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»اإلنرتنت« واألشياء: البداية
مل يكن »إنرتنت« األشياء )IoT( موجوداً منذ فرتة طويلة، ومع ذلك، كانت هنالك رًؤى 
آلالت تتواصل مع بعضها بعضاً منذ أوائل القرن التاسع عشر، وتوفِّر تلك اآلالت اتصاالت مباشرة 
منذ أن طُوَِّر التلغراف )أول خط أرضي( يف ثالثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر، ُوصف ابسم 
»التلغراف الالسلكي«، وقد مت أول إرسال صويت السلكي يف 3 حزيران 1900، ممَّا وفَّر عنصراً 

ضرورايً آخَر لتطوير »«إنرتنت«« األشياء. 
بدأ تطور أجهزة الكمبيوتر يف اخلمسينيات من القرن املاضي، ومع تطوُّر »ال«إنرتنت««، 
الذي يعد حبد ذاته مكوانً مهماً ل«إنرتنت« األشياء، وكجزء من DARPA(( )وكالة مشاريع 
األحباث الدفاعية املتقدمة()1( يف العام 1962، بدأ مقدمو اخلدمات التجارية يف دعم االستخدام 
بنا،  اخلاص  احلديث  بتطور »ال«إنرتنت««  لـ)DARPA(، ومسح ذلك  لـ««إنرتنت««  العام 

 Defense Advanced Research Projects Agency( )داراب(:  الدفاعية  املتطورة  البحوث  مشاريع  1-وكالة 
اختصاراً DARPA(  هي وكالة اتبعة لوزارة الدفاع األمريكية مسؤولة عن تطوير التقنيات الناشئة لالستعمال العسكرّي، مكلَّفة 
ابلبحث عن مفاهيم وتقنيات اخرتاق مع قابلية تطبيق واسعة ضد التهديدات لألمن القومي، تستثمر DARPA بصورة أساس 
يف مراحل تطوير التكنولوجيا املبكِّرة للربامج وعرض أنظمة النماذج األولية، تعمل DARPA على تكملة برانمج وزارة الدفاع 
الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي عن طريق توقُّع التهديدات وتطوير دفاعات جديدة ضدها، تنسق الوكالة مع اخلدمات 
والبيولوجية  الكيميائية  التقنيات  ومديرية  البيولوجي  التنوع  التفاقية  الدفاع  وزير  مساعد  انئب  ذلك  يف  مبا  األخرى،  والوكاالت 
فنية:  إشراف ستة مكاتب  DARPA حتت  برامج  ينفَّذ  املوارد،  فعالية  وتعظيم  اجلهود  ازدواج  لتجنب   )DTRA-CB(
مكتب علوم الدفاع، ومكتب ابتكار املعلومات، ومكتب تكنولوجيا النظم الدقيقة، ومكتب التكنولوجيا االسرتاتيجية، ومكتب 
التكنولوجيا التكتيكية، وأحدث إضافة للوكالة، مكتب التقنيات البيولوجية، يف عام 2014، دجمت DAPRA مكوانت العديد 
من مكاتب الربامج يف مكتب جديد لتقنيات التكنولوجيا احليوية )BTO(؛ لتعزيز االبتكارات املتعلقة ابلعلوم البيولوجية، وتتجاوز 
حمفظة استثمارات BTO تطبيقات علوم احلياة يف الطب لتشمل جماالت البحث مثل واجهات اإلنسان واآللة، وامليكروابت 
كمنصات إنتاج، واالستكشاف العميق لتأثري البيئات والبيئات املتطورة على استعداد الوالايت املتحدة  االمريكية وقدراهتا، تدعم 
الوكالة ما يقرب من 240 موظفاً حكومياً، نصفهم تقريباً من مديري الربامج، جُتْرى أحباثها بوساطة جمموعة واسعة من فناين األداء 

يف القطاعي العام واخلاص من خالل 2000 عقد ومنح واتفاقيات أخرى. 
https://globalbiodefense.com/directory/name/defense-advanced-research-
projects-agency-darpa/

 »إنترنت« األشياء تحدٍّ جديد في عالم تقوده األشياء
د.باسم علي خريسان *

* أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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وأصبحت األقمار الصناعية اخلاصة بتحديد املواقع العاملية )GPS()2( حقيقة واقعة يف أوائل العام 
1993، إذ قدَّمت وزارة الدفاع األمريكية نظاماً مستقراً وعايل األداء من)24( قمراً صناعياً، تبع 

ذلك انتشار سريع ألقمار صناعية جتارية مملوكة ملكية خاصة توضع يف املدار. 
توفِّر األقمار الصناعية واخلطوط األرضية اتصاالت أساسية للكثري من »إنرتنت« األشياء، 
))IPV6 كان أحد املكوانت اإلضافية واملهمة يف تطوير »إنرتنت« األشياء الوظيفي هو بروتوكول

اتريخ  متحف  من  ليبسون(  )ستيف  يقول  العنوان،  مساحة  بزايدة  امللحوظ  ألثره  الذكي؛   )3(

)IPV6( لكل ذرة على  تعيي عنوان  أنَّه ميكننا  يعين  العنوان  توسيع مساحة  ))إنَّ  الكمبيوتر: 
سطح األرض، وما يزال عندان عناوين كافية متبقية لعمل أكثر من )100( كرة أرضية أخرى(( 
وبعبارة أخرى، لن تنفد عناوين »اإلنرتنت« يف أي وقت قريباً، »إنرتنت« األشياء، بوصفه مفهوماً 
مل يكتسب امسه الرمسي حىت العام 1999، أحد األمثلة األوىل لـ«إنرتنت« األشياء يعود إىل أوائل 
الثمانينيات، وكان عبارة عن آلة كوكا كوال، ومقرها جامعة )كارنيجي ميلون()4(، إذ قام املربجمون 
احملليون ابالتصال عرب »اإلنرتنت« ابألجهزة املربدة، والتحقق ملعرفة ما إذا كان هنالك مشروب 

2 - نظام التموضع العاملي:)Global Positioning System(:ويرمز له )GPS( و( هو نظام مالحة قائم على األقمار 
الصناعية يتكون من 24 قمراً صناعياً على األقل، ويعمل نظام حتديد املواقع العاملي )GPS( يف أي ظروف جوية، ويف أي مكان 
 )USDOD( يف العامل، على مدار 24 ساعة يف اليوم، من دون رسوم اشرتاك أو رسوم إعداد، وقد قامت وزارة الدفاع األمريكية

يف األصل بوضع األقمار الصناعية يف املدار لالستعمال العسكرّي، ولكن أُتيَح لالستخدام املدين يف الثمانينيات،
 https://www.garmin.com/en-US/aboutgps/.

IPv6(، هو جمموعة  اختصاراً   Internet Protocol Version 6( اإلنرتنت:  بروتوكول  من  السادس  اإلصدار   - 3
َم )IPv6( حلل العديد من مشكالت اإلصدار احلايل من جمموعة  جديدة من الربوتوكوالت القياسية لطبقة شبكة اإلنرتنت، ُصمِّ
بروتوكول اإلنرتنت )املعروفة ابسم IPv4( فيما يتعلق ابستنفاد العنوان واألمان والتكوين التلقائي وقابلية التوسع وما إىل ذلك، يوسع 
)IPv6 ( قدرات اإلنرتنت لتمكي أنواع جديدة من التطبيقات، مبا يف ذلك تطبيقات نظري إىل نظري وتطبيقات اهلاتف احملمول. 
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/network-programming/
internet-protocol-version-6

تتحدى طالبا  أمريكية حبثية علمية  4 - جامعة كارنيغي ميلون: )Carnegie Mellon University(: هي جامعة 
لتقدمي عمل مهم يف الربامج ذات التصنيف األعلى من اهلندسة وعلوم الكمبيوتر والروبواتت واألعمال إىل السياسة العامة والفنون 
اجلميلة والعلوم اإلنسانية،  تشتهر هيئة التدريس ابجلامعة احلائزة على جوائز ابلعمل عن كثب مع الطالب إلجياد حلول ملشاكل 
العامل الواقعي عن طريق هنج تعاوين متعدد التخصصات، وتدعم األساليب اجلديدة يف التعلم تعليماً عميقاً وملهماً منذ أتسيسها يف 
عام 1900، كانت جامعة كارنيجي ميلون مهد االبتكار، ينتج عن أحباثها الرائدة اكتشافات جديدة، وتشكل إبداعاهتا الفنون 
اجلميلة من برودواي إىل هوليوود، تشتهر كارنيجي ميلون على نطاق واسع مبكانتها الفريدة يف العالقة بي التكنولوجيا واجملتمع، 
إذ تنتج وتسّخر وتستفيد من التقدم التكنولوجي لتحسي حالة اإلنسان، ويسعى طالب جامعة كارنيجي ميلوجنراديون بشدَّة إىل 

موهبتهم ومهاراهتم يف حل املشكالت، وقد حصل اخلرجيون على أعلى مراتب الشرف يف اجملاالت املختلفة 
https://www.topuniversities.com/universities/carnegie-mellon-university
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متاح، وإذا كان ابرداً، وحبلول عام 2013 تطوَّر »إنرتنت« األشياء إىل نظام يستعمل تقنيات 
الدقيقة  الكهروميكانيكية  األنظمة  ومن  الالسلكي  االتصال  إىل  »اإلنرتنت«  من  بدءاً  متعددة، 
)MEMS()5( إىل األنظمة املدجمة، فضاًل عن ذلك تدعم اجملاالت التقليدية لـ«األمتتة« )مبا يف 
ذلك »أمتتة« املباين واملنازل(، وشبكات االستشعار الالسلكية ونظام حتديد املواقع العاملية وأنظمة 
التحكم، وغريها، »إنرتنت« األشياء بسهولة، يتكون »إنرتنت« األشياء من أي جهاز به مفتاح 
تشغيل/ إيقاف متصل بــ«اإلنرتنت«، يتضمن ذلك أي شيء تقريباً ميكن أن خيطر ببالك، بدءاً 
من اهلواتف احملمولة إىل صيانة املباين إىل احملرك النفاث للطائرة، ميكن لألجهزة الطبية، مثل غرسة 
البياانت عرب شبكة  نقل  املزرعة،  أو جهاز اإلرسال واالستقبال احليوي يف حيوان  القلب  مراقبة 
وهي عضو يف »إنرتنت« األشياء، ويتكوَّن »إنرتنت« األشياء من شبكة عمالقة من »األشياء« 

واألجهزة املتصلة بـ«اإلنرتنت«.
 يقدِّم )Ring(، وهو جرس ابب يتصل باتفك الذكي، مثااًل ممتازاً على إضافة حديثة 
إىل »إنرتنت« األشياء، يشري الرني إليك عند الضغط على جرس الباب، ويتيح لك معرفة من 
الطارق والتحدُّث معه، إنَّ )كيفي أشتون()6( املدير التنفيذي ملختربات التعرُّف التلقائي يف معهد 
5 - َتِعد تقنية MEMS: األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة، أو MEMS، هي تقنية ميكن تعريفها يف أكثر صورها عمومية 
على أهنا عناصر ميكانيكية وكهروميكانيكية مصغرة )أي األجهزة واهلياكل( اليت يتم تصنيعها ابستخدام تقنيات التصنيع الدقيق. 
ميكن أن ختتلف األبعاد املادية احلرجة ألجهزة MEMS من أقل بكثري من ميكرون واحد يف الطرف السفلي من طيف األبعاد، 
وصواًل إىل عدة ملليمرتات. وابملثل، ميكن أن ختتلف أنواع أجهزة MEMS من هياكل بسيطة نسبياً ال حتتوي على عناصر 
متحركة، إىل أنظمة كهروميكانيكية معقدة للغاية مع عناصر متحركة متعددة حتت سيطرة اإللكرتونيات الدقيقة املتكاملة. املعيار 
الرئيس الوحيد لنظام MEMS هو أن هناك على األقل بعض العناصر اليت هلا نوع من الوظائف امليكانيكية سواء كانت هذه 
العناصر ميكن أن تتحرك أم ال. خيتلف املصطلح املستخدم لتعريف النظم الكهروميكانيكية الصغرى يف أجزاء خمتلفة من العامل. يف 
Microsys-« بينما يف بعض األجزاء األخرى من العامل يطلق عليها ،MEMS  الوالايت املتحدة يطلق عليها يف الغالب اسم

tems Technology« أو »األجهزة الدقيقة«
https://www.mems-exchange.org/MEMS/what-is.html

6 - كيفن آشتون: هو رائد أعمال يف جمال التقنية، بريطاين اجلنسية، خمرتع »إنرتنت األشياء«، ُمنشئ منصة WeMo للتشغيل 
اآليل للمنزل، واملؤسس املشارك والرئيس التنفيذي لشركة Zensi الرائدة يف جمال التكنولوجيا النظيفة، كيفي أشتون هو تقين ذو 
رؤية وخبري يف التحول الرقمي، لقد ابتكر مصطلح »إنرتنت األشياء«. تصف كل من املفوضية األوروبية واحلكومة الصينية وجملس 
ا إحدى التقنيات الرئيسة يف القرن احلادي والعشرين يف عام 2013، متت إضافة  االستخبارات القومي األمريكي إنرتنت األشياء أبهنَّ
 How To Fly A Horse: The Secret History املصطلح إىل قواميس أكسفورد.كيفي أشتون هو مؤلف كتاب
of Creations، Invention، and Discovery، والذي وصفته صحيفة تورنتو بوست أبنَّه »آخر كتاب عن اإلبداع 
ستحتاج إىل قراءته على اإلطالق«، شارك يف أتسيس مركز التعرف التلقائي يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونقله من خزانة 

مكنسة مت حتويلها إىل منظمة عاملية تضم ستة خمتربات حول العامل و 103 شركة راعية وأكثر من مئة ابحث:
 https://www.liveworx.com/presenters/kevin-ashton
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ماساتشوستس للتكنولوجيا، أول من حنت مفهوم »إنرتنت« األشياء أثناء تقدميه عرض تقدميي 
لـ)Procter&Gamble()7( خالل خطابه عام 1999، قال السيد أشتون: ))اليوم تعتمد 
أجهزة الكمبيوتر، وابلتايل »اإلنرتنت««، بشكل كامل تقريباً على البشر للحصول على املعلومات، 
وإنشاءها  التقاطها  مت  »اإلنرتنت«  على  املتوفرة  البياانت  من  )بيتاابيت()8(،   50 من  يقرب  ما 
بواسطة البشر عن طريق الكتابة أو الضغط على زر التسجيل أو التقاط صورة رقمية أو مسح الرمز 
م ليسوا جيدين  الشريطي، املشكلة هي أنَّ الناس لديهم وقت وانتباه ودقة حمدودة، كل هذا يعين أهنَّ
يف التقاط البياانت حول األشياء يف العامل احلقيقي، إذا كان لدينا أجهزة كمبيوتر تعرف كل شيء 
عن األشياء، ابستخدام البياانت اليت مت مجعها دون أي مساعدة منا، فسنكون قادرين على تتبع 
وإحصاء كل شيء وتقليل اهلدر واخلسارة والتكلفة بشكل كبري، سنعرف مىت كانت األشياء حباجة 

إىل االستبدال أو اإلصالح أو االستدعاء وما إذا كانت جديدة أو جتاوزت أفضل حاالهتا((.
أساسياً  شرطاً  كان   ،)9()RFID( الراديو  ترددات  حتديد  أنَّ  أشتون(  )كيفن  اعتقد 
لـ«إنرتنت« األشياء، وخلص إىل أنَّه إذا متَّ »متييز« مجيع األجهزة، ميكن ألجهزة الكمبيوتر إدارهتا 
وتتبعها وجردها، إىل حدٍّ ما، ُوِضَعْت عالمات على األشياء عن طريق تقنيات مثل العالمات املائية 

7 - بروكرت وغامبل )Procter and Gamble( : شركة أمريكية تُعدُّ أكرب شركة لصناعة املواد االستهالكية يف العامل ملدة 
طويلة، ركزت الشركة على صناعة الصابون أكثر من صناعة الشموع، يف الوقت احلاضر، تصنع بروكرت وغامبل املنتوجات املتنوعة 
وتطور منتوجات جديدة ابستمرار، أصبح الزوجاِن شركاًء يف العمل يصنعون ويسوقون الشموع والصابون، ويف عام 1837 دخلت 
هذه الشراكة يف شكل رمسي، وخرجت شركة بروكرتوجامبل إىل الوجود، ومنذ ذلك احلي مل تتوقف بروكرتوجامبل عن النمو وزايدة 
منتجاهتا ،اُسست الشركة يف مدينة سينسينايت يف والية أوهايو يف الوالايت املتحدة بدأت الشركة بصناعة الصابون وكان صنعه 
رخيصاَ وبكميات كبرية، كان عند بروكرت وغامبل اتفاق مع احلكومة األمريكية أثناء احلرب األهلية لتزويدها ابلصابون والشموع. 
https://areq.net/m/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%B1_%D
9%88%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%84.html

8 - بيتاابيت PB )تنطق بيتاابيت(  هي وحدة لتخزين املعلومات الرقمية ُتستخدم لإلشارة إىل حجم البياانت، وهو ما يعادل 
و024،1 ترياابيت أو 1000000000000000 )15 صفر( ابيت.

 https://www.techopedia.com/definition/2738/petabyte-pb
9 - رقاقات الراديو الالسلكية أو اليت تعرف برتددات الراديو Radio-frequency Identification: واختصاراً تعرف 
بـ حتديد اهلوية مبوجات الراديو،. يشري تعريف الرتدد الالسلكي )RFID( إىل التقنيات اليت تستخدم االتصال الالسلكي بي 
كائن )عالمة( وجهاز استجواب )قارئ( لتحديد وتتبع املوقع املادي لكل كائن تلقائياً. يقتصر نطاق إرسال العالمة على عدة أمتار 
من القارئ وال يلزم ابلضرورة وجود خط رؤية واضح بي العالمة والقارئ.تقوم العديد من اجملموعات الصناعية، مبا يف ذلك منظمة 

.RFID بتنظيم وتعريف معايري التشغيل البيين ،)IEC( واللجنة الكهروتقنية الدولية )ISO( املعايري الدولية
https://www.techopedia.com/definition/3643/radio-frequency-identification-rfid
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الرقمية والرموز الشريطية ورموز )QR()10(، يُعدُّ التحكُّم يف املخزون أحد املزااي األكثر وضوحاً 
لـ«إنرتنت« األشياء)11(.

»إنرتنت« األشياء: املفهوم
»إنرتنت« األشياء مصطلح يشري إىل نظام يضم مليارات األجهزة يف مجيع أحناء العامل جمهزة 
ونقلها،  البياانت  مجع  أجل  من  بـ«اإلنرتنت««  متصلة  األجهزة  هذه  وبرامج،  استشعار  أبجهزة 
ا مستقبل للعديد من الشركات  أحدثت »إنرتنت« األشياء )IoT( ثورة يف حياتنا اليومية، إذ إهنَّ
واملستشفيات واملدارس واملواصالت وما إىل ذلك، تشري التقديرات إىل أنَّه سيكون هنالك )41( 

مليار جهاز لـ«إنرتنت« األشياء حبلول عام 2027. 
وهنالك الكثري من أجهزة »إنرتنت« األشياء اليت تسهِّل األعمال وتزيد اإلنتاجية والكفاءة 
مثل الكامريات األمنية، ومراقبة املخزون، ومراقبة بياانت سلسلة التوريد، والعديد من االحتماالت 
ومساعدة  الدم،  ختثُّر  ابختبار  األشياء  »إنرتنت«  تشتهر  الصحية،  الرعاية  جمال  ويف  األخرى، 

األشخاص يف عالج السرطان والسكري، وما إىل ذلك.
ومع ذلك، جيب أن يدرك كل مستخدم لتقنية »إنرتنت« األشياء أنَّ )57٪( من أجهزة 
»إنرتنت« األشياء معرَّضة بصورة كبرية خلطر اهلجمات »السيربانية«، إذ ميكُن أن تؤدِّي اهلجمات 
»السيربانية« على تلك األجهزة إىل عواقب اقتصادية وخيمة على السمعة أليِّ مؤسَّسة أو شركة 
تسريب  ذلك  يف  مبا  عديدة  بطرائق  ابألعمال  »السيرباين«  اهلجوم  يضر  أن  وميكن  تستعملها، 
املعلومات احلسَّاسة وسرقة البياانت، ابلنظر إىل ذلك، من املهم محاية عملك وموظفيك وعمالئك.

ا جتعل من  ألهنَّ نظراً  األشياء  الصحية »إنرتنت«  الرعاية  مرافق  العديد من  تستعمل  أيضاً 
السهل مراقبة املرضى، وهنالك كثري من األجهزة املتصلة اليت تشكل جزءاً من »إنرتنت« األشياء مبا 
يف ذلك أجهزة تنظيم ضرابت القلب، وأجهزة إزالة الرجفان، وأجهزة التصوير املقطعي احملوسب...

 : )QR code أو Quick Response code( رمز االستجابة السريع أو رمز الرد السريع أو الرمز املربّع )QR ( -10
هو نوع من الباركود حيتوي على منط من النقاط واخلطوط. ميكن مسحه ضوئياً ابستخدام ماسح ضوئي QR أو على كامريا اهلاتف 
الذكي. مبجرد املسح، يقوم اجلهاز بتحويل النقاط واخلطوط داخل الرمز إىل أرقام أو سلسلة من األحرف. على سبيل املثال، قد 
 QR يف متصفح الويب باتفك. حتتوي مجيع رموز URL يؤدي مسح رمز االستجابة السريعة ابستخدام هاتفك إىل فتح عنوان
على شكل مربع وتتضمن ثالثة خمططات مربعة يف الزوااي السفلية اليسرى والعلوية اليسرى واليمىن العلوية. حتدد اخلطوط العريضة 

/https://cyberhoot.com/cybrary/quick-response-qr-code  :املربعة اجتاه الكود
11-Keith D. Foote , A Brief History of the Internet of Things,August 16, 2016, 
https://www.dataversity.net/brief-history-internet-things/.

https://www.dataversity.net/author/keith-foote/
https://www.dataversity.net/brief-history-internet-things/
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إخل، وقد تضعف وظيفة هذه األجهزة أو تـَُعطَّل متاماً نتيجة هلجوٍم »سيربان«، وميكن أن يكون هذا 
خطرياً جداً ويؤدِّي إىل عواقب وخيمة.

أو  الطبية  املعلومات  سرقة  عند  املستشفيات  على  »السيرباين«  اهلجوم  عواقب  تقف  وال 
تسريبها، ولكنَّها حتمل أيضاً خماطر أخرى تتعلق برفاهية املريض، أي: إنَّ مثل هذا اهلجوم ميكن 
 )IoT( أن يؤدِّي إىل خماطر مدمرة تتعلق بصحة املريض وسالمته، إذ يقدِّم »إنرتنت« األشياء
و«إنرتنت« األشياء الطبية )IoMT( العديد من املزااي اليت ميكن أن جتعل حياتنا اليومية أكثر 
قابلية لإلدارة، اهلدف من »إنرتنت« األشياء هو توفري طريقة أفضل وأسهل للعمل واملعيشة، ومع 
ذلك، جيب التأكُّد من أنَّ األشخاص املصرَّح هلم هم الوحيدون الذين ميكنهم الوصول إىل األجهزة 
العمالء  ثقة  الكتساب  مفتاحاً  األشياء  »إنرتنت«  أمان  يُعدُّ  ينشئوهنا،  اليت  والبياانت  املتصلة 

واحلفاظ عليها، ولتوفري اإلمكاانت الكاملة ألجهزة »إنرتنت« األشياء)12(.
 منذ العام 2008، حينما ولدت »إنرتنت« األشياء IoT((، كان منُّوها مزدهراً، واآلن 
أصبحت »إنرتنت« األشياء جزءاً من احلياة اليومية، وهلا مكان يف العديد من املنازل والشركات، 
ا تتطوَّر، وتتغريَّ منذ نشأهتا، ولكن ميكن فهمها فهماً أفضل  يصعب تعريف »إنرتنت« األشياء؛ ألهنَّ
)UIDs( ا شبكة من األجهزة الرقمية والتناظرية وأجهزة احلوسبة املزودة مبعرفات فريدة على أهنَّ

)13(، وعندها القدرة على تبادل البياانت من دون تدخٍُّل بشري، يف معظم احلاالت، يظهر هذا 

للجوال، والذي  ما يكون تطبيقاً  على أنَّه تفاعل بشري مع جهاز أو تطبيق حمور مركزي، غالباً 
يستمر بعد ذلك يف إرسال البياانت والتعليمات إىل جهاٍز واحٍد أو أجهزٍة ِعدَّة »إنرتنت« األشياء، 
ميكن لألجهزة اهلامشية إكمال الوظائف إذا لزم األمر وإرسال البياانت مرة أخرى إىل جهاز احملور 

أو التطبيق، والذي ميكن لإلنسان عرضه بعد ذلك)14(.

12- The Internet of Things )IoT( and the Consequences of Cyber Attacks, https://
pipelinesecurity.net/the-internet-of-things-and-the-consequences-of-cyber-attacks/.

13 - معرف املكون الفريد )UNII(: هو معرِّف غري مسجل امللكية وجماين وفريد   وغري غامض وغري داليل وأجبدي رقمي مرتبط 
ابلبنية اجلزيئية ملادة و / أو معلومات وصفية بواسطة النظام، نظام تسجيل املواد FDA. يتكون UNII دائماً من عشرة أحرف، 
ويُنَشأ عشوائياً، حبيث ال حيتوي على أي معلومات متأصلة حول وقت اإلدخال أو نوع املادة، ُيْسَتعَمُل SRS إلنشاء معرفات 
البنية اجلزيئية واملعلومات  النظام  للرقابة، مثل مكوانت األدوية، ويستعمل  املنتجات اخلاضعة  للمواد يف  دائمة وفريدة من نوعها 
الوصفية لتحديد مادة وإنشاء UNII. الوسيلة الرئيسة؛ لتعريف مادة ما هي عن طريق هيكلها اجلزيئي املمثل يف مستوى ثنائي 

األبعاد حينما ال يتوفَّر الرتكيب اجلزيئي )على سبيل املثال، املنتجات النباتية(، يتم تعريف UNII من املعلومات الوصفية.(: 
https://www.blogen.wiki/blog/ca/Unique_Ingredient_Identifier
14- Murat Kuzlu, Corinne Fair &OzgurGuler, Role of Artificial Intelligence in the 
Internet of Things )IoT( cybersecurity, https://link.springer.com/article/10.1007/
s43926-020-00001-4.
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 إذن ما هو »إنرتنت« األشياء املعروف أيضاً ابسم )IoT(َ؟! ميكنك أن جتد العديد من 
التعريفات، لكن لنبدأ بسهولة، انظر إىل األمر بذه الطريقة: ميكن لألشخاص االتصال ابلشبكات 
مشاركة  أجل  من  الكمبيوتر،  وأجهزة  الذكية  اهلواتف  مثل  أجهزة  بوساطة  و«اإلنرتنت«  الرقمية 
املعلومات والدردشة والشراء وما إىل ذلك)15(، »إنرتنت« األشياء )IoT( هو اسم جملموعة من 
احملمولة  الكمبيوتر  أجهزة  مثل  التقليدية  الكمبيوتر  أجهزة  ابستثناء  الشبكة،  تدعم  اليت  األجهزة 
 )16()Wi-Fi(االتصاالت شبكة  اتصاالت  مثل  االتصاالت  أنواع  تتضمن  أن  ميكن  واخلوادم، 

.)18()NFC( واتصاالت اجملال القريب )17()Bluetooth( واتصاالت
يتضمَّن »إنرتنت« األشياء أجهزة »ذكية«، مثل الثالجات وأجهزة تنظيم احلرارة، وأنظمة 
أمن الوطن ملحقات الكمبيوتر، مثل كامريات الويب والطابعات؛ التكنولوجيا القابلة لالرتداء، مثل 
 Amazon وأجهزة التوجيه وأجهزة السماعات الذكية، مثل ،))Fitbitsو )Apple( ساعات

15- The Internet of Things )IoT( – essential IoT business guide,
https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/.

التقنية الالسلكية املستعملة لتوصيل أجهزة  لـWireless وFi(: هي  16 - واي-فاي )WiFi، حيث Wi هي اختصار 
توجيه  املرسلة من جهاز  الراديو  إشارة  األخرى ابإلنرتنت.Wi-Fi هي  الذكية واألجهزة  واهلواتف  اللوحية  الكمبيوتر واألجهزة 
السلكي إىل جهاز قريب، واليت ترتجم اإلشارة إىل بياانت ميكنك رؤيتها واستعماهلا، يرسل اجلهاز إشارة راديو مرة أخرى إىل جهاز 

التوجيه، الذي يتصل ابإلنرتنت عن طريق األسالك أو الكابل:
https://www.verizon.com/info/definitions/wifi/

 Bluetooth تقنية السلكية تسمح بتبادل البياانت بي األجهزة املختلفة، يف حي تستعمل : )Bluetooth( 17 - البلوتوث
الطول املوجي لنقل املعلومات، فإهنا تعمل بشكل عام فقط ضمن مسافة قصرية حىت تظل األجهزة متصلة.

 https://www.businessinsider.com/what-is-bluetooth
  )NFC( واختصارها  )Near field communication (18- أن إف سي : تعرف ابسم )تقنية التواصل قريب املدى
متزايداً يف كل من اإللكرتونيات االستهالكية واملهنية  هي تقنية اتصال السلكي قصرية املدى قائمة على املعايري يُعتمد اعتماداً 
َم NFC لتوفري اتصال السلكي سريع وسهل ومريح، واْستـُْعِمَل  وخاصة لدمج األجهزة احملمولة كوسيلة لتبادل احملتوى الرقمي، ُصمِّ
ابلفعل للمدفوعات غري التالمسية وتذاكر األحداث االفرتاضية والتحكم يف الوصول ومشاركة املعلومات بي اهلواتف الذكية. ونظراً 
ألن صناعة الصوت والصورة تدمج األجهزة احملمولة إدماجاً متزايداً بوصفه شكاًل مناسباً من أشكال التحكم يف النظام، فسنرى أنَّ 

االتصال قريب املدى أصبح أكثر شيوعاً بصورة تدرجيية يف األجهزة السمعية والبصرية أيضاً.: 
https://cie-group.com/how-to-av/videos-and-blogs/what-is-near-field-
communication
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Echo(( وتستعمل هذه األجهزة بروتوكول »اإلنرتنت« )IP()19(، وهو الربوتوكول نفسه الذي 
حيدِّد أجهزة الكمبيوتر عرب شبكة الويب العاملية ويسمح هلا ابالتصال ببعضها بعضاً، واهلدف من 
»إنرتنت« األشياء هو احلصول على أجهزة تقوم ابإلبالغ الذايت يف الوقت الفعلي، وحتسي الكفاءة 
 Google.وتقدمي املعلومات املهمة إىل السطح بسرعة أكرب من نظام يعتمد على التدخل البشري

.20((Home
العامل  حول  املادية  األجهزة  مليارات  إىل  أيضاَ،   )IoT أو)  األشياء،  »إنرتنت«  ويشري 
املتصلة اآلن بـ«اإلنرتنت«، وكلها جتمع البياانت وتشاركها، بفضل وصول رقائق الكمبيوتر الرخيصة 
للغاية وانتشار الشبكات الالسلكية يف كل مكان، ومن املمكن حتويل أي شيء، من شيء صغري 
مثل حبة دواء إىل شيء كبري مثل الطائرة، إىل جزء من »إنرتنت« األشياء، يؤدِّي ربط كل هذه 
الكائنات املختلفة وإضافة أجهزة استشعار إليها إىل إضافة مستوى من الذكاء الرقمي إىل األجهزة 
اليت قد تكون غبية خبالف ذلك، ممَّا ميكنها من توصيل البياانت يف الوقت الفعلي من دون إشراك 

اإلنسان.
العوامل  يدمج  غذ  واستجابًة،  ذكاًء  أكثر  من حولنا  العامل  نسيج  األشياء  »إنرتنت«  جيعل 
نوعية  االقتصاد وحتسي  لتنمية  الفرص  من  العديد  األشياء  ويوفِّر »إنرتنت«  واملادية)21(،  الرقمية 
احلياة، مثلما كان للقطاع العام أثراً فعَّااًل يف متكي تطوير ونشر »اإلنرتنت«، جيب أن يلعب دوراً 
مماثاًل لضمان جناح »إنرتنت« األشياء، لذلك جيب على احلكومات الوطنية إنشاء اسرتاتيجيات 
وطنية شاملة لـ«إنرتنت« األشياء للتأكُّد من أنَّ التكنولوجيا تتطوَّر تطوُّراً متماسكاً وسريعاً، وأنَّ 
املستهلكي والشركات ال يواجهون عوائق، وأن يستفيَد كلٌّ من القطاعي العام واخلاص استفادًة 
19 - بروتوكول اإلنرتنت )Internet Protocol، اختصاراً : IP( :هو عنوان IP هو عنوان فريد يعّرف جهازًا على اإلنرتنت 
أو شبكة حملية. يرمز IP إىل »بروتوكول اإلنرتنت«، وهو جمموعة القواعد اليت حتكم تنسيق البياانت املرسلة عرب اإلنرتنت أو الشبكة 
احمللية يف جوهرها، تعدُّ عناوين IP هي املعرف الذي يسمح إبرسال املعلومات بي األجهزة املوجودة على الشبكة: فهي حتتوي 
الكمبيوتر  للتمييز بي أجهزة  قابلة للوصول من أجل االتصال. حيتاج اإلنرتنت إىل طريقة  على معلومات املوقع وجتعل األجهزة 
وأجهزة التوجيه واملواقع اإللكرتونية املختلفة. توفر عناوين IP طريقة للقيام بذلك وتشكل جزءاً أساسياً من كيفية عمل اإلنرتنت. 
https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-an-ip-address
20-WILL KENTON, The Internet of Things )IoT(, Updated Feb 9, 2020,https://
www.investopedia.com/terms/i/internet-things.asp,.
21- What is the IoT? Everything you need to know about the Internet of Things 
right now, Updated: The Internet of Things explained. What the IoT is, and 
where it’s going next.https://www.zdnet.com/article/what-is-the-internet-of-
things-everything-you-need-to-know-about-the-iot-right-now/

https://www.investopedia.com/contributors/53661/
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كاملًة من املوجة القادمة من األجهزة الذكية)22(.
إنَّ »إنرتنت« األشياء )IoT(، هو وسيلة جديدة تطور »اإلنرتنت«« الذي دخل تقريباً 
مجيع جماالت حياة اإلنسان )األعمال، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، وما إىل ذلك(، ومن 
ا أشياء/  املتوقَّع أن يغريِّ كل شيء يف اجملتمع مبا يف ذلك أنفسنا، ميكن وصف »إنرتنت« األشياء أبهنَّ
كائنات يف بيئتنا تُوَصُل؛ لتوفريها االتصاالت املتجانسة واخلدمات السياقية، يتضمن »إنرتنت« 
األشياء عدداً كبرياً من اتصاالت األشياء مع األشياء واألشياء مع البشر ولذا فهي أكثر تعقيداً 

من »اإلنرتنت«.
عليها  والتعرف  قراءهتا  ميكن  اليت  اليومية  األشياء  إىل  »األشياء«  مصطلح  يشري  كذلك 
وترمجتها عن طريق أجهزة استشعار املعلومات، و/ أو ميكن التحكم فيها )مثل املشغالت( عرب 
»اإلنرتنت«، يف الواقع، تتيح »إنرتنت« األشياء إمكانية ربط »األشياء« يف أي وقت )أي سياق(، 
ويف أي مكان وأبي شيء )أي جهاز( وأبي شخص يستعمل أي مسار )أي شبكة( وأبي خدمة 

أو األعمال التجارية)23(.
ا شبكة من الشبكات، إذ ال   كذلك ميكن تعريف »إنرتنت« األشياء )IoT( على أهنَّ
املستخدم ولكنَّها ميكن أن تكون أجهزة حاسوبية وآالت  يديرها  الطرفية أجهزة  تكون األجهزة 
ميكانيكية ورقمية، ميكن أن تكون كائنات ميكن تزويدها مبعرفات فريدة تنقل البياانت وتستقبلها 
أن  التتبُّع، ميكن  أجهزة  أو  االستشعار  أجهزة  املثال  تدخٍُّل بشريٍّ نشط، وعلى سبيل  من دون 
يشمل هذا شخصاً بصورة غري مباشرة، وعلى سبيل املثال: مريض مع جهاز مراقبة القلب، فعلى 
الرغم من أنَّ الشخص جزٌء من عملية توليد البياانت، إال أنَّه ال يشارك مشاركًة مباشرًة يف البياانت 
اليت تـُْنَشأ ونقلها عرب الشبكة، يف العديد من الشركات، ُتْستـَْعَمُل الربامج القائمة على »إنرتنت« 
األشياء استعمااًل متزايداً بوصفها وسيلًة لتقدمي خدمة عمالء حمسَّنة وإجراءات إدارة أعمال حمسَّنة، 
التتبُّع،  على  القادرة  الربامج  طريق  عن  التجارية،  العمليات  ملراقبة  األشياء  »إنرتنت«  ابستعمال 

22-Joshua New and Daniel Castro , Why Countries Need National Strategies 
for the Internet of Things, December 16, 2015,https://datainnovation.
org/2015/12/why-countries-need-national-strategies-for-the-internet-
o f - t h i n g s / ? g c l i d = C j 0 K C Q j w y t O E B h D 5 A R I s A N n R j V j 9 j D _ N J n _
YxzdnUG46RYyn7Ff4GCxqVWiBCOkiaTPis1kPhVdtobMaAsYyEALw_wcBI.
23- Spyros G. Tzafestas, Ethics and Law in the Internet of Things World, 4 September 
2018; Accepted: 3 October 2018; Published: 12 October 2018,pp88-99.

https://datainnovation.org/author/jnew/
https://datainnovation.org/author/daniel-castro/
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وتكون الشركات على سبيل املثال قادرة على تتبُّع املنتجات واملوظفي)24(.
 فضاًل عن ذلك يوصف »إنرتنت« األشياء أبنَّه عبارة عن شبكة من األشياء املادية اليت حتتوي 
على برامج مضمنة للتواصل واالستشعار، أو للتفاعل مع بيئتها الداخلية أو اخلارجية، و«إنرتنت« 
األشياء هي بنية »إنرتنت« تطلعية تدمج األشياء واألجهزة يف املستشعر وطاقة الكمبيوتر للتواصل 
مع بعضها بعضاً، يف حي أنَّ فكرة »إنرتنت« األشياء األولية تؤكِّد أتكيداً مفرطاً على التواصل من 
آلة إىل آلة، فإنَّ التغيري احلقيقي الذي يكمن وراء هذا هو التنويع غري املباشر بصورة متزايدة للتواصل 
بي الناس، وميكن لآلالت أن تتفاَعل يف هناية املطاف، ولكن حىت اآلن، مل تصبح هذه الظاهرة 
ا  عاملية وال تشمل مجيع أنواع الشبكات؛ حىت لو متكنت اآلالت من االتصال ببعضها بعضاً، فإهنَّ

تظلُّ مبثابة أدوات اتصال بشري)25(.

24-The Internet of Things and Ethics,https://www.project-sherpa.eu/the-
internet-of-things-and-ethics/.
25- Binod Kumarand Sheetal B. Prasad, Cyber Security Techniques for Internet 
of Things )IoT(,https://www.igi-global.com/chapter/cyber-security-techniques-
for-internet-of-things-iot/248161.
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التوصيات:
يشهد العامل تغري سريع ومؤثِّر وفاعل يف جمال »إنرتنت« االشياء أخذ يفرض حتدايت كبرية . 1

يف  ُتساهم  اليت  ابلصورة  معها  التكيف  على  العمل  والشعوب  الدول  على  تفرض  وخطرية 
االستفادة من أفضل إجيابيات »إنرتنت« األشياء، وجتنُّب السلبيات واملخاطر اليت حيملها.

أفضل مدخل لتعامل العراق مع »إنرتنت« األشياء هو العمل على بناء نظام تعليمي يكون . 2
مسامهاً يف توفري القاعدة املعرفية املطلوبة؛ لولوج هذا اجملال املعريف املعاصر، لذلك املطلوب من 
املؤسسات التعليمية العمل على بناء مركز أحباث وأقساٍم علمية يف اجلامعات ختتص بذلك. 

العراقية . 3 اإلعالم  وسائل  هي  عموماً  للمجتمع  األشياء  بـ«إنرتنت«  للتعريف  وسيلة  أفضل 
املختلفة، لذلك عليها ختصيص بعٍض من براجمها الثقافية لتحقيق ذلك.

العمل والندوات حول جمال . 4 تقع على مركز األحباث احلكومية واألهلية مسؤولية عقد ورش 
»إنرتنت« األشياء، وكيفية االستفادة منه.

يشمل »إنرتنت« األشياء خمتلف اجملاالت حياة االقتصادية والثقافية واالجتماعية العسكرية . 5
واألمنية...إخل، األمر الذي يفرض على املؤسسات املعنية العمل على توفري املطلوب للتعامل 

معه.


