ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ درس »ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ« ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ :ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﻋﺼﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

درﺑﺎره اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ) (IoTو ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دو
ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  185و  .(194اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺎﯾﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ دوره داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ )ﻣﺼﻮب آذر ﻣﺎه  (96ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،درس ﺳﻪواﺣﺪی »ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ« ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ
واﮐﺎوی آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف اﯾﻦ درس آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﭼﻨﺪﻻﯾﻪای
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺷﮑﺎلزداﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ درس اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ
در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  IoTﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ درس اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ دارد و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ آﻣﺎده ﮐﺮد.
در ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﻣﻌﻤﺎری و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آن ﺑﺨﺶ اول درس را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  IoTدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﺮاﺟﻊ درس ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎب و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ) (surveyاز ژورﻧﺎلﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آورده ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در
ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ  IoTﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ درس را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت آن را ﺑﺎ ﯾﮏ درس ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮرد رزﺑﺮیﭘﺎی و ﺑﻮرد آردوﯾﻨﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ  (1ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺷﯽء
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻣﺼﺮف ﮐﻢ اﻧﺮژی از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺷﯿﺎ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن رزﺑﺮیﭘﺎی و آردوﯾﻨﻮ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻫﺪاف  IoTرا ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ  Cرا ﺑﺪاﻧﺪ ،در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻨﺪﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﺑﻮرد آردوﯾﻨﻮ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای آن ،ﺑﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ دﻣﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺨﻮاﻧﺪ و روی
ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﮐﯿﺖ
رزﺑﺮی
ﭘﺎی

ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺳﺮﻓﺼﻞ درس ،ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد .در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺎدی ،ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای
درک ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻻﯾﻪﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درس ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز درس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  LPWAﮐﻪ در ﺷﻤﺎره ﻣﻬﺮ ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ) (https://goo.gl/mURucMﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺑﯽﺳﯿﻢ دارد.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺮﻓﺼﻞ درس ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺗﺼﺎل اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﮑﻮی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﺳﻮدی ﻧﺪارد .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﮑﻮی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آنﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺻﻼحدﯾﺪ اﺳﺘﺎد درس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪ ﻧﯿﺎز
ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ درس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ درس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن
آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ درس ﺑﺎ ﯾﮏ درس ﺳﻪواﺣﺪی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻮده
اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ درس ،اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﯿﻨﺶ اﺳﺘﺎد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ درس ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮی دارد و اﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ از
ﺑﻪروزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ و اﺑﺰارﻫﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﯿﻨﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎزل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﮑﻮی ﻧﺮماﻓﺰاری( ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺎﻣﻊ از اﯾﻦ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و درس را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ واﺣﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ درآورد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ درس )ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ آنﻫﺎ ﻟﺤﺎظ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺼﻮب
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (93ﭼﻨﯿﻦ درﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ درس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﯾﺮ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،درﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ :ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ« اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ درس ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وب اﺷﯿﺎ ) (WoTو راﯾﺎﻧﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
) (ubicompﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﻃﺮح اﯾﻦ درس ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،در وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻮرﺳﺮا ) (coursera.orgﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه
دروس آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ،ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ و از ﻓﻮرﯾﻪ
 2018ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺳﻦدﯾﮕﻮ ) (UCSanDiegoاراﺋﻪدﻫﻨﺪه اﯾﻦ دوره اﺳﺖ .دوره ﻣﺬﮐﻮر
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
اراﺋﻪ درس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن از ﺿﺮورت آن دارد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،اﮔﺮﭼﻪ
دروﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی و داﻧﺶ زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را
ﭘﯽرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ورود داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
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https://www.shabakeh-mag.com/computer-science/12618/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D
B%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8
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