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  كيدهچ

تصور اغلب ما اين بود كه تنها اين انسان ها هستند كه قرار است با ابزارهايي كه در اختيار دارند توسط شبكه اينترنت تا پيش از اين 

به هم متصل باشند، و شخصا از قابليت هاي آن بهره ببرند. اما بيش از يك دهه است كه مفاهيم جديدي شكل گرفته و در چند 

مند به بازار راه پيدا كرده. اكنون در مورد ايده اي صحبت مي كنيم كه بر اساس آن هر اخير در قالب يك سري محصوالت هوش سال

 شيء فيزيكي قادر خواهد بود با اتصال به اينترنت يا به كمك ساير ابزارهاي ارتباطي، با ساير اشيا تعامل داشته باشد. اينترنت اشيا به

 ه ما با اتصال به اينترنت، وظايف و اطالعات خود را با هم و يا با انسان ها بهاين معنا است كه بسياري از وسايل روزمره مورد استفاد

در اين مقاله ما در زمينه يادگيري ، كه در آن اينترنتي از اشيا مي تواند مورد استفاده براي ايجاد فضاهاي يادگيري اشتراك بگذارند. 

با اشياء فيزيكي مجازي  جويانم كه اجازه مي دهد تعامل دانش كارآمدتر قرار گيرد، تمركز مي كنيم. به اين منظور، يك سيست

اطراقشون كه مرتبط با موضوع يادگيري هستتد را بررسي مي كتيم. انجام اعتبار ستجي تجربي بررسي ما ، حاصل شواهدي است كه 

ا اشيا داشتند نتايج بهتري  ه دسترسي به اينترنتيدانش جوياني ك 3اين مدل نتايج يادگيري دانش جويان را بهبود يكي بخشد 

  بدست آوردند.

 ، آموزش فراگير زش الكترونيكاشيا، آمو اينترنت :كليدي كلمات 

 : مقدمه -1

 زمان در اطالعات ارائه و شوند اداره بودن خط بر طريق از تواند مي كه شبكه، در ها دستگاه تمام شدن ادغام به اشياء از اينترنت ايده

 تلقي كتتد مي استفاده آن از كه افرادي با تعامل اجازه همچنين و) اشيا خط بر هاي ويژگي و وضعيت بدانيم توانيم مي ما( واقعي

 آموزش و] 1[ موبايل عصر يادگيري ، الكترونيك آموزش طبيعي اثر اين از امروزه، انسان فعاليت گونه هر مانتد ، يادگيري.  شود



 افزايش باعث فراگير يادگيري پتانسيل. است دانش شدن فراگير در جهش باعث نهايت در اين. است نمانده امان در] 2[ فراگير

. است شده نقطه هر در و زمان، هر در كامپيوتر پشتيباني توسط يادگيري هاي محيط همكاري و يادگيري محتواي به دسترسي

 بهبود اساسا حاضر جا همه در محاسبات آوري فن از هدف و دهد مي را فيزيكي و مجازي فضاهاي مناسب تركيب اجازه همچنين

 آن در كه محيطي در دانشجويان استفاده مختلف هاي زميته با آموزشي متابع انطباق براي تالش است اين است، يادگيري فرايند

 اين از كدام هر رسمي، غير يادگيري در چه و رسمي يادگيري در چه كتد مي ايفا يادگيري فرايند در مهمي نقش اشياء از اينترنت

 به رسيدن براي جويان دانش تا دهد مي اجازه كه كتد مي فراهم را اطالعات با مرتبط مجازي شي) بيشتر يا( يكي فيزيكي اشياء

 اين....  و دهند قرار استفاده مورد را شي آن توان مي چگونه و كتتد كار چگونه مانند ، كتد استفاده آنها از يادگيري، در موفقيت

 دستكاري با دانشجويان دهد مي اجازه كه است اين هدف. كنيد مي اضافه اشياء از اينترنتي به را ما كه است چيزي آن محتواي

 برنامه چندين افزايش باعث تواند مي اين. دهند افزايش موضوع از را خود درك)  مجازي وهم فيزيكي نظر از هم( اشياء كردن

 بهبود به كمك كه است اين هدف يادگيري، زميته به توجه با. شود است الزم اطرافشان اشياء با دانشجويان تعامل آن در كه تحصيلي

 داد پيشتهاد را آن انگليسي زبان تعاملي آموزش تجربه در توان مي كه دهيم گسترش اشيا از اينترنتي طريق از را يادگيري و آموزش

 داراي اشيا از اينترنتي وانگ، گفته به]. 3[ كند مي ادغام جويان دانش تلفظ آوردن دست به براي را تصويري سنسورهاي و صدا كه

]. 4[ است شود، مي تدريس آنها به دانشجويان استعداد به توجه با كه معلمان به دادن اجازه و شادي انگيزه، مانند هاي ويژگي

 يادگيريشان سرعت و خود توانايي به توجه با همچتين دانشجويان و كتتد انتخاب دانشجويان به توجه با را اوليه مواد توانتد مي استادان

 شده تبديل اشيا از اينترنتي واژه، كلي طور به. شوند نمي محدود واحد الگوي با برنامه يك توسط آنها كه طوري به ببيتتد، آموزش

 .بردارند قدم بهتر راه يك در يادگيري براي دانشجويان تا دهد مي اجازه كه شاد و كننده سرگرم ابزار يك به است

 : حقيقت موضوعي ادبيات 1 - 1

 از اينترنتي«. شد پيشنهاد اطالعات تبادل هدف با 1999 سال در Kevin Ashton توسط بار اولين »اشياء از اينترنتي« اصطالح

 فراگير مفهوم اين اصلي ايده. است گسترش حال در سيم بي هاي ارتباط حوزه در سرعت به كه است جديدي موضوع يك »اشياء

 اين از كدام هر. ماست اطراف در غيره و همراه تلفنهاي حسگرها، ردقاشگر، هاي برچسب قبيل از اشيايي يا موجوديتها حضور شدن

 يك به رسيدن براي خود هاي همسايه همكاري با و دارند را اشياء ديگر با ارتباط توانايي و بوده خود به مختص آدرس داراي اشياء

 هوشمند اشيا ميان ارتباط ايجاد -1: دارد اشاره موضوع دو به گسترده بطور اشيا از ايتترنتي عبارت. ميكتتد همكاري مشترك هدف

 چشم اين از حمايت براي ضروري هاي تكنولوژي مجموعه -2 اينترنتي هاي تكنولوژي در موجود ابزارهاي بوسيله جهاني شبكه در



 خدمات، و كاربردي هاي برنامه تمامي.  غيره و ماشين به ماشين از ارتباط برقراري ابزارهاي ، ستسور ردقاشگر،: عبارتتداز كه انداز

 دادن قرار با نوآوري اين. شوند تجارت و بازار براي جديد فرصتهاي گشايش موجب تا دارند عهده بر ها تكتولوژي براي را اهرم نقش

و ميسر نمودن يكپارچه سازي در زير ساخت جهاني كه منتج به سايبر در اشيا فيزيكي هوشمند ساختن اشيا  الكترونيكي تجهيزات

 اساسي بطور كه اي شبكه سيستم يك فيزيكال مي گردد توانمند مي شود از ديدگاه سيستمي اينترنتي از اشيا مي تواند به عنوان

 مي اطالعات كننده مصرف و كننده ليدتو كه هوشمند اشيا از زيادي بسيار تعداد از كه شود نگريسته ، است پويا و يافته گسترش

 .است شده تشكيل باشد،

 خانگي، مصارف. است نشدني انكار كاربران رفتار هروزمر زندگي مختلف هاي اجتبه بر ان تاثير و »اشياء  اينترنتي« قدرت  توانايي

 آينده زندگي در كه است جديدي موضوعات از ممكن كاربردهاي از كمي هاي نمونه تتها يادگيري و الكترونيكي درمان متزل، دستيار

 »اشياء از اينترنتي« ايده گسترش و قبول از قبل زيادي هاي چالش كردن حل به نياز هتوز واقع در. كرد خواهند بازي مهمي نقش

 هوشمندي از بااليي درجه كردن فراهم و آنها بين ارتباط امكان و ها دستگاه در دروني عملكرد توانايي ايجاد اصلي موضوع. دارد وجود

 و امتيت كه است حالي در اين باشند داشته را مختار خود و مستقل رفتاري داشتن و خود كردن روز به توانايي كه طوري به است

 به باشد مي مطرح نيز شبكه زميته در مشكل چتدين همچتين »اشياء از ايتترنتي« در. باشد شده تضمين خصوصي حريم و اعتماد

 ذاتي هايي چالش اشيا از اينترنتي متابع فقدان خصوصيت داراي »اشياء از ايتترنتي« در شده تركيب هاي موجوديت كه معاتي اين

 .دارد) خدمات و كاربردي هاي برنامه و افزار سخت هاي زيرساخت افزار، سخت( اليه سه در

 افزاررا سخت آن به مربوط هاي تكنولوژي و ستسورها طريق از را فيزيكي اشياء با داخلي اتصال اجازه كه افزار، سخت اول، سطح* 

 چه اگر ، باشد تر كارآمد و كوچكتر بايد داخلي اجزاي. شود مي مربوط سازي كوچك به اليه اين به مربوط هاي چالش. دهد مي

 نزديك اي آينده در ظرفيتها كه رود مي انتظار كتتد، مي تجهيز اتصال قابليت و سازي ذخيره پردازش، هاي دستگاه با را آنها امروز

  .يابد افزايش

 اتصال براي سطح اين در بزرگ چالشي. است مرتبط اينترنت به دسترسي براي اتصال ظرفيت با كه ها زيرساخت سطح: دوم سطح*  

 ناكافي مخابراتي زيرساختهاي مانتد. است الكترومغتاطيسي طيف و باند پهتاي گسترش ، سيم بي هاي شبكه در دستگاه ميلياردها

  . شود حل وقت اسرع در بايد كه است چالش يك اين و آن، در الكترونيكي هاي دستگاه از زيادي تعداد گنجاندن از حمايت براي

 فيزيكي اشيا از ، كند مي عرضه اطالعات ارائه و حل راه ارائه براي زيادي هاي فرصت كه سطح، خدمات و ها برنامه: سوم سطح*  

 برنامه و خدمات سطح روي بر كردن تمركز با زماني، هر در زندگي شدن تر كارامد و تر ساده مردم، با تعامل مانند مجازي، اشياء تا



 تا كتتد توانا را مردم كه دارد وجود جديد هاي حل راه ارائه براي زيادي تمايل هم هنوز و شده انجام كارها از بسياري كاربردي، هاي

 .كتتد كار اشيا از ايتترنتي با

 يادگيري نتايج در اشيا اينترنت كاربرد تاثير. 2

 در با جويان دانش يادگيري بهبود در اشيا از اينترنتي كاربرد زمينه در محققان از گروهي تحقيقاتي كار بررسي به ما مقاله، اين در

]. 6[ پردازيم مي دارند، تعامل انها با خوبي به و اند كرده احاطه يادگيري فضاي يك در را آنها كه فيزيكي اشيا با تعامل گرفتن نظر

 مي برگزار كلمبيا Cordoba دانشگاه در كه را) كامپيوتر افزار سخت به مربوط( سيستم مهندسي رشته مقدماتي دوره منظور، اين به

 و) نزديك ميدان ارتباطات( NFC با كه كامپيوتر داخلي هاي بخش آزمايش، اين در. دهند مي قرار مرجع عنوان به را شود

QRCODE )سريع پاسخ CODE (از اينترنت از استفاده با فيزيكي اشياء. دارند را مجازي اشياء با ارتباط اجازه اند شده برچسب 

 فرد به متحصر اطالعات شامل تگ هر و شوند مي تكميل ORCODE و NFC بصري برچسب با وسايلي. شوند مي توانمند اشيا

  .شود استفاده مجازي شي يك به ليتك يك عنوان به تواند مي و است شي كتتده مشخصي كه است

 همراه تلفن دستگاه. شود پشتيباني غيره و انيميشن، تصويري، صوتي، قرامتن، مانتد اي چتدرسانه متابع بوسيله تواند مي سيستم

 با اشياء تعامل تا دهد مي اجازه و كتد مي ادغام هم با را QRCODE و NFC تكتولوژي شتاخت كه است كاربري رابط يك داراي

 به دسترسي. شود مي انجام پوشيدگي مسائل كاهش منظور به شبكه سوكت طريق از سرور به دسترسي. گيرد صورت جويان دانش

. دهد مي نشان را اشيا از اينترنت براي سيستم معماري شرح زير شكل. آيد مي دست به همراه تلفن دستگاه يا Wi-Fi با اينترنت

 برنامه يك داراي client. شود مي اداره) اينترنت طريق از( استاد توسط و شده تقويت اشيا يادگيري با كه است سيستم يك سرور

 دو به جويان دانش تحقيقاتي، كار اين به بخشيدن اعتبار متظور به. است شده نصب جو دانش همراه تلفن دستگاه روي بر كه است

 گروه كه حالي در داشتند اشياء از اينترنت به دسترسي تجربي گروه. شدند تقسيم)  كننده آزمايش( تجربي و شاهد مستقل گروه

  نشان داده مي شود . اشيا از اينترنتي براي سيستم معماري شرح 1 شكل در. كردند مي دريافت را استادشان سختراني تتها شاهد

  



  

 سرور نقش 1- 2

 انجام استاد شده تعيين پيش از تنظيمات توسط كه يادگيري فعاليت درباره شي شده تقويت اطالعات تامين طريق از شي مديريت

 پايگاه  دو در شده ذخيره( مختلف ابعدو من از را اطالعات سيستم جويان، دانش به اطالعات ارائه ظورمن به.  ميگيرد صورت ، شده

 هاي فعاليت ركورد يك( آنها هاي پروفايل با همراه جويان دانش اطالعات شامل كه داده پايگاه طرف، يك ;  دمي كن دريافت) داده

 .است اشيا يادگيري تقويت مورد در اطالعات دوم داده پايگاه ديگر، سوي) از نتايج  ارزيابي تخمين يادگيري

    client برنامه سازنده اجزاي 2 - 2

 كه زماني اول، قدم در. دهد مي را فيزيكي اشياء با تعامل اجازه كه است ORCODE و NFC اساس بر تركيبي رابط يك داراي اين

 رابط، در تعامل كه كتتد انتخاب را حالتي بايد آنها گيرند، مي اشيا چسب بر به نزديك را خود همراه تلفن هاي دستگاه دانشجويان

 قورا دستگاه كتتد، انتخاب را NFC در شده خوانده گزيته جويان دانش اگر. شود ايجاد.  باشد QRCODE يا NFC تواند مي كه

 روي بر شي شده تكميل هويت حاوي كه)  اطالعات تبادل قرمت(  NDEF قالب در قيزيكي جسم تگ داخل در شده پيدا اطالعات

 هدايت سرور سمت به را آن و كند مي استقاده NDEF رمزگشايي براي الگوريتم يك ديگر، عبارت به. كند مي دريافت را است سرور

 مورد در. شود مي داده نمايش همراه تلفن دستگاه در كاربر، گرافيكي رابط يك از استفاده با مجازي جسم نتيجه، عتوان به. كتد مي

 دهد، مي نشان را يادگيري متابع كاربر رابط و كتد مي رمزگشايي را تگ اطالعات خواننده است، مشابه عملكرد ORCODE خواندن

 مي جويان دانش بودن، الزم صورت در. باشد محتويات صوتي يا و ساده متن يا و سايت وب متبع يك انيميشن، يك تواند مي كه



 منتقل سرور به همراه تلفن دستگاه توسط نهايت در را خود نتايج و كتتد كامل را خود شده يادگيري هاي فعاليت از برخي توانند

 .كنند

 : كار سيستم 3 - 2

 مهتدسي دانشكده در " مهندسي سيستم با آشتايي" دوره در شده نام ثبت دانشجويان تحقيقاتي كار اين در موردي مطالعه براي

 شتاخت" نام به عملي فعاليت يك استاد. بود) اول ترم( ترم يك هدور زمان مدت. شدند انتخاب كلمبيا. Cordoba دانشگاه سيستم

 اصلي عناصر عملكرد چگونگي درك براي متعددي مشكالت معموال دانشجويان. كند مي ريزي برنامه "كامپيوتر عمليات و افزار سخت

 در افزاري سخت هاي دستگاه مهمترين دانستن: آموزش هادقي •: است شده طراحي زير شرح به برنامه.  دارند كامپيوتر با كار در

. باشتد داده قرار مطالعه مورد تمرين به آمدن از قبل را اطالعات اين بايد. است دستگاه هر اساسي عملكرد و كامپيوتري سيستمهاي

 يك افزار سخت اصلي اجزاي درك و شناسايي هدف با دانشجويان عمل، در •. بود خواهد ارزيابي قابل جويان دانش قبلي دانش

 مي انجام را همراه تلفن دستگاه به اطالعات انتقال كه باشد، مي NFC برچسب داراي آزمايشگاه. آيند مي آزمايشگاه به كامپيوتر

) دستگاه( جو دانش كه طوري به ، است آزمايشگاه در حاضر حال در جو دانش كه دهد سي تشخيصي سيستم لحظه، اين در. دهد

 توسط بايد كه هايي فعاليت دادن نشان به شروع سيستم و آورد همتاي بدست آزمايشگاه در فيزيكي - اشياء مورد در اطالعاتي فورا

 داخلي قطعات به متصل كه QRCODE يا NFC برچسبهاي از مختلقي هاي قهم بالفاصله جو دانش. كند مي شود انجام جو دانش

 اشياء همراه تلفن هاي دستگاه به دارد، تعامل مختلف اشياء با يادگيرنده كه زماني تا سيستم، اين. دهد مي انجام است كامپيوتر

 هر بتابراين،. فرستد مي را، است راحتتر آنها با كار كه باشد شده مهندسي هاي انيميشن يا فيلم تواند مي كه را مرتبط شده تقويت

 غيره و شود نصب - معمولي كار يك براي بايد چگونه كه.  كند مي بيان را افزار سخت از جزء هر عملكرد چگونگي شده تقويت شي

 دانش در يادگيري ميزان براي نتايج تغيير در اشيا از اينترنتي از استفاده چگونگي توصيف براي بررسي مقاله اين در اصلي هدف

 استفاده بودند كرده نام ثبت " سيستم مهندسي" دوره در كه دانشجو 50 توسط آمده دست به نتايج از آزمايش اين در. است جويان

 گروه:  شدند تقسيم) گروه هر در نفر 25( مستقل گروه دو به تصادفي طور به دانشجويان تغييرات، اين بررسي منظور به. كردند

. كردند كار اشياء از اينترنتي با تعاملي سيستم با كه تجربي گروه و كردند دريافت را استادشان استتي سختراني فقط كه كتترل

 چند شامل كه مختلف آزمون دو. شد تعيين وابسته متغير را تحصيلي عملكرد و مستقل متغير عتوان به را آموزش متابع بنابراين،

 بود،)  خوب نمره( 5 تا) بد نمره( 0 از محدوده يك در آزمون، در آمده دست به نمره. شد طراحي بود، شتاختي اهداف مورد در سؤال

 را مشابهي هاي آزمون يادگيري، در پيشرفت گيري اندازه براي.  داد مي نشان را جويان دانش توسط شده كسب دانش ميزان كه



 و) آنها آموزش به كردن كمك از قبل( جويان دانش قبلي دانش ارزيابي در ،) آزمون پيش(اول، آزمون. شد طراحي گروه دو هر براي

 بدست نتايج بررسي منظور به. گرفت قرار استفاده مورد سخنراني واحد پايان در دانشجويان ارزيابي براي ،) آزمون پس(  ، دوم آزمون

 آزمون هر در خود آمده بدست نمرات به توجه با دانشجويان. است شده داده نمايش 1 نمودار آزمون دو هر در دانشجو هر توسط آمده

 نتايج كه دهد مي نشان نمودار اين وجود، اين با. ندارد وجود نمودار در نقاط بين يك به يك رابطه هيچ بنابراين شدند، بندي طبقه

  .است شده كسب ، آمده بدست آزمون پس در بهتري نمرات اينكه به توجه با از اشيا اينترنتي جديد ابزارهاي از استفاده با بهتري

 

 نمايش) قرمز مثلث(  تجربي و) آبي مربع( كنترل گروه، دو در دانشجو هر توسط آمده دست به نتايج پراكندگي 2 نمودار طراحي با

 توسط آمده دست به نمرات افقي محور در بنابراين،. دهد مي نشان را گروه هر براي رگرسيون خطوط همچتين نمودار اين. شده داده

 ، داده نشان را جويان دانش همان براي يادگيري بهبود عمودي محور در كه حالي در شده داده نمايش آزمون درپيش جو دانش هر

 متوسط مفهوم، اين در. است آزمون پيش - آزمون پس صورت به ، آزمون پيش و آزمون پس در آمده بدست اختالف مقدار اين كه

 مشاهده توان مي اين، بر عالوه. است 200716 تجربي گروه در مقدار اين كه حالي در 1,1276 كتترل گروه براي يادگيري بهبود

 پيش در را نتايج بدترين كه آمده دست به دانشجوياني براي نمره پيشرفت بيشترين كه كرد

  . است شده استفاده آموزشي جذاب روش برايشان كه واقعيت اين با بودند، نموده كسب آزمون
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 اعتبار منظور به مقايسه اين. است بوده مقايسه قابل ، كنترل و تجربي گروه دو براي پايه نمرات آيا كه دهد مي نشان تحليل اين

 فرضيه آزمون از گروه دو هر در آزمون پيش در ها داده بودن نرمال شاهد عنوان به. باشد مي آمده بدست هاي پاسخ براي بخشيدن

 ميانگين مقايسه براي t آزمون ، اختصاصي طور به. دهد مي نشان را ها داده از آماري خالصه 1 جدول. است شده استفاده پارامترها

 t آزمون. ندارد وجود گروه دو در نمرات بين تفاوت هيچ كه است اين صفر فرضيه مورد، اين در. است شده استفاده گروه دو نمرات

student 0. 281507 عدد برابر واريانس فرض با دهد مي نشان -  =t 0٫77953 ارزش با  =p-value كه آنجا از. آيد مي بدست 

 اوليه ارزي هم يك كه دهد مي نشان نتايج ديگر، عبارت به. كتيم رد را صفر فرضيه توانيم نمي ما است 0٫05 از كمتر ارزش محاسبه

  .دارد وجود تجربي و كتترل گروه بين
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 انها كه دهد مي نشان ها داده بودن نرمال ازمون مورد، اين در شده ارائه 2 جدول در ازمون پس ارزيابي براي آماري خالصه جزئيات

 .نيستند برخوردار نرمال توزيع يك از

 آزمون پس در كنترل و نجرايي گروه دو هر يراي آماري هاي داده 2 جدول

 

 ينويت من W تست از خصوصي، اين در. شده استفاده تحصيلي عملكرد مقايسه براي پارامتري غير فرضيه آزمون بتابراين،

كوچكترين ا از ه داده سازي مرتب كه شده، ساخته نمونه دو تركيب با آزمون اين.  شده استفاده ها ميانه مقايسه براي) يلكاكسون(و

به بزرگترين و مقايسه ميانگين دو نمونه در تركيب داده ها طراحي شده . باز هم فرضيه صفر اين است كه هر دو داده توزيع يكسان 

بنابراين تفاوت بين گروه كنترل و تجربي و با . P-value=  0,000071با ارزش  W=  517,5دارند. در اين مورد، ما به دست آورديم 

ي دار است. در نهايت، مي توان گفت كه نتايج مشابهي به دست آمده ناز لحاظ آماري مع 95،0تست با سطح اعتماد  Wاستفاده از 

ما فرضيه  p-Value=  0٫01529وقتي كه به بهبود يادگيري براي دانشجويان در گروه كنترل و تجربي توجه كرديم. با توجه به مقدار 

  بهبود يادگيري براي دو گروه جمعيت ناهماني است.  0,05ر را رد مي كتيم ، و بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با سطح اعتماد فص

  نتيجه گيري. 3

در نتايج به دست آمده شواهدي وجود دارد كه اينترنتي از اشيا، به عنوان يك ابزار براي حمايت از فرايند آموزش استفاده مي شود 

بهبود عملكرد تحصيلي دانشجويان مي گردد. عالوه بر اين، با استفاده از اشياء واقعي و مرتبط كردن آنها به عنوان يك منبع  و باعث

يادگيري از طريق اينترنتي از اشيا يادگيري معني دار را تسهيل خواهد كرد، به اين طريق كه اجازه مي دهديك دانش خاصي با يك 



يادگيري بهتري  جوياند. با توجه به استفاده از اينترنتي از اشيا در گروه تجربي، نشان داد كه دانش نع واقعي پيوند برقرار كنبم

رل بدست آمد. راه پيش روي نتيج تحصيلي مقايسه شده با گروه كداشتند كه اين شاهدي است بر نتايجي كه از اندازه گيري نتا

برنامه ريزي براي يكپارچه سازي  ري به تازگي آغاز شده ، بتابراين در آينده مااينترنتي از اشيا و برنامه هاي كاربردي آن در يادگي

  اشياء مجازي با يك موتور توصيه خواهيم داشت.
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