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چكيده:
در اين مقاله به بررسي يكي از كاربردهاي اينترنت اشياء و استفاده از آن در ايجاد محيطهاي هوشمند در
زمينه ارتقاء فرآيندهاي تدريس و يادگيري الكترونيكي در دانشگاهها ميپردازيم .اين محيط بايد مفاهيم الزم
مربوط به ساختمانهاي هوشمند –ردههاي هوشمند را با دستگاههاي يادگيري الكترونيكي تركيب و يكپارچه
نموده تا دانشجويان را با سيستمهايي كه كيفيت كلي يادگيريشان را بهبود ميبخشند ،آشنا نمايد.
يكي از مدلهاي كاربردي كه در اين مقاله بدان پرداختهشده است الگوي "ورد پرس" هست كه در آن
1
دانشجويان فعاالنه در جمعآوري اطالعات ،طراحي و اجراي سرويسها مشاركت مينمايند .همچنين مفهوم
اينترنتي از اشياء و كاربردهاي آن در آموزش الكترونيكي با ارائه مدل بررسيشده و نهايتاً چالشها و
فرصتهاي پيش رو در اين حوزه مورد بررسي قرارگرفته است.

واژگان كليدی :فناوري اينترنت اشياء ،آموزش الكترونيكي ،محيطهاي هوشمند ،آموزش فراگير

-Internet Of Things
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 -1مقدمه:
ما در عصري زندگي ميكنيم كه در آن  ،حجم زياد داده و رشد نمايي توسعه دانش جديد ،به چالشي براي مؤسسات تبديلشده و
لذا آنها را واداشته كه راجع به آموزش و شيوههاي نوين يادگيري ،از نو فكر كرده و تصميمگيري كنند .يادگيري الكترونيكي و
يادگيري از راه دور اصطالحاتي هستند كه بيش از صدسال وجود داشتهاند .بنيانگذار يادگيري الكترونيكي "سر اسحاق پيت من"
( )1181-1111بود كه اولين دوره تندنويسي را پايهريزي نمود كه از طريق سيستم پستي و بهصورت مكاتبهاي ارائه ميشد
) )Tait,2003يادگيري الكترونيكي را ميتوان بهعنوان يادگيري ارائهشده توسط يک وسيله ديجيتالي (كامپيوتر ،تپلت و تلفن
هوشمند) تعريف نمود ( )Clark, Mayer,2011امروزه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش به امري اجتنابناپذير
بهويژه در دانشگاهها تبديلشده است .در سال  11 ,0212درصد از دانشجويان دانشكده اياالتمتحده حداقل يک دوره آنالين را
گذراندند (.)Bell, Federman,2013
يكي از زمينههاي نوين در زمينه يادگيري الكترونيكي ،بهرهمندي از فناوري اينترنتي از اشياء است.
اينترنت اشيا شبكهاي از اشيا فيزيكى است كه شامل فناوريهاي جاسازيشدهاي هستند كه براى برقرارى ارتباط و حس كردن
وضعيت داخلى خود يا محيط خارج خود از اين حسگرها استفاده ميكنند .واقعيت اين است كه امروزه بسيارى از دستگاهها
آنگونه كه در سال  0202قابليت اتصال را خواهند داشت ،هنوز وجود ندارند .طراحان محصوالت در رؤياى اين حقيقت هستند تا
راهى پيدا كنند كه امكان بهرهبرداري و اتصال ذاتى در محصوالت بهصورت هوشمند وجود داشته باشد ،باشيم .اينترنت اشيا شامل
سختافزار (خود اشيا) ،نرمافزارهاي جاسازيشده ،سرويسهاي ارتباطى و سرويسهاي اطالعاتى وابسته به اشيا است.
اين مقاله زمينه معرفي فناوريهاي مدرن در زمينه آموزش الكترونيكي با رويكرد محيطهاي هوشمند مبتني بر فناوري اينترنت
اشياء به همراه ارائه يک مدل كاربردي بنام ورد پرس را ارائه ميدهد.

 -2محيطهای هوشمند
هدف اصلي محيطهاي هوشمند بهعنوان بخشي از اين واژه گستردهتر ،آسانتر ساختن زندگي روزمره است .بهعنوانمثال،
هنگاميكه مردم رانندگي ميكنند ميخواهند اين توانايي را داشته باشند كه آخرين اطالعات درباره وضعيت جادهها و تراكم ترافيک
را به دست آورند ،شبكههاي راديويي كه به آن گوش ميدهند را به شبكههاي ديگر تغيير دهند .به كمک حسگرهاي مدرن و
وسايل هوشمند و فعالكننده كه تمامي اين موارد را باهم تركيب ميكنند افراد ميتوانند تنها با صدايشان وضعيت آبوهوايي را در
اينترنت چک نمايند ،تصادفات ترافيكي كه در نزديكيشان وجود دارند را مشاهده نمايند و آگاهي يابند كه كدام مسيرها بهترين راه
با كمترين ترافيک ميباشند (.)Husnjak,Other,2014
محيط هوشمند شامل خانههاي هوشمند ،كالسهاي هوشمند ،ادارههاي هوشمند و ديگر مكانهاي هوشمند
است ( .)Lucke,Other,2008امروزه با توجه به پيشرفت ماي اخير در زمينه استفاده هوشمند از انرژي در ايجاد شبكههاي
هوشمند انتظار ميرود كه تعداد وسايل هوشمند و محيطهاي هوشمند بهطور فزايندهاي رشد داشته باشد ( )Farhangi,2010و
() .McDaniel, P. & McLaughlin,2009ديدگاه "مارس ويزر" درباره محيطهاي هوشمند اين است كه :روزي خواهد رسيد

كه در زندگي روزمره وسايل و محيطهاي هوشمند براي همه افراد در دسترس خواهد بود تا در انجام هرگونه كار موردنياز به آنها
كمک نمايد ( .)Weiser,1991
سه هدف اصلي محيطهاي هوشمند عبارت است از :يادگيري ،استدالل و پيشبيني .بهعبارتديگر ،محيطهاي هوشمند بايد ياد
بگيرند كه چگونه محيطهايشان كار ميكنند و فكر ميكنند و بايد بدانند هنگاميكه عالمت يا عملي اتفاق ميافتد دقيقاً چه نوع
واكنشي داشته باشند و چگونه عمل نمايند .يک محيط هوشمند (كه تحت عنوان SEنيز شناخته ميشود) را ميتوان اينگونه
توصيف نمود " :محيطي كه قادر است دانشي را درباره محيط به دست آورده و اين دانش را براي آن محيط و ساكنانش بهمنظور
افزايش تجربياتشان در آن محيط اعمال نمايد"()Fernandes , Other,2009
اگر بخواهيم در مورد الگوريتمها و پروتكلهايي حرف بزنيم كه با استفاده از محيطهاي هوشمند و اينترنت اشياء اجرا ميشوند در
اين صورت پروتكلهاي بسياري وجود دارند كه هدف آنها متعادل ساختن مصرف انرژي ،ايجاد سامانههايي كه سريعتر كار ميكنند
و معتبر ساختن آنها است ( .)Zhang, Other,2012
برخي از پروتكلهاي رايج در محيطهاي هوشمند عبارتاند از HIP،ZigBee, "DECT, IEEE1451 " :و انواع ديگر است.
( ZigBee -1-2پروتكل ارتباطي برای اليه كاربردی)
نخستين بار در سال  0222معرفي گرديد و تاكنون بروز رسانيهاي متعددي روي آن صورت گرفته است.
پروتكل  ZigBeeبه يكي از پراستفادهترين پروتكلهاي بيسيم خانگي تبدل شده است زيرا بهترين راهحل براي وسايلي است كه
ميزان دادههاي كمي دارند و همچنين براي وسايلي كه نياز به عمر باتري طوالنيتري دارند كه در كاربردهاي شبكهاي خانگي بسيار
محبوب ميباشند .دليل محبوبيت اين محصول نيز در جايگزيني سادهتر و قابل قياستر نسبت به بلوتوث است .يكي از مشكالت
اصلي  ZigBeeاين است كه چون مشكالت همزيستي را معرفي ميكند به همين خاطر گاهي اوقات بايد زمان پاسخگويي موردنياز
براي كاربردهاي شبكهاي خانگي را نيز انجام دهد .با كنترل  WLANدر هنگام انتقال  ZigBeeميتوان بر اين مشكل غلبه نمود
( .)Hong, Lee,2014
( HIP -2-2پروتكل هويتسازماني)
 HIPراهحلي است كه حركت و جابجايي ميان شبكه و اليههاي انتقال را موقعيتيابي ميكند HIP .اليه هويت ميزبان جديدي
(اليه  )1,3را بين اليههاي  IPو اليههاي باالئي معرفي ميكند .دليل اين امر اجتناب از موقعيتي است كه در آن متصل كردن
سوكت ها به IPنشانها ،نشاني را به ايفاي نقش دوگانه شناساگر نقطه پاياني و شناساگر ارسال وادار ميسازد .در ،HIP
سوكتهاي اليه باالئي بهجاي  IPنشانيها به هويتهاي ميزبان (شناساگرهاي  )HIPمتصل ميشوند .عالوه بر اين ،اتصال اين
هويتهاي ميزباني به  IPنشانها (موقعيت بابها) بهطور پويا صورت ميگيرد .هدف  HIPپشتيباني از اعتماد ميان سامانهها،
افزايش حركت و جابجايي و كاهش چشمگير حمالت محرومسازي از سرويس ( )DOSاست(.تائبي)1182،
( DECT -3-2پروتكلي با ويژگيهای مصرفي كم و يك پشتيبان توأم برای معماری پايانهای)
 DECTاساساً يک فناوري دسترسي راديويي است ( .)Drosos, Other, 2004

 -4-2استاندارد IEEE 1451
مقياسپذيري وسايل الكترونيكي را افزايش داده و هزينههاي مبدلهاي انرژي شبكهاي را كاهش ميدهد .اين گروه از استانداردها
ارائهدهنده يک فضاي باز براي توسعه نمونههاي الكترونيكي شبكهاي ميباشند كه از لينکهاي فيزيكي مختلف بهره ميگيرند .اين
استانداردها اتصال حسگرها و دستگاههاي محرک را بسيار سريع و آسان انجام ميدهند IEEE 1451 .همچنين مزاياي اتصال و
استفاده سريع وسايل الكترونيكي به سامانههاي كامپيوتري را براي بسياري از حسگرها و دستگاههاي محرک فراهم ميآورد
( .)Barrero,Other, 2012
 -3آموزش الكترونيك
ارتباطات فراگير ،چگونه ميتوانند به انتقال آموزش كمک كنند؟ فنّاوري ،تنها يكي از تأثيرات مؤثر امروزه در امر آموزش به شمار
ميرود .همچنين براي افزايش رقابت در بازار و محل كار ،نياز به آمادهسازي و تربيت دانشجويان داريم .با استفاده از فنّاوري ،درست
بهمانند يک كاتاليزور ،ميتوان يم آموزش و تحصيل را از مدل انتقال دانش ،به يک مدل مشاركتي ،فعال ،خود راهبردي و جذاب
تبديل كنيم ،مدلي كه به دانشجويان كمک ميكند تا دانش خود را افزايش داده و مهارت موردنيازشان را براي موفقيت در "انجمن
آموزش "1بهبود دهند.
تحقيقات نشان ميدهد كه دانشجويان با مشاركت فعال در فعاليتهاي مناسب و معتبر ،بهتر ياد ميگيرند و فنّاوري اين امكان را
افزايش ميدهد .اين افراد همچنين با استفاده از شبكههاي اجتماعي مانند  Youtubeو  Facebookمهارت بيشتري كسب
ميكنند تا اينكه صرفاً استفاده از پيامک متني استفاده كنند .بهعالوه ،دانشجويان چه براي ايجاد محتوا و چه تعامل با آن ،از
نرمافزار برنامههاي كاربردي استفاده ميكنند ،حتي براي استفاده از آن محتواهايي كه پيشازاين منتشرشده است ،نيز همين روش
را به كار ميبرند؛ و همچنين ،كالسهاي درس ،با مشاركت و بهكارگيري صدا ،تصوير و روشهاي مبتني بر متن ،به كالسهاي
" "openيا آزاد تبديل ميشود و معلمان و استادان نيز اكنون دامنه گستردهاي از منابع چندرسانهاي را در اختياردارند تا بدين
ترتيب بتوانند تدريس و آموزش خود را افزايش داده و بهبود دهند.
در كنار درک و دريافت رو به رشدي كه از چگونگي كاركرد مغز و چگونگي فرآيند يادگيري وجود دارد ،راهحلهاي يكپارچه فنّاوري
نيز مانند ،چندرسانهاي ها ،بازيها و پويانمايي ،نقش مهمي در بهبود زمان درک و فهم و كسب مهارت دارند.
 -1-3كالسهای هوشمند:
فناوريهاي مدرن ،سامانههاي اطالعات و ارتباطات تغييرات بسيار بزرگي را براي اساتيد و دانشجويان به وجود آورده است .امروزه
آموزش و يادگيري در كالسهاي درس در مقايسه با  32سال پيش فرآيندهاي كامالً متفاوتي براي هركسي است .فناوريهاي نوين
به دانشجويان اين امكان را ميدهد تا سريعتر ياد بگيرند و دانش بهتري كسب نمايند و به استاد كمک نموده تا بهآساني دانشجويان
را آموزش دهد ( .)Kubiatko,Haláková, 2009
موضوع فوقالعادهاي كه درباره كالسهاي هوشمند وجود دارد اين است كه براي اساتيد اين امكان را فراهم ميآورد كه آگاهي يابند
كه دانشجويان درواقع چگونه ميخواهند ياد بگيرند و نيز به اساتيد اجازه ميدهد تا دانش و مطالب آموزشي را به شيوهاي كه
- Learning Society
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دانشجويان ميخواهند آموزش دهند .موضوع مهم ديگري كه وجود دارد اين است كه كالسهاي هوشمند به دانشجويان اجازه
ميدهد تا به هدف واقعي استفاده از فنّاوري پي ببرند و اينكه هركسي با ديدن هدف واقعي يک فنّاوري ،آسانتر ياد خواهد گرفت
( .)Firmin,Genesi, 2013
به دليل وجود اينترنت ،انواع لپتاپ و وسايل هوشمند دانشجويان ميتوانند هرگونه اطالعاتي را در چند ثانيه به دست آورند؛ اما اين
موضوع كافي نيست .مرحله بعدي كسب اطالعات درباره دانشجويان است قبل از آنكه روي دكمه كليک كرده و تايپ نمايند كه چه
احساسي دارند .با كمک حسگرهاي مدرن و دستگاههاي محرک ،امكان اجراي اين امر در كالسهاي درس ميسر خواهد بود
( .)Santana-Mancilla, Other,2013
باكالسهاي هوشمند كه در آن اشياي هوشمند نظير دوربينها ،ميكروفنها و بسياري از حسگرهاي ديگر وجود دارند (كه ميتوان
اندازه گرفت كه دانشجويان به چه ميزان از ابزاري كه با آنها ياد ميگيرند رضايت دارند) ،ميتوان فهميد كه مديريت كالس بسيار
ساده بوده و نسبت به زماني كه اين وسايل هوشمند در كالس وجود نداشتند فهميدن مطالب بسيار آسانتر شده است .واژه "
مديريت كالس" نمايانگر اين است كه يک استاد چگونه به نظم در كالسش دست مييابد .با كمک وسايل هوشمند ،استاد مطلع
خواهد شد كه چه زماني به دانشجويان استراحت دهد ،چه زماني با صداي بلندتري صحبت كند و چه زماني تمركز دانشجويان
كاهش مييابد (.)Rytivaara2012
چند نمونه از حسگرها و دستگاههاي محرک كه ميتوان در كالسهاي هوشمند به كار برد عبارتاند از :حسگرهاي دما ،حسگرهاي
مربوط به قدم زدن در جلوي ميز استاد كه كنترل ميكند كه آيا استاد در كالس حضور دارد يا خير (كه اگر استاد حضورداشته
باشد يک دستگاه محرک پروژكتور را روشن ميكنند) ،برخي حسگرهاي مربوط به صدا كه نشان ميدهند دانشجويان چگونه
صحبت ميكنند و غيره .با چند حسگر ارزان و ابتكارهاي فراوان ميتوان كالسهاي هوشمند جالب و قدرتمندي ايجاد نمود كه
واقعاً ميتوانند به دانشجويان در يادگيري آسانتر و با لذت بيشتر كمک نمايند ( .)Santana-Mancilla, Other,2013
 -4اينترنتي از اشياء
ازآنجاييكه بيشتر مردم فناوريهاي جديد را بهمنظور يادگيري و آموزش اتخاذ ميكنند ،ميتوان گفت كه در جهان نوظهور اينترنت
اشيا ( )IOEنيز موفق به تحقق اهداف يادگيري و آموزش خواهند شد -اينترنت اشيا ،به ارتباط شبكهاي بين مردم ،روند ،داده و
اشيا و چيزها گفته ميشود -و اين چيزي است كه اساس Internet of Learning Things
( 1اينترنت يادگيري اشيا) ميشود.
اينترنت اشياء ،از درون ،اكوسيستم گستردهاي از اشياء فيزيكي روزمره متصل به اينترنت است كه نهتنها قابليت شناسايي خود
رادارند؛ بلكه توانائي برقراري ارتباط با دادههاي توليدشده توسط ديگر اشياء موجود درون يک شبكه را نيز دارند " اين مفهوم اولين
بار موردتوجه شركت غيرانتفاعي  Auto-IDقرار گرفت كه بهمنظور رديابي محصوالت از طريق برچسبهاي (RFID2شناسنامه
الكترونيكي قابل رهگيري محصوالت) بودند باعث ايجاد يک زيرساخت وب مانند ( )Web-Likeگرديد( .تائبي -آذرماه )1182

1

- Internet of Learning-Things,” Edutech Associates, August 2013, http://bit.ly/1g3wPGP

در ادامه اين مقاله به بحث پيرامون پتانسيل  IOEو چالشهايي كه اين مسئله براي آموزش رسمي ارائه ميدهد ،ميپردازيم،
ازجمله موارد زير:


تأثير ارتباطات و همينطور عدم اتصاالت ،بر امر آموزش



بهبود در زيرساختها و دستگاهها ،چگونه دسترسيپذيري به ارتباطات ( 02 )1/02ساعته و  1روزه را در جهان
توسعهيافته ،به يک واقعيت تبديل ميكند؟ و اقتصاد در حال ظهور چگونه از آن نفع ميبرد؟



چگونه ميتوان از ارتباطات ميان مردم ،عمليات ،دادهها و اشيا و چيزها ،بيشترين ارزش را به دست آورد.



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



مالحظات براي تصرف پتانسيل  IOEدر امر آموزش.

كارشناسان شركت سيسكو بر اين باوراند كه در حال حاضر خيلي از سازمانها ،اينترنتي از اشياء را تجربه ميكنند -به عبارتي همان
ارتباطات شبكه شده از اشياي فيزيكي .اينترنت همهچيز يا اشيا ،گام بعدي در تكامل اشياي هوشمند است -اشيا و چيزها به هم
متصل شدهاند ،طوري كه خط بين شيء فيزيكي و اطالعات ديجيتالي در مورد آن شيء ،محوشده است .اينترنتي از اشياء تنها بر
شبكههاي حسگر يا حسگر تمركز ميكند -ماشينها با ديگر ماشينها ارتباط داشته و بهعنوان نتيجه ،داده ايجاد ميشود .زماني كه
چيزها قابليتهايي را اضافه كرده (مانند بستر آگاهي ،قدرت افزايشيافته پردازش و انرژي مستقل) و مردم و اطالعات جديد نيز
متصل شوند ،در اين زمان IOT ،به ( IOEشكل  1را ببينيد) تبديل ميشود؛ يعني شبكهاي از شبكهها كه در آن ،ميلياردها يا
حتي تريليون ارتباط ،فرصتهاي بينظير و همينطور خطرات جديدي را ايجاد ميكند.

شكل  .1اينترنت همهچيز ( )IOEمنبع.Cisco, 2013“ :

بر اساس گفته كارشناسان شركت سيسكو ،IOE ،مردم -عمليات-دادهها و همينطور اشيا را دورهم جمع ميكند تا ارتباطات شبكه
شدهاي ايجاد كند كه نسبت به قبل ،مناسبتر و باارزشتر است -درواقع اطالعات را به عملياتي تبديل ميكند كه قابليتهاي
جديدتر ،تجربيات غنيتر و فرصتهاي اقتصادي بينظيري را براي كسبوكارها ،افراد و همينطور كشورها ،ايجاد ميكند .بر اساس
تحقيقات سيسكو 88,2 ،درصد از اشياي فيزيكي كه ممكن است روزي بخشي از  IOEباشد ،هنوز بيارتباط و جدا هستند.
گرايشها و تمايالتي كه در فنّاوري وجود دارد؛ يعني افزايش دراماتيک در تقاضاي آنها و هزينههاي كاهشيافته در قدرت پردازش،
ذخيرهسازي و پهناي باند؛ رشد سريع  ،Cloudرسانههاي اجتماعي و محاسبات متحرک؛ توانايي تحليل و آناليز دادههاي بزرگ و
تبديل آنها به اطالعات عمليات پذير؛ و توانايي بهبوديافته براي تركيب فنّاوريها (هم نرمافزار و هم سختافزار) درراههاي قدرتمند؛
همگي سبب شده تا درک كنيم كه ارزش آن خيلي بيش از عدم ارتباط و انفصال است.
اينترنت با ارتباط و اتصالي كه بين مردم و بعداً ويديوها ،عكسها و متنها و بهتازگي ،اشياي فيزيكي ،ايجاد كرده ،تكامليافته است.
با استفاده از حسگرها ،اشياي فيزيكي ميتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند (انتقال داده) و حتي دستوراتي براي اجراي يک
عمليات فيزيكي ،به يكديگر صادر كنند .زماني كه اشيا و مردم بيشتر به يكديگر متصل شوند ،چنين اشيايي نيز بخشي از شبكههاي
اجتماعي ميشوند و اين اتفاق بيشتر به همان روشي روي ميدهد كه مردم عكسها را در فيسبوک تگ ميكنند .در اين روش،
ارزش چنين اشيايي ،هم براي تحقيق و هم براي يادگيري ،افزايش خواهد يافت.
از سال  ،0221تعداد آيتمهاي فيزيكي كه به اينترنت متصل شدهاند ،از تعداد مردم روي زمين ،بيشتر شده است .پروتكل اينترنت
نسخه  ،)IPV6( 6تقريباً ارتباطات نامحدودي را فراهم كرده ،از عهده نياز به آدرسهاي بيشتر براي دامنه  ،IPبرآمده است .اگرچه،
پروتكلهاي ديگري نيز وجود دارد كه ممكن است بهعنوان يکپايه و اساس براي جريان اطالعات بين دستگاهها ،خدمت كنند .براي
مثال ،پروتكلهاي بلوتوث ميتوانند دستگاههاي جنبي را به هم متصل كنند ،براي مثال با استفاده از آدرسهاي  IPكيبوردها را به
كامپيوترها متصل كرده و متادادههاي مربوط به مهارتهاي تايپ كردن دانشجوها را ،جمعآوري كنند.
()http://gigaom.com/2013
تصور كنيد كه چه راههاي زياد ديگري وجود دارد كه با آنها ميتوان عملكرد آموزندهها يا دانشجويان را اندازه گرفته و از طريق
 IOEبهبود داد .حتي خيلي از آيتمهاي پيشپاافتاده و معمولي نيز با اين روش ،اكنون ميتوانند به وب متصل شوند .بسترهاي
 IOEگذاشتهشده است و سيسكو پيشبيني ميكند كه تا سال  32 ،0202ميلياردشي به هم متصل خواهند شد ،IOE .مردم را به
طريق مناسبتري متصل خواهد كرد و بهطور مؤثر و كارآمد ،اطالعات درست را به شخص يا ماشين درست ميرساند .بهعالوه ،اگر
استانداردهاي آزاد توسعه دادهشده و اتخاذشده باشند IOE ،قادر خواهد بود تا آنها را بهتر تفسير كرده و از دادههاي
جمعآوريشده استفاده كند.
 -1-4كاربردها
با  ،IOEمؤسسات علمي و آموزشي با سازمانهاي فرهنگي ،دولتي و تجاري كار ميكنند تا بدين ترتيب ،مردم ،روند و عمليات،
داده و همينطور اشيا را به يكديگر لينک داده و متصل كنند؛ بدين منظور كه ارتباط آموزش و تحصيل را افزايش داده و مهارتهاي
الزم را براي نيروي كار نسل بعدي ،فراهم كنند.
كاربرد يكي از اولين پروژهها براي كشف و دستيابي به اين هدف ،پروژه "اينترنت اشيا مدرسه (")Internet of School Things
است .اعالمشده است كه در اوت سال  ،0211اين پروژه براي تدريس به يادگيرندهها طراحيشده و قرار است كه در مورد پتانسيل

اتصال دستگاههاي هرروزه و استفاده از آنها براي آوردن ديگر موضوعات به زندگي باشد ،چيزي كه بهواسطه جمعآوري داده در
محيطهاي حملونقلي ،انرژي ،آبوهوا و سالمتي ،به دست ميآيد؛ اين پروژه شامل هشت مدرسه دوره متوسط  U.kبوده و
دانشجويان كالس  11تا  11را دربرداشته است .اين پروژه توسط  ،DISTANCEكنسرسيومي از شركتهاي  ITو دانشگاهها،
حمايت مالي شده است .به دانشجويان و يادگيرندهها همچنين آموخته ميشود كه چگونه محصوالت و حسگرهايشان را بسازند،
بهسادگي آنها را آنالين كرده و عوامل انتخابشان را نظارت كنند.
طرح  DISTANCEاين است كه يکقطب يا هاب اطالعاتي در  cloudايجاد كند ،چيزي كه كنسرسيوم را قادر ميسازد تا
انگيزههاي موردنياز براي تشويق مربيان ،دانشجويان و همينطور كسبوكارها را ،بهمنظور اشتراک انواع به خصوصي از داده كه براي
اولين بار آزاد است ،شناسايي كند .يکاليه سرويس و پلتفرم ،مدارس را با سرويس شخص ثالث و همينطور تأمينكنندگان
برنامههاي كاربردي ،متصل خواهد كرد؛ همين تأمينكنندگان سپس ميتوانند تجهيزات اندازهگيري مبتني بر اينترنت و همينطور
نرمافزار تفسير و ترجمه را عرضه كنند .بهعالوه DISTANCE ،دامنهاي از برنامههاي كاربردي و دادههاي بصري را توسعه خواهد
داد ،چيزي كه ميتواند توسط مدارس و دانشكدهها ،همراه با فعاليتهاي مبتني بر برنامههاي درسي جامع ،براي مدارس آزمايشي و
بهمنظور آزمايش و محاكمه ،جمعآوريشده باشند.
متصل كردن مردم ،داده و اشيا ،نهتنها براي ارزيابي نتايج و عواقب تعامالتشان ،به روندها و عمليات مؤثر نياز دارند ،بلكه براي قادر
ساختن مردم براي ايجاد تصميمات بهتر و آگاهانهتر نيز الزم است ،تصميماتي كه مردم براي سرمايهگذاريهاي مؤثر ،كاهش
هزينهها ،صرفهجويي در انرژي و مديريت ضعيف اخذ ميكنند
مؤسسات فرهنگي نيز در پي راهي براي تغيير در استانداردهاي عملي و يافتن برنامههاي كاربردي آموزشي براي  IOEهستند .براي
مثال ،موزه هنر كلواند ( ،)Clevelandواقع در اهايو IOE ،را بكار برد تا بدينوسيله بازديدكنندگان جديد را تطميع كند براي
جذابتر ساختن موزه براي افراد جوان ،تالش كرده تا هنر ،فنّاوري ،موسيقي و نمايش و غيره را باهم تركيب كرده و بهاينترتيب
بازديدكنندگان را تشويق كند تا از مجموعههاي دائمي وي ديدن كرده و آنها را كشف كنند Gallery One.دامنهاي از
فعاليتهاي مبتني بر فنّاوري دارد ،ازجمله موردي كه در آن بازديدكنندگان را دعوت ميكند تا حاالت چهرهشان را با يک نقاشي
تطبيق داده و عكسهاي نتايج مربوط به اين انطباق را از طريق رسانههاي اجتماعي به اشتراک بگذارند .بهعالوه ،اين پردهها را در
كنار كارهاي اصلي به نمايش گذاشته و به مردم نشان ميدهد كه اين قطعات چگونه ساختهشدهاند .ايده اين كار ،درواقع اين است
كه بازديدكنندگان را كاملتر و بيشتر با اشيا درگير كند ،بهجاي اينكه به آنها اجازه دهد تا صرفاً آثار هنري را ديده و بالفاصله از
آن عبور كنند .اطالعات كسبشده از تعامالت بازديدكنندهها با پردهها ،به موزه كمک ميكند تا بتواند تصميم بگيرد كه كدام قطعه
هنري را نمايش داده و يا بر اساس ماهيت/مقدار تعامل با هر قطعه هنري ،آن را تغيير دهد.
پروژه ديگري كه مبتني بر موزه است QRator ،است ،پروژهاي كه به سرپرستي كالج دانشگاه لندن ( )UCLانجامشده است.
 QRatorبه بازديدكنندهها اجازه ميدهد تا با استفاده از يک برنامه كاربردي بهخصوص ،تفسير خود را از اشيا موزه ،بر روي
گوشيهاي موبايلشان تايپ كنند ،سپس اين اطالعات به موزه ارسال ميشود ،جايي كه اين تفاسير ،خود از طريق يک سيستم
برچسبهاي تعاملي ،به بخشي از تاريخچه آن شيء تبديل ميشود و اين نظرات و تفاسير بعداً بهعنوان آثار باستاني نمايش داده
ميشوند .براي تجزيهوتحليلهاي پيشرفته فضايي ،اين اطالعات توسط مركز  UCLتوسعه داده ميشود ،پروژه نيز توسط " Tales
( of Thingsداستانهايي از اشيا)" قدرت گرفته است ،كه در آن ،اشيا فيزيكي بهصورت آنالين فهرست شده و تعامالت و
همكاريهاي بيشتري را براي تجربه موزه به ارمغان ميآورند.

 Gallery Oneو  QRatorدو نمونهاند كه نشان ميدهند IOE ،چگونه براي عميقتر كردن دانش يک فرد در تنظيمات معتبر
فراتر از كالس درس ،به فرآيند برونسپاري در ميان جمعيت تشويق ميكند.
 -2-4داده
هر چه اشياي متصل شده به اينترنت ،بيشتر تكامل يابند ،هوشمندتر نيز شده و بنابراين اطالعات مفيد بيشتري را فراهم ميكنند.
پيامدهاي اين مسئله در امر آموزش ،خيلي زياد است .براي مثال ،بهعنوان بخشي از مطالعاتشان ،يادگيرندهها يا دانشجويان،
ميتوانند اشياي فيزيكي را تگ كرده ،دادههاي مربوط به آن اشيا را جمعآوري كرده و سپس آن اطالعات را براي تجزيهوتحليل ،به
ديگر برنامهها تغذيه كنند و بهاينترتيب ،دقت تحقيقاتشان را بهبود دهند .يادگيرندهها ميتوانند به دادههاي طرحهاي تحقيقاتي نيز
دست يابند ،برنامههاي اقيانوسشناسي يا تغييرات اقليمي را نظارت كرده و يا حيوانات را در زيستگاههاي طبيعيشان ،از طريق وب
كمهاي زنده مشاهده كنند؛ سپس دادههاي مربوط به حركاتشان را از طريق حسگرهايي كه به بدن حيوانات متصل است،
جمعآوري كنند .صحت و اعتبار چنين دادههايي ،تأثير زيادي بر منافع يادگيرنده يا دانشجو دارد.
تحقيقات نشان ميدهد كه دسترسي به اطالعات زمان واقعي و تعامل با متخصصان ،بهدرستي در امر آموزش و يادگيري تأثيرگذار
است .يک نمونه ،كلينيک كلوولند 1در اهايو است  ،جايي كه بيولوژي انساني ،از طريق ويديو كنفرانس جراحي الپاروسكوپي به
مدارس متوسطه آموخته ميشود .يک جراح پيرامون ويژگيها و عملكرد قلب و همينطور اين رويه ،صحبت ميكند ،درحاليكه
جراح ديگري ،عمل جراحي را انجام ميدهد .بهطور همزمان ،دانشجويان نيز ميتوانند سؤاالت خود را مطرح كنند .نتيجه اين است
كه انگيزهها افزايش مييابد و دانشجويان بيشتر مشتاق ميشوند كه پرستار ،دكتر يا تكنسين پزشكي شوند.
 -5هوشمندتر ،ايمنتر و پايدارتر ساختن شهرها
از طريق برنامه شهر آينده ،2شهر گالسكو درحالتوسعه يک پروژه نقشهبرداري براي مدرسه است ،پروژهاي كه در آن افراد جوان،
والدين و مربيان را قادر ميسازد نقشهاي در مورد وسايل حملونقلي كه استفاده ميكنند ،مسيرهايي كه انتخاب ميكنند و مسافتي
كه براي رسيدن به مدرسه طي ميكنند را ترسيم كنند؛ و سپس دادهها را براي ايجاد يک تجسم جامع از شبكه مسافرتي مدرسه،
تركيب كنند .ابزارهايي مانند برنامههاي كاربردي مسافرت ،بازيهاي تعاملي و يک برنامهريز آنالين براي سفر به مدرسه ،در مورد
تغييرات محلي در برنامههاي سفر ،به مدارس و انجمنها اطالعرساني خواهد كرد تا بدين ترتيب مدها و حالت فعال سفر را تشويق
كند .اين نقشهها همراه با بيانيه دادههاي آزاد انجمن ،بهصورت آنالين منتشر خواهد شد و به مدارس ،مقامات محلي ،شوراهاي
محلي و آژانسهاي حملونقلي اجازه ميدهد تا هوشمندانهتر راجع به ايمني جاده و برنامههاي سفر فعال و مؤثر ،تصميمگيري
كنند.
 -6اشيا هوشمند
اشيا ،آيتمهاي فيزيكي هستند كه از طريق حسگرها ،ميتوانند هم به اينترنت و هم به مردم متصل شوند .حسگرها به اشيا يک
"صدا" ميدهند :با اخذ داده ،حسگرها ،اشيا را قادر ميسازند تا نسبت به زمينه آگاهي داشته و اطالعات تجربيتري را براي كمک
به مردم و ماشينها ،بهمنظور تصميمگيريهاي مرتبطتر و باارزشتر ،فراهم كنند.
- Cleveland
- Future City
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براي مثال ،اين روزها از حسگرهاي هوشمند در پلها استفاده ميشود تا دما ،استحكام ساختار و تراكم ترافيكي را در زمان واقعي
نظارت كنند .بدين طريق ،دانشجوها ميتوانند با استفاده از دستگاههاي قابلحملشان ،بهمنظور جمعآوري و مشاهده پل در ساعت
اوج ترافيک ،فيزيک ياد بگيرند .تواناييهايي مانند اينها ،پيامدهاي گستردهاي براي يادگيري داشته و اين پتانسيل را دارد كه به
انتقال تمرينات آموزشي كمک كند.
تصور كنيد كه اگر اشيا ميتوانستند با يكديگر صحبت كنند ،اجتماعي از اشيا شكل ميگرفت؛ اشيا ،رفتارهاي به خصوصي را نشان
ميدهند كه مبتني بر محرکهايي از جهان پيرامونشان است .اگر اشيا ميتوانستند اطالعاتي كه عملكردشان را بهبود ميدهد ،به
اشتراک بگذارند ،حسگرها ميتوانستند در آيتمهاي هرروزه تعبيهشده و آنها را قادر سازند تا اطالعات را بر روي اينترنت آپلود
كنند.
در امر آموزش ،حسگرهايي كه با  IPفعالشدهاند ميتوانند به آثار باستاني مانند اسكلت آلوزاروس متصل شوند و دما ،شرايط و
موقعيت شيء را در زمان واقعي نظارت كرده و جريان ثابتي از اطالعات را براي باستانشناسي يا تاريخ دانشجوها/بخشها تأمين
كنند.
در تحقيقات ،هرگز راهي بهتر از حسگرها وجود ندارد كه بتوان با آن بدون سختي رسيدن به حيوانات ،به مطالعه پرداخت.
بيولوژيستهاي اسپانيايي ،بهتازگي از يک سيستم جديد  RFIDاستفاده كردهاند تا زندگي دريايي را در آبشور مشاهده كنند؛
اطالعات ميتواند در دسترس مربيان باشد و به آنها كمک كند تا دادههاي زنده را به دانشجويان داده و درک و بهروزرساني آنها را
در مورد آخرين يافتهها و تحقيقات ،افزايش دهد.
حسگرها همچنين يک نقش محوري در محيط ايمني دانشجو ايفا ميكنند .در آكلند كاليفرنيا ،دوربينهاي امنيتي و حسگرهاي
حركتي ،در شبكههاي مدارس يكپارچهشده تا بر فعاليتها نظارت كرده و مطمئن شوند كه محيطهاي يادگيري يک منطقه بدون
خطر براي دانشجوها ،مربيان و والدين باقي ميمانند.
 -7اينترنتي از اشياء در آموزش
چهار ركن  ،IOEنياز به يک سيستم آموزشي را ايجاد ميكنند ،سامانهاي كه نسل جديدي از شهروندان ديجيتالي را تقويت
ميكند ،كساني كه فناوريهاي زيربنايي  ،IOEتأثير اجتماعي اتخاذ گسترده آن و برنامههاي كاربردي درست و مناسب در مورد
اطالعاتي كه كسب كردهاند را درک ميكنند.
برنامههاي آموزشي عالي ،بايد تضمين كنند كه نسل بعدي مهندسان ميتوانند چگونگي طراحي و ساخت سامانههاي فنّاورانه كه
انعكاسدهنده انتظارات جايگزين شده ما از مشاركتها و آزاديها است را ،درک كنند .در زمينه علوم كامپيوتر ،چالش روبرو اين
است كه شكلهاي جديدي از تحصيالت و آموزشهاي مقياسپذير را توسعه داد ،طوري كه تعداد زيادي از دانشجويان سراسر جهان
را در آن جايداده ،دانشجويان بالقوه را با منافع و عاليق متفاوت جذب كرده و برنامه تحصيلي و آموزشي مبتكرانهاي ارائه داد كه
انعكاسدهنده تغييرات افراطي و شديد در فنّاوري محاسباتي باشد.
در واكنش به اين مسئله ،دانشگاه  Openانگلستان ،برنامه تحصيلي و آموزشي دوره كارشناسي كامپيوترش را از نو طراحي كرده و
اكنون يک دوره مقدماتي به نام  My digital lifeارائه داده است ،دورهاي كه پيرامون مفاهيم اينترنتي از اشياء طراحيشده است.
 ،My digital lifeاينترنتي از اشياء را در مركز برنامه تحصيلي سال اول كامپيوتر قرار داده و دانشجويان را از آغاز ،براي تغييراتي
كه در اجتماع و فنّاوري در حال ظهور است ،آماده ميكند .نسبت به تعريف دقيق اينترنتي از اشياء بهعنوان يک موضوع فنّاورانه،

اين دوره به دانشجويان كمک ميكند تا اينترنتي از اشياء را بهعنوان ابزاري براي درک و بازجويي از جهان بشناسند و نقش خود را
در تحقق اينترنتي از اشياء بدانند.
روش ديگر براي درک تأثير اينترنتي از اشياء در آموزش ،از طريق استفاده از حسگرهاست .براي مثال ،محصول
 -Supermechanical Twineكه جعبهاي كوچک بوده و بهعنوان "سادهترين راه براي اتصال چيزها به اينترنت" تشريح شده
است -به كاربران اجازه ميدهد تا تقريباً هر شيء فيزيكي را به يک شبكه محيطي محلي ،لينک داده و متصل كنند Twine .با
استفاده از سرويسهاي مبتني بر  ،cloudحسگرها را يكپارچه كرده و اجازه تنظيمات ساده را ميدهد .تنها نقطه  Twineبه
شبكه  ،Wi-Fiبالفاصله توسط برنامه كاربردي وب تشخيص داده ميشود و اين نقطه انعكاسدهنده اين است كه چه حسگرهايي
در زمان واقعي ديده ميشوند .حتي مردمي كه هيچدانشي از علم كد نويسي نرمافزار ندارند نيز ميتوانند بهروزرسانيهاي ايميلي و
متني در مورد اينكه چه آيتمها يا محيطهايي از جعبه يا  boxسنجش شده است را دريافت كنند.
گزارش سال  Horizon 0211پيشبيني كرده است كه تا سال  ،0211اشياي هوشمند در سطح آموزش عالي ،فراگير ميشوند و
همهجا حضور خواهند داشت .با اينچنين فناوريهاي كاربرپسندي مانند  Twineكه در حال حاضر نيز در بازار موجود است ،اين
پيشبيني ممكن است كه براي آموزش عالي زودتر محقق شود و كيتهاي حسگر بهطور گسترده در  k-12استفاده شوند.
 -8تعريف مدل
 -1-8استفاده از ورد پرس 1در محيطهای يادگيری
در طول سالهاي متمادي ،اينترنت در درونشبكهاي رشد نموده است كه در هر زمينه در جامعه بروز پيدا ميكند .در اوايل دهه
 ,0222اينترنت وارد فاز جديدي شد كه بيشتر آن را تحت عنوان "  " web 2.0ميشناسند .قبل از  ,web 2.0اينترنت يک
سكوي نمايش بود .فرايند انفعالي بين سايتها و مالقاتكنندگان محدود بود (ونكاتش ،كراتو و راباه .)0212 ,با معرفي web 2.0
اين شرايط تغيير كرد .مالقاتكنندگان به شركتكنندگان فعال تبديل شدند و توانستند انواع مختلف اطالعات ،عكسها ،فيلمها و
محتواهاي ديگري ارسال نمايند  web 2.0.پيش روي يک مفهوم جديد (ورد پرس) است كه در بسياري از زمينهها اهميت
بسياري دارد.
فلسفه اينترنت قديم ،اينترنت را بهعنوان وسيلهاي معرفي ميكند كه در آن گروه نسبتاً كوچكي از افراد محتواهايي را ايجاد ميكنند
و اكثر مردم از آن استفاده ميكنند .اخيراً ،يک نمونه معكوس اختراعشده است كه در آن ميليونها نفر از مردم در ايجاد محتواهاي
مختلف براي يک سازمان شركت دارند .اين پديده " ورد پرس " ناميده ميشود .ورد پرس شامل گروهي از افراد است كه سعي
دارند كاالهاي رايج براي جوامع را فراهم نمايند .در يادگيري الكترونيكي ،كاالهاي رايج ميتواند فيلمها ،موسيقي و يا دانش جامع
باشد كه بهطور رايگان در دسترس همگان قرار ميگيرند ( )Brabham,2008و (.)Yuen,Other, 2011
واژه " ورد پرس" ابتدا در سال  0226توسط "جف هووي" و " مارس وبينز" مورداستفاده قرا گرفت .آنها ورد پرس را بهعنوان يک
عمل حرفهاي تعريف نمودند كه در آن عملكردهاي كارمندان و ديگر همكاران فناوري اطالعات در شركتهاي ديگر به يک شبكه
تعريفنشده وسيعي از مردم و به شكل يک دعوت آشكار منتقل ميشود .يكي از مزاياي عمده ورد پرس امكان جمعآوري تعداد
زيادي راهحل و اطالعات بسيار با هزينه نسبتاً كم است ( )Howe,2006و (.)Rosen2011
- WordPress
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از سامانههاي ورد پرس ميتوان در بايگاني نمودن مأموريتهاي مختلف استفاده نمود .بهعنوانمثال؛ ميتوان از افراد درزمينهٔ
توسعه فنآوري جديد ،طراحي محصوالت جديد (كه تحت عنوان طرح مشاركت توزيعي ناميده ميشود) ،مراحل الگوريتمهاي
اجرايي ،نظام دهي يا تحليل دادههاي وسيع دعوت به عمل آورد.
ورد پرس به اينترنت وابسته است .ويژگيهاي اينترنت همچون سرعت آن ،بينام بود آن ،غير همزمان بودن در پروژهها و انواع
مختلف واسطهها ،به درک مفهوم ورد پرس مربوط ميشود.
مدلهاي ورد پرس بر هوش جمعي متكي است" .پير لوي" هوش جمعي را بهعنوان شكلي از هوش توزيعشده جهاني معرفي
مينمايد كه بهطور هميشگي بهبوديافته است ،در زمان واقعي هماهنگ شده و منجر به تجهيز مؤثر در مهارتها ميشود
( .)Lévy,1994
استفاده اوليه ورد پرس در آموزش به امور استداللي محدود ميشد نه در فرآيندهاي آموزش و يادگيري ( Bradley,
 .)Other,2009بااينوجود ،استفاده از ورد پرس در فرآيندهاي آموزش و يادگيري ميتواند منجر به ابتكارات آموزشي و بهبود
مهارتهاي يادگيري و تواناييهاي حرفهاي دانشجويان شود .از ديدگاه آموزشي ورد پرس جوانب زير را در برميگيرد :گروهي از
افراد (دانشجويان ،اساتيد و مديران) كه منابع اطالعاتي را ارائه ميدهند؛ كه نسبتاً شنوندگاني تأثيرپذير از شخصيتهاي اساسي
ميباشند ،كار گروهي كه بر تمام اعضاي گروه كه ميتوانند بادانش شأن مشاركت داشته باشند تمركز دارد ،ابزار كه براي مديريت
نظرات استفاده ميشوند كه تمام اعضاي گروه ميتوانند با نظراتشان همكاري داشته باشند.
سه مرحله اصلي در گسترش ورد پرس در نظام آموزشي وجود دارد كه عبارت است از :جمعآوري ،پردازش و پيادهسازي در مرحله
اول ،نظرات و ديدگاههاي مختلف اعضاي گروه جمعآوري ميشود .در مرحله دوم ،يک بحث آزاد درباره راهحلهاي احتمالي انجام
ميشود .در مرحله سوم ،همه نظرات اولويتبندي شده و سرمايهگذاري و تأمين منابع انجام ميشود.
ورد پرس نميتواند بهطور كامل جايگزين يادگيري سنتي شود اما ميتواند فرايند ياددهي و يادگيري را در آموزش الكترونيكي
بهبود بخشيده و آنها را شفافتر نمايد.
 -2-8يك مدل از محيطهای هوشمند برای يادگيری الكترونيكي بر اساس ورد پرس
بهمنظور ارتقاي فرايندهاي ياددهي و يادگيري بايد چند پارامتر با توجه به نياز دانشجويان ،تواناييهايشان و دانش و اولويتهايي كه
دارند جمعآوري شود .اين پارامترها ميتوانند عيني و ذهني باشند .هنگاميكه دانشجويان فرم تحقيقاتي درباره جوانب مختلف
فرآيندهاي آموزشي را پر ميكنند ،پارامترهاي ذهني جمعآوري ميشود .پارامترهاي عيني ارائهدهنده ارزيابيهاي فيزيكي همچون
دما ،فشار ،ولتاژ و غيره ميباشند و ميتوان آنها را با استفاده از حسگرهاي مختلف جمعآوري نمود.

شكل شماره  -2مدلي از يك موسسه آموزشي هوشمند

در شكل شماره  .0مدلي از يک موسسه آموزشي هوشمند نشان دادهشده است .ارتقاي كلي محيط يادگيري و هماهنگسازي آن با
نيازهاي دانشجويان ازجمله اهداف اين مدل است .يک موسسه آموزشي هوشمند معمول متشكل از چند مؤلفه مختلف است.
مؤلفههاي اصلي مؤسسات آموزشي هوشمند بهطور آشكارا كالسهاي هوشمند است كه هسته آموزشي و يادگيري مؤسسات را
نشان ميدهند .در تصوير .دو كالس هوشمند نشان دادهشده است كه از رويكردهاي مختلف استفاده ميكنند .يک كالس از
پارامترهاي ذهني دانشجويان استفاده ميكند و ديگري از پارامترهاي عيني.
دانشجويان با استفاده از رويكرد ذهني نسبت به كنفرانسهايي كه در كالس ارائه ميدهند تحقيق ميكنند .هر دانشجو ميتواند
كيفيت ،محتوا و جالب بودن كالس را ارزيابي نمايد .اگر دانشجويان از هيچيک از اين جوانب راضي نباشند ميتوانند در جهت بهبود
و ارتقاي كالس پيشنهادها خود را ارائه دهند .مفهوم ورد پرس را ميتوان با اجازه دادن به دانشجويان براي ارزيابي اين پيشنهادت
بكار گرفت .ورد پرس را ميتوان براي جمعآوري دادهها در مورد مقادير بهينهدما ،رطوبت و يا روشنايي استفاده نمود .بهعنوانمثال؛
اكثر دانشجويان دماي  01درجه را در كالس ترجيح دهند ،ميتوان تهويه هوا يا بخاري را روشن نمود تا به آن مقدار رسيد .حسگر
ضربان قلب را ميتوان براي اندازهگيري ميزان استرس دانشجويان در طول آزمون استفاده نمود .اگر تعداد ضربان قلب يک دانشجو
بيشتر از  122باشد در اين صورت اين دانشجو مضطرب و عصبي است.
در پايان ،تمام دادههاي جمعآوريشده در مركز اطالعات پردازش ميشوند .مراكز اطالعات مجهز به چندين كاربر مختلف ميباشند
كه اطالعات را از حسگرها جمعآوري نموده و آنها را پردازش مينمايند .عالوه بر اين ،كاربرهايي براي سامانههاي مديريت يادگيري
و كاربر ماي داده محور در مراكز اطالعات تعبيه ميشوند .تمام دادهها جمعآوريشده را ميتوان پردازش نموده و نتايج را به
شبكههاي اجتماعي ارسال نمود.

 بحث و نتيجهگيری-9
. از ارزش و اهميت فوقالعادهاي برخوردار است، در ميان آموزش،متصل كردن چيزهايي كه از هم جدا بوده با شبكههاي هوشمند
 را بر مناسبتر ساختن آموزش و تعامل و ايجاد انگيزه در دانشجوها يا يادگيرندهها را نشان داده وIOE  تأثير پتانسيل،اين مقاله
 ارتباطات، داده و اشيا، روندها، براي تشخيص مزاياي اتصال بين مردم، اگرچه. زمان كسب مهارت و تسلط را سريعتر ميسازد
 بايد بهخوبي، هم سياستگذاران و هم مربيان،IOE  براي پذيرفتن، بهعالوه.قابلاطمينان و دسترسي پيوسته بايد تضمين شود
 بلكه همچنين براي درک خطرات بالقوه آن نيز،براي آن آمادهشده باشند و اين آمادگي نهتنها براي بهرهبرداري و استفاده از آن
.است
 بهكارگيري وسايل هوشمند به همراه.در عرصه آموزش ورد پرس يک مفهوم نسبتاً جديد است كه بهطور گسترده استفاده نميشود
 مدلي كه در اين مقاله ارائه شد از.بهرهمندي از مدلهايي مانند ورد پرس ميتواند فرآيندهاي ياددهي و يادگيري را بهبود بخشد
، اين مدل را ميتوان در طول آزمون.مفاهيم و فناوريهايي كه قبالً اشاره شد براي ايجاد يک محيط آموزشي هوشمند بهره ميگيرد
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