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 األشياء؟ إنترنت عن تعرف ماذا

  المكتبية والحواسب الحوسبة عصر في العالم عاش الماضي القرن وتسعينات ثمانينات في
 العصر ذلك طابع ىي تقريبا   سنة 15 لمدة أوجيا في استمرت التي الموجة ىذه وكانت والشخصية

 ما وىذا ”منزل كل وفي مكتب كل عمى جياز“ حينيا مايكروسوفت رسالة كانت المثال، سبيل فعمى
  التجوال عصر إلى انتقمنا والشاشات المعالجات تطور ومع .كامل بشكل تحقيقو في نجحت

Mobility التكنولوجيا من الجديدة الحقبة انطالقة 2007 مطمع في فون اآلي ظيور شكل حيث  
 القيام يستطيع ما جيوبنا في نحمل ونحن المحظة وحتى الوقت ذلك فمن .لمحوسبة الجديد والعصر

 .سنوات 10 قبل مكاتبنا عمى يقبع ضخم مكتبي حاسب بيا يقوم التي تمك تفوق بميام

 موجة ىناك ولكن قادمة، سنوات لعدة المحمولة األجيزة عصر في سنعيش أننا فيو شك ال مما
 بات ما نعيش أن وشك عمى نحن .قميمة سنوات منذ مالمحيا من بعض تصمنا وبدأت قادمة ضخمة

 IoT بـ إختصارا   يعرف ما أو Internet Of Things ”األشياء إنترنت“ بعصر يعرف



 ؟ األشياء إنترنت هو ما

 أو تمتمك جية يوجد ال وألنو األشياء إلنترنت دقيق تعريف وضع حاولت التي الجيات ىي كثيرة
 تصب التعاريف جميع ببساطة ولكن رسمي، تعريف ىناك يكون لن فبالتأكيد األشياء بإنترنت تتحكم

 :التالي بالنص أوضحو أن أحب والذي واحد مفيوم في

 كل تمتمك بحيث اإلنترنت لشبكة متطور مفيوم ىو Internet Of Things األشياء إنترنت“
 ألداء البيانات واستقبال إلرسال البعض ببعضيا أو باإلنترنت االتصال قابمية حياتنا في األشياء
 “ الشبكة خالل من محددة وظائف

 األشياء بعض أن حيث حاليا   جوانبو من بعض نعيش بدأنا الذي العالم ىو األشياء إنترنت ببساطة
 اليد، إسوارات التمفزيونات، ، الساعات مثال   باإلنترنت، االتصال قدرة لدييا أصبح نستخدميا التي

 .وغيرىا النظارات

 



 الفيديو بمشاىدة سنقوم والسمبية االيجابية اثاره ومعرفة الموضوع ىذا حول اكثر تفاصيل ولمعرفة
 :ادناه الرابط عمى الموجود
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 … ختاما  

 لم عصر عن نتحدث فنحن األشياء إنترنت عن غيري تحدث أو تحدثت ميما أنو ىو ىنا قولو أود ما

 ىذا أن بالتأكيد ولكن المرتقبة، الصاروخية النطالقتو الصمبة القاعدة تتشكل لم و بعد معالمو تكتمل

 لو؟ مستعد أنت فيل لمبشرية، التكنولوجيا ستجمبو ما

 



 

 

 

 شكرا  ألصغائكم


