ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺷﻮم

اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را در ﮔﻮﮔﻞ وارد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺰاران ﺳﺎﯾﺖ و ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﻤﺎری و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻠﻤﻮس و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪس اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﻮد دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ درﺳﺖ روی ﻧﻘﻄﻪای
دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺷﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪهای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ آﺳﻮدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ آن زﯾﺒﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎﯾﮑﻞ راﺳﻼن ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ وادی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ،
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی آﯾﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﺎ  5ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮآوردی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 20
درﺻﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ راه ﮔﺎم ﺑﺮدارم .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﺠﺎم دادم و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻗﺮار دﻫﻢ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
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آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ده ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺬاب اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ

ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺷﯿﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺎﺗﺮی از ﺟﻬﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وارد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺎم دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را دارﻧﺪ .ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮ
ﺑﯽراه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺳﮑﻮی  SmartThingsﺧﻮد در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺘﺎزی اﺳﺖ .اﭘﻞ ﺑﺎ  HomeKitاز
ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از دادهﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺧﺒﺮه دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﻠﻢ دادهﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻼود ،ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ.
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ﻓﺎرﺳﺘﺮ ﺑﻪاﺑﻌﺎد اﺳﺘﻔﺎده از  IoTدر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎ ،ارزش ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ را ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﮐﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎﯾﯽ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﻌﺪاد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ روی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎﻗﺺ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
رﻣﺰﮔﺬاری درﺳﺖ ،راﺑﻂ وب ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ و راﺑﻂ ﻏﯿﺮاﯾﻤﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی
ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ و آﺷﮑﺎرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﺑﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﭘﯽاچﭘﯽ
و ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ راه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎوا ،اﻧﺪروﯾﺪ CSS ،و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺎوا
اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ از ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،اﮐﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ روی ﺑﺤﺚ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﭘﺎداش زﺣﻤﺎت
ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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