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 چکیده
منفک  موجودیت عنوانکنند. در گذشته اشیاء بهکنونی بشر به شکلی پیش رفته است که اشیاء نقشی حیاتی در آن ایفا می زندگی

در حوزه محدودي عملکرد داشتند. اما فناوري نوین اینترنت اشیا که ارتباطات در آن فراتر از ارتباط انسان با انسان و ماشین با 
اي را در اشیا شاهد باشیم. در اي در اشیاء فعال شده و عملکردهاي نیمه هوشمندانهدهاي دادهباعث شده که کارکر ماشین است

با یکدیگر و با محیط اطراف ارتباط برقرار کرده و به تبادل اطالعات بپردازند.  توانندیم ءیشاینترنت اشیا میلیاردها یا تریلیاردها 
ها شکل گرفته است. در این پژوهش ضمن زمینه اینترنت اشیا در کتابخانهاخیراً موضوعات پژوهشی و کاربردهاي جدیدي در 

ته ها در جهت خدمات بهتر، پرداخبه کاربردهاي اینترنت اشیا در کتابخانه ،طور عاممروري بر مفهوم و کاربردهاي اینترنت اشیا به
فشار تحت ايسیم، حسگر ورقهمیز، شبکه حسگر بیهاي پژوهش، استفاده از ابزارهایی مانند آینه سحرآشده است. بر اساس یافته

 به را کتابخانه هايساختمان تواندیم ایاش نترنتیا. شودیمهایی براي ایجاد فناوري اینترنت اشیا در کتابخانه پیشنهاد و ارائه مدل
 يابزارها با را اننیازش مورد اطالعات و داشته تعامل کتابخانه در مختلف يایاش با بتوانند کاربران تا کند لیتبد هوشمند هايساختمان

ر یابی، جستجو، دسترسی به منابع و سایسازي، مکان. اینترنت اشیا بر مجموعهندینما افتیدر يمجاز صورتبه مناسب یارتباط
سازي شود، یادهاهی پهاي دانشگهاي کتابخانه تأثیرگذار خواهد بود. ناگفته نماند که اگر اینترنت اشیا در کتابخانهها و فعالیتبخش

 دهی کتابخانه از خدمات فیزیکی و حضوري به میزان چشمگیري به خدمات غیرحضوري تبدیل خواهد شد.شیوه خدمات

علم و آموزش
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 مقدمه

توسط کوین  1999اینترنت اشیا، براي نخستین بار در سال 
مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که  1اشتون

جان، براي خود هویت دیجیتال در آن هر چیزي، از جمله اشیا بی
دهی و ها را سازمانداشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن

 Internet ofکنند، به عبارتی دیگر اینترنت اشیا  مدیریت

Things  یا به اختصارIOT توان توسط کاربردهاي یعنی اینکه ب
هاي هوشمند و تبلت، وسایل اطراف خود را موجود در تلفن

کنترل و مدیریت کرد. مفهوم اینترنت اشیا، اخیراً در سایر 
شیا تعریفی دیگر اینترنت اکشورها گسترش پیدا کرده است. به

براي  اياي از اشیا فیزیکی است که فناوري تعبیه شدهشبکه
هاي درونی اشیا با محیط بیرون دارد. هر تتعامل و ارتباط حال

ء از طریق سیستم محاسباتی تعبیه شده در آن قابل شناسایی شی
ه اینترنت ب رساختیزبا دیگر اشیا از طریق  تواندیماست و 

 50 بربالغتعداد اشیا را  2020تعامل بپردازد. کارشناسان تا سال 
صوالت اینترنت اشیا : محدیگویم، گارتنر زنندیممیلیارد تخمین 

بیلیون دالر در  300ي خدمات، درآمدي افزون بر هادهندهارائهو 
اینترنت اشیا مفهومی رانشی  .]1خواهند داشت [ 2020سال 

که در آن اشیاي فیزیکی به  کندیمي را توصیف اندهیآاست و 
. رندیگیمو با اشیاي دیگر در ارتباط قرار  شوندیماینترنت وصل 

م اهمیت خاصی دارد زیرا اشیا وقتی بتوانند خود را این مفهو
تبدیل  ي بسیار کارآمدترادهیپدصورت دیجیتالی ارائه کنند، به به

هاي تجاري و شبکه بهخواهند شد. اینترنت اشیا در حال ورود 
نیز از این  . کتابخانههاي مختلف جهان استخانگی در عرصه

هاي چندان دور از قابلیتاي نهموضوع مستثنی نبوده و در آینده
آن در جهت ارائه خدمات بهتر استفاده خواهد کرد. اینترنت اشیا 

 ها را تغییر دهد تاعنوان موهبتی رسالت کتابخانهبه تواندیم
ها بتوانند بر مشکالت همیشگی خود مانند جابجایی کتابخانه

 در تواندیمد استفاده آن فائق آیند. اینترنت اشیا حتی اشیا و موار
تقویت ارتباط کتاب و کاربر که مصداق آن اصل دوم رانگاناتان 

پیش برود. اینترنت اشیا از  ،) استاشخواننده(هر کتابی 
اشیاي  و سیمابزارهاي ارتباطی مانند شبکه حسگرهاي بی
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 Hahn
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4 Massis
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Li

داقل دخالت ت، با حفیزیکی براي ارتباط اشیا به یکدیگر و اینترن
گویی به نیازهاي متنوع انسانی براي ارائه خدمات و براي پاسخ

 .کندیم هاي دانشگاهی استفادهو گسترده کتابخانه

 پیشینه پژوهش

، "هااینترنت اشیا و کتابخانه"اي با عنوان ) در مقاله2017( 2هان
طور هبابتدا به تعاریفی در مورد اینترنت اشیا و کاربردهاي آن 

ناوري ها با استفاده از این فو سپس به آینده کتابخانه پرداخته عام
پرداخته است. او در این مقاله به مطالعه موردي اشاره کرده است 
که در آن با استفاده از اینترنت اشیا به ارائه خدمات جایابی در 

 کتابخانه پرداخته شده است.
اینترنت اشیا  "اي با عنواناله) در مق2015( 3پوجار و ساتیانارایانا

به تأثیر بسیار زیاد اینترنت اشیا در ارائه خدمات  "هاو کتابخانه
ها در این مقاله به مواردي مانند ها اشاره کردند. آنبهتر کتابخانه
تأثیرات آن بر روي مجموعه و  و تاریخچه آن، و اینترنت اشیا

ان و در براي کاربرها و نحوه دسترسی به منابع مدیریت کتابخانه
اند ردهکها با استفاده از این فناوري اشاره نهایت آینده کتابخانه

]2.[ 
چه  "اي با عنوان مقاله در )2015و همکاران ( 4ماسیس

ها جدید است: اینترنت اشیا و تأثیر آن در چیز در کتابخانه
 و به بیان ادبیات نظري در مورد اینترنت اشیا "هاکتابخانه

ها در این مقاله به کاربردهاي آن در کتابخانه پرداختند. آن
 یی کههاکتابخانهاین نکته نیز اشاره کردند که کتابداران (در 

طور کار گیرند) باید بهفناوري اینترنت اشیا را به خواهندیم
فعال، پاسخگوي نیازهاي کاربرانی که از شبکه و ابزارهاي 

هاي منطقی و جواب با اشند و، بکنندیمکتابخانه استفاده 
ها را از سردرگمی و پریشانی در استفاده از شفاف آن

و  زمینهپیش در این مقاله هاکتابخانه نجات دهند. آن
رویکردهاي مختلفی براي حریم شخصی و خصوصی اطالعات 

 ].3دادند [کاربران در فناوري اینترنت اشیا نیز ارائه 
طراحی  "اي با عنوان ) در مقاله2016و همکاران ( 5لی

 هاي اینترنت اشیا در کتابخانه با استفاده از فناوريسیستم
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RFID1نابع م هاي اینترنت اشیا براي مدیریت، به توسعه سیستم
این مقاله هدف از  در .اندپرداختهاي و خدمات بهتر آن کتابخانه

اربر، اي، شناسایی کاي کتابخانههارائه اینترنت اشیا براي مجموعه
فهرست کردن، اضافه نمودن، جستجو و خود امانت دهی و 

 ].4است [بازگشت زدن کتاب معرفی شده 
کردن  کپارچهی "اي با عنوان ) در مقاله2016و همکاران ( 2ها 

ه با به بیان این مطلب پرداختند ک "اینترنت اشیا با پردازش ابري
سیم و اینترنت اشیا، حجم زیادي از رشد سریع حسگرهاي بی

 با ها در این مقاله اظهار داشتند که. آندیآیمها به وجود داده
صورت جزئی از اینترنت در هر چیزي را به توانیماینترنت اشیا 

تري ارائه داد. براي رسیدن به این هدف با آورد و خدمات به
اي نو با یکپارچه ادغام اینترنت اشیا و پردازش ابري، پدیده

هاي عظیم و در بستر اینترنت اشیا و حسگرهاي نمودن داده
خدمات ارزشمندتري  که 3CoTs به نام دیآیمسیم به وجود بی

 ].5شود [یمارائه 
امنیت و حریم خصوصی "اي با عنوان در مقالهارکیان و همکاران 
ه مند بتا با رویکردي نظام اندکردهتالش  "در اینترنت اشیا

بررسی تهدیدات و مخاطرات موجود در حوزه امنیت و حریم 
هاي حلاشیا پرداخته، همچنین مروري بر راه نترنتیا خصوصی

 ].6اند [دادهپیشنهاد شده در منابع و مقاالت علمی ارائه 
بررسی نقش ") در مقاله خود با عنوان 1395شیرزاد و همکاران (

به  "ايهاي بازیابی اطالعات کتابخانهاینترنت اشیا در سیستم
بررسی ایجاد یک کتابخانه هوشمند براي برقراري ارتباط بهتر و 

یما کاربردهاي اینترنت اشی نیترمهمتر که یکی از بازیابی دقیق
ها به این موضوع نیز اشاره نمودند که ، پرداختند. آنباشد

هاي امنیتی، حسگرهاي هوشمند، اي، سیستمهاي شبکهسیستم
آوري و بازیابی اطالعات، تشخیص هویت، هاي جمعسیستم
از  کنندیمافزارها و کاربرانی که از اینترنت اشیا استفاده سخت

 تر موردتر و روشنطور دقیقجمله مسائلی است که باید به
].7[ ردیبگرسی قرار بر

         ابر اینترنت اشیاء
یمسیم طیف وسیعی از اشیا هاي ارتباطی بیبا توسعه فناوري

                                                           
ي امجموعه، است. که این کلمه به معناي سامانه شناسایی امواج رادیویی است و به Radio Frequency Identificationاین کلمه برگرفته از  1 

 .شودیم، گفته گرددیمکه در آنان براي شناسایی خودکار افراد و اشیا از امواج رادیویی استفاده  هايفناوراز 
2 Huh

3

 
برگرفتهاین کلمه 

 
)Cloud of Things(از 

 
.باشدیماست که به معناي ابري از اشیا 

 

تعاملی شده و به اینترنت وصل شوند. این وسایل حجم  توانند
یمها و معانی متفاوت ایجاد عظیمی از اطالعات را در فرمت

هاي اینترنت اشیا از لحاظ اندازه فیزیکی کوچک و . دستگاهکنند
. بنابراین یک باشندیماز نظر مصرف انرژي داراي محدودیت 

 اءاز فناوري اینترنت اشیها وسیله که معماري که بتواند میلیون
هاي کاربردي و داراي برنامه کنندیمهمزمان استفاده طور به

. قرار دهد بسیار ضروري است ناهمگون هستند را مورد پشتیبانی
عه و مدیریت این برنامه کاربردي، براي موفقیت در توس

به دلیل  )Cloud Computing(هاي پردازش ابري روش
سازي ذخیره هاي محاسباتی باال به همراه ظرفیتقابلیت

ها پردازش بین داده . مرجعاطالعات با حجم زیاد ضروري است
هاي ما هم عمدتاً بر روي سرورهایی پرقدرت، خارج از دستگاه

. در این معماري به مجموعه ردیگیمي پیرامون ما) صورت (اشیا
نودهاي اینترنت اشیا و پردازش ابري در اصطالح ابر اینترنت 

. ادغام اینترنت اشیا و پردازش ابري مییگویم )IOT cloud(اشیا 
نده جهش بزرگ بعدي در آینده اینترنت است. دهنشان
یمي این مدل ایجاد ریکارگبههاي جدیدي که ناشی از برنامه
وکار و انگیز جدیدي را روي کسبمسیرهاي هیجان شوند

گی و زند اینترنت اشیا ابر با استفاده از .کندیمها ایجاد پژوهش
طور بالقوه براي همه بهبود پیدا خواهد هاي روزمره بهفعالیت

هاي جدیدي از فهرست نسل ها نیزکرد. از آنجا که کتابخانه
، پردازش ابري نیز در این میان دهندیماي را توسعه کتابخانه

عنوان ابزاري مهم و حساس ظهور پیدا کرده است، پردازش به
ها را اي در کتابخانهیتی و مجموعهابري کارایی خدمات مدیر

هاي سوي کتابخانهو به کمک اینترنت اشیا گامی به دهدیمارتقا 
.]8شود [یمهوشمند برداشته 

کاربردهاي اینترنت اشیا در جهان پیرامون 

متصور  توانیمبراي فناوري اینترنت اشیا کاربردهاي بسیاري را 
ه . در آینداندشدهشد که فقط تعدادي از این کاربردها عملیاتی 

 هايچندان دور بسیاري از کاربردهاي اینترنت اشیا در خانهنه
هاي هوشمند، مزارع هوشمند، ادارات هوشمند، کارخانه

هاي هوشمند، ونقل هوشمند، بیمارستانهوشمند، سیستم حمل
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هاي هوشمند به کار گرفته خواهد شد. در این بخش دانشگاه
ر صورت مختصکاربردهاي اینترنت اشیا به نیترمهمتعدادي از 

 بیان شده است.

 صنعت پزشکی و سالمت
جمعیت جهان در حال مسن شدن است. در حقیقت یک میلیارد 

ا ، لذا اینترنت اشیانددهیرسسالگی و یا بیشتر  65نفر به سن 
کیفیت زندگی افراد مسن را بهبود  تواندیمداري رت معنیصوبه

عنوان مثال در صورت استفاده از یک دستگاه کوچک بخشد. به
عالئم حیاتی شخص سالخورده را  توانیمپوشیدنی 
که از آستانه مجاز خارج شده باشد به پزشک یا مرکز درصورتی

و  درمانی ارسال کرد و یا حتی زمانی که شخص افتاده است
 ].9امکان بلند شدن ندارد، به فرد یا افراد مشخصی اعالم نمود [

 صنایع مرتبط با وسایل نقلیه
ها به ها همچنین دوچرخهها، قطارها، اتوبوسامروزه ماشین

. در این صنعت از تجهیزات اندشدهحسگرها و پردازشگر مجهز 
هوشمند جهت رصد کردن و گزارش پارامترهاي مختلف از 

. در سیستم شودیمر تا فاصله خودروها استفاده فشار تای
آوري زباله هر روز، هر هاي جمعآوري زباله سنتی، ماشینجمع

اي ها، مسیرهدانیهفته بدون توجه به خالی و یا پر بودن، زباله
که این روش سبب هرز منابع از جمله  مودندیپیمثابتی را 

. همچنین تردد شدیمسوخت ماشین، منابع مالی و وقت افراد 
هاي شهرداري باعث ایجاد آلودگی صوتی، هدف ماشینبی

. لذا با استفاده گرددیمترافیک شهري و سلب آرامش عموم مردم 
عنوان حسگرهاي پر یا هاي زباله هوشمند که مجهز بهاز سطل

خالی بودن سطل، دماي داخل سطل و قدرت سیگنال ارسالی به 
ونقل را هاي حملدرصد هزینه 50تا  توانیم باشندیمشبکه 

تري را بسته به تعداد کاهش داد، مسیرهاي بهینه و کوتاه
].9هاي زباله پر، انتخاب کرد [سطل

خانه هوشمند
یمساختمانی که مجهز به یک زیرساخت ارتباطاتی قوي بوده و 

هاي متغیر محیط طور مستمر نسبت به وضعیتبه تواند
را با آن وفق دهد و همچنین به العمل نشان داده و خود عکس

وري مؤثرتري از منابع موجود را ساکنین ساختمان اجازه بهره
. یک خانه دهدیمها را افزایش داده، امنیت و آرامش خاطر آن

هاي کنترلی هوشمند هوشمند امکانات خود را از طریق سیستم

سیستم اعالم نشت  :از اندعبارتها که این سیستم کندیمارائه 
از، سیستم اعالم حریق، سیستم اعالم سرقت، سیستم اعالم گ

لفنی، گیرنده تزلزله، سیستم کنترل روشنایی، سیستم تماس
کننده یکپارچه و کنترل از طریق؛ ریموت کنترل، سیستم کنترل

کلید دیجیتالی، تلفن داخل منزل، موبایل و اینترنت. با توجه به 
دستگاه هوشمند در  500بر  بالغ 2020تا سال  گارتنر ینیبشیپ

وضعیت  توانندیمتک اشیا هر خانواده وجود خواهد داشت. تک
یی از منزل هاقسمتدر اتصال  لی. تماخودشان را اعالم نمایند

 ها در آمریکا وبه سیستم خانه هوشمند نسبت به سایر بخش
اي که اکثر مالکین منازل تمایل گونهبه باشدیمکانادا متفاوت 

خواب را هوشمند نمایند ه اتاق نشیمن، آشپزخانه و اتاقدارند ک
ها، گاراژ، ها مانند باغو درصد هوشمند سازي در سایر بخش

 ].10باشد [یمحمام و فضاهاي اداري کمتر 

 اجزاي کلیدي اینترنت اشیا در کتابخانه 

 آینه سحرآمیز
شده  لیتشک Wi-Fi حسگر با قابلیت آینه سحرآمیز از دوربین،

. این آوردیم است که تعامل بین افراد و کامپیوترها را فراهم
براي انواع اطالعات مانند شناسایی موقعیت،  تواندیمفناوري 

مرور محتویات منابع و موارد مشابه به کار رود. همچنین 
و این  شودیماطالعات مرور کاربران در پایگاه داده ذخیره 

ته هاي پیشرفده روزانه و روشسیستم امکانات الزم براي استفا
در این  .]11[ آوردیمهاي کاربري شهودي فراهم براي رابط

مدل، آینه سحرآمیز از دو قسمت تشکیل شده است: صفر 
دیجیتالی مانند مانیتور کامپیوتر و یک ابزار حسگر مانند وب کم. 

یمدارد و در معرض دوربین قرار وقتی کاربري کتابی را برمی
. الگوریتم کندیم، دوربین شروع به عکس گرفتن از او ردیگ

موجود در سیستم، اطالعات مورد درخواست کاربر را ردیابی 
کرده و در نتیجه اطالعات مورد نیاز و متناسب با درخواست 

صورت نتایج در آینه نشان داده کاربر همراه با اطالعات اضافی به
 خواهد شد.

 فشاري تحتاهیحسگر ال
ن صفحه از یک ورق نازك تشکیل شده است که با فناوري ای

Wi-Fi  و سیستم را کنترل و  شودیمبه واحد پردازش وصل
ي متوالی کاربر در راهروهاي کتابخانه مجهز ها. قدمکندیمضبط 

ضبط خواهد شد در نتیجه خدمات متناسب با نیاز  ،به این ابزار
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یمفشار پد تحتکاربر به او ارائه خواهد شد. همچنین حسگر 
به سیستم انرژي براي جلوگیري از اتالف آن نیز به کار  تواند
هاي حسگر، . در این مدل، یک ورقه نازکی از صفحه[10]رود 

هاي کاغذي شده نازك اند. صفحهزیرزمین در راهروها قرارگرفته
و از طریق شبکه حسگرهاي  کنندیمحرکت کاربران ضبط 

. اگر هیچ شودیمنمایش داده شده سیم، اطالعات ضبطبی
هاي ها و دستگاههاي روشنایی و یا فنحرکتی جلوي حباب

در  جویی در انرژيکننده انرژي اتفاق نیفتد، براي صرفهتأمین
 .مانندیمحالت خاموش 

سیمهاي حسگر بیشبکه

 

)WSN(
. باشدیمسیم یکی از اجزاي کلیدي دیگر، شبکه حسگر بی

با سیستم  تواندیمسیم هاي حسگر بیعنوان مثال شبکهبه
شناسایی فرکانس رادیویی براي ردیابی بهتر اشیا همکاري کرده 

صورت ء و غیره را بهو اطالعات مربوط به موقعیت یک شی
ر طوتري به دست آورده و گزارش دهد. شبکه حسگر بهدقیق

که این نودهاي معمول از تعداد زیادي نود حسگر تشکیل شده 
حسگر با استفاده از یک شبکه حسگر با یکدیگر در ارتباط 

تا به پردازش، تجزیه و  سازندیمهستند و مجموعه را قادر 
]. در این مدل 11هاي مختلف بپردازد [تحلیل اطالعات در محیط

سیستم پردازش ابري به دو قسمت تقسیم شده است: قسمت 
دو قسمت با یکدیگر از طریق یک شبکه  نیا. کاربر و قسمت ابر

. (معموالً اینترنت) در ارتباط هستند

طور قسمت ابري که به در
، انواع کامپیوترها، باشدیمسازي شده کامل یک محیط مجازي

هاي ذخیره داده که خدمات پردازش ابري را سرورها و سیستم
ر ب، وجود دارند. قسمت کاربر قسمتی است که کاردهندیمارائه 

 کامپیوتر در آن قرار دارد.
هاي مختلف فواید و ي اینترنت اشیا در حوزهریکارگبهاثرات 

نتایج سودمندي براي آن مجموعه خواهد داشت که بعضی از 
یم رملموسیغي و بعضی ریگاندازهاین نتایج ملموس و قابل 

نت ها در استفاده از اینتر. ما در این مقاله به بعضی از یافتهباشد
.میکنیمها اشاره کتابخانه در یااش

دسترسی به کتابخانه و منابع آن
 

یمکتابخانه با تهیه کردن کارت مجازي کتابخانه براي اعضا، 
ه کاربر ب . زمانی کهدسترسی براي منابع را فراهم سازد تواند

یابی منابع ، براي مکانکندیمفهرست کتابخانه دسترسی پیدا 
مورد نیازش، برنامه کاربردي نصب شده بر روي موبایل کاربر، 

. این قابلیت سازدیمنقشه راهنماي کتابخانه را براي او فراهم 
همچنین قادر است اطالعات اضافی در مورد منابع با اتصال به 

 دتوانیمنیز فراهم آورد. بنابراین کاربر  ،هایی مانند آمازونسایت
به اطالعات مورد نیازش دست پیدا کند بدون اینکه لزوماً به 

.[3]ببرد کتابخانه آمده و آن منبع را به امانت 

 مدیریت مجموعه
در هر منبع دارند،  RFIDهاي چسباي که برمجموعه کتابخانه

قادرند تا خدمات مجازي ارائه دهند. با استفاده از فناوري 
 تواندیمموعه گردش منابع و مج، سیستم RFIDاینترنت اشیا و 

بسیار ساده و خوب عمل کند. اینترنت اشیا قادر است به کاربران 
رسانی کند و کاربران بدون اینکه در صف هاي کتاب را اطالعتازه

امانت کتاب بایستند، به منبع موردنیازشان دسترسی پیدا کنند. 
حتواي م توانیمهمچنین با استفاده از فناوري اینترنت اشیا 

ها و هاي دیجیتال هوشمند را متناسب با امانتقفسه
.[3] یی یک کاربر ارتقا دادجستجوها

سواد اطالعاتی
تا در مورد  شودیمپیشنهاد  واردتازهسواد اطالعاتی به مراجعان 

ها آگاهی بدهد. اینترنت اشیا در این مورد منابع و خدمات به آن
با مهیا نمودن راهنماي مجازي کتابخانه به کمک  تواندیمنیز 

 ي مختلف کتابخانه،هاقسمتها در کتابخانه بیاید. کتابخانه
سیم دارند. زمانی که کاربران از یی مانند ابزار بیهاچراغ

کاربردي نصب  هايبرنامه ،کنندیمهاي مختلف دیدن قسمت
یشتري ب توضیحاتی دیداري یا شنیداري همراهشانشده در تلفن 

 توانیمو اینکه چگونه  دهدیمدر مورد آن قسمت از کتابخانه 
 تواندیم. این تور مجازي بردسودمندي  استفاده از آن بخش

هاي خاص کتابخانه مانند خدمات ارزشمندي از قسمت
ها ممنوع است، یی که ورود به آنهاقسمتهاي خطی و یا نسخه

فراهم  همراهروي تلفن  هابا مهیا کردن فرمت دیجیتالی از آن
 .[3] آورد

خدمات پیشنهادي

هاي مراجعان و تاریخچه با استفاده از داده تواندیماینترنت اشیا 
ها، پیشنهادات مناسبی به کاربران ارائه دهد، زمانی جستجوي آن

این امکان  پردازدیمکه محققی در مورد پژوهش خود به جستجو 
وجود دارد که دیگر منابع مورد عالقه و مورد نیازش به او 
پیشنهاد شود. حتی زمانی که کاربري براي دفعه دوم به کتابخانه 
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یی که در هاتازهبه کاربر در مورد  تواندیم، اینترنت اشیا رودیم
.[3] رسانی کندحوزه موضوعی و مورد عالقه او هست، اطالع

مکانخدمات مبتنی بر 
را با  اشعالقهاگر کاربري در کتابخانه، یک فهرست مورد 

ایجاد کرده باشد (از منزل یا اداره)،  اشيکاربراستفاده از حساب 
، اینترنت اشیا قادر خواهد بود زندیمزمانی که در کتابخانه قدم 

ي مورد نیازش در حوزه هاکتاباي که او را به قفسه کتابخانه
است، هدایت کند. اینترنت اشیا حتی  اشعالقهموضوعی مورد 

سالن ( خانهقرائتقادر است براي کاربران، وضعیت دسترسی به 
مطالعه)، اتاق بحث، چاپگرها و کامپیوترهاي جستجو را 
مشخص سازد که این کار را با نمایش وضعیت ساعات شلوغ و 

هاي کاربردي ها از طریق برنامهخلوت و نحوه دسترسی به آن
 .[3] سازدیمصب شده در تلفن همراه کاربران، مشخص ن

 در کتابخانه هالهیوسمدیریت اسباب یا 
 مدیریت در ها و کاربرانشانبه کتابخانه تواندیماینترنت اشیا 
جویی در انرژي نیز کمک در جهت صرفه هالهیوسبهتر اسباب و 

ه ها هستند که نبرساند. چرا که بسیاري از وسایل در کتابخانه
ها داشته کنترلی بر روي آن توانندینمکتابداران و نه کاربران 

باشند. تصور کنید کاربري که از یک میز جهت مطالعه استفاده 
ه هوا، ست، تهویبا استفاده از فناوري اینترنت اشیا قادر ا ندکیم

 .[3]را به کنترل خود در بیاورد  Wi-Fiنور، 

 اهي و آینده اینترنت اشیا در کتابخانهریگجهینت 

تکامل فناوري اینترنت اشیا با شتاب رو به پیشرفت است، با 
استفاده از فناوري اینترنت اشیا در بستر اینترنت و ارتباط 

و وسایل مختلف با یکدیگر با استفاده از این فناوري،  هادستگاه
ها و اطالعات مختلف مربوط به هر یک از این داده توانیم

، در یک مخزن باشندیمرا که با یکدیگر ناهمگون نیز  هادستگاه
داري و نگه رهیذخ صورت متمرکز و یکپارچهو یا پایگاه داده، به

ي کاربردي تحت وب و هاکرد. سپس با استفاده از برنامه
ها و اطالعات در راستاي اهداف هاي سیار از این دادهدستگاه

هاي هاي سودمند و مفید داشته باشیم. در پروژهمورد نظر استفاده
هاي بزرگی نیز مصرف خواهد شد. بزرگ اینترنت اشیا هزینه

د هاي مبتنی بر اینترنت اشیا بایهاي الزم براي دستگاهزیرساخت

هاي اولیه در این زمینه باالست اما با گذاريردد. سرمایهفعال گ
در وقت و  توانیمسازي این فناوري و استفاده بلندمدت پیاده

اي از این فناوري در بینی آیندهجویی کرد. پیشهزینه صرفه
زیکی هاي فیها که در آن از طریق پیوند اشیا و موجودیتکتابخانه

هاي کاربردي و از برنامه و دیجیتالی، توسعه نسل جدیدي
، دور از ذهن نیست. کندیمپذیر خدمات گسترده را امکان

ي هاهاي کتابخانه را به ساختمانساختمان تواندیماینترنت اشیا 
هوشمند تبدیل کند تا کاربران بتوانند با اشیاي مختلف در 
کتابخانه تعامل داشته و اطالعات مورد نیازشان را با ابزارهاي 

د، ها بعصورت مجازي دریافت نمایند. سالطی مناسب بهارتبا
لف هاي مختتر در قسمتصورت عمیقمطمئناً اینترنت اشیا به

 اي مانند آمارکتابخانه نفوذ پیدا خواهد کرد و خدمات گسترده
د، استفاده را دارن نیترشیبیی که هاقسمتاستفاده از منابع، 

صورت بخانه بهسطح رضایت کاربران در استفاده از کتا
و این نکته نیز روشن خواهد شد که  دهدیمهوشمندانه ارائه 

و دوباره به  شوندیمچه موقع کاربران از خدمات کتابخانه ناامید 
 .آورندیمسمت گوگل روي 

ها قبل از اینکه از فناوري البته الزم به ذکر است که کتابخانه
 گیرند:را در نظر باینترنت اشیا استفاده کنند باید مالحظات زیر 

امنیت و شخصی بودن اطالعات مراجعان که ممکن است  •
 هک شوند.

گذاري براي تکنولوژي اینترنت اشیا با در نظر هزینه سرمایه •
 گرفتن بودجه، نیروي انسانی و زمان.

 آموزش نیروي انسانی و کتابداران. •
موضوع اینکه، این موضوع  نیتریاساسو  نیترمهمو در آخر 

ر حتم طوباید مد نظر قرار گیرد که با استفاده از این فناوري به
 .ابدییمصورت فیزیکی کاهش استفاده از کتابخانه به

ر ها با در نظاز آنجا که این فناوري بسیار جوان است، کتابخانه
گرفتن مالحظاتی در خصوص امنیت اطالعات کاربران و دادن 
اطالعات مورد نیاز در جهت حفظ و امنیت اطالعاتشان، فراهم 

ي الزم براي کتابداران و هاآموزشکرد امکانات جهت 
رنت اشیا را در آینده قادر خواهند بود تا اینتهاي الزم، زیرساخت

برداري قرار دهند.نزدیک بیشتر مورد بهره
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