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گذار دانش  پايه ريزپردازندهماهنامه 

  در جهان )IoH(ها  اينترنت آدم
نخستين بار در جهان دانش و فناوري از  زپردازندهيرماهنامه 

 ماهنامه نيا )1393(شهريور  238در شماره ها  اينترنت آدماصطالح 
  Internet of Humansو براي  معادل انگليسي آن از    1استفاده كرد

در حالت كوچك) بهره   oن شكل با حرف (به همي IoH يا سرواژه و 
اين دانش نوظهور را  خود ، و از آن زمان تا امروز در هر شمارهگرفت

داشته باشد مورد  در بر تواند براي انسان به ويژه به لحاظ خطراتي كه مي
به هنگام ) 1393(بهمن  243ما در شماره  .ه استبررسي قرار داد
مختلف در  چيزهايبراي خود را  يبند طبقههاي آينده  توصيف خانه

عيناً در  دو پاراگراف مربوط به آنكه _  2معين كرديم ه مختلفطبقسه 
  : زير آمده است

مشخصات مهم  خانه  ،از اين سلسله از مقاالت بخشدر سومين «
برشمرديم هاي سنتي  به عنوان يك نماد برجسته خانهايراني را   يسنت

و اهميت حفاظت از حريم خصوصي را در معماري منحصر به فرد 
خانه مكاني   كرديم.   خانه سنتي  و به ويژه بخش اندرونيِ آن ذكر

م، اما حاال با اي هشناخت است كه آن را همواره مصون از تعرض مي
اين دژ نفوذناپذير   ،به خانه اينترنت چيزهايا هوشمند  چيزهايورود 

گر  اي و شفاف جلوه ها شيشه در حال فروريختن است. ساختمان
آجر و سيمان ساخته شده باشند. خانه مدرن  خواهند شد، حتي اگر با

  هوشمند. چيزهايخانه هوشمند است با يك شبكه از 

 گرهكه در آن هر فرد يك  _) ها آدم نترنتيا(  ها شبكه آدم 
) و مرسوم اينترنتبه  شبكه كامپيوترها ( _شود  محسوب مي 3شبكه

 شود، و در مجموع  ) وصل ميزهايچ نترنتياشبكه چيزهاي ديگر (
) پديد IoE   )Internet of Everythingيا » اينترنت كل چيزها«

   »خواهد آمد.
اصطالحي  اينترنت كل چيزهايا   IoEدر همان شماره نوشتيم كه  

  ايم:  است كه از سايت زير گرفته
 https://www.qualcomm.com/#/internet-of-everything 
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 اينترنت چيزها، [IoH] ها اينترنت آدم(باال گانه  سه يبند طبقهاما 
[IoT] اينترنت كل «براي ) اينترنت مرسوم، و شبكه كامپيوترها يا
، كه براي بوده است ماهنامه ريزپردازندهمنحصر به    IoEيا » چيزها

 زهايكل چ نترنتياو جايگاه آن در  ها آدم نترنتيادانش توصيف 
)IoE (آمده است .  

تصوير نموداري كه به تازگي در  ABI Researchمؤسسه  مشهور 
ما را فقط با يك تغيير كوچك، يعني   يبند طبقهدر زير آمده است آن 

با اين . 4دقيقاً به كار گرفته است مرسوم نترنتيابه جاي   IoDناميدن 
(ما عمداً  5را به صورت زير تعريف كرده است   IoDاين سايت همه،

را با رنگ   ]اينترنت مرسوم [ the "traditional" Internetعبارت 
  ايم):  سياه مشخص كرده

Internet of Digital refers to the digital-first domain – that 
is, the "traditional" Internet, where digital data points are 
readily available.  
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5 https://www.abiresearch.com/pages/ioe/ 
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،                           ها اينترنت آدمشايان ذكر است كه اصطالحات 
Internet of Humans و ، IoH  براي نخستين بار در جهان براي يك

 ماهنامه ريزپردازندهنوظهور چندين ده ميليارد دالري از سوي  صنعت
مقاله  15تا به امروز  و اين ماهنامه ذكر گرديده است 238در شماره 

كه در آن روزها اصطالحي _ »  ها آدم نترنتيا«دار با عنوان  دنباله
  منتشر شده است.  _  مدآ عجيب به نظر مي

  

  
براي اين كه خطرات اين صنعت  ماهنامه ريزپردازندهبا وجود اين، 

را  ها اينترنت آدم گاهي عامدانهرا براي انسان آينده بررسي كند 
در » اينترنت چيزها«بندي ذكرشده در باال زيرمجموعه  برخالف طبقه

  نظر گرفته است: 
در نظر گرفت  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم«

گر  گرها مانند حس حسهاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  كه با بهره
هايي از  ،  داده، ميكروفون، و دوربينگر فشار خون ضربان قلب يا حس

براي پردازش، ها، و مانند آن را  خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان
به طور عمومي يا خصوصي منتشر   نترنتياسازي  در  گذاري، و ذخيره اشتراك

 شيءيا  چيزانسان را يك با اين توصيف ها  كند. به بيان ديگر، اينترنت آدم مي
روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان در نظر مي

كنند  متفاوت  هاي مختلف آن را مرور مي ايتگيرند و س هوشمندانه به كار مي
  ».تيمفهوم است تا واقع كي شتريب فيتوص نيبا ا ها اينترنت آدمامروزه، است. 

نظرات متعدد ديگري نيز عنوان » ها اينترنت آدم «در سلسله مقاالت 
شده است كه در دنياي دانش و فناوري نظراتي  تازه هستند. در چند 

داليل » ها هوش مصنوعي و اينترنت آدم«حث در مبنيز مقاله اخير 
مبني بر انقراض نسل انسان با پيشرفت  استيون هاوكينگنادرستي نظر 

  هوش مصنوعي بررسي شده است. 

  

  
  به قرار زيرند:  سلسله مقاالتشده در اين  تعدادي از مباحث مطرح

 كيتهران تا  پاتر يدارها پول بچه نستاگرامي: از صفحه ايخصوص ميحر●
  انيعر ندهيتاكر  و  آ
  فردا يمجاز يها برنامه ريامروز، مد يمجاز يشخص يارهايدست  ●
   اي داده هاي كالن وب تاريك و بمب ●
  يو جنگ بزرگ رمزنگار كيعصر الكترون ●
   شدن نمانده است پنهان يبرا ييجا ●
  انسان» خود« ميحر  و يهوش مصنوع●
  □.ها آدم نترنتيا يها يتوسعه فناورو  سميترور ●

  

  

براي رسيدن به صفحات وب ذكرشده در اين مقاله در سراصفحه 
) ABI Research  )https://www.abiresearch.comمؤسسه  سايت 
  كليك كنيد.  INTERNET OF EVERYTHINGروي

 اصطالح  در يك صفحه از  ABI Researchمؤسسه  سايت 
INTERNET OF HUMAN  )HUMAN   در حالت مفرد و بدون

  Internet of Humansاصطالح   اي ديگر از ) و در صفحهSف  حر
)Humans  حرف  او ب جمعدر حالتs(  .استفاده كرده است  

در  سايت  ABI Researchيكي ديگر از نمودارهايي كه  مؤسسه 
در صفحه زير روي دكمه براي رسيدن به آن خود قرار داده است. 

Infographic راست صفحه كليك كنيد:  - در گوشه باال  
https://www.abiresearch.com/pages/what-is-internet-

things 


