء، شبکھ ای از اشیاء با قابلیت شناسایی واضح عناصر است کھ بھ کمک ھوش نرم 

افزاری و حسگرھا، امکان اتصال از ھر مکان بھ اینترنت را داشتھ و با استفاده از زیرساخت ھای 

مخابراتی اینترنت، اشیاء را برای تبادل اطالعات با تولیدکننده، اپراتور و یا سایر دستگاه ھای متصل، 

  .توانمند می سازد

 

  

 



 

 

 :عبارتند از iOTمزایای پلتفرم 

 افزایش دقت و کارایی 

 بھینھ سازی منابع 

 کاھش نیاز بھ حضور انسان 

 صرفھ جویی در زمان 

 بھبود جمع آوری اطالعات 

 

 :معایب اینترنت اشیا عبارتند از

 بھ دلیل کار روی شبکھ ممکن است مورد حملھ ھکرھا قرار گیرد: امنیت 

 ریزترین جزییات و اطالعات شخصی را در می آورد: حریم شخصی 

 سازی و اجرای تکنولوژی ھای بزرگ اینترنت اشیا بسیار طراحی، پیاده :پیچیدگی

 پیچیده است

 کاھش شغل 

 اتکای بیش از اندازه بھ فناوری 

 اثرات زیست محیطی 



 
  

  ھم است اشیا م نترنتچرا ای

 کرده برقرار بیشتری ارتباط خود پیرامون دنیای با تا میدھد را امکان این وکارھا وکسب افراد بھ اشیا اینترنت

  .دھند انجام کمتری درزمانر ارزشت وبا معنادارتر کارھا تا نگھدارند خود سلطھ زیر را چیز وھمھ

  

  کاربرد اینترنت اشیا چیست

 کھ چرا دھند بھبود اشیا اینترنت وجود با را خود کار روند میتوانند کارھا و کسب IOT کاھش باعث 

  .می شود جدید محصوالت و بازار گسترش بھره وری، افزایش ،عملیات ھای ھزینھ

 تمرکزمی  بھره وری افزایشی رو شھروندانشان زندگی کیفیت بھبود و ھا ھزینھ کاھش برای دولت ھا

  می کنند استفاده زمینھ دراین اشیا وازاینترنت کنند

  کنندگان استفاده عنوان بھ مردمIoT دارند قرار دولت ھا و درکنارکسب وکارھا. 

  

  نھدر کتابخا IOT کاربرد 

  موجودی منابع کتابخانھکنترل  

 مدیریت سرقت منابع  

 مرجع موبایل  

 شناسایی و پیشگیری از آتش سوزی  

 رزرو کتاب  

 شناسایی کاربر  

 مدیریت میز امانت از راه دور  

 پیگیری حرکت منابع و موجودی  

 تور مجازی کتابخانھ 
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