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وانحیانسان،)موجودیهربرایآندرکهاستمدرنیفناوریاشیاء،اینترنت
یاتاینترنازاعمارتباطی،شبکه هایطریقازدادهارسالقابلیت(اشیایاو

.شودمیفراهماینترانت،
اینترنتهشبکبهکهپیرامونوسائلواشیاءازبسیاریبهدارداشارهبنابراین

نترلک...وهمراهتلفن هایدرموجوداپلیکیشن هایتوسطبتوانوشدهمتصل
.شوندمدیریتو

چیست؟(IOT)اینترنت اشیا 



وازملنقلیه،وسایلنظیرفیزیکیدستگاههایاتصال
طریقازبههمدیگر...وهوشمندگوشیهایخانگی،

.است...وحسگرهاخاص،نرمافزارهای



ازیذخیره سدریافت،اشیاء،اینترنتفناوریکلیایدهواقعدر
رایهانهایتدروآنهاتحلیلمنظوربهمحیطازاطالعاتارسالو

.استنهاییکاربربههوشمندتروبهترخدمات

IOT  اتصال اشیاء نیستفقط ،
ت گفتمان اشیاء با یکدیگر اس



دکارخوبهصورتشبکهیکبهمتصلدستگاههایتمامیکارهایانجام•
رافشاناطمحیطتغییراتاساسبرخودکارکامالبهصورتپاسخدریافت•
خالتدهرگونهبدونشبکهدستگاههایدیگربامختلفدادههایمبادله•

انسان



یننخستبرایاشیاء،اینترنت
کوینتوسط1999سالدربار

قراراستفادهمورداشتون
کردتوصیفراجهانیوگرفت

جملهازچیزی،هرآندرکه
هویتخودبرایجان،بیاشیا

بهوباشندداشتهدیجیتال
اهآنتادهنداجازهکامپیوترها

.کنندمدیریتوسازماندهیرا

Kevin Ashton
کوین اشتون 

1999
تاریخچه



سیر طی شده تا رسیدن به اینترنت اشیاء
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بستر ابری

شبکه مخابراتی 
برنامه هایارتباطی

کاربردی

سخت افزار



IOTاجزاء تشکیل دهنده 





 ناوری های دنیای فعرضه محصوالت سازگار با اینترنت اشیا توسط غول

 هگگزار ترموسگگتات بگگه ۵۰تگگا ۴۰آزمایشگگهان نسگگت وابسگگته بگگه گوگگگل ماهانگگه

م منزل فروش می رساند که قادر به تنظیم خودکار عملکرد بسیاری از لواز

. است



اشیااینترنتکاربردهای

سالمتانرژیساختمان
حمل و صنعتو پزشکی

نقل

خرده 
فروشی

امنیت 
عمومی

و شهری
خدمات نظامی

ورزش خودرویی

...و

کشاورزی 
و 

دامداری

آموزشرسانهبازاریابیتبلیغیارتباطی

بانکداری 
و 

پرداخت



،تجهیزاتمدیریتوهدایتبرایاشیااینترنتازاستفاده-
جنگ،میادیندر...وسربازان،نظامیفعالیت هایتدارکات،
آموزشهامأموریتها،

ردنیروهاجسمانیسالمتوضعیتازفرماندهاناطالع:مثال-
دشوارلحظاتدرتصمیم گیریدرتسهیلوزمانهر

کاربرد اینترنت اشیا در حوزه نظامی



کاربرد اینترنت اشیا در حوزه پزشکی ، بهداشت و سالمت

وروبات هانانوبکارگیری•
افرادبدندرونسنسورهایی

اآنهتوسطاطالعاتجمع آوریو

هایدادهکلیهبندیجمع•
شیاااینترنتیاریبهدریافتی

بیماریهاتشخیصامکانو

تشخیص
بیماری

از مراقبت 
در بیمار 

بیمارستان

ازمراقبتبهاینترنتیاری-
رهبهمانندبیمارستاندربیمار
ونبدکههوشمندتختهایازگیری

مطابقراتختپرستار،بهنیاز
واردبیمارکهفشاریوزاویه
وضعیتتاکندمیتنظیمکرده
باشدمناسبتخترویبیمار

وکادرترسهلنظارتامکان-
یتوضعبربیمارستانمسئوالن

اودرمانروندوبیماربهتر

مراقبت 
از راه 

دور

ازهاجپزشکانبهاشیاءاینترنت-
وردگیریبهتادهدمیاجازه

هخاندربیماروضعیتبرنظارت
هایهزینهکاهش)کننداقدام
(ویزیتوآمدورفت

هویژبه)بیماروضعیتکنترل-
وضعیتباافرادیاسالمندان

اطالعوخانهازبیروندر(خاص
،پزشکبهاووضعیتازرسانی

درمانیمراکزوخانواده

نظارت بر 
و مصرف 

مدیریت 
دارو

مناسبزمانومقداربرنظارت•
ازجلوگیریودارومصرف

مصرفدربیمارپرخطررفتارهای
دارو

داروهامدیریتبهبودبهکمک•
نظارتی،هایسازمانتوسط

زیعتوکنندگان،تولیدمقرراتی،
دهندگانارائهوکنندگان

بهداشتیخدمات



کاربرد اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی و دامداری

محصوالترشدبرایاستفادهموردخاکبرنظارت-
گلخانه هاوگیاهانکشاورزی،

آنهایسالمتردیابیبرایحیواناتهوشمندانهمدیریت-
مناسبحیوانیتولیدهدفبامختلفمراحلدر

(…وشیرگوشت،)
آبیاریکنترلومدیریت-

دامپروریمراکزومزارعدورراهازمدیریت-
ظتمحافبرایتصمیم گیریوهواوضعیتپیش بینی-

محصولاز
بهمتصلکشاورزیابزارآالتوتجهیزاتازگیریبهره-

سرنشینبدونتراکتورهایهمچوناینترنت



آبیاری هوشمند



کاهش فساد موادغذا

اطالعات لحظه ای از دما و میزان رطوبت در یک انبار مواد غذایی



کاربرد اینترنت اشیا در حوزه آموزش
یادگیریوآموزشنحوهدروآموزشیهایسیستمدردگرگونی-
/ آموزاندانشبهآموزشبربیشترتمرکزومدرس/معلمبرایکالسمدیریتیروندهایتسهیل-

دانشجویان
 هایویبرهمی توانندمعلمعصبی،حسگرهاییاریبهآموزدانشذهنیفعالیتهایرصدامکان-

تلفنیاطالع رسان هامانند)بفرستددانش آموزتبلتیاوپوشیدنیدستگاه هایبهرا«حسی»
.ددهکاهشرامستقیمدرگیریبهنیازحالعیندروکردهکنترلرااورفتاروتوجهو(همراه

دهوشمندرهایازاستفادهبامرکزیدفتربهاعالمباآموزاندانشاتوماتیکغیابوحضور-
مطلوبشرایطدریادگیریودماکنترلباآموزشمراکز/مدرسهدرانرژیمصرفکاهش-
وکاغذحذفبااشیااینترنتبرمبتنیآموزشدرزمانوهاهزینهکاهشووریبهرهافزایش-

چندرسانه ایوتعاملیابزراهایازاستفاده





نقلیهوسایل 

ه تگگایر تگگا فاصگگلاز فشگگار کگگردو و گگگزارش مارامترهگگاف مختلگگ  رصگگد •

خودروها 

کاهش سوخت، کاهش زماو و کنترل ترافیک•

از و مجهز به حسهر جهت جلگوگیریسطلهاف زباله هوشمند استفادن از •

درصگدی 50اتال  وقت، آلودگی صوتی و سلب آرامش مردم و کاهش 

هزینه های حمل و نقل 



خودروها

خودروداخلیاجزایعملکردبهینهسازی•
خودروهاازمراقبت•
البتهوویژهحسگرهایازگیریبهرهبامسافرانامنیتبردنباال•

اینترنت



سروصدای محیط اطراف را مدیریت کنید
 ی هاروصگدامگورد نظگر و بلوکگه کگردو سهای صگوتی فرکانس تقویت

مزاحم

یگگگک در جهگگگت دریافگگگت و شگگگنیدو بهتگگگر صگگگدای دوسگگگتاو خگگگود : مثگگگال
.کنیدبقیه اصوات مزاحم را بلوکه می توانید ، ستوراو شلوغر

 کیفیت کار در محیط های اداری ارتقای قابل استفادن برای



کارمندانتان را بهتر کنترل کنید
احساسگگگات و و درککارکنگگگاوتعگگگامالت ههگگگرن بگگگه ههگگگرن بررسگگگی •

عواط  آنها 

نگد و یک کارمند تا هه حد بگه وظگایفش عمگل مگی کو به اینکهمی برد•
.در قبال رویدادهای مختل  حرفه ای هه واکنشی نشاو می دهد

ک بگا اینکگه هگر یگمگثال . بگا یکگدیهرکارکنگاو مختلگ  عملکگرد مقایسه •
مشتریانشگاو ههونگگه سگگخو مگگی گوینگگدچ اطالعگگات ههونگگه در سگگازماو
جریاو می یابدچ در جریگاو مکالمگه میگاو کارمنگداو هگه مسگا لی رد و

… بدل می شود و 

میکروفوو ها، حسهرها و ابزار بلوتوث نصب : روش•

م معنگگای نقگگی حگگریبگگه ممکگگو اسگگت اسگگتفادن از هنگگیو ابگگزاری البتگگه •
.باشدشخصی افراد هم 





از آب و هوا چه خبر؟

اطالع از دمای هوا و میزان رطوبت 

اطالع از میزان گاز دی اکسیدکربن در هوای داخل خانه

ابش هشدار به افراد در خصوص میزان قرار گرفتن در معرض ت

نور خورشید 

ارمندان کنترل کیفیت هوا را در محیط کار و ارتقای سالمت ک



امالکسیستمیکطریقازبه هم،آنداخلیلوازموخانهیکاتصال
خودکار

خانه های هوشمند



تشخیصزمانخروجشماازخانهوخاموششدنالمپها

اکنترلنوروالمپهایمنزلازطریقگوشیهوشمندازهرکجایدنی

ربینهایبودنباکنترلدوهرچهبیشترخانهبههنگامخالیتأمینامنیت

مداربسته،کنترلروشناییمنزل

قهوهسازدستگاه

خانهسیستمهایحرارتی

یخچالهوشمند

خانه های هوشمند



طریقزاشهربهمربوطامورکنترلوپیشرفتهخودکار سیستمهایازبهرهگیری
مخصوصاتاقیک

مینتأحتیوحملونقلبرق،تأمینآب،تأمینهمگانی،نظارتنظیرکارهایی
....وهوشمندبهصورتشهریامنیت

شهرهای هوشمند



هوشمندمدیریت پسماند 



روشنایی هوشمند



پارکینگ هوشمند



:گجت های پوشیدنی



:کاربرد در کتابخانه

ملی سنهامور اولیو کتابخانه کتابخانه : RFIDتکنولوژی •



:کاربرد در کتابخانه
کتابخانهثبت ورود و خروج به امکان •
امانت و بازگشت کتاب به صورت خودکار•
بررسی وضعیت میزان حضور کاربران در قسمت های خاص•
اطالع رسانی •
پخش زنده کارگاه های آموزشی•
ل منابعمنابع با ردیابی آنها و هدایت کاربر به محسرعت دسترسی به کاهش •
کتابخانهسهولت استفاده از •
تنظیم نور و دما در مخزن و سالن مطالعه •
دهیتسریع در روند خدمات •
تازه ها کتاب•
خدمت شبانه روزی بدون حضور کتابدار و نگهبان•
آگاهی از وضعیت جمعیت افراد حاضر در سالن مطالعه برای کاربران•



:در کتابخانهIOTچالش های استفاده از 

مهم كتابخانه هاخطر افشا يا دستكاري اطالعات •

کمبود پرسنل متخصص •

در كتابخانه هايکپارچه سازی سيستم ها دشواری •

نيازفقدان امکانات و تجهيزات مورد •

هزينه های جاری استقرار فناوري اينترنت•

خصوصي کاربراناطمينان در حفظ حريم عدم •

سطح سواد اطالعاتي كاربران•



کاربردندومی،«هوشمندکارخانه»مربوطاشیااینترنتازاستفادهبزرگترینوتریناصلی
مربوط«شخصیهوشمندهایدستگاه»نیزکاربردسومینو«سالمتوهوشمندشهر»بهآن

بودخواهد

بهآنرایجاستفاده هایدرصد70بهنزدیکبرسدبلوغبهاشیاءاینترنتکاربردگاههر
(بینیپیش)بودخواهدصنعتیحوزهبهمربوط

اشیاء آینده اینترنت 
در صنعت بیشتر 

خورد رقم می 





ازاعمحسطسهدرجدیدمشاغلایجادواشیااینترنتتوسعهازناشیمشاغلازبسیاریآیندهشدنمختل
اینترنتییاربهکنترلسطحو(فنیپشتیبانیسیستم،نگهداری،،تعمیراجرا)نظارتسطحمدیریت،سطح
مشاغلدیگراز.استگرفتهقوت2016سالازاشیااینترنتارشدمدیرپستایجادمثالعنوانبهاشیا

جرایاووتعریفکارهاوکسبآیندهازروشنیاندازچشمداشتنبا)«اشیااینترنتطراحان»آیندهمطرح
بودخواهندکدنویساننیزو(ابتکاریهایطرح

تلفننرم افزارهایتوسعه،اطالعاتامنیت،تجاریهوشبهتوانمیاشیایاینترنتعصردرمهممهارتهایاز
برشمرد...وشبکه،سخت افزارمهندسی،همراه

ایجاد مشاغل جدید
متأثر از توسعه
اینترنت اشیا



مزایا و فرصت های اینترنت اشیا

شبیه 
شدن 

فرهنگ ها

جریان عظیم
و آزاد 
اطالعات

از بین 
رفتن فضا و 

مکان
تسهیل 
ارتباطات

تسهیل 
شیوه های 

زندگی

افزایش 
احساس 

امنیت

صرفه جویی 
در زمان و 

هزینه



زااستفاده کنندهکشوربیستمینایران
؛استاشیااینترنتپیشرفتهفناوری

پروندهزندانیان،الکترونیکیدستبند
هوشمندسامانه سالمت،الکترونیک
آلودگی بحرانرفعوترافیکوحمل و نقل

اشیااینترنتحوزهدرمطرحپروژه هایهوا،
.هستندایراندر

دهوشمنباایراندراشیااینترنتسرآغاز
درنامه ایتفاهم.بودبرقهایسیستمسازی

اتتحقیقمرکزونیرووزارتمیانزمینهاین
.شدمنعقدایرانمخابرات

اینترنت اشیاء در ایران



«ایران-تهراناشیاشبکه»عنوانبااشیاءاینترنتاختصاصیشبکهنخستفاز
ارائهنظیرکاربردهاییدارایکهاستشدهاندازیراهتهراننارمکمنطقهدر

برایاشیاءاینترنتشبکهکمکاستارتاپ ها،بهاشیاشبکهرایگانخدمات
.است...وشهریمدیریت



ياپيامدهای امنيتی اينترنت اش

اش بگگا اسگگتفادن از حسگگهرهای خگگودرو در نزدیکگگی خانگگه راننگگدنیگگک •

.کنگدنصب شدن هراغ های منزل را روشو کردن و قفل در را بگاز مگی

و کند و کتری را برای به جوش آمدو آبتهویه مطبوع را روشو می

....می اندازد و تهیه هایی یا قهون به کار 

.....اما . تصور هنیو دنیایی بسیار هیجاو انهیز است•



تهدیدها و چالش های اینترنت اشیا
خرابکارانهعملیات هایوترورهاانجاموکارمحلوخانههوشمنددستگاه هایهکامکان

رأی گیریسیستم هایدردستکاریدور،راهازخودرویککردنخارجکنترلازمثل
بدندرشدهکاشتهدستگاه هایکردنهکیابیمارستانیتجهیزاتبهحملهالکترونیک،

افرادزندگیبهبخشیدنپایانوانسان ها
مردمحرفه ایوخصوصیزندگیعاداتمورددراطالعاتکسبوجاسوسیانجاماحتمال
اشیااینترنتشدنهمه گیرازپسجهاندرزندگیپیچیدگیافزایش
دیجیتالشکافوتبعیضافزایشاحتمال
(شخصیتاکاریحوزهاز)بودنکنترلوارزیابیمعرضدرهمیشهوامنیتاحساسعدم



راه چاره چیست؟
ریم شخصیایستادگی در مقابل فناوری اینترنت اشیا و عدم قربانی ح1.

عدم اتصال همه اشیا به اینترنت2.

دهتنطیم برقراری ارتباط اشیا و سرورها به صورت رمزگذاری ش3.

رکت ها و های کاربری میان کاربران، شتعریف دقیق مفاد موافقت نامه4.

ها جهت دفاع از حقوق افراددولت



IOEچیز یا اینترنت همه 

فرآیند

اشیاءداده

مردم

کسب و کار

خانه تلفن همراه

مردم با مردم
P2Pمردم با ماشین

P2M

ماشین با ماشین
M2M

استاشیااینترنت یا  IOT، به عنوان مرحله تکاملی بعدی از اینترنت همه چیز
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فناوریهایهمگرا
Converging Technologies



فناوریهایهمگرا

:فناوری ۴به مجموعه 

اطالعات 

زیستی

شناختی

نانو

انسان ها گفته می شود که در هم افزایی و یکپارچگی با هم ، قادرند، به نیازهایی
.پاسخ دهند به گونه ای که تاکنون فناوری های دیگر قادر به آن نبوده اند
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(Nanotechnology)فناوری نانو یا نانو تکنولوژی 

nanoعیینیونانیبهمعنیکوچکاستوبرایتکلمهای
یکچون.کمیتاستفادهمیشودیکمقداریکمیلیاردیم

ینانومتراست،ایناصالحبرایمطالعهعموم10اتمتقریبا
.رویذراتاتمیومولکولیبکاربردهمیشود



(Nanotechnology)فناوری نانو یا نانو تکنولوژی

ابعااد فن آوری نانو تواناایی سااخت، کنتارل و اساتفاده مااده در•

اندازه ذرات در فن آوری ناانو در ماواد مخت اف. نانومتری است

اد متفاوت است، اما به طور معمول ماواد ناانو باه ماوادی کاه ابعا

.نانو متر باشد گفته می شود۱۰۰آن ها کوچک تر از 



(Biotechnology)بیوتکنولوژی

ییاار و بیوتکنولااوی  موموعااه ای  از متااون  و روشااها اساات  کااه  باارای  تولیااد، ت 
، م هامیکروارگانیساااصااالف فراورده ها، بااه نادی  گیاهااان  و جااانوران  و تولیااد 

روشااهای  ع ماای  و فناای  در تباادیل  بع اای  مااواد بااه  کمااک  عواماال  کاااربرد 
بارای  ( امیکروارگانیسم ها، یاختاه های  گیااهی  و جاانوری  و آنزیم ها)بیولویک 

دارویی  و پزشکی،غذائیتولید کاالها وخدمات  در کشاورزی ، صنایع  



وانتقالژنازیکموجودزنددهودستکاریژنهاDNAبااستفادهاز
رهگیدریازبهدیگرییابهعبارتدیگرمهندسیژنتیک،ظرفیدتبه

.یافتهاستاینفناوریبهگونهفزایندهایافزایش

(Biotechnology)بیوتکنولوژی



(IT)فناوری اطالعات

یاا مادیریت به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشاتیبانی
ناماه های سیساتم های اطالعااتی مبتنای بار رایاناه، خصوصاا  بر

.می پردازدنرم افزاری و سخت افزار رایانه 



(IT)فناوری اطالعات

:اطالعاتفناوریچهاربخشاساسی

منابعانسانی،مفاهیمواندیشه،نوآوری:انسان•
نرمافزار،سختافزار،شبکهوارتباطات:ابزار•
قوانین،مقرراتوروشها،سازوکارهایبهبودو:سازوکار•

رشد،سازوکارهایارزشگذاریومالی
سازمانی،فراسازمانیمرتبط،جهانی:ساختار•



ی علوم شناخت

« م ازذهان ودرباره پوهش ع می »ع وم شناختی که به طور ساده به صورت 
.می شودتعریف 



ت های این ع م به بررسی ماهیت فعالی
و طبقه بناادیتفکاار و ذهناای ماننااد 

را  هاا فعالیتفرایندهای که انوام این 
.می پردازدممکن می کند 

علوم شناختی
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NBIC ۲۰۰۱ل ساادر سایمز وی یام و روکوبرای اولین بار توسط

د بشار فناوری های همگرا برای بهبود عم کار»در مقاله ای با عنوان 

سازمان م ای ع اوم به وسی ه ی ۲۰۰۲سال شد و در مطرف « پیشرفته

ه زآمریکا به چاپ رسید و در آن به اهمیات همگرایای چهاار حاو

.اره شداشفناوری و کاربرد آن برای ارتقای سطح سالمتی انسان 
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برخی کاربردهای 

فناوری های همگرا
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م عادیکره چشم مصنوعی با قابلیت هایی فراتر از چش

61

کمانندعینککآفتکابی،عینکوجودابزارهاییهماکنون
امواجدیددرشبوحسگرهایتشخیص

ساختنهمهایکنتواناییهکادریککمجتمعبعدیگام
مکرهچشممصنوعیواستفادهازآنبهجایککرهچشک

انسانخود
افککزایششککناختازسککاختارعصککبیبککدنوکمکککبککا

ودگرفتنازعلومشناختی،دانشمندانقادرخواهنکدبک
چشمهاییتولیدکننکدککهانکرخیخکودرابکدوننیکاز
باتریتأمینکردهوعالوهبکرداشکتنهمکهویژگیهکای

ورییکچشمطبیعی،میتوانندقدرتهایغیرقابلتصک
یکادیکددرشکب،دیدنبارزولوشکنبکاالقابلیتمانند
.رابهانسانبدهنددیدنامواجرادیواکتیوحتی



افزایش حافظه

62

هحافظنداشتنازافرادازبسیارینارحتی
دلیلبهمشکالتایجادوخوببلندمدت
فراموشی
وداشتهفراموشیآرزویهمکثیریعده
بهارخودگذشتهناگواراتفاقاتدارنددوست

بسپارندفراموشی
افراداینکمکبهآیندهدرهمگراعلوم
وبیوفناوریازگرفتنکمکباوآمدخواهد
داروهایوحافظهداروهایشناختیعلوم

.نمودخواهدتولیدفراموشی



Lab on a chip

63

اربسیچیپیکرویآزمایشگاهیک
تشخیصقدرتکهاستکوچک
کوتاهیزماندروداشتهباالیی

سروربهراخودنتایجمیتواند
.کندارسالموردنظر

یکارگذارفردپوستزیرچیپهااین
کردنچکقابلیتومیشوند
همچنینوخونمختلفالمانهای
ایدز،چونبیماریهاییتشخیص
.داشتخواهندرا...ودیابت



BMI: Brain Machine Interface
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BMIگردیازماشینباانسانمغزارتباطیا
همگراستعلومکاربردهای

دفرمغز،درعصبیچیپهایکاشتکمکبا
ایرباتهوماشینهاکنترلقابلیتمیتواند
دستبهدورراهحتیونزدیکراهازرامختلف
.بیاورد
سیاربمعلولافرادبرایمیتواندقابلیتاین

پایمیتواندفردبهطوریکهباشدکاربردی
.دکنکنترلخودمغزکمکبهراخودمصنوعی



(Socio-technical systems)فنیسیستمهایاجتماعی
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باانسانیجامعهیکرفتارپیشبینی•
مانندابزارهاییازاطالعاتکسب

وBMIوافرادخنتیکیالگوریتمهای
اطالعاتاینرایانه ایپردازش

ازقبلیتروریستگروهیکرفتارپیش بینی•
اجرایازراآن هاانگیزه هایوحمله

عملیاتشان 
الیاحتمحملهبهجامعهواکنشپیش بینی•

دشمن



Affective Computingاحساسوعاطفهتشخیص

66

رایانهبهانساناحساساتبرایشناساندنتالش
مختلف،حسگرهایطریقازاطالعاتکسب
وستپدرتغییراتقلب،ضربانچهره،مختلفالگوهای

...و
اربرکاحساساتتشخیص:فناوریاینتوسعهازهدف

وحیرشرایطبهتوجهباپاسخدهیورایانهبهوسیلهی
کاربرروانیو

ایننصبباخودروسرنشینروانیشرایطشناسایی
خاموشوبقیهبههشدارواتومبیلهارویفناوری
ماشینشدن

کاربرکهزمانیپیامارسالعدمجهترایانههشدار
استعصبانی



ند؟آیافناوریمسیرواقعیروبهرشدخودراطیمیک

...ی،واگرموانعمختلفاجتماعی،سیاسیی،اقتایادی،فرهنگی

عترازروندروبهرشدفناوریرامتوقفنمیکرد،فناوریسیری

ومیییکنی آنچییی یکرکییمیکییردکییهاکنییونم ییاهد 

ی،درتحیوت عییمییرافراتیرازتحیوت کنییونمیتوانسی

.تمامیجنبههایکیا ب ریایجادکند
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روزانهیکیازایی تاورکنیدبامارف: تولید مواد غذایی موردنیاز بدن به صورت قرص یا کپسول1.
ایی ازجملیهم اییای.تیممی گیردد...قرصهایغذایی،تمامموادموردنیازبیدنازجملیهویتیامی ،تیروت ی ،و

فیازطر.اس...فناوری،کاهشه ینههایتهیه،نگهداریوآماد سازیموادغذایی،صرفجوییدرزمان،و
یکیاردرمعایبآنرامیتوانتعطیلیکارخانههایموادغذایی،فروشگا هایموادغذایی،اف ایشکج افیرادب

.برشمرد...اقتاادیو-جامعه،ایجادمعضال اجتماعی

قطعیهاککترونیکییکپسولموردنیریی : کپسول فیلم برداری اجزای داخلی دستگاه گوارشتولید 2.
راسیازی بارمارفباچندی دوربی درمقییا نیانواسیوبیابلعییدنآنتوسینانسیان،ایی قطعیهقیاد

راختییارتماماندامهایداخلیدستگا گوارشانسانکهدرمسییرکیرکتشقیراردارنید،فیل بیرداریکیرد ود
سیانی،ازجملهم ایایای فناوری،کاهشه ینههایدرمانی،صرفهجوییدروقونییرویان.ت ش قراردهد

یومه تیری عییبزییانمیاکی،جامعیهت شیک.اسی...عدمنییازبیهمیوادبیکسییوبیهوشییبیرایانسیانو
تگا هاازتروسیهتوکیدکنندگانمرتبنبادسیتگا هایآندوسیکوتیوکوکونوسیکوتیبیهدکیی کیذفایی دسی

.ت خیصبیماریاس

هوشییافیرادراتاورکنیدفناوریبهوجودبیاییدکیهبتیوانازطریی آنبهیر : افزایش بهره هوشی افراد3.
رصیور د.درنگا اولخیلیاید آلخواهدبود؛وکیباکمیتفکرمعایبآنآشکارخواهدشید.اف ایشداد

نهیایدستیابیبهایی فنیاوری،برگی اریآزمونهیایمختلیفبیرایسینجشبهیر هوشییافیرادوکتییآزمو
.چهمعناییخواهدداش...تحایلی،علمی،و
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سیریعآیابایدموانعتییشرویفنیاوریبرداشیتهشیودتیاشیاهدتی یرف
دهد؟بایدبهتدریجخودران انفناوریفناوریباشی یا

افهی ایی درنگا اولتاسخبهای سؤالمثباسوکیوقتییبیمسلما•
جوامیعواردبهآسیبهاییمطلبکهتی رفسریعفناوریممک اس

؛کند،جواببهسؤالمنفیخواهدبود

جرشدکنیدتیابنابرای بهناچارخواهی تذیرفکهفناوریبایدبهتدری•
ذیرفتیهوآنتک ک خودرابافناوریوفی داد وبتوانندجوامعب ری

.کننداستفاد 
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استساختن آن آینده، بهترین راه پیش بینی 
پیتر دراگر
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