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 چكيده:

در هوشمند  هاي محيطدر ايجاد  آنو استفاده از  اينترنت اشياء كاربردهايدر اين مقاله به بررسي يكي از 

. اين محيط بايد مفاهيم الزم پردازيم مي ها دانشگاهو يادگيري الكترونيكي در  تدريس فرآيندهايارتقاء  ينهزم

يادگيري الكترونيكي تركيب و يكپارچه  هاي دستگاههوشمند را با  هاي رده–هوشمند  هاي ساختمانمربوط به 

 نمايد. آشنا ،بخشند ميبهبود  را شان يادگيريكه كيفيت كلي  هايي سيستمنموده تا دانشجويان را با 

 آنكه در  هست "رد پرسو"است الگوي  شده پرداختهكاربردي كه در اين مقاله بدان  هاي مدليكي از 

 1. همچنين مفهومنمايند ميمشاركت  ها سرويسو اجراي  طراحي اطالعات، آوري جمعدانشجويان فعاالنه در 

و  ها چالش نهايتاًو  شده بررسيدر آموزش الكترونيكي با ارائه مدل  آن كاربردهايو  از اشياء ينترنتيا

 است. قرارگرفته بررسي موردپيش رو در اين حوزه  هاي فرصت

 

 آموزش فراگير هوشمند، هاي يطمح فناوري اينترنت اشياء، آموزش الكترونيكي، واژگان كليدی:
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 مقدمه:  -1

و  شده تبديل مؤسسات، حجم زياد داده و رشد نمايي توسعه دانش جديد، به چالشي براي آنكه در  كنيم ميما در عصري زندگي 

الكترونيكي و  يادگيري كنند. گيري تصميمنوين يادگيري، از نو فكر كرده و  هاي شيوهرا واداشته كه راجع به آموزش و  ها آنلذا 

 "من پيتسر اسحاق "يادگيري الكترونيكي  گذار بنيان. اند داشتهوجود  صدساليادگيري از راه دور اصطالحاتي هستند كه بيش از 

شد  ميارائه  اي مكاتبه صورت بهنمود كه از طريق سيستم پستي و  ريزي پايهرا  تندنويسي( بود كه اولين دوره 1111-1181)

Tait,2003))  و تلفن  تپلت ،كامپيوتر) يجيتاليدتوسط يک وسيله  شده ارائهيادگيري  عنوان به توان مييادگيري الكترونيكي را

 ناپذير اجتنابامروزه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش به امري  (Clark, Mayer,2011نمود )هوشمند( تعريف 

ن را ناليآحداقل يک دوره  متحده اياالتدرصد از دانشجويان دانشكده  11, 0212است. در سال  شده تبديل ها دانشگاهدر  ويژه به

 (.Bell, Federman,2013) گذراندند

 .است اينترنتي از اشياء اوريفناز  مندي بهره، يادگيري الكترونيكي زمينه درنوين  هاي زمينهيكي از 

 كردن حس ارتباط و برقرارى براى كه هستند اي شده جاسازي هاي فناوريشامل  كه است فيزيكى اشيا از اي شبكه اشيا اينترنت

 ها دستگاه بسيارى از امروزه كه است اين واقعيت. كنند مي استفاده اين حسگرها از خود خارج محيط يا خود داخلى وضعيت

 تا هستند اين حقيقت رؤياى در محصوالت طراحان. ندارند وجود هنوز خواهند داشت، را اتصال قابليت 0202 سال در كه گونه آن 

 شامل اشيا اينترنت. باشيم باشد، داشته وجود هوشمند صورت به محصوالت در ذاتى اتصال و برداري بهره امكان كه كنند پيدا راهى

 .است اشيا به اطالعاتى وابسته هاي سرويس و ارتباطى هاي سرويس ،شده جاسازي افزارهاي نرم ،(اشيا خود) افزار سخت

هوشمند مبتني بر فناوري اينترنت  هاي محيطآموزش الكترونيكي با رويكرد  زمينه در مدرن هاي فناورياين مقاله زمينه معرفي 

 .دهد ميورد پرس را ارائه  اشياء به همراه ارائه يک مدل كاربردي بنام

 

 هوشمند های محيط -2

 ،مثال عنوان به. استساختن زندگي روزمره  تر آسان، تر گستردهبخشي از اين واژه  عنوان بههوشمند  هاي محيطهدف اصلي 

و تراكم ترافيک  ها جادهوضعيت  دربارهاطالعات  آخريناين توانايي را داشته باشند كه  خواهند مي كنند ميمردم رانندگي  كه هنگامي

مدرن و  گرهاي حسديگر تغيير دهند. به كمک  هاي شبكهرا به  دهند ميگوش  آنراديويي كه به  هاي شبكه ،آورند به دسترا 

يي را در وهوا آبتنها با صدايشان وضعيت  توانند ميافراد  كنند ميتركيب  باهمكه تمامي اين موارد را  كننده فعالوسايل هوشمند و 

بهترين راه  مسيرهاوجود دارند را مشاهده نمايند و آگاهي يابند كه كدام  شان نزديكيتصادفات ترافيكي كه در  ،اينترنت چک نمايند

 .(Husnjak,Other,2014)باشند  ميبا كمترين ترافيک 

 هوشمند هاي مكانهوشمند و ديگر  هاي اداره ،هوشمند هاي كالس ،هوشمند هاي خانهمحيط هوشمند شامل 

 هاي شبكهاستفاده هوشمند از انرژي در ايجاد  زمينه دراخير  مايامروزه با توجه به پيشرفت  .(Lucke,Other,2008است ) 

و  (Farhangi,2010باشد )رشد داشته  اي فزاينده طور بههوشمند  هاي محيطكه تعداد وسايل هوشمند و  رود ميهوشمند انتظار 

(McDaniel, P. & McLaughlin,2009) هوشمند اين است كه: روزي خواهد رسيد  هاي محيط درباره "ويزر مارس". ديدگاه
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 ها آنبه  موردنيازجام هرگونه كار هوشمند براي همه افراد در دسترس خواهد بود تا در ان هاي محيطكه در زندگي روزمره وسايل و 

 .( Weiser,1991) يدنماكمک 

هوشمند بايد ياد  هاي محيط ،ديگر عبارت به. بيني پيشاستدالل و  ،هوشمند عبارت است از: يادگيري هاي محيطسه هدف اصلي 

چه نوع  دقيقاً افتد ميعالمت يا عملي اتفاق  كه هنگاميو بايد بدانند  كنند ميو فكر  كنند ميشان كار هاي محيطبگيرند كه چگونه 

 گونه اين توان مي( را شود مينيز شناخته  SEكه تحت عنوان هوشمند )واكنشي داشته باشند و چگونه عمل نمايند. يک محيط 

 منظور بهمحيط و ساكنانش  آنآورده و اين دانش را براي  به دستمحيط  دربارهمحيطي كه قادر است دانشي را  "توصيف نمود: 

 (Fernandes , Other,2009)"اعمال نمايد محيط آنافزايش تجربياتشان در 

در  شوند ميهوشمند و اينترنت اشياء اجرا  هاي محيطحرف بزنيم كه با استفاده از  هايي پروتكلو  ها الگوريتماگر بخواهيم در مورد 

 كنند ميكار  تر سريعكه  هايي سامانهايجاد  ،ختن مصرف انرژيمتعادل سا ها آنبسياري وجود دارند كه هدف  هاي پروتكلاين صورت 

 (. Zhang, Other,2012است ) ها آنو معتبر ساختن 

 .استانواع ديگر  و ZigBee, "DECT, IEEE1451، HIP "از:  اند عبارتهوشمند  هاي محيطرايج در  هاي پروتكلبرخي از 

2-1- ZigBee (پروتكل ارتباطي برای اليه كاربردی) 

 .صورت گرفته است آنمتعددي روي  هاي رسانيبروز  تاكنونمعرفي گرديد و  0222نخستين بار در سال  

براي وسايلي است كه  حل راهخانگي تبدل شده است زيرا بهترين  سيم بي هاي پروتكل ترين پراستفادهبه يكي از  ZigBeeپروتكل 

خانگي بسيار  اي شبكه كاربردهايدارند كه در  تري طوالنيكمي دارند و همچنين براي وسايلي كه نياز به عمر باتري  هاي دادهميزان 

يكي از مشكالت  به بلوتوث است. تنسب تر قياسو قابل  تر سادهدليل محبوبيت اين محصول نيز در جايگزيني  .باشند ميمحبوب 

 موردنيازبه همين خاطر گاهي اوقات بايد زمان پاسخگويي  كند ميستي را معرفي اين است كه چون مشكالت همزي ZigBeeاصلي 

نمود بر اين مشكل غلبه  توان مي ZigBeeدر هنگام انتقال  WLANخانگي را نيز انجام دهد. با كنترل  اي شبكه كاربردهايبراي 

(Hong, Lee,2014 .) 

2-2- HIP  (سازماني هويت)پروتكل 

HIP كند مي يابي موقعيترا  انتقال هاي اليهميان شبكه و  جابجاييكه حركت و  ي استحل راه .HIP جديدي هويت ميزبان  اليه

 متصل كردن آن. دليل اين امر اجتناب از موقعيتي است كه در كند ميباالئي معرفي  هاي اليهو  IP هاي بين اليه( را 1,3اليه )

 ،HIP. در سازد ميرا به ايفاي نقش دوگانه شناساگر نقطه پاياني و شناساگر ارسال وادار  نشاني ،ها نشان IPها به سوكت 

اين  اتصال . عالوه بر اين،شوند مي ( متصلHIPميزبان )شناساگرهاي  هاي هويتبه  ها نشاني IP جاي بهاليه باالئي  يها كتسو

 ،ها سامانهپشتيباني از اعتماد ميان  HIP هدف .گيرد ميصورت پويا  طور به( ها باب)موقعيت  ها نشان IPميزباني به  هاي هويت

 (1182)تائبي،( است.DOSسرويس )از  سازي محرومو كاهش چشمگير حمالت  جابجاييحركت و  افزايش

2-3- DECT ( ای پايانهبرای معماری  توأممصرفي كم و يك پشتيبان  های ويژگيپروتكلي با) 

 DECT ًاستناوري دسترسي راديويي ف يک اساسا (Drosos, Other, 2004 .) 
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 IEEE 1451استاندارد  -2-4

 استانداردها. اين گروه از دهد ميرا كاهش  اي شبكهانرژي  هاي مبدل هاي هزينهوسايل الكترونيكي را افزايش داده و  پذيري مقياس

. اين گيرند ميفيزيكي مختلف بهره  هاي لينکكه از  باشند مي اي شبكهالكترونيكي  هاي نمونهيک فضاي باز براي توسعه  دهنده ارائه

همچنين مزاياي اتصال و  IEEE 1451. دهند ميانجام  آسانمحرک را بسيار سريع و  هاي دستگاهو  حسگرهااتصال  استانداردها

آورد  ميمحرک فراهم  هاي دستگاهو  حسگرهاكامپيوتري را براي بسياري از  هاي سامانهاستفاده سريع وسايل الكترونيكي به 

(Barrero,Other, 2012 .) 

 آموزش الكترونيك -3

آموزش به شمار  امر در امروزه مؤثر تأثيرات، تنها يكي از فنّاوري؟ به انتقال آموزش كمک كنند توانند ميارتباطات فراگير، چگونه 

، درست فنّاوريو تربيت دانشجويان داريم. با استفاده از  سازي آمادههمچنين براي افزايش رقابت در بازار و محل كار، نياز به . رود مي

يم آموزش و تحصيل را از مدل انتقال دانش، به يک مدل مشاركتي، فعال، خود راهبردي و جذاب توان مييک كاتاليزور،  مانند به

انجمن "شان را براي موفقيت در موردنياز تا دانش خود را افزايش داده و مهارت كند ميتبديل كنيم، مدلي كه به دانشجويان كمک 

 بهبود دهند. "1شآموز

اين امكان را  فنّاوريو  گيرند ميمناسب و معتبر، بهتر ياد  هاي فعاليتدانشجويان با مشاركت فعال در  كه دهد ميتحقيقات نشان 

مهارت بيشتري كسب  Facebookو  Youtubeاجتماعي مانند  هاي شبكه. اين افراد همچنين با استفاده از دهد ميافزايش 

، از آن، دانشجويان چه براي ايجاد محتوا و چه تعامل با عالوه به. فاده از پيامک متني استفاده كننداست صرفاًتا اينكه  كنند مي

همين روش است، نيز  منتشرشده ازاين پيشمحتواهايي كه  آن، حتي براي استفاده از كنند ميكاربردي استفاده  هاي برنامه افزار نرم

 هاي كالسمبتني بر متن، به  هاي روشصدا، تصوير و  كارگيري بهدرس، با مشاركت و  هاي كالسهمچنين،  ؛ وبرند ميرا به كار 

"open"  تا بدين  اختياردارندرا در  اي چندرسانهاز منابع  اي گستردهو معلمان و استادان نيز اكنون دامنه  شود مييا آزاد تبديل

 تدريس و آموزش خود را افزايش داده و بهبود دهند.ترتيب بتوانند 

 فنّاورييكپارچه  هاي حل راهدر كنار درک و دريافت رو به رشدي كه از چگونگي كاركرد مغز و چگونگي فرآيند يادگيري وجود دارد، 

 ت دارند.، نقش مهمي در بهبود زمان درک و فهم و كسب مهارپويانماييو  ها بازيها،  اي چندرسانهنيز مانند، 

 هوشمند: های كالس -3-1

اطالعات و ارتباطات تغييرات بسيار بزرگي را براي اساتيد و دانشجويان به وجود آورده است. امروزه  هاي سامانه ،مدرن هاي فناوري

نوين  هاي فناوري. است هركسيمتفاوتي براي  كامالً فرآيندهايسال پيش  32درس در مقايسه با  هاي كالسآموزش و يادگيري در 

دانشجويان  آساني بهياد بگيرند و دانش بهتري كسب نمايند و به استاد كمک نموده تا  تر سريعتا  دهد ميبه دانشجويان اين امكان را 

 (. Kubiatko,Haláková, 2009دهد )را آموزش 

گاهي يابند آكه  آورد ميهوشمند وجود دارد اين است كه براي اساتيد اين امكان را فراهم  هاي كالسكه درباره  اي العاده فوقموضوع 

كه  اي شيوهرا به  آموزشيدانش و مطالب  دهد تا ميياد بگيرند و نيز به اساتيد اجازه  خواهند ميچگونه  درواقعكه دانشجويان 
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هوشمند به دانشجويان اجازه  هاي كالسارد اين است كه آموزش دهند. موضوع مهم ديگري كه وجود د خواهند ميدانشجويان 

گرفت ياد خواهد  تر آسان ،فنّاوريبا ديدن هدف واقعي يک  هركسيپي ببرند و اينكه  فنّاوريتا به هدف واقعي استفاده از  دهد مي

(Firmin,Genesi, 2013 .) 

اما اين ؛ ورندآ به دستهرگونه اطالعاتي را در چند ثانيه  توانند ميو وسايل هوشمند دانشجويان  تاپ لپانواع  ،به دليل وجود اينترنت

موضوع كافي نيست. مرحله بعدي كسب اطالعات درباره دانشجويان است قبل از آنكه روي دكمه كليک كرده و تايپ نمايند كه چه 

بود درس ميسر خواهد  هاي كالسامكان اجراي اين امر در  ،محرک هاي دستگاهي مدرن و حسگرهاكمک  با احساسي دارند.

(Santana-Mancilla, Other,2013 .) 

 توان ميي ديگر وجود دارند )كه حسگرهاو بسياري از  ها ميكروفن ،ها دوربيناشياي هوشمند نظير  آنهوشمند كه در  هاي باكالس

فهميد كه مديريت كالس بسيار  توان مي ،رضايت دارند( گيرند ميياد  ها آناندازه گرفت كه دانشجويان به چه ميزان از ابزاري كه با 

 "شده است. واژه  تر آسانساده بوده و نسبت به زماني كه اين وسايل هوشمند در كالس وجود نداشتند فهميدن مطالب بسيار 

استاد مطلع  ،. با كمک وسايل هوشمنديابد مينمايانگر اين است كه يک استاد چگونه به نظم در كالسش دست  "مديريت كالس

 ياندانشجوچه زماني با صداي بلندتري صحبت كند و چه زماني تمركز  ،خواهد شد كه چه زماني به دانشجويان استراحت دهد

 (.Rytivaara2012) يابد ميكاهش 

ي حسگرها ،ي دماحسگرهااز:  اند عبارت برد به كارهوشمند  هاي كالسدر  توان ميمحرک كه  هاي دستگاهو  حسگرهاچند نمونه از 

 حضورداشتهكه اگر استاد ) يا خيركه آيا استاد در كالس حضور دارد  كند ميمربوط به قدم زدن در جلوي ميز استاد كه كنترل 

دانشجويان چگونه  دهند ميي مربوط به صدا كه نشان حسگرهاخي رب ،(كنند ميباشد يک دستگاه محرک پروژكتور را روشن 

هوشمند جالب و قدرتمندي ايجاد نمود كه  هاي كالس توان ميفراوان  ابتكارهايو غيره. با چند حسگر ارزان و  كنند ميصحبت 

 (. Santana-Mancilla, Other,2013) يندنماو با لذت بيشتر كمک  تر آسانبه دانشجويان در يادگيري  توانند مي واقعاً

 از اشياء اينترنتي -4

اينترنت  نوظهورگفت كه در جهان  توان مي، كنند مييادگيري و آموزش اتخاذ  منظور بهجديد را  هاي فناوريبيشتر مردم  كه ازآنجايي

ه و بين مردم، روند، داد اي شبكهاينترنت اشيا، به ارتباط  -خواهند شد به تحقق اهداف يادگيري و آموزش ( نيز موفقIOEاشيا )

Internet of Learning Thingsو اين چيزي است كه اساس  -شود مياشيا و چيزها گفته 

 .شود مي)اينترنت يادگيري اشيا(  1

خود  شناساييقابليت  تنها نهاز اشياء فيزيكي روزمره متصل به اينترنت است كه  اي گسترده يستماكوس درون، از ،اينترنت اشياء

اين مفهوم اولين  "موجود درون يک شبكه را نيز دارند  توسط ديگر اشياء توليدشده هاي دادهتوانائي برقراري ارتباط با  بلكه ؛رادارند

)شناسنامه  RFID2 هاي برچسبرديابي محصوالت از طريق  منظور بهقرار گرفت كه  Auto-ID غيرانتفاعيشركت  موردتوجهبار 

 (1182آذرماه  -)تائبيگرديد.  (Web-Likeوب مانند ) زيرساختمحصوالت( بودند باعث ايجاد يک  گيري رهالكترونيكي قابل 

                                                           
1
- Internet of Learning-Things,” Edutech Associates, August 2013, http://bit.ly/1g3wPGP 
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، پردازيم مي، دهد ميوزش رسمي ارائه يي كه اين مسئله براي آمها چالشو  IOEاين مقاله به بحث پيرامون پتانسيل در ادامه 

 موارد زير: ازجمله

 عدم اتصاالت، بر امر آموزش طور همينارتباطات و  تأثير 

  روزه را در جهان  1ساعته و  02( 02/1به ارتباطات ) پذيري دسترسي، چگونه ها دستگاهو ها  زيرساختبهبود در

 ؟برد مينفع  آنحال ظهور چگونه از و اقتصاد در  ؟كند مي، به يک واقعيت تبديل يافته توسعه

  آورد. به دستو اشيا و چيزها، بيشترين ارزش را  ها داده، عملياتاز ارتباطات ميان مردم،  توان ميچگونه 

  مربيان علمي براي بهره داري ازIOE سود رساندن به دانشجويان بايد اختيار داشته و دارا باشند. و 

  مالحظات براي تصرف پتانسيلIOE .در امر آموزش 

به عبارتي همان  -كنند ميرا تجربه اشياء  ي از، اينترنتها سازمانكه در حال حاضر خيلي از  بر اين باوراند كارشناسان شركت سيسكو

 به هماشيا و چيزها  -يا اشيا، گام بعدي در تكامل اشياي هوشمند است چيز همه ينترنتا ارتباطات شبكه شده از اشياي فيزيكي.

تنها بر  اينترنتي از اشياء .است وشدهمح، ء شي آنفيزيكي و اطالعات ديجيتالي در مورد  ء شي، طوري كه خط بين اند شدهمتصل 

كه  يزمان .شود مينتيجه، داده ايجاد  عنوان بهو  ارتباط داشته ها ماشينبا ديگر  ها ماشين -كند مييا حسگر تمركز  گر حس هاي شبكه

و انرژي مستقل( و مردم و اطالعات جديد نيز  پردازش يافته افزايشرا اضافه كرده )مانند بستر آگاهي، قدرت  هايي قابليتچيزها 

، ميلياردها يا آنكه در  ها شبكهاز  اي شبكه؛ يعني شود ميرا ببينيد( تبديل  1)شكل  IOEبه  IOTمتصل شوند، در اين زمان، 

 .كند ميخطرات جديدي را ايجاد  طور همينو  نظير بي هاي فرصتحتي تريليون ارتباط، 

 .Cisco, 2013“( منبع: IOE) چيز همه. اينترنت 1شكل 
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تا ارتباطات شبكه  كند ميجمع  دورهماشيا را  طور همينو  ها داده-عمليات -، مردمIOE، كارشناسان شركت سيسكو گفته بر اساس

 هاي قابليتكه  كند مياطالعات را به عملياتي تبديل  درواقع -است تر باارزشو  تر مناسبايجاد كند كه نسبت به قبل،  اي شده

 بر اساس. كند ميكشورها، ايجاد  طور همين، افراد و وكارها كسبي را براي نظير بياقتصادي  هاي فرصتو  تر غنيجديدتر، تجربيات 

 و جدا هستند. ارتباط بيباشد، هنوز  IOEدرصد از اشياي فيزيكي كه ممكن است روزي بخشي از  88,2، سيسكوتحقيقات 

در قدرت پردازش،  يافته كاهش هاي هزينهو  ها آنوجود دارد؛ يعني افزايش دراماتيک در تقاضاي  فنّاوريو تمايالتي كه در  ها گرايش

بزرگ و  هاي دادهاجتماعي و محاسبات متحرک؛ توانايي تحليل و آناليز  هاي رسانه، Cloudو پهناي باند؛ رشد سريع  سازي ذخيره

قدرتمند؛  هاي درراه( افزار سختو هم  افزار نرم)هم  ها فنّاوريبراي تركيب  فتهبهبوديابه اطالعات عمليات پذير؛ و توانايي  ها آنتبديل 

 خيلي بيش از عدم ارتباط و انفصال است. آنهمگي سبب شده تا درک كنيم كه ارزش 

است.  يافته تكامل، اشياي فيزيكي، ايجاد كرده، تازگي بهو  ها متنو  ها عكسويديوها،  بعداًاينترنت با ارتباط و اتصالي كه بين مردم و 

و حتي دستوراتي براي اجراي يک  كنند )انتقال داده(ارتباط برقرار با يكديگر  توانند مي، اشياي فيزيكي گرها حسبا استفاده از 

 هاي شبكهيي نيز بخشي از كه اشيا و مردم بيشتر به يكديگر متصل شوند، چنين اشيا يزمان عمليات فيزيكي، به يكديگر صادر كنند.

. در اين روش، كنند ميتگ  بوک فيسرا در  ها عكسكه مردم  دهد ميو اين اتفاق بيشتر به همان روشي روي  شوند مياجتماعي 

 ارزش چنين اشيايي، هم براي تحقيق و هم براي يادگيري، افزايش خواهد يافت.

، از تعداد مردم روي زمين، بيشتر شده است. پروتكل اينترنت اند شدهفيزيكي كه به اينترنت متصل  هاي آيتم، تعداد 0221از سال 

، برآمده است. اگرچه، IPبيشتر براي دامنه  هاي آدرسارتباطات نامحدودي را فراهم كرده، از عهده نياز به  تقريباً(، IPV6) 6نسخه 

، خدمت كنند. براي ها دستگاهو اساس براي جريان اطالعات بين  پايه يک عنوان بهديگري نيز وجود دارد كه ممكن است  هاي پروتكل

كيبوردها را به  IP هاي آدرسمتصل كنند، براي مثال با استفاده از  به هم جنبي را هاي دستگاه توانند ميبلوتوث  هاي پروتكلمثال، 

كنند.  آوري جمعتايپ كردن دانشجوها را،  هاي مهارتمربوط به  هاي دادهكامپيوترها متصل كرده و متا

(http://gigaom.com/2013) 

يا دانشجويان را اندازه گرفته و از طريق  ها آموزندهعملكرد  توان مي ها آنزياد ديگري وجود دارد كه با  هاي راهتصور كنيد كه چه 

IOE  به وب متصل شوند. بسترهاي  توانند ميو معمولي نيز با اين روش، اكنون  پاافتاده پيش هاي آيتمبهبود داد. حتي خيلي از

IOE متصل خواهند شد.  به هم ميلياردشي 32، 0202كه تا سال  كند مي بيني پيش سيسكوو  است شده گذاشتهIOE مردم را به ،

، اگر عالوه به .رساند ميدرست را به شخص يا ماشين درست  اطالعات ،كارآمدو  مؤثر طور بهو  ي متصل خواهد كردتر مناسبطريق 

 هاي دادهرا بهتر تفسير كرده و از  ها آنقادر خواهد بود تا  IOEباشند،  اتخاذشدهو  شده دادهاستانداردهاي آزاد توسعه 

 استفاده كند. شده آوري جمع

 كاربردها  -4-1

تا بدين ترتيب، مردم، روند و عمليات،  كنند ميي فرهنگي، دولتي و تجاري كار ها سازمانبا  آموزشيعلمي و  مؤسسات ،IOEبا 

 هاي مهارتاشيا را به يكديگر لينک داده و متصل كنند؛ بدين منظور كه ارتباط آموزش و تحصيل را افزايش داده و  طور همينداده و 

 الزم را براي نيروي كار نسل بعدي، فراهم كنند.

 "(Internet of School Thingsاينترنت اشيا مدرسه )"براي كشف و دستيابي به اين هدف، پروژه  ها پروژهيكي از اولين  كاربرد

و قرار است كه در مورد پتانسيل  شده طراحي ها يادگيرنده، اين پروژه براي تدريس به 0211سال  اوتاست كه در  شده اعالم .است



 

 

داده در  آوري جمع واسطه بهبراي آوردن ديگر موضوعات به زندگي باشد، چيزي كه  ها آنو استفاده از  هرروزه هاي دستگاهاتصال 

بوده و  U.k؛ اين پروژه شامل هشت مدرسه دوره متوسط آيد مي به دستو سالمتي،  وهوا آب، انرژي، ونقلي حمل هاي محيط

، ها دانشگاهو  IT هاي شركتي از ، كنسرسيومDISTANCEاست. اين پروژه توسط  دربرداشتهرا  11تا  11دانشجويان كالس 

را بسازند،  گرهايشان حسكه چگونه محصوالت و  شود ميهمچنين آموخته  ها يادگيرندهحمايت مالي شده است. به دانشجويان و 

 را نظارت كنند. انتخابشانرا آنالين كرده و عوامل  ها آن سادگي به

تا  سازد ميايجاد كند، چيزي كه كنسرسيوم را قادر  cloudيا هاب اطالعاتي در  قطب يک كهاين است  DISTANCEطرح 

كه براي  از داده به خصوصياشتراک انواع  منظور بهرا،  وكارها كسب طور همينو  براي تشويق مربيان، دانشجويان موردنياز هاي انگيزه

 كنندگان تأمين طور همينسرويس و پلتفرم، مدارس را با سرويس شخص ثالث و  اليه يک، شناسايي كند. استاولين بار آزاد 

 طور همينمبتني بر اينترنت و  گيري اندازهتجهيزات  توانند ميسپس  كنندگان تأمينكاربردي، متصل خواهد كرد؛ همين  هاي برنامه

بصري را توسعه خواهد  هاي دادهكاربردي و  هاي برنامهاز  اي دامنه DISTANCE، عالوه بهتفسير و ترجمه را عرضه كنند.  افزار نرم

درسي جامع، براي مدارس آزمايشي و  هاي برنامهمبتني بر  هاي فعاليت، همراه با ها دانشكدهد توسط مدارس و توان ميداد، چيزي كه 

 باشند. شده آوري جمعآزمايش و محاكمه،  منظور به

نياز دارند، بلكه براي قادر  مؤثرارزيابي نتايج و عواقب تعامالتشان، به روندها و عمليات  براي تنها نهمتصل كردن مردم، داده و اشيا، 

، كاهش مؤثر هاي گذاري سرمايهنيز الزم است، تصميماتي كه مردم براي  تر آگاهانهساختن مردم براي ايجاد تصميمات بهتر و 

 كنند ميدر انرژي و مديريت ضعيف اخذ  جويي صرفه، ها هزينه

هستند. براي  IOEبراي  آموزشيكاربردي  هاي برنامهفرهنگي نيز در پي راهي براي تغيير در استانداردهاي عملي و يافتن  مؤسسات

بازديدكنندگان جديد را تطميع كند براي  وسيله بدينتا  برد را بكار IOE، واقع در اهايو، (Cleveland) كلواند مثال، موزه هنر

 ترتيب اين بهو  تركيب كرده باهم، موسيقي و نمايش و غيره را فنّاوريساختن موزه براي افراد جوان، تالش كرده تا هنر،  تر جذاب

از  اي دامنه Gallery Oneرا كشف كنند. ها آندائمي وي ديدن كرده و  هاي مجموعهبازديدكنندگان را تشويق كند تا از 

را با يک نقاشي  شان چهرهتا حاالت  كند ميبازديدكنندگان را دعوت  آنموردي كه در  ازجملهدارد،  فنّاوريمبتني بر  هاي فعاليت

را در  ها پرده، اين عالوه بهاجتماعي به اشتراک بگذارند.  هاي رسانهي نتايج مربوط به اين انطباق را از طريق ها عكسو  تطبيق داده

اين است  درواقع. ايده اين كار، اند شده ساختهكه اين قطعات چگونه  دهد ميكنار كارهاي اصلي به نمايش گذاشته و به مردم نشان 

آثار هنري را ديده و بالفاصله از  صرفاًاجازه دهد تا  ها آناينكه به  جاي بهو بيشتر با اشيا درگير كند،  تر كاملكه بازديدكنندگان را 

تا بتواند تصميم بگيرد كه كدام قطعه  كند مي، به موزه كمک ها پرده با ها بازديدكنندهاز تعامالت  شده كسبعبور كنند. اطالعات  آن

 را تغيير دهد. آنماهيت/مقدار تعامل با هر قطعه هنري،  بر اساسو يا  هنري را نمايش داده

است.  شده انجام( UCLكه به سرپرستي كالج دانشگاه لندن ) اي پروژه، است QRatorپروژه ديگري كه مبتني بر موزه است، 

QRator  تفسير خود را از اشيا موزه، بر روي خصوص بهتا با استفاده از يک برنامه كاربردي  دهد مياجازه  ها بازديدكنندهبه ،

، جايي كه اين تفاسير، خود از طريق يک سيستم شود ميتايپ كنند، سپس اين اطالعات به موزه ارسال  موبايلشان هاي گوشي

آثار باستاني نمايش داده  عنوان به بعداًو اين نظرات و تفاسير  شود ميتبديل  ء شي آنتعاملي، به بخشي از تاريخچه  هاي برچسب

 Tales"، پروژه نيز توسط شود ميتوسعه داده  UCLپيشرفته فضايي، اين اطالعات توسط مركز  هاي وتحليل تجزيه. براي شوند مي

of Things (هايي داستان )آنالين فهرست شده و تعامالت و  صورت به، اشيا فيزيكي آنقدرت گرفته است، كه در  "از اشيا

 .آورند ميبيشتري را براي تجربه موزه به ارمغان  هاي همكاري
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Gallery One  وQRator  دهند ميكه نشان  اند نمونهدو ،IOE  كردن دانش يک فرد در تنظيمات معتبر  تر عميقچگونه براي

 .كند ميدر ميان جمعيت تشويق  سپاري بروناز كالس درس، به فرآيند  فراتر

 داده -4-2

. كنند ميهر چه اشياي متصل شده به اينترنت، بيشتر تكامل يابند، هوشمندتر نيز شده و بنابراين اطالعات مفيد بيشتري را فراهم 

 يا دانشجويان، ها يادگيرندهبخشي از مطالعاتشان،  عنوان بهپيامدهاي اين مسئله در امر آموزش، خيلي زياد است. براي مثال، 

، به وتحليل تجزيهاطالعات را براي  آنو سپس  كرده آوري جمعاشيا را  آنمربوط به  هاي دادهاشياي فيزيكي را تگ كرده،  توانند مي 

تحقيقاتي نيز  هاي طرح هاي دادهبه  توانند مي ها يادگيرندهرا بهبود دهند.  تحقيقاتشان، دقت ترتيب اين بهو  تغذيه كنند ها برنامهديگر 

، از طريق وب شان طبيعي هاي زيستگاهو يا حيوانات را در  يا تغييرات اقليمي را نظارت كرده شناسي اقيانوس هاي برنامهدست يابند، 

كه به بدن حيوانات متصل است،  گرهايي حسمربوط به حركاتشان را از طريق  هاي دادهزنده مشاهده كنند؛ سپس  هاي كم

 زيادي بر منافع يادگيرنده يا دانشجو دارد. تأثيري، هاي دادهكنند. صحت و اعتبار چنين  آوري جمع

 تأثيرگذاردر امر آموزش و يادگيري  درستي بهكه دسترسي به اطالعات زمان واقعي و تعامل با متخصصان،  دهد ميتحقيقات نشان 

، جايي كه بيولوژي انساني، از طريق ويديو كنفرانس جراحي الپاروسكوپي به استدر اهايو  1كلوولند است. يک نمونه، كلينيک

 كه درحالي، كند مياين رويه، صحبت  طور همينو عملكرد قلب و  ها ويژگي. يک جراح پيرامون شود ميمدارس متوسطه آموخته 

خود را مطرح كنند. نتيجه اين است  سؤاالت توانند مي، دانشجويان نيز زمان هم طور به. دهد ميجراح ديگري، عمل جراحي را انجام 

 كه پرستار، دكتر يا تكنسين پزشكي شوند. شوند ميو دانشجويان بيشتر مشتاق  يابد ميافزايش  ها انگيزهكه 

 و پايدارتر ساختن شهرها تر ايمنهوشمندتر،  -5

افراد جوان،  آنكه در  اي پروژهبراي مدرسه است،  برداري نقشهيک پروژه  توسعه درحال، شهر گالسكو 2از طريق برنامه شهر آينده

و مسافتي  كنند مي، مسيرهايي كه انتخاب كنند ميكه استفاده  ونقلي حملدر مورد وسايل  اي نقشه سازد ميو مربيان را قادر  والدين

را براي ايجاد يک تجسم جامع از شبكه مسافرتي مدرسه،  ها دادهرا ترسيم كنند؛ و سپس  كنند ميكه براي رسيدن به مدرسه طي 

آنالين براي سفر به مدرسه، در مورد  ريز برنامهو يک  ي تعامليها بازيكاربردي مسافرت،  هاي برنامهتركيب كنند. ابزارهايي مانند 

تيب مدها و حالت فعال سفر را تشويق تا بدين تر خواهد كرد رساني اطالع ها انجمنسفر، به مدارس و  هاي برنامهتغييرات محلي در 

و به مدارس، مقامات محلي، شوراهاي  آنالين منتشر خواهد شد صورت بهآزاد انجمن،  هاي دادههمراه با بيانيه  ها نقشهكند. اين 

 گيري تصميم ،مؤثرو  سفر فعال هاي برنامهراجع به ايمني جاده و  تر هوشمندانهتا  دهد مياجازه  ونقلي حمل هاي آژانسمحلي و 

 كنند.

 هوشمند اشيا -6

به اشيا يک  گرها حسهم به اينترنت و هم به مردم متصل شوند.  توانند مي، گرها حسفيزيكي هستند كه از طريق  هاي آيتماشيا، 

را براي كمک  تري تجربيو اطالعات  تا نسبت به زمينه آگاهي داشته سازند مي، اشيا را قادر گرها حس: با اخذ داده، دهند مي "صدا"

 ، فراهم كنند.تر باارزشو  تر مرتبط هاي گيري تصميم منظور به، ها ماشينبه مردم و 

                                                           
1
 - Cleveland 

2
 - Future City 



 

 

و تراكم ترافيكي را در زمان واقعي  تا دما، استحكام ساختار شود مياستفاده  ها پلهوشمند در  گرهاي حسبراي مثال، اين روزها از 

و مشاهده پل در ساعت  آوري جمع منظور به، حملشان قابل هاي دستگاهبا استفاده از  توانند مينظارت كنند. بدين طريق، دانشجوها 

براي يادگيري داشته و اين پتانسيل را دارد كه به  اي گسترده، پيامدهاي ها اينمانند  هايي توانايياوج ترافيک، فيزيک ياد بگيرند. 

 كمک كند. آموزشيانتقال تمرينات 

را نشان  به خصوصي؛ اشيا، رفتارهاي گرفت ميستند با يكديگر صحبت كنند، اجتماعي از اشيا شكل توان ميتصور كنيد كه اگر اشيا 

، به دهد ميستند اطالعاتي كه عملكردشان را بهبود توان مياست. اگر اشيا  پيرامونشاناز جهان  هايي محرکكه مبتني بر  دهند مي

را قادر سازند تا اطالعات را بر روي اينترنت آپلود  ها آنو  شده تعبيههرروزه  هاي آيتمستند در توان مي گرها حساشتراک بگذارند، 

 كنند.

و دما، شرايط و  به آثار باستاني مانند اسكلت آلوزاروس متصل شوند توانند مي اند شده فعال IPكه با  گرهايي حسدر امر آموزش، 

 تأمين ها بخشيا تاريخ دانشجوها/ شناسي باستانو جريان ثابتي از اطالعات را براي  را در زمان واقعي نظارت كرده ء شيموقعيت 

 كنند.

بدون سختي رسيدن به حيوانات، به مطالعه پرداخت.  آنوجود ندارد كه بتوان با  گرها حسدر تحقيقات، هرگز راهي بهتر از 

 ؛مشاهده كنند شور آبتا زندگي دريايي را در  اند كرده استفاده RFIDاز يک سيستم جديد  تازگي بهي اسپانيايي، ها ستبيولوژي

را  ها آن روزرساني بهزنده را به دانشجويان داده و درک و  هاي دادهكمک كند تا  ها آنو به  د در دسترس مربيان باشدتوان مياطالعات 

 و تحقيقات، افزايش دهد. ها يافته آخريندر مورد 

 گرهاي حسي امنيتي و ها دوربين. در آكلند كاليفرنيا، كنند ميهمچنين يک نقش محوري در محيط ايمني دانشجو ايفا  گرها حس

يادگيري يک منطقه بدون  هاي محيطو مطمئن شوند كه  نظارت كرده ها يتفعالتا بر  شده يكپارچهمدارس  هاي شبكهحركتي، در 

 .مانند ميخطر براي دانشجوها، مربيان و والدين باقي 

 آموزشدر  اينترنتي از اشياء -7

كه نسل جديدي از شهروندان ديجيتالي را تقويت  يا سامانه، كنند ميرا ايجاد  آموزشي، نياز به يک سيستم IOEچهار ركن 

كاربردي درست و مناسب در مورد  هاي برنامهو  آناجتماعي اتخاذ گسترده  تأثير، IOEزيربنايي  هاي فناوري، كساني كه كند مي

 .كنند ميرا درک  اند كردهاطالعاتي كه كسب 

كه  فنّاورانه هاي سامانهچگونگي طراحي و ساخت  توانند مينسل بعدي مهندسان  كهعالي، بايد تضمين كنند  آموزشي هاي برنامه

علوم كامپيوتر، چالش روبرو اين  زمينه دررا، درک كنند.  است ها آزاديو  ها مشاركتانتظارات جايگزين شده ما از  دهنده انعكاس

را توسعه داد، طوري كه تعداد زيادي از دانشجويان سراسر جهان  پذير مقياس هاي آموزشجديدي از تحصيالت و  هاي شكل كهاست 

ارائه داد كه  اي مبتكرانه آموزشي و برنامه تحصيلي و ، دانشجويان بالقوه را با منافع و عاليق متفاوت جذب كردهداده جاي آنرا در 

 محاسباتي باشد. فنّاوريتغييرات افراطي و شديد در  دهنده انعكاس

و  دوره كارشناسي كامپيوترش را از نو طراحي كرده آموزشيانگلستان، برنامه تحصيلي و  Openدر واكنش به اين مسئله، دانشگاه 

است.  شده طراحي اينترنتي از اشياءكه پيرامون مفاهيم  اي دورهارائه داده است،  My digital lifeاكنون يک دوره مقدماتي به نام 

My digital life ،و دانشجويان را از آغاز، براي تغييراتي  را در مركز برنامه تحصيلي سال اول كامپيوتر قرار داده اينترنتي از اشياء

، فنّاورانهيک موضوع  عنوان به اينترنتي از اشياءبه تعريف دقيق  نسبت .كند ميدر حال ظهور است، آماده  فنّاوريكه در اجتماع و 
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و نقش خود را  ابزاري براي درک و بازجويي از جهان بشناسند عنوان بهرا  اينترنتي از اشياءتا  كند مياين دوره به دانشجويان كمک 

 بدانند. اينترنتي از اشياءدر تحقق 

. براي مثال، محصول گرهاست حسدر آموزش، از طريق استفاده از  ز اشياءاينترنتي ا تأثيرروش ديگر براي درک 

Supermechanical Twine-  تشريح شده  "ين راه براي اتصال چيزها به اينترنتتر ساده" عنوان بهكوچک بوده و  اي جعبهكه

با  Twineفيزيكي را به يک شبكه محيطي محلي، لينک داده و متصل كنند.  ء شيهر  تقريباًتا  دهد ميبه كاربران اجازه  -است

به  Twine. تنها نقطه دهد ميرا يكپارچه كرده و اجازه تنظيمات ساده را  گرها حس، cloudمبتني بر  هاي سرويساستفاده از 

 گرهايي حساين است كه چه  دهنده سانعكاو اين نقطه  شود مي، بالفاصله توسط برنامه كاربردي وب تشخيص داده Wi-Fiشبكه 

ايميلي و  هاي روزرساني به توانند ميندارند نيز  افزار نرم كد نويسياز علم  دانشي هيچ. حتي مردمي كه شوند ميدر زمان واقعي ديده 

 را دريافت كنند. سنجش شده است boxي از جعبه يا هاي محيطيا  ها آيتممتني در مورد اينكه چه 

و  شوند مي، اشياي هوشمند در سطح آموزش عالي، فراگير 0211تا سال  كهكرده است  بيني پيش Horizon 0211گزارش سال 

كه در حال حاضر نيز در بازار موجود است، اين  Twineمانند  كاربرپسندي هاي فناوري چنين اينحضور خواهند داشت. با  جا همه

 استفاده شوند. k-12گسترده در  طور به گر حس هاي كيتو  ممكن است كه براي آموزش عالي زودتر محقق شود بيني پيش

 تعريف مدل -8

 يادگيری های محيطدر  1استفاده از ورد پرس -8-1 

. در اوايل دهه كند ميدر جامعه بروز پيدا  رشد نموده است كه در هر زمينه اي شبكه دروناينترنت در  ،متمادي هاي سالدر طول 

, اينترنت يک web 2.0 . قبل ازشناسند مي " web 2.0 "را تحت عنوان  آن, اينترنت وارد فاز جديدي شد كه بيشتر 0222

 web 2.0(. با معرفي 0212كراتو و راباه,  ،ونكاتشبود )محدود  كنندگان مالقاتو  ها سايتسكوي نمايش بود. فرايند انفعالي بين 

و  ها فيلم ،ها عكس ،فعال تبديل شدند و توانستند انواع مختلف اطالعات كنندگان شركتبه  كنندگان مالقاتكرد. اين شرايط تغيير 

اهميت  ها زمينه( است كه در بسياري از پرس ورد) يدجدپيش روي يک مفهوم  .web 2.0 يندنمامحتواهاي ديگري ارسال 

 بسياري دارد.

 كنند ميرا ايجاد  محتواهاييكوچكي از افراد  نسبتاًگروه  آنكه در  كند ميمعرفي  اي وسيله عنوان بهاينترنت را  ،فلسفه اينترنت قديم

 محتواهاينفر از مردم در ايجاد  ها ميليون آناست كه در  شده اختراعيک نمونه معكوس  ،اخيراً. كنند مياستفاده  آنو اكثر مردم از 

كه سعي  است. ورد پرس شامل گروهي از افراد شود ميناميده  "ورد پرس  "مختلف براي يک سازمان شركت دارند. اين پديده 

موسيقي و يا دانش جامع  ،ها فيلمد توان ميرايج  كاالهاي ،رايج براي جوامع را فراهم نمايند. در يادگيري الكترونيكي كاالهايدارند 

 (.Yuen,Other, 2011و ) (Brabham,2008) يرندگ ميرايگان در دسترس همگان قرار  طور بهباشد كه 

يک  عنوان بهورد پرس را  ها آنقرا گرفت.  مورداستفاده "وبينز مارس "و  "جف هووي" توسط 0226ابتدا در سال  "ورد پرس "واژه 

ديگر به يک شبكه  هاي شركتكارمندان و ديگر همكاران فناوري اطالعات در  عملكردهاي آنتعريف نمودند كه در  اي حرفهعمل 

تعداد  آوري جمع. يكي از مزاياي عمده ورد پرس امكان شود ميوسيعي از مردم و به شكل يک دعوت آشكار منتقل  نشده تعريف

 (.Rosen2011) ( وHowe,2006است )كم  نسبتاًو اطالعات بسيار با هزينه  حل راهزيادي 
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 ٔ  درزمينهاز افراد  توان مي ؛مثال عنوان بهمختلف استفاده نمود.  هاي مأموريتدر بايگاني نمودن  توان ميورد پرس  هاي سامانهاز 

ي ها الگوريتممراحل  ،(شود ميكه تحت عنوان طرح مشاركت توزيعي ناميده ) يدجدمحصوالت  يطراح ،جديد آوري فنتوسعه 

 وسيع دعوت به عمل آورد. هاي دادهنظام دهي يا تحليل  ،اجرايي

و انواع  ها پروژهبودن در  زمان همغير  ،آنبود  نام بي ،آناينترنت همچون سرعت  هاي ويژگيورد پرس به اينترنت وابسته است. 

 .شود مي، به درک مفهوم ورد پرس مربوط ها واسطهمختلف 

 جهاني معرفي شده توزيعشكلي از هوش  عنوان بههوش جمعي را  "پير لوي"ورد پرس بر هوش جمعي متكي است.  هاي مدل

شود  مي ها مهارتدر  مؤثردر زمان واقعي هماهنگ شده و منجر به تجهيز  ،است بهبوديافتههميشگي  طور بهكه  نمايد مي 

(Lévy,1994 .) 

 ,Bradley) يادگيريآموزش و  فرآيندهاينه در  شد مياستفاده اوليه ورد پرس در آموزش به امور استداللي محدود 

Other,2009  .)و بهبود  آموزشيد منجر به ابتكارات توان ميآموزش و يادگيري  فرآيندهاياستفاده از ورد پرس در  ،وجود بااين

: گروهي از گيرد در برميورد پرس جوانب زير را  آموزشيدانشجويان شود. از ديدگاه  اي حرفه هاي توانايييادگيري و  هاي مهارت

اساسي  هاي شخصيتاز  تأثيرپذيرشنوندگاني  نسبتاًكه  ؛دهند مياساتيد و مديران( كه منابع اطالعاتي را ارائه  ،افراد )دانشجويان

مشاركت داشته باشند تمركز دارد، ابزار كه براي مديريت  شأن بادانش توانند ميگروهي كه بر تمام اعضاي گروه كه  كار ،باشند مي

 كاري داشته باشند.هم نظراتشان با  توانند ميكه تمام اعضاي گروه  شوند مينظرات استفاده 

مرحله در  سازي پيادهپردازش و  ،آوري جمعوجود دارد كه عبارت است از:  آموزشيسه مرحله اصلي در گسترش ورد پرس در نظام 

احتمالي انجام  هاي حل راه دربارهيک بحث آزاد  ،. در مرحله دومشود مي آوري جمعمختلف اعضاي گروه  هاي ديدگاهنظرات و  ،اول

 .شود ميمنابع انجام  تأمينو  گذاري سرمايهشده و  بندي اولويتهمه نظرات  ،مرحله سوم در .شود مي

را در آموزش الكترونيكي  يادگيريو  ياددهيد فرايند توان ميكامل جايگزين يادگيري سنتي شود اما  طور بهد توان ميورد پرس ن

 نمايد. تر شفافرا  ها آنبهبود بخشيده و 

 ورد پرسبر اساس  الكترونيكيهوشمند برای يادگيری  های محيطيك مدل از  -8-2

كه  هايي اولويتشان و دانش و هاي توانايي ،و يادگيري بايد چند پارامتر با توجه به نياز دانشجويان ياددهيارتقاي فرايندهاي  منظور به

جوانب مختلف  دربارهتحقيقاتي  دانشجويان فرم كه هنگاميعيني و ذهني باشند.  توانند مي پارامترهاشود. اين  آوري جمعدارند 

فيزيكي همچون  هاي ارزيابي دهنده ارائهي عيني پارامترها. شود مي آوري جمعي ذهني پارامترها ،كنند ميرا پر  آموزشي فرآيندهاي

 .نمود آوري جمعي مختلف حسگرهارا با استفاده از  ها آن توان ميو  باشند ميو غيره  ولتاژ ،فشار ،دما
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 هوشمند آموزشيمدلي از يك موسسه  -2شكل شماره 

با  آن سازي هماهنگاست. ارتقاي كلي محيط يادگيري و  شده دادههوشمند نشان  آموزشي. مدلي از يک موسسه 0در شكل شماره  

. استمختلف  مؤلفههوشمند معمول متشكل از چند  آموزشيموسسه  يک .استاهداف اين مدل  ازجملهنيازهاي دانشجويان 

را  مؤسساتو يادگيري  آموزشيكه هسته  استهوشمند  هاي كالسآشكارا  طور بههوشمند  آموزشي مؤسساتاصلي  هاي مؤلفه

. يک كالس از كنند ميمختلف استفاده  رويكردهاياست كه از  شده داده. در تصوير. دو كالس هوشمند نشان دهند مينشان 

 ي عيني.پارامترهاو ديگري از  كند ميي ذهني دانشجويان استفاده پارامترها

د توان ميدانشجو  هر .كنند ميتحقيق  دهند ميكه در كالس ارائه  هايي كنفرانسذهني نسبت به  رويكرددانشجويان با استفاده از 

در جهت بهبود  توانند مياز اين جوانب راضي نباشند  يک هيچمحتوا و جالب بودن كالس را ارزيابي نمايد. اگر دانشجويان از  ،كيفيت

اين پيشنهادت  با اجازه دادن به دانشجويان براي ارزيابي توان ميرا  ورد پرسخود را ارائه دهند. مفهوم  ها پيشنهادو ارتقاي كالس 

 ؛مثال عنوان بهرطوبت و يا روشنايي استفاده نمود.  ،دما بهينهدر مورد مقادير  ها داده آوري جمعبراي  توان ميرا  ورد پرسبكار گرفت. 

مقدار رسيد. حسگر  آنتهويه هوا يا بخاري را روشن نمود تا به  توان مي ،درجه را در كالس ترجيح دهند 01اكثر دانشجويان دماي 

استفاده نمود. اگر تعداد ضربان قلب يک دانشجو  آزمونميزان استرس دانشجويان در طول  گيري اندازهبراي  توان ميضربان قلب را 

 مضطرب و عصبي است. دانشجوباشد در اين صورت اين  122بيشتر از 

 باشند مي. مراكز اطالعات مجهز به چندين كاربر مختلف شوند ميدر مركز اطالعات پردازش  شده آوري جمع ايه دادهتمام  ،در پايان

مديريت يادگيري  هاي سامانهبراي  كاربرهايي ،. عالوه بر ايننمايند ميرا پردازش  ها آننموده و  آوري جمعكه اطالعات را از حسگرها 

پردازش نموده و نتايج را به  توان ميرا  شده آوري جمع ها داده. تمام شوند ميداده محور در مراكز اطالعات تعبيه  مايو كاربر 

 اجتماعي ارسال نمود. هاي شبكه
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برخوردار است.  اي العاده فوقهوشمند، در ميان آموزش، از ارزش و اهميت  هاي شبكهمتصل كردن چيزهايي كه از هم جدا بوده با 

را نشان داده و  ها يادگيرندهو تعامل و ايجاد انگيزه در دانشجوها يا  ساختن آموزش تر مناسبرا بر  IOEپتانسيل  تأثيراين مقاله، 

. اگرچه، براي تشخيص مزاياي اتصال بين مردم، روندها، داده و اشيا، ارتباطات سازد مي تر سريعزمان كسب مهارت و تسلط را 

 خوبي بهو هم مربيان، بايد  گذاران سياست، هم IOE، براي پذيرفتن عالوه بهو دسترسي پيوسته بايد تضمين شود.  اطمينان قابل

نيز  آن، بلكه همچنين براي درک خطرات بالقوه آنو استفاده از  برداري بهرهبراي  تنها نهو اين آمادگي  باشند شده آماده آنبراي 

 .است

 به همراهوسايل هوشمند  كارگيري به. شود ميگسترده استفاده ن طور بهكه  استجديد  نسبتاًيک مفهوم  ورد پرسدر عرصه آموزش 

را بهبود بخشد. مدلي كه در اين مقاله ارائه شد از  يادگيريو  ياددهي فرآيندهايد توان مي ورد پرس مانند هايي مدلاز  مندي بهره

 ،آزموندر طول  توان مي. اين مدل را گيرد ميهوشمند بهره  آموزشياشاره شد براي ايجاد يک محيط  قبالًي كه هاي فناوريمفاهيم و 

 ارتقاء بخشيد.و  ارزيابي
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