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 چکیده

با توسعه فناوری ها نوین شاهد گسترش و حضور آنها در صنایع گوناگون هستیم. ورود این فناوری های نوین به   

ورود این  نیز دارد. اینکه فعاالن یک صنعت به چه نحوی با صنایع مختلف عالوه بر مزایا، یکسری چالش هایی

 کنند و اینکه آیا بستر سنتی کسب و کار های ظرفیت پذیرش چنین تغییراتی دارد یا خیروری ها برخورد میفنا

 آید.از مهمترین چالش های این حوزه به شمار می

باشد که یک شبکه متصل بین اشیاء مختلف ایجاد می IOTیکی از این فناوری های نوین امروزه اینترنت اشیاء یا  

تواند فضای کسب و کار ها را به تواند ایجاد کند میکرده است. مزایایی که این فناوری برای صنایع مختلف می

باشد صنعت بیمه است. این صنعت با توجه کند. یکی از صنایعی که تحت تاثیر این تحول میطور کلی متحول می

ترده و متنوعی که دارد فضای بسیار مناسبی برای استفاده فناوری های مختلف نظیر اینترنت اشیاء به فضای گس

 دارد.

 این کارکند. برای در این مقاله ما مروری داریم بر چالش هایی که ورود این فناوری در صنعت بیمه ایجاد می 

خواهیم کرد، سپس چالش های عمومی ورود آن  کاربرد و ابزار های اینترنت اشیاء در صنعت بیمه را بررسیابتدا 

کنیم و در نهایت مدیریت اعتماد به صنعت بیمه )با بررسی دو شاخه بیمه کشاورزی و بیمه تصادفات( را مطالعه می

 دهیم.در بیمه را مورد بررسی قرار می

 کلیدی: کلمات

 بیمه تصادفات ، بیمه کشاورزی،IOTبیمه، اینترنت اشیاء، صنعت بیمه، فناوری نوین، 
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 مقدمه

اینترنت اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات به شمار می آید اما عبارت اینترنت چیزها، برای  

توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر  ۱۹۹۹نخستین بار درسال 

دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آنها را  جان، برای خود هویت بی چیزی، از جمله اشیای

اشیاء یکی از مفاهیم نوین در تکنولوژی روز دنیاست که کاربردهای فراوانی  سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت

خانگی از اهمیت  کاربرد های نوینآن در  امنیت دادهاینترنت اشیاء و  در تمام زمینه های زندگی را دارد. امروزه

هوشمند ، تهویه ، سیستم های امنیتی و ایمنی لوازم خانگی  صدای زیادی برخوردار است. سیستم های تصویر و

 یزادهساره؛ نسترن جمال ی،، صانع۱400) می باشد امنیت داده آن و اینترنت اشیاءهوشمند و.... ، همه از خدمات 

 حاجب( ینهو سک

خدمات مرتبط با سالمت مانند نسخه های  (IoT) پیشرفت چابک فن آوری ها با استفاده از اینترنت اشیاء 

را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده  (EHR) همچنین اطالعات بیمه سالمت الکترونیکیالکترونیکی دارویی و 

با بهبود اتوماسیون گردش  IoT است. جمع آوری داده های پزشکی بیماران می تواند با استفاده از فناوری های

ه ارائه می شود، تسهیل کار در دسترس تر شود. در نتیجه ، اطالعات معنی دار در مورد عالئم بیماران بالفاصل

نظارت بر بیماران از  آن . یک مزیت مهمنیز امکان پذیر خواهد بود درمان آنها و نظارت از راه دور در زمان واقعی

خانه از طریق سنسورهای بی سیم، بنابراین نیاز به ویزیت های منظم در بیمارستان را کاهش می دهد. عالوه بر 

صورت وقوع اتفاق جدی می توانند هشدار دهند . همچنین ، می توان محیط  این ، این دستگاه های پزشکی در

  .باشندقابل استخراج میاطراف بیمار را کنترل کرد ، و ، از طریق پردازش داده ها ، نتیجه گیری های بهداشتی 

اشند در اثر مدیریت و حفظ این داده ها دشوار است به طوری که اگر محل نگهداری این داده ها ضعفی داشته ب 

 شود که قابلیت خسارات فراوانی را دارد.حمالت گوناگون باعث افشای اطالعات کاربران می

تکامل سریع در الکترونیک و فن آوری های ارتباطی بی سیم به پیشرفت های بی سابقه در جامعه ما با این حال  

برای بسیاری از مناطق ، کاهش هزینه کمک کرده است. این منجر به افزایش تعداد وسایل الکترونیکی مناسب 

 . با یکدیگر و با محیط زیست تغییر کرده است انسان ها های تولید آنها شده است. بنابراین، نحوه تعامل

 و... به شبکه های هوشمند و خانه های هوشمند متصل شهرهای هوشمند ، شبکه های برقی 

 50 به اینترنت حدودتعداد دستگاه های متصل  طبق گزارش های تحقیقاتی مختلف ، شروع راه استاین تنها  

تواند می که ییتعداد دستگاه ها تخمین زده شده است و رو به افزایش است، به همین علت 2020 در سالمیلیارد 

، جایی که همه چیز کندایجاد میدنیای کامالً متصل را  IoT. استفاده شود به طرز معناداری زیاد است IoT در 

عبارتند از: خانه های هوشمند ، پوشاک ،  حوزه های مختلفی که تحت تاثیر قرار میگیرندد. نبا یکدیگر تعامل دار

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A1/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A1/
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 شهرهای هوشمند ، مراقبت های بهداشتی ، خودرو ، محیط ، آب هوشمند ، شبکه هوشمند و غیره.

باید توسط مکانیسم ها و  IoTگسترش عظیم ، اندویژگی های بسیار مشخصی را نشان داده  IoTبرنامه های  

پروتکل های استاندارد پشتیبانی شود تا ناهمگونی موجود در این زمینه کاهش یابد. با این حال ، گذشته از 

 . تنیز مسئله مهمی اس است که این مورد ، اعتماد به داده های آن IoTناهمگونی و چالش های ادغام موجود در 

امروزه ، ما به اطالعات نهادهای مالی و دولت اعتماد داریم ، اما آیا می توانیم مطمئن باشیم که اطالعات ارائه شده 

، به هیچ وجه دستکاری/تغییر یافته/جعل نشده  IoTتوسط آنها و سایر نهادهای خارجی ، مانند شرکت های 

ز است. نهادهای غیرقابل اعتماد می توانند با توجه های متمرک ساختاراست؟ این یک سوال دشوار برای پاسخ در 

به منافع خود اطالعات را تغییر دهند ، بنابراین ممکن است اطالعاتی که ارائه می دهند کامالً قابل اعتماد نباشد. 

اد به به وجود می آورد. یکی از راه های ارائه اعتم رااین امر نیاز به تأیید اینکه اطالعات هرگز اصالح نشده است 

و تضمین می کند که داده  مورد اعتماد همگان استیک سرویس توزیع شده است که  استفاده از IoTداده های 

ها تغییر ناپذیر هستند. اگر همه شرکت کنندگان داده ها را داشته باشند و وسیله ای برای تأیید اینکه داده ها از 

ند. عالوه بر این ، داشتن سیستمی که کنحاصل  به آنها رااد دستکاری نشده اند، می توانند اعتم یهزمان تعریف اول

قابلیت اطمینان داده ها را تضمین می کند ، به دولت ها اجازه می دهد تا اطالعات را با شهروندان به اشتراک 

 بگذارند و به طور ایمن انتقال دهند.

آنها توسط مقررات مورد نیاز است، تغییر  ایجاددر بسیاری از مناطق که قابلیت ردیابی جامع دارایی ها در طول  

ناپذیری داده ها به یک چالش اساسی تبدیل می شوند. به طور واضح ، مقررات اتحادیه اروپا )اتحادیه اروپا( به 

تولیدکنندگان مواد غذایی نیاز دارد تا عالوه بر مقصد نهایی هر یک از آنها ، تمام مواد اولیه مورد استفاده در تهیه 

ت غذایی خود را ردیابی و شناسایی کنند. به عنوان مثال ، در مورد یک شرکت بزرگ غذایی با هزاران محصوال

تأمین کننده تولید و میلیون ها مشتری ، اطالعات باید دیجیتالی شوند و پردازش آن به صورت خودکار برای 

، منبع گوشت خوک است که در بسیاری  رعایت مقررات انجام شود. یک نمونه از مقررات قوی از نظر قابلیت ردیابی

از کشورها تنظیم شده است. در این سناریو ، عالوه بر ردیابی مواد اولیه مورد استفاده در خوراک خوک و درمان و 

مقصد نهایی گوشت خوک ، حمل و نقل حیوانات بین کارخانه ها نیز باید توسط قانون ثبت شود. این سناریوها 

نندگان است که برخی از آنها هنوز هم به روش های انتقال اطالعات غیر خودکار تکیه شامل بسیاری از شرکت ک

 می کنند.

در مورد آلودگی مواد غذایی ، که مسئله مهمی برای سالمت جمعیت جهان در طول تاریخ بوده است ، اطالعاتی  

له دارد. این همچنین می تواند که از دست رفته یا پیدا کردن آن دشوار است داللت بر تأخیر در محل تمرکز مسئ

منجر به بی اعتمادی عموم مردم به محصوالت آلوده و کاهش زیاد تقاضای آنها شود. به گفته سازمان بهداشت 
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میلیون نفر در جهان از خوردن غذای آلوده دچار  600( ، تخمین زده می شود که هر ساله حدود WHOجهانی )

بنابراین ، اطالعات مفقود یا غیرقابل  .نفر از همین علت می میرند 420،000بیماری می شوند ، که از این تعداد 

  دسترسی می تواند بر امنیت غذایی و سالمت مشتری تأثیر بگذارد. 

پتانسیل تغییر و تحول در صنعت و جامعه را دارد و دانش را دیجیتالی می کند تا  IoTدر این نوع سناریوها،  

بتواند در زمان واقعی پرس و جو و کنترل شود. از این فناوری می توان برای بهبود فرآیندهای فعلی در بسیاری از 

اند دیجیتالی شدن می تو IoTزمینه ها مانند شهرها ، صنعت ، بهداشت و حمل و نقل استفاده کرد. اگرچه 

اطالعات را تسهیل کند ، اما قابلیت اطمینان چنین اطالعاتی هنوز یک چالش اساسی است. به این معنا ، یک 

فناوری جدید که به عنوان اولین رمزنگاری غیر متمرکز متولد شده است، می تواند راه حلی را برای مشکل قابلیت 

مکانیسم های انتقال پول را متحول کرده است. رمزنگاری بیت کوین  اطمینان داده ها ارائه دهد: بیت کوین ، که

، و بسیاری از انواع آینده آن ، می تواند در سطح جهان بدون نهادهای مالی و مبادالت خارجی ، با یک کیف پول 

ت دیجیتالی و غیرقابل انتقال منتقل شود. بیت کوین توسط یک پروتکل پشتیبانی می شود که جزئیات زیرساخ

 blockchainهای مسئول اطمینان از عدم تغییر اطالعات در طول زمان را نشان می دهد. این پروتکل به عنوان 

 شناخته می شود.

 

 بحث

 

 IOT صنعت بیمه  در 

 یطشرا یمهب ی. شرکت هااستفاده کنند IoT یتیحما یدستگاه ها میتوانند از ینهمچن یدرمان یمهب یشرکت ها

 یم ییادعا شناسا یها یاستو روند س یمراقبت پزشک یلنظارت بر سالمت از راه دور از وسا یقرا از طر یمارب

 یمه، وضعیتبدر  IoT ی. دستگاههاها کمک کند یکالهبردار شناسایی یتواند آنها را برا یدانش م ینکنند ا

دروغ تشخیص با  یمهط به بمربو یندفرا یلامر به تکم یندهند. ا یارائه م یانگذاران و مشتر یمهب ینب ی راروشن

 کند. یکمک م

در معرض خطر قرار  هچالش اصلی که پذیره نویسان با آن روبرو هستند ، محاسبه میزانی است که بیمه شوند

گیرد. این به طور مرتب در پذیره نویسی انجام می شود. اگرچه صنایع بیمه غنی از داده ها هستند اما توانایی می

این . آنها در نظارت بر تمایل در هر سطح قرار گرفتن در معرض خطر در طول عمر یک سیاست محدود است

امکان  IoTمی شود. اکوسیستم  سهوی و برخورد با خطرات دیعمرویکرد منجر به یارانه حق بیمه توسط خطرات 
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تولید داده های زمان واقعی )ضبط شده از دستگاه ها و سنسورهای اشیاء بیمه شده و افراد( را فراهم می کند که 

ی از آن می توان برای پارامترهای رتبه بندی استفاده کرد. این بیمه گذاران را قادر می سازد محصوالت خاص مشتر

 را بر اساس پروفایل ریسک خود بسازند.

به یک مدل قیمت آن را ریسک  پایگاهاز ارزیابی ریسک متعارف ناشی از داده های تاریخی برای  پذیره نویسان

. این کار بیمه گذاران را قادر می سازد تا در دوره سیاست کنندمنتقل می است مبتنی بر ریسک شخصیکه گذاری 

در  ی کهمحصوالت و خدمات ضرر/خطر بیمه شده ، تجدید نظر کنند. این امر باعث می شود که، بر اساس شرایط 

 مشتری ارائه شوند.با محور و متناسب  لمحصوست به شوند عرضه میحال حاضر توسط بیمه گذاران 

،  P&Cتأثیر بسزایی در مدل های تجاری بیمه گذاران خواهد داشت ، چه  IoT 2025در تخمین، تا سال  

محصوالت هوشمند مانند خانه های هوشمند، اتومبیل فراگیری زندگی یا سالمت. با توسعه جدید در فن آوری ها و 

و دستگاه ها که می توانند به هم متصل شوند و قادر به تبادل اطالعات مربوطه باشند ، فرصت های جدیدی را 

نگاهی اجمالی در آینده ارائه  Googleای هوشمند برای بیمه گذاران ایجاد می کند. نمونه های اولیه اتومبیل ه

 .می دهد

این اتومبیل های هوشمند یا خانه های هوشمند می توانند اطالعات ریسک در زمان واقعی را ارائه دهند که در  

این صورت توسط بیمه شده و بیمه گذاران برای اتخاذ تکنیک های الزم برای مدیریت ریسک مورد استفاده و در 

کاهش ضررها استفاده می شود. برخی از بزرگترین ادعاهای مربوط به سیاست صاحبان خانه به دلیل  نتیجه

 (Feinman, J.M., 2012 ).خطرات مانند آسیب آب ، سرقت ، انفجار و آتش سوزی است

عوامل  یردما ، دود ، رطوبت و سا یریمتصل هوشمند قادر به اندازه گ یتوان با استفاده از سنسورها یرا م ینهاا

 یت( با قابلM2M) ینبه ماش ینماش اپراتور هایتوانند با  یگذاران م یمهکرد. ب یلو تحل یهضبط ، منتقل و تجز

، State Farmالوقوع ارتباط برقرار کنند.  یبدر مورد خطرات قر بیمهنظارت و هشدار دادن به دارندگان  یها

با استفاده از  بیمهدارندگان  یرا برا ییها یفخانه تخفصاحب  یمهب یمتحده برا یاالتا نویسپذیره ینبزرگتر

 یخمانند تار یمعمول یها یژگیشود تا افق خود را از و یم باعث یندهد. ا یارائه م IRISخانه  یوناتوماس یستمس

چشم  یژگیرا از درون و ییمتصل استفاده کند تا داده ها یها یتواند از فن آور یگسترش دهد و م یقبل ایادعاه

 (Manral, J., 2015 )کند. ینیب یشضرر را پ یجادا یها یژگیو یقدق یجهشده ارائه دهد و در نت یمهانداز/ب

 ینترنتکنند. ا ارزیابیشده را  یمهمرتبط با ب یو اخالق یسازد تا خطر رفتار یگذاران را قادر م یمهب ینهمچن ینا

گذاران  یمهروند ادعا کمک کند. ب یکتواند در  یکند که م یو مداوم باز م ینظارت بر زمان واقع یراه را برا یاءاش
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 ینشده خواهند داشت. ا یمهمطالبات قبل از اطالع توسط ب یهتسو یعلت ضرر و حت ییشناسا یبرا یشانس بهتر

 (Manral, J., 2015 ) کمک خواهد کرد.کذب و دروغ  یبه ادعاها هفعاالن ییو پاسخگو ییامر در شناسا

باشد. انتقال  یدضرر مف یرتأثو به مدرک  یدسترس یتواند برا یم شده ادعا یدادثبت شده در طول رو یداده ها

ضرر و سرعت  یلتعد یها ینه، کاهش هز یزیکیف یقاتباعث کاهش تحق IoT یخودکار از دستگاه ها یداده ها

 یشده را بهبود م یمهب یحساب کل هیرو بهبود تجربه تسو ینشود و از ا یمطالبات م ویهبه روند تس یدنبخش

 بخشد.

 

 یا استفاده از شناسه واحد اساسبر  ایرایانه ابزار هایارتباط بین در سال های گذشته 

 (Unique Identifier) .براساس رایانه اینقاط اتصال  مخصوصاارتباطی  راه هایتمام  با این حال بودند IP 

Address  هر مشخصه می بایست عالوه بر تعریف در المللیبین گستردهتعریف می شوند اما در یک دید 

Internet  ، بصورت محلی نیز قابل تشخیص باشد. دید ارتباطی محلی، بواسطه محدود سازی همان پروتکل ها

 (۱3۹5نیلفروشان، امیرحسین،)اما در غالب محل مورد استفاده ادوات تعیین کننده است. 

IOT صنعت سالمت در 

 بهکه  یمارانی، ب ینشده اند. بنابرا یجادمراقبت از دور او نظارت از راه دور  یبرا IoTمتصل به  یپزشک وسایل

 یاضاف ی، مراقبت ها ینهمچن میتوانند به طور کامل تحت مراقبت باشند شوند یهوشمند وصل م یدستگاه ها

مراقبت  یمت ارتباط با را با یماربوضعیت به امر توجه  ین. اشودانجام میپزشکان نظارت از راه دور  طتوس یمارانبه ب

 .مشاوره بهتر پزشک را بدست آورد یها ینهدهد تا با کاهش هز یم یشافزا یبهداشت یها

 IoT یریاز راه دور و جلوگ یبهداشت یمراقبت ها رنظارت ب یمت یقکند تا از طر یفراهم م یمارانب یرا برا یفرصت 

و  مراقبت یمتعمده در کاهش قابل توجه ق یرامر به تأث ین، ا ینکمک کنند. همچن یمارستاندر ب یاز بستر

 یژهافراد ، به و یزندگ یوهدر ارائه نظارت مداوم سالمت ، ش یلبا تسه IoTکند.  یکمک م یدرمان یجنتا یشافزا

 .شود یافراد م یبر زندگ یعمده ا یرتأث باعث یناست. ا یدهبخش بهبودسالخورده را  یمارانب

 یسم، مکانیمنظم شخص یها یتدر فعال ییرتغ یاهرگونه اختالل  ا با مشاهدهخانواده آنه یاعضا یا و خود دستگاه

 کند. یبهداشت ارسال م کارشناسانرا به  ییها یگنالس ،هشدار

راکز افراد و در ارتباط با م یسالمت یتهوشمند نظارت بر وضع یمانند گروهها IoTبر  یهوشمند مبتن ساعتهای

انسان مانند سطح فشار و سطح گلوکز  یسالمت یتوضع ،یدنیهوشمند پوش یدستگاه ها یا یبهداشت یمراقبت ها

 یکند و به آنها کمک م یکمک م یماراناز ب بتامر به مراق ینکنند. ا یم یریرا در نوک انگشتان شما اندازه گ
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 یردر سطح غ یمارب یتکنند. اگر وضع یافتدر یبهداشت یمراقبت ها یماز ت یاضطرار یکند تا از راه دور کمک ها

ارسال  را پزشکان اقرار مالقات ب رای تنظیمهشدار را ب یامهوشمند به طور خودکار پ یباشد ، دستگاه ها یعیطب

 کنند. یم

 

 IOTابزار های 

مؤلفه سخت افزار  ین. اولیافتآن توان در  یهر مؤلفه را م ی، طبقه بند یمده یارائه م IoT مؤلفهسه  ینجاما در ا

 Middleware و. مؤلفه دومباشدمی شده یهتعب یمتشکل از محرک ها ، سنسورها و سخت افزار ارتباط -است 

داده  یلیتحل یها یکپردازش داده ها با استفاده از تکن یتقاضا برا مورد یرهذخدر  یمحاسبات یابزارهاو رایانش  –

مختلف حالت های توانند در  یکه م یرتجسم و تفس یابزارها -است  یا تصویرسازی و مؤلفه سوم ارائه ستها

 (Manral, J., 2015 ) .و استفاده شوند یطراح

 

 یم یلتشک یردگ یرا همانطور که مورد بحث قرار م فهکه سه مؤل یمکن یبحث م یما در مورد چند فناور در ادامه

 د.نده

 (RFID)یوییفرکانس راد ییشناسا 2.۱.۱ 

  IoT شبکه است که یبر فناور یمبتن RFID است.  یدیکل یها یاز فناور یکی( یوییفرکانس راد یی)شناسا

که برچسب  یی. جاهو خوانند یکیالکترون یشده است: برچسب ها یلاز دو مؤلفه برجسته تشک RFID یستمس

مستقر  یکربندیو پ یشوند و خواننده بسته به فناور ییشناسا یدشوند که با یمتصل م یاءبه اش یکیالکترون یها

توانند  یجمع و جور هستند که م یدستگاه ها RFID یبرچسب ها ین. ایسدنو یخواند /م ی، اطالعات را م

را  یکسان اطالعات RFID Reader هنگام پرس و جو از رتوانند د یکنند و م یرهمحدود را ذخ یداده ها

منفعل  نوعکند.  یخودکار بدون تماس کار م ییشناسا یشرفتهپ یفناور یکعنوان به  یستمس ینمنتقل کنند. ا

برچسب  ینشود. ا یاستفاده م ینتأم یرهو زنج یخرده فروش یریتبه طور گسترده در مد RFID یبرچسب ها

 کنند.  یارتباط استفاده م یبرا RFID ییبازجو یگنالاما از قدرت س یستندن یها باتر

 یمس یسنسور ب یشبکه ها 2.۱.2

 (WSN) کم توان با راندمان باال و  یکپارچه یو توسعه مدارها یمس یدر ارتباطات ب ی، نوآور یراخ یسالها یط

 یشبکه ها یجادعوامل قادر به ا یناست. ا یدهسنجش از دور رونق بخش یاستفاده خود را در برنامه ها ینهکم هز

، پردازش و انتشار  یلو تحل یه، تجز یند که امکان جمع آورهوشمند هست یاز سنسورها یادیحسگر با تعداد ز
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 یشبکه ها یکه برا ییکنند. مؤلفه ها یمختلف را فراهم م یها یطشده در مح یاطالعات ارزشمند جمع آور

 است:  یرشامل موارد ز نندک یم یجادا WSN نظارت بر

 - WNS پشته ارتباطاتب( پردازش ،  یکه به عنوان گره ها از سنسورها ، واحدها - WSN الف( سخت افزار

 یهو ال یریابی، مس یتوپولوژ یکه طراح ییشود ، جا یاکثر برنامه ها به صورت موقت به کار گرفته م یگره ها برا

MAC یشبکه ها یریپذ یاسطول عمر و مق یبرا WSN وب  یمانند معمار -مهم است. ج( واسطه ها  یاربس

و  (SOA) گرا یسسرو یمعمار یکبا  یبریسا یها یرساختز یبترک یبرا یسم، مکان (OSWA) سنسور باز

 یبرا - یمنا یداده ها یناهمگن فراهم شده است. د( جمع آور نسوربه منابع س یدسترس یحسگر برا یشبکه ها

 شده از سنسورها الزم است. یقابل اعتماد جمع آور یاز داده ها ینانشبکه و اطم یاتگسترش عمر عمل

 Addressing schemes یآدرس ده یبرنامه ها 2.۱.3 

از راه دور از  یدستگاه ها لبه طور منحصر به فرد و کنتر یاءاش یلیاردم ییشناسا IoT یبرا مساله ینمهمتر

به هر  IP ، اختصاص آدرس 20۱2( در سال 6نسخه  ینترنتپروتکل ا)IPv6 یاست. با راه انداز ینترنتا یقطر

دستگاه شده  ییها دستگاه کاهش مشکالت شناسا یلیونم ینباعث اتصال ب یتگونه محدود یچبدون ه یءش

 یداده ها از دستگاه ها ییهمزمان و همگرا یات، عمل یمس بی یناهمگن گره ها یتحال ، ماه یناست. با ا

 کند. یم یشترمختلف مشکالت را ب

 و استخراج داده ها  یرهذخ 2.۱.4 

را  یکاف یداده ها یدبه تول یلتما IoT یدستگاه در معمار یلیاردم ین، ارتباط ب یمکردهمانطور که قبالً بحث 

،  یرهشوند. مسائل مربوط به ذخ یرهو ذخ یجمع آور یدبا یشترب ستخراجو ا یلو تحل یهتجز یدارد که برا

توانند  یکه م یهوش مصنوع یدجد یها یتمشود. الگور یم یلتبد یو انقضاء داده ها به موضوعات مهم یتمالک

 یمتصم یو خودکفا برا یساز یرهداده ها در ذخ یتهدا یبراباشند تا هوشمند  یتوسعه دهند که به اندازه کاف

 .داده ها هستند یتبه مالک یدگیخودکار مانند رس یریگ

  IoT هر برنامه یبراو مصورسازی تجسم  2.۱.5  

کند.  یمتصل فراهم م یاءاش یطتعامل با مح یرابط کاربران را برا ینا یرامهم است ز یاربسو تصویرسازی تجسم  

و  یهتجز یتواند برا یکه م یمکن یلدار تبد یرا به اطالعات معن رگبز یسازد تا داده ها یامر ما را قادر م ینا

ه خام و مدل شد یو هم تجسم داده ها یدادرو یصهم تشخ یند. اناستفاده شو یریگ یمتصم یندفرآ یا یلتحل

 .ارائه شوند ییکاربران نها یآنها برا یازتوانند مطابق ن یاست که م



صنعت بیمه ایحرفه  انجمن   

 

 در بیمه IOTچالش های 

اتصال  ینشدن به مشاغل خود که از ا یلتبد یآن دشوار است. برا یاست اما اجرا یانپا یب IoT امکانات دستگاه

 یفناور ینا یبر رو یگذار یهاز سرمامتمرکز شوند. مشاغل قبل  IoT یتیامن یبر جنبه ها یدکنند ، با یاستفاده م

 (Manral, J., 2015 ) .داشته باشند آگاهی IoT به خطرات مرتبط با یدبا

 

 یمهکوچک شود ، ب یااختالل در بزرگ  یجادتواند باعث ا یم ی، هرگونه اعتماد به فناور یمهمانطور که آگاه هست

 .بپذیرندخطرات را  ینا یدگذاران با

 : IoT فعال یداده ها با رونق در دستگاه ها یتو امن یخصوص یمحر 

 یدبا یسکر یپوشش ها یبرا یگذار یمتدر آنجا ق یبراسیونکال یبرا یمشتر یگذاران به دنبال داده ها بیمه

 یشخص یاطالعات مشترک ، داده ها یبرا یتداده ها و امن یخصوص یماز حر ینانبا اطم یانباعث شوند تا مشتر

نقض  یشاست. با افزا یبریحمالت سا عدمست IoT یمعمار ینترنتبر ا یخود را به اشتراک بگذارند. اتصال مبتن

تجارت و دولت ها در سراسر جهان است. براساس  یبرا یداتتهد یناز بزرگتر یکی یبری، حمالت سا یبریسا

،  20۱4دارد. در سال  ینهمشاغل هز یدالر برا یلیاردم 400هر سال  یبرمربوط به سا یم، جرا ینتخم یک

ساخته شده است ، هک شد.  ین، شرکت مستقر در چ Focsam کودک که توسط یتورمان یستماز س یواحد

هک  یتیموارد امن ینرا از دست داده اند. ا یتیمهم امن یواحد به روزرسان 46000از  40،000بعداً فاش شد ، 

 هاکردن داده  یمخف یها یک، مانند تکن یتیمختلف امن یها یکتکن به داده ها با استفاده از یکردن و دسترس

 .گسترش یابندتوانند  ی، م

 یهمبستگ یشاز افزا یناش یداترا صادر کرد که تهد یگزارش یکادولت آمر یی، دفتر پاسخگو 20۱5 یلدر آور 

که  IoT فعال یتوان در دستگاهها یرا م یبریدهد. حمالت سا یرا نشان م یماهاو هواپ ینیزم یها یستمس ینب

شود  یرا که به آن وصل م یانجام شود و سپس ممکن است حمله به شبکه ا ندانداز یآن را به خطر م یتامن

استفاده کرد.  یسانکار سرو یاجرا یتوان برا یبه خطر افتاده م IoT دستگاه یککند. به عنوان مثال ، از  یلتسه

 یم یزسازش ن یمتصل را جمع کند. از دستگاه ها یاز دستگاه ها یادیاد زتواند تعد یم DOS حمله مؤثر یک

، مانند پمپ  یدر زندگ ییصرفه جو یدستگاه ها یریپذ یبمخرب استفاده کرد. آس یها یمیلارسال ا یتوان برا

دستگاه ها  ینبزرگ است. در صورت به خطر انداختن ، ا ینگران یک telematics یدستگاه ها یا ینانسول یها

 فعال شده یدستگاهها ینارتباط ب ینمختلف در مورد تأم یقاتداشته باشند. اگرچه تحق یتوانند عواقب مهلک یم

IoT یمهب یستمباعث شده است که اکوس IoT باشد یرامکان پذ .( Manral, J., 2015) 
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 یرونقبل از ب یدبا IT و ارائه دهندگان خدمات یمهب ی، شرکت ها IoT یتیامن یسهم قابل توجه در جنبه ها

 باشند و خدمات  یقطع تمحصوال یدنکش

 :اطالعات یارائه دهنده خدمات فناور یاز چالش ها یکیزنگ هشدار کاذب  -نقص عملکرد 

کنند ،  یکه در آن داده ها را تبادل م IoT ینقص دستگاه است. شبکه اتصال دستگاه ها یبرا یوهاسنار یترعا 

توانند اطالعات اشتباه  ینقص م یشود. دستگاه ها یستمس یتواند منجر به خراب ینقص م یکخطر را دارد که  ینا

 ییداشته باشد. بحران ها یتواند عوارض جانب یم یستماطالعات در س ینکنند و ا یهدستگاه ها تغذ یررا به سا

متصل به سنسورها و  یستمسنسور متصل به اکوس یکشوند. در  یرانمتصل و یتوانند در شبکه ها یم ینمانند ا

متصل  یها و خانه ها یلتعداد اتومب یشضرر( ، با افزا یابی)باز یرمجموعهز ینددارد. فرا یبستگ متصل یدستگاهها

حال ، در صورت نقص  یندر نحوه انجام تجارت در حال حاضر خواهد داشت. با ا یقابل توجه ییر، تغ یندهدر آ

سنسور نتواند پاسخ دهد ، در  یک گردشوار خواهد بود. به عنوان مثال ، ا یطرف سهل انگار ییدستگاه ، شناسا

 ینتأم یا یاستدارنده س یاز سو ییتواند خطا یرا انجام دهد و م یدستگاه هوشمند نتواند اقدامات اصالح یجهنت

 یزانگر دشوار خواهد بود که م هیمب ی، برا یوسنار ینکننده وجود داشته باشد که منجر به ضرر شده است. در ا

 .برقرار کند یکرده و بهبود یدارا پ یردرگ ینطرف یرتقص

IOT در بیمه کشاورزی 

دهد ، مرزها ،  یقرار م یکپارچهبرابر و  یچارچوب نظر یکاقدامات کشاورزان ، دولت و بازار را در  مورد، ینا

 یم همچنین کند ، یم یلو تحل یهرا تجز یکشاورز یعیطب جایعف یسکر یریتمد یاءاش یکارکردها و نقشها

 (Tian, J., Li, D. and Jia, X., 2022 ).دشو یانجام م یکشاورز یعیطب جایعف یسکر یریتفهمد که چگونه مد

و  یهافراد آزمون. به منظور تجز یریگ یماقدامات و عوامل مؤثر بر اقدامات تصم ینخطرات در همان زمان و همچن

و استفاده از تجربه  یدرآمد کشاورز یمهب یمتو مطالعه ق یدر درآمد کشاورزان ذرت ، بررس ییراتخطر تغ یلتحل

در  یدرآمد کشاورز یمهب یها یسمبهبود مکان یبرا یشنهاداتیارائه پ رایب یخارج یدرآمد کشاورز یمهتوسعه ب

 یلو تحل یهتجز یبرا یبصر یکرده است که از فناور ینظارت بر محصول را طراح یستمس یک یات. ادبینچ

 ین. ا ندک یاستفاده م ینآنال یلتحل یو برنامه ها ینظارت بر زمان واقع یو تحقق برنامه ها یاهانرشد گ یتوضع

 یمدهد و سرانجام از منظر تنظ یقرار م یلو تحل یهرا مورد تجز یکشاورز یمهب یدرفتار کشاورزان در خر یاتادب

 یمهب یدارو پا یدارارتقاء توسعه پا یرا برا یشخوانضد پ یشنهاداتاقدامات و پافراد آزمون ،  ینخطرات و روابط ب

 یمدل محصوالت کشاورز یچیدگیپ (CAS) یچیدهپ یسازگار یبر تئور یدهد. اسناد مبتن یارائه م یکشاورز
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قرار  یلو تحل یهرا مورد تجز "ینده+ آ یمتق یمهب" یکشاورز یستمکاربرد س یسمو مکان "ینده+ آ یمتق یمهب"

 یستمس یکنظارت و  یستمس یک یجادا یبرا (CAS) یچیدهپ یسازگار یستمس یکحال ، از  ینداده است. در ع

 یکشاورز یشینهبر اساس پ یاتادب ینشود. ا یاستفاده م یمحصوالت کشاورز یمتق یشافزا یبرا یسکر مدیریت

 یدوره ها یاست و در مورد اصالحات آموزش یمدرن شهر یادغام کشاورز یهوشمند ، همراه با تجربه دوره ها

داده  یجمع آور یبه منظور تحقق کارکردها یاتکند. ادب یبحث م یو جنگلدار یکشاورز یادغام در دانشگاه ها

 ). .قرار داده است یرا مورد بررس یهوشمند کشاورز یریتو مد یددر تول یو کنترل ، مشکالت عمل یریتها ، مد

Tian, J., Li, D. and Jia, X., 2022) 

 

IOT در بیمه تصادفات 

 یتموقع یستمشتاب سنج و س یکه از داده ها ندکرد یتصادف را معرف یگزارش ده یستمس یکژائو و همکاران. 

 کند. یارسال م یامحادثه به مقامات پ یندر مورد ا یبترت ینکند. ا یاستفاده م یجهان یابی

کند و با استفاده  یحس م GPS را با استفاده از یهنقل یلهکه سرقت وس ندکرد یشنهادرا پ یو همکاران. روش یرد

مانند  یتصادف را با استفاده از عوامل یصتشخ یسمو همکاران. مکان یکند. در عل یارسال م یامپ GSM از ماژول

 داد. یشنهاد( و سرعت پیگرانش یروی)ن G یرویسر و صدا ، ن

شده  یافتدر یبا استفاده از داده ها طدهد و فق یکرد که تصادفات را نشان م یهرا ته یدیبرنامه اندرو یکپاتل 

  .کند یرا به آمبوالنس ارسال م یصوت یاماز شتاب سنج ، پ

Khot   یمجاور م یمارستانکند و اس ام اس را به ب یکه حادثه را حس م ندکرد یشنهادرا پ یطرحو همکارانش 

 یضحادثه را حس کند. ف تاکند  یشتاب سنج استفاده م یکشده از  یافتفقط از اطالعات در یستمس ینفرستد. ا

کرد که با استفاده از سنسور فشار و  یبر تلفن هوشمند را معرف یتصادف مبتن یصتشخ یستمس یکو همکاران. 

 کند.  یتصادف را حس م ینا GPS یداده ها

را  وادثموجود در تلفن هوشمند ، ح یکه با استفاده از سنسورها ندکرد یشنهادرا پ یتامپسون و همکاران.  طرح

 .کند یحس م

 

. Dogru یهنقل یلهوس یککه به طور مداوم اطالعات مرتبط با مکان و سرعت  ندرا ارائه داد یو همکاران. طرح 

و  یهتجز یبرا( ینماش یادگیری) ML مختلف یها یتمگذارد. الگور یرا با استفاده از تلفن همراه به اشتراک م
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شود.  یاستفاده م یصتشخ یصجاده و تشخ یطمربوط به شرا یاطالعات به دست آمده و ارائه داده ها یلتحل

 دهد. یدقت را در شناخت حوادث نشان م ینبدتر ML یتمالگور ینا یجهمتأسفانه ، نت

کند و  یطور خودکار حس مبه  ینکه حادثه را با استفاده از دورب ندکرد یشنهادرا پ یدمانو همکاران. چ یک 

 .دهد یتصادف گزارش م یدر بخش ها رامنطقه  یاتسرعت ، جهت و جزئ

 Tushara یهکل یمتنظ یبرا یکروکنترل کننده م یککه از  ندکشف تصادف ارائه داد یرا برا یو همکاران. ، طرح 

کرد که در آن  یشنهادرا پ یو همکاران. طرح یانگکند. ل یدر صورت بروز تصادف استفاده م یاماقدامات و ارسال پ

 .تصادف به طور مؤثر استفاده کرده است ی( برایبانیبردار پشت ی)دستگاه ها SVM و یاءنترنت اشیاز ا یسندهنو

 یصتشخ یداد که از سنسور تصادف برا یشنهادپ GPS را با استفاده از یابیرد یستمس یک  و همکاران. یملک

 فرستد. می یمارستانرا به ب یامکیپ GSM کند و با استفاده از ماژول یتصادف استفاده م

 یداد که تصادفات را لکه دار م یشنهادتصادف را با استفاده از سنسور شوک پ یصطرح تشخ یکنصر و همکاران.  

بوط کوتاه در مورد اطالعات مر یامفوق ، پ یکند. در طرح ها یارسال م GSM ماژول یقرا از طر یامککند و پ

ارعاب شرکت  یبرا ینشانه ا یچشود. اما ه یارسال م خانواده یو اعضا یمارستاناهداف نجات به ب یبه تصادف برا

ما در  IoT بر یمبتن یمهب یحوادث هوشمند و ادعا یصتشخ یستمدر مورد وقوع تصادف وجود ندارد. س یمهب

کند. ادغام  یکمک م یکینزد یندر ا یمارستانو ب یسپل یستگاه، ا یمهخانواده ، شرکت ب یارعاب تصادف به اعضا

 .نشان داده شده است ۱آثار مرتبط در جدول 
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 یصتشخ یستمس یمکن یم یشنهادتصادف ، ما پ یصتشخ یموجود در طرح ها یها یتبه منظور مقابله با محدود

 3در شکل  یستمس یکل یباشد. معمار IoT بر یمبتن (ISADICS) یمهب یمدع یستمحوادث هوشمند و س

کاربران در  یلتسه ایبر یداخل GPS یالتتسه یامروزه دارا یهنقل یلوسا یشترنشان داده شده است. امروزه ب

که مقدار لرزش  یشود. هنگام یوصل م Raspberry Pi به GPS ما یستمدر س ینجاهستند. در ا یهنگام رانندگ

 یشود و آن را تمشک هشدار م یدثه استفاده محا یصتشخ یکند ، از سنسور لرزش برا یاز حد آستانه عبور م

کند.  یم یافتدر GPS هشدار از سنسور لرزش ، مکان و سرعت را از یافتدهد. سپس پردازنده به محض در

زمان ، پردازنده از  ینکند. در هم یانتقال اطالعات به سرور ابر استفاده م یبرا Wi-Fi سپس پردازنده از ماژول

 یکند. سرور ابر یاستفاده م یهنقل یلهخانواده صاحب وس یاز اعضا یککوتاه به هر  یامارسال پ یبرا GSM ماژول

را  یسپل یستگاهو ا یمارستاندر ب یسپل یستگاها یها یکند و شماره تماس و به روزرسان یرا جستجو م یتابیسد

 یم یتبه سمت محل تصادف هدا یمارستانکار آمبوالنس توسط ب ین. با انجام ایابد یتصادف م یاتدر مورد جزئ

ارسال  یمهبه شرکت ب یزن تصادف یاترسد. جزئ یبه محل م یتکردن صحنه جنا یادداشت یبرا یسشود و افسر پل

 .کند یعرا تسر یمهاز شرکت بتواند به محل خود برسد و روند مطالبه ب یشود تا شخص یم
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 IOTمدیریت اعتماد در 

و DOS  ،man in the middle attack اعتبار ، مجوز ، حمله ییدمانند تأ IoT یتیموضوع امن یکدر 

شود که در آن  یبه اشتراک گذاشته م ینتأم یرهزنج یستممانند س یاشخاص یناطالعات ب ی، وقت یرهغ

 یم تقلکنندگان ، فروشندگان ، مصرف کنندگان من ین، تأم یدنقطه متفاوت مانند تول یک یقمواد از طر

را  یستمدر دسترس همه کاربران باشد تا س یدشده ، با یجادا ییرشوند. واد در هر نقطه انتقال هرگونه تغ

 ,.Mohanta, B.K ).است IoT یمسئله مهم در برنامه ها یک، اعتماد  ینقابل اعتماد کند. بنابرا

Panda, S.S., Satapathy, U., Jena, D. and Gountia, D., 2019, July.) 

 یتیامن یو چالش ها IoT هبرنام

IoT هوشمند مانند شهر هوشمند ، خانه هوشمند ، حمل و  یبرنامه ها یاجرا یبرا یمیعظ یلاز پتانس

 یاز برنامه ها یاریبرخوردار است. تاکنون بس یرههوشمند و غ یستز یطنقل هوشمند ، نظارت بر مح

دارد که مانند  یا هبه مسئل یازاند. اما هنوز هم ن یافتهمتفاوت توسعه  ینهزم یکقبالً در  IoT بر یمبتن

 یکاعتماد  یریت. مدیرداعتماد مورد توجه قرار گ یریتو مد یخصوص یم، حر یت، امن یریپذ یاسمق

نظرات خود را در مورد اعتماد به  یاءدستگاه و اش یندهد تا چند یاجازه م یناست. ا IoT مسئله مهم در

 ینانداده ها و به حداقل رساندن عدم اطم ادانتقال قابل اعتم ینفس همساالن خود به اشتراک بگذارند. برا

 .اعتماد کنند یکدیگربه  ید، دستگاه ها با IoT یدر دسترس بودن خدمات در برنامه ها

ممکن  یمهه است. از آنجا که بخواستار امروز یاز بخش ها یکی یمه: بخش بیمهب یستمس (۱

 یمهاز پوشش ب یباشد ، انواع مختلف یکی، خانه ، هر ابزار الکترون یهنقل یله، وس یاست سالمت

 یدرمان یمهب ینشان داده شده است ، برا 2که در شکل  یسنت یستمس یکوجود دارد. در 

ثبت نام  یقرا از طر یپوشش بهداشت یمهتواند ب یم یمارب یکوجود دارد.  طیروش ارتبا یک

 یمهب یمهشروع کند. شرکت ب ینآنال یستمس یک یقاز طر یماًمستق یا یمارستانب یقاز طر

،  یمارپس از اتمام درمان ب یمارستانکرد. سرانجام ، ب یبکرد و مطابق آن تصو ییدادعا را تأ

 ییدتأ انیمارستکه ب یکند. هنگام یوارد م یمهبه شرکت ب قیماًپول را مست یینها یادعا

از مشکالت  یبرخ یسنت یستمشود. در س یمرخص م یمارکرد ، ب یافترا در یمهشرکت ب

 :عبارتند از

و زمان آزاد شده چقدر پرداخت  یخو تار یمهداند که مبلغ پرداخت شده توسط شرکت ب یهرگز نم یمارب •

 .شده است
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 .است یراز دو طرف درگ یشتردو طرفه ب ینارتباطات ب •

 .وجود ندارد یروش شفاف و اطالعات یچه •

 .کاربران وجود ندارد یناعتماد ب یچه •

 یادیز یانی، نقطه م یل، از شروع نقطه تحو ینتأم یرهزنج یستم: در سینتأم یرهزنج یستمس (2

 یک یدارا یستمس ینداروها. ا ینتأم یرهزنج یستمس یکدر  یدشود. فرض کن یرا شامل م

داروها در  یابیاست. رد یرهکننده ، شرکت حمل و نقل و غ یع، توز یدنهاد متفاوت مانند تول

 یستمس یکاست. در  یرممکنبه اشتراک گذاشتن اطالعات در هر مرحله ، غ بدونهر نقطه ، 

سفارش داده شده و انتقال را به ارائه دهنده حمل و نقل مهر و موم  ی، سازنده داروها یسنت

 یشوند. آنچه اتفاق م یمختلف به مقصد منتقل م یرسانه ها یقکرد. سپس داروها از طر

 یستم. سیستن یابیخسارت وارده به داروها قابل رد یاهرگونه اصالح  یافتد به معنا

blockchain اطالعات معامله و انتقال با  یهکل یا یرهزنج یستمدر صورت استفاده از س

مه کاربران مجاز که اعتماد توان زمان سنج را در قالب بلوک ثبت کرد و توسط ه ی، م یختار

 .است یدسترس بلکاربران دارند ، قا ینبه نفس و اعتماد به نفس ب

است. توسعه شهر  یافتهقبالً توسعه  IoT بر یشهر هوشمند مبتن یکشهر هوشمند: در  (3

هوشمند ،  یپسماندها یریتهوشمند ، مد یکتراف یستمهوشمند ، س ینگهوشمند پارک

مردم شهر  یبهتر زندگ یزندگ یهدف اصل Smart City ساختمان. یرهشبکه هوشمند و غ

 ، نظارت هوشمندانه بر امور. همانطور که در برنامه استدر دسترس  یمانند اطالعات به راحت

Smart City شهر هوشمند است که همه  یلمختلف شامل تکم یاز بخش ها یاری، بس

را کنترل کرد.  یزهاهمه چ یب مرکزحز یچه یدهماهنگ شوند. نبا یرمتمرکزغ یبه روش یدبا

 یصورت خطر باال ین، در ا دساخته شده باش یسرور مرکز یکبا استفاده از  یستماگر کل س

افراد  یاست. اطالعات شخص یادز یتی، شانس مسئله امن ینوجود دارد. همچن یستمس یخراب

کند تا از خدمات  یجادکاربران ا ینمحافظت شود که بتواند اعتماد را در ب یبه گونه ا یدبا

با  خصوصی یماعتماد و حفظ حر ینمختلف ارائه شده توسط شهر هوشمند استفاده شود. ا

 .است یرامکان پذ blockchain یاستفاده از فناور

 مرور نتایج

است.  یمهاز جمله دامنه ب یعاز صنا یاریبس یتجار یندهایفرا یاساس یرات( به دنبال تعمIoT) اشیاء ینترنتا

 یلیاردو مرتبط که از م یمتن یتواند از داده ها یم یزندگ یمهتجارت مانند امالک و تلفات ، بهداشت و ب یخط فعل
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 یهوشمند ، اسباب باز یمند شود. تلفن ها هرهب یفوق العاده ا یایشود ، از مزا یم یدها دستگاه متصل تول

به سرعت در  یطچالش ها مح ین، بزرگتر P&Cگر  یمهب ی. برایکیهوشمند الکترون یسنسورها یرو سا یدنیپوش

 مرتبط با گذشته است. یها یچالش ها با استراتژ ینبلکه مقابله با ا یستن ییرحال تغ

 یادیز یریانعطاف پذ IoTمختلف مورد استفاده قرار گرفته است.  زمینه هایدر  یبه طور گسترده ا یاءاش ینترنتا

 IoTدر مورد توسعه برنامه  یادیز یقاتکند. اگرچه تحق یفراهم م یستمس یرا در نظارت و نظارت در زمان واقع

باشد.  یرمتمرکزغ یستمس یکتواند  یم یاباشد  مرکزمت یستمس یکتواند  یبرنامه م یانجام شده است. معمار

اعتماد  یاز موضوعات اصل یکیه گسترده است. منکر برنامه مورد استفاد یفعل یستموجود دارد که س یتیمسئله امن

که در آن  یمکرده ا ییرا شناسا یکاربرد یها ینهاز زم یمقاله ، ما برخ یننهاد مرتبط با برنامه است. در ا یاندر م

که باشد می blockchain یاستفاده از فناور ها راه حل یکی ازکاربران است.  یندر ب یاصل ایلمسیکی از  عتمادا

 ینشوند و در ب یم یرهذخ یجیتالیکند. تمام معامالت به صورت د یمرتبط را فراهم م یهمه گره ها ینب اعتماد

 کند.  یکاربران را حفظ م یخصوص یمو حر یتامن ینشوند، بنابرا یشفاف تر م یستممرتبط با س یهمه گره ها

 نتیجه گیری

  عامل ها و ارائه دهندگان خدمات خواهد بود یستممتنوع ، س ی، دستگاه ها ینفعذ ینچند یدارا IoT یستماکوس

 یآورد. برا یشرکت ها به ارمغان م یرا برا یجیتالید یها یبخشد و استراتژ یآن را تکامل م یدوره ا یدر ط که

ها به طور مؤثر ، پردازش مطالبات به  ریسکبه  یو دسترس یی، شناسا یقتحقق دق یبه معنا ینگذاران ا یمهب

 یجهدر نت یعتربهتر و سر یریگ یمشده امکان تصم یدتول یقدرتمند از داده ها یها ینشستفاده از بطور مؤثر ، ا

 یرا برا یکاستراتژ یگذاران برنامه ها یمهمهم است که ب یارشود. بس یدر هر سطح م یتجربه مشتر یشباعث افزا

 یهکه هنوز در حال تحول است ، ته یو خطرات مرتبط با آن در حال یاو مزا IoT یفناور تپرداختن به تحوال

 .کنند

 یآن را جبران نم ینهکه هز یوهاییاستفاده از آن در سنار یاعملکرد آن  یکاف ینبدون تضم یفناور یناصالح ا

با  یدبا IoTاستفاده از  یای، مزاین. بنابراآن شودسقوط باعث  یتوان به راحت یاست که در آن م یکند ، خطرات

 یاصل یچالش ها یلو تحل یه، تجز تمقاال ینانجام شود. در ا تیاطو با اح یردقرار گ یلو تحل یهدقت مورد تجز

 blockchainرود که  یکنند. انتظار م یارائه شده است تا آنها بتوانند با هم همکار، به آن بپردازند یدبا IoTکه 

مقاله مورد  ینمشخص شده در ا یابا در نظر گرفتن چالش ه یدبا یدو فناور ینمتحول شود. ادغام ا IoTدر 

 یدولت یها یرساختاز ز یبه عنوان بخش IoTو  blockchainگنجاندن  یمقررات برا یب. تصویردتوجه قرار گ

 ینقش مهم نیز شود. اجماع یشهروندان ، دولت ها و شرکت ها م بینباعث تعامل  یفرزندخواندگ ینمهم است. ا

 یکوجود ،  ینخواهد داشت. با ا یشترب یبالک ها یعمعدن و توز یندهایاز فرآ یبه عنوان بخش IoTدر گنجاندن 
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، فراتر از  رانجام. سیایدتواند بوجود ب یشده م یهتعب یدرج دستگاه ها یلاعتماد داده ها و تسه ینب یدوگانگ

 یتاز امن یناناطم یبرا یددهد ، با یقرار م یررا تحت تأث یکه هر دو فناور یساز یرهذخ یتو ظرف یریپذ یاسمق

انجام شود.  یزن یقاتیتحق یاز آن استفاده کند ، تالش ها دتوان یم IoTمهم که  یها یفن آور یخصوص یمو حر

نوسانات آن  مورد شده ، در یرمزنگار یارزها یژهو به و blockchainمربوط به  یها ینگران ینتر یاز اصل یکی

 IoTناعادالنه استفاده کنند. ادغام  یتوضع یناست تا از امورد سوء استفاده قرار گرفته  یزاست که توسط مردم ن

شده  یرمزنگار زهایکه ار یدهد ، به گونه ا یم یشافزا یرا به گونه ا blockchainاستفاده از  blockchainو 

 کند. یجادا یفعل یرا در همان سطح پول وفادار
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