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مقدمه
اينترنت اشيا گامي بزرگ در پيشرفت بشريت است به گونهای كه ميتوان آنرا نسل بعدی اينترنت در نظر
گرفت .آنچه كه اين فناوری را به يک امکان تبديل ميكند ،تکنولوژیهايي هستند كه آنرا ميسازند .دو
تکنولوژی عمده در اين فناوری موجود است :فناوری دريافت اطالعات و فناوری شبکه .اكثر اين فناوریها با
هدف خدمترساني به اجزای الگوی اينترنت اشيا ارائه شدهاند حال آنکه هدف ما در اين مقاله معرفي
فناوریهايي است كه توسط اينترنت اشيا استفاده ميشوند.
اينترنت اشيا با هدف افزايش ارتباطات فعاليت ميكند .اينترنت در دنيای امروز بعنوان ابزاری برای ارتباط
انسان با انسان موجود است اما اينترنت اشيا در نظر دارد ابزار و ماشينها را نيز در اين ارتباط وارد كند .اين
هدف موجب شکلگيری ارتباطات انسان با وسيله نيز ميشود كه سبب افزايش تعداد ارتباطات ميشود و حجم
زيادی از دادهها توسط ابزار و ماشينها توليد خواهند شد.
اينترنت اشيا از شبکه زاده شده و در در سر انتهايي آن ابزارها قرار دارند و اين ابزارها بايد بتوانند اطالعات را
دريافت و در يک بستر شبکه با ديگر وسايل و چه بسا با وسايلي هوشمند تعامل برقرار كنند و اطالعات دريافتي
را تجزيه و تحليل نمايند و نهايتا تصميمگيریهای الزمه را انجام دهند .بعنوان مثال لباسي را در نظر بگيريد كه
هنگامي كه داخل ماشين لباسشويي قرار ميگيرد ،به ماشين اطالع دهد كه از چه رنگ و جنسي است و چه
مالحظاتي را هنگام شستن بايد رعايت كند و همچنين ماشين لباسشويي هوشمندی را تصور كنيد كه همه
اينها را انجام ميدهد و همه اينها در داخل مداری داخل لباس تعبيه شده و همگي برای تقويت پايگاه دانش
خود ،با اينترنت در تعامل هستند .بنابراين ارتباطات انسان – اشياء يا اشياء – اشياء پديد ميآيد.
توانايي اشياء برای برقراری ارتباط ،محدوده وسيعي از كاربردها را فراهم ميآورد .اينترنت اشياء ميتواند در
رهگيری مديريت زنجيره تأمين سبز 2كمک كند .در بحث سالمت ،اينترنت اشياء ميتواند در اندازهگيریهای
دقيقتر بيماران و در برقراری ارتباط بين بيمارستان و بيماران در منزل مفيد واقع گردد .در زمينه سيستمهای
الکتريکي مانيتورينگ آتش ،اينترنت اشياء ميتواند يکپارچهسازیهای مؤثری از زيرساختها را ارائه كند .در
ميان اين كاربردها ،زمينههای ديگری از جمله اوتوماسيون ،حمل و نقل ،گريد3های هوشمند و غيره از جمله
حوزههای اينترنت اشياء ميباشد .اين كاربردها بعنوان مدركي است برای شانسهای بزرگي كه اينترنت اشياء به
جامعه خواهد داد.
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اين فناوری اميدبخش با تجميع چندين فناوری ممکن شده است .بدون اين ابزار و راهحلها ،اينترنت اشياء
ناممکن ميبود .شبکههای حسگر ،سامانه بازشناسي با امواج راديويي 4و تجهيزات كد دو بعدی از جمله
مثالهايي هستند كه اطالعات را از دنيای فيزيکي ميگيرند .بلوتوث ،شبکههای محلي بيسيم و اينترنت از جمله
راهحلهايي هستند كه ميتوان از طريق آنها ،اطالعات را ارسال كرد .در مجموع ،اينترنت اشياء مجموعهای از
اين كاربردها ميباشد.
از آنجايي كه كاربردها ،زيربنای اينترنت اشياء ميباشند ،الزمه درک اين فناوری نوين ،مطالعه اين كاربردها
است .مشکالتي كه در اينترنت اشياء ظهور ميكنند ،به فناوریها تکيه ميكنند .بعنوان مثال مشکالت امنيتي از
جمله اختالل سيگنال ،استراق سمع 5و استشمام كردن 6بعلت ماهيت بيسيمي اينترنت اشياء ميباشد .همچنين
راهحلهای بهتر كردن اينترنت اشياء ،در زيربنای همين فناوریها پيدا ميشود .مثال خيلي واضح ،شامل حركت
از باركد به سمت برچسبهای  RFIDاست كه سرعت و استقالل وسايل را باال برده است.
اينترنت اشياء ،يک معماری اليهای دارد .ابتدا اليه ادراكي قرار دارد كه در آن اطالعات از دنيای فيزيکي
دريافت ميشود .در گام بعدی اطالعات در بستر شبکه منتقل ميشود .نهايتا اطالعات در اليه كاربرد استفاده
ميشود .بنابراين اينترنت اشياء شامل اين موارد است كه هركدام فناوریهای مربوط به خود را دارند .اليه كاربرد
در ساخت اينترنت اشياء كمکي نميكند اما ميزباني انتهايي است ،كه اطالعات دريافتي از اينترنت اشياء را
استفاده ميكند .بنابراين تمركز بر روی فناوریهايي كه اينترنت اشياء نياز دارد معطوف به دو اليه ادراكي و
شبکه ميشود .اين مقاله ،فناوریهای مختلف را بر اساس اليهای كه در آن ايفای نقش ميكنند طبقهبندی
ميكند .اولين فناوری مربوط به آنهايي است كه اطالعات را دريافت ميكنند(اليه ادراكي) .طبقهبندی بعدی
مربوط به آنهايي است كه اليه شبکه را ميسازند .تکنولوژیهای معرفي شده در اين مقاله تنها تکنولوژیهای
ارائه شده برای برطرف كردن نياز مورد نظر نيستند ،اما شامل چندين تکنولوژی مهم در زمينه اينترنت اشياء
ميباشند.
اليه ادراكي وظيفه تبديل اطالعات به سيگنالي كه بتوان در بستر شبکه منتقل كرد را بر عهده دارد .بعنوان
مثال خرده فروشيها برای نگهداری اطالعاتي از قبيل اسم كاال ،قيمت و تعداد آن ،از باركد استفاده ميكنند.
تکنولوژیهای معرفي شده در اين مقاله شامل شبکههاب حسگر ،برچسبهای  RFIDو كدهای دو بعدی
ميباشند .كدهای دو بعدی عکسهای بصری هستند كه از پيکسلها برای ارائه اطالعات استفاده ميكنند.
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برچسبهای  RFIDاز امواج الکترومغناطيس برای انتقال اطالعات استفاده ميكنند .حسگرها ميتوانند به
دستگاههای دريافت كننده اطالعات مختلفي ارجاع كنند.
وقتي كه اطالعات دريافت شد ،اليه شبکه مسئول انتقال اطالعات از يک ميزبان به ديگری است .برای
فناوریهای شبکه Z-Wire ،ZigBee ،و  6LoWPANبحث شدهاند .دو مورد اول پروتکلهای غيراستاندارد
شبکههای حسگر بيسيم ميباشند .اما مورد آخر ميتواند راهحلي برای برقراری ارتباط شبکههای حسگر بيسيم
با اينترنت ميباشند.

.1اﯾﻨﺘﺮﻧﺖِ اﺷﯿﺎء (:)Internet of Things
«اﯾﻨﺘﺮﻧﺖِاﺷﯿﺎء» ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ «اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء» ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی (اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮان و ﯾﺎ اﺷﯿﺎء) ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل داده از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﻋﻢ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء در واﻗع زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ از ﺷﺒﮑﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﻨظﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ پﺮوﺗﮑل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺷﯿﺎء ﻓﯿزﯾﮑﯽ و ﻣجﺎزی ،دارای ﻫﻮﯾﺖ ،وﯾژﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﯿزﯾﮑﯽ و ﺷخصﯿﺖ ﻫﺎی ﻣجﺎزی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑصﻮرت ﯾﮑپﺎرچﻪ درون زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗجمﯿع ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ،ﺧﻠﻖ ﻣحﯿطﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت پﺎﯾﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻫﺮﯾک از ﮐﻨشگﺮان ﻣﺴﺘقل ﻣﺘصل ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺘﻮان ﺑصﻮرت ﻣﻮثﺮ و در ﻫمﺎن لحظﻪ ﺑﺮای دﯾگﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔذاﺷﺖ .ﺑﺪﯾن ﺗﺮﺗﯿب اﻓزاﯾش ﻣﻮثﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟمع
آوری و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔذاری داده ﻫﺎ ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش پشﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗصمﯿﻢ ﺳﺎزی اﯾﺪه آل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺎ داﺷﺘن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ لحظﻪ ای از وضعﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧمﻮدن ﮔﺮدش ﮐﺎر پﻮﯾﺎ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧمﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻣجمﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از ﺣﺴگﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻓعﺎلگﺮﻫﺎی ﻧصب ﺷﺪه در اﺷﯿﺎء ﻓﯿزﯾﮑﯽ ﻣخﺘﻠف ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و ﺑﺎﺳﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ پﺮوﺗﮑل ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﺘصل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑطﻮر ﻋمﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾن اﺑزارﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷمﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ پﺎﯾش ﺗصﻮﯾﺮی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،دورﺑﯿن ﻫﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳطح ﺷﻬﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی پﺎﯾش آلﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ،پﯿش ﻫشﺪارﻫﺎی زلزلﻪ و ﺳﯿل و  ...ﻣشﺎﻫﺪه ﻧمﻮد ﮐﻪ ﺳطﻮح
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣخﺘﻠف در آن ﺗعﺮﯾف ﻣﯽ ﺷﻮد .الﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﺻحﺒﺖ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨظﻮر ﻓقط ﻗﺮار
دادن ﺑﺮچﺴب ﻫﺎی  RFIDﺑﺮ روی ﺗعﺪادی اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﻣﻨظﻮر داﻧﺴﺘن ﻣﮑﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف ﺗعﺒﯿﻪ ﮐﺮدن ﻫﻮش
ﻣصﻨﻮﻋﯽ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ چﺮا ﮐﻪ در آﻧصﻮرت اﺷﯿﺎء ﻫﻮﺷمﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه و چﯿزی ﺑﯿشﺘﺮ از آﻧچﻪ ﮐﻪ اﻧﺘظﺎر ﻣﯽ رود اﻧجﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
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 .2تفﺎوت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ معمولي و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء:
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣعمﻮلﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ پﻨج دﺳﺘﻪ ﺗقﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧمﻮد:
 -1.2ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳخﺖ اﻓزار .از وﯾژﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨحصﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ،پﻨﻬﺎن ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣحﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
درون ﺗﺎر و پﻮد اﺷﯿﺎء ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾجﺎد الﯾﻪ ﻣحﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺮئﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،در ﺗضﺎد ﺑﺎ لزوم ﺷﺮوع ﺗعﺎﻣل اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در اﺷﯿﺎء ﺧﺎص (ﺗﺒﻠﺖ ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷمﻨﺪ ،ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗﺮ ،لپ ﺗﺎپ و )...در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣعمﻮلﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺮای اﯾجﺎد
اﯾن ﺗعﺎﻣل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧجﺎم پﺮدازش اﯾن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ در ﺳخﺖ اﻓزار دﺳﺘگﺎﻫﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ.
 -2.2ﻣقﺎﯾﺴﻪ ﺗعﺪاد ﻧﻮدﻫﺎ (ﮔﺮه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ) .درﺣﺎل ﺣﺎضﺮ ﺑﺮای ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺎلغ ﺑﺮ  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﮔﻮﺷﯽ ﻫمﺮاه و ﯾک ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘگﺎه ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗﺮ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و پﯿش ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۲۵ﺗعﺪاد  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﺳﺘگﺎه ﻫﻮﺷمﻨﺪ و ﻣﺘصل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾن ﺗعﺪاد ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣقﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮلﯿﺪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻨﺴﻮر
در ﺳﺎﻋﺖ و ﻫمچﻨﯿن ﺗﻮلﯿﺪ ثﺎﺑﺖ و ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﺷﯿﺎء و ﮐﺎالﻫﺎی ﻣصﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗجﻬﯿز ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی
ﻣخﺘﻠف و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎچﯿز اﺳﺖ.
 -3.2ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺳﺎن ﺣﺴگﺮﻫﺎ در ﻣقﺎﺑل پﺮوﺗﮑل ﻫﺎی ﺳﻨگﯿن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ .در ﻣقﺎﺑل پﺮوﺗﮑل ﻫﺎی ﺳﻨگﯿن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آدرس دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳب ،ﺗﮑﻨﻮلﻮژی ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺣجمﯽ در ﺣﺪ چﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ،ﺑﺮای
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻫﺮ ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘصل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿئﯽ ﺑﺮچﺴب دار
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣثﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮآوی در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺮضﻪ ﯾک پﻠﺘﻔﺮم  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
» «LiteOSﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در «اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ» آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺒﮑﺘﺮﯾن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣل در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻮده
و در ﻣﯿﺎن ﻫمﻪ اﺑزار ﻫﺎی ﻫﻮﺷمﻨﺪ ،از پﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷمﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮدروﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮐمپﺎﻧﯽ ﻣذﮐﻮر
ﻫمچﻨﯿن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾن پﻠﺘﻔﺮم ﻧﺮم اﻓزاری ﺳﺒک را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫمﻪ ﺗﻮﺳعﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿز ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣحصﻮالت و ﯾﺎ اپﻠﯿﮑﯿشن ﻫﺎی ﻫﻮﺷمﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳعﻪ دﻫﻨﺪ.
 -4.2اﮐثﺮ ﺳﺮوﯾس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣعمﻮلﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎلﯿﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻣﺴﺘقﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧمﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾن وﯾژﮔﯽ «ﻣحﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻣﻮش» ﯾﺎ «ﻣحﺎﺳﺒﺎت ﺷﻔﺎف» ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -5.2ﻣﻮﻓقﯿﺖ اﻗﺘصﺎدی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣعمﻮلﯽ ﺑﻪ دلﯿل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘشﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣحﺘﻮای آن اﺳﺖ ﯾعﻨﯽ ﺗمﺮﮐز آن روی
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ ،در ﺣﺎلﯿﮑﻪ ﺗمﺮﮐز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء روی ﺣجﻢ ﮐﻮچﮑﯽ از داده ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از اﺷﯿﺎء ﯾﺎ ﺷﺮاﯾط ﺧﺎص ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑزار دﯾگﺮ دارﻧﺪ.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

