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 چکیدٌ

ّبی سجعیِ ٍ ّب ٍ سکٌیکّبی ظیبزی زض ظهیٌِ هسیطیز زازُّب ٍ فطغزّبی ایٌشطًز هحَض ًطبى اظ چبلصاًساظ فٌبٍضیچطن 

.اف.آی.زی ٍ زیگط ّبی آضّب، سگکٌٌسُّب، فؼبلّب سَسظ حسگطّب، هیکطٍچیذسزحجن ظیبزی اظ زازُضٍظاًِ سحلیل آًْب زاضز. 

ثِ ّبی هسیطیشی آًْب ، ًیبظ ثِ ثْجَز ػولکطز زض سیسشنّبگیط زازُسَجِ ثِ ایي ضضس چطنثب . اًسزض حبل سَلیسسجْیعار سَلیس

ّبی حجین ضرػی زازُسبظی ٍ حصف دبیگبُّبی سکٌَلَغیک زًیب ثِ سوز هجبظی. اظ عطفی دیططفزذَضزٍضَح ثِ چطن هی

ّب، هسیطیز ٍ سبظی زازُظطفیز ًبهحسٍز شذیطُ ػالٍُ ثطّب ضایبًص اثطی اسز کِ اًس. اظ جولِ ایي فٌبٍضیسَق دیسا کطزُ

آٍضز. زض ایي هقبلِ سؼی ضسُ ضا زض هقیبس ثبال فطاّن هی دصیط ًوَزُ ٍ سَاًبیی دطزاظش سَظیغسرػیع هٌبثغ ضا ًیع اًؼغبف

 ضسی قطاض زّس. ایٌشطًز هحَض هَضز ثحث ٍ ثطّبی گطزیسُ ػالٍُ ثط هؼطفی ضایبًص اثطی، هعایبی ثِ کبضگیطی آًطا زض فٌبٍضی
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  مقدمٍ  -1

 ذبٍضهیبًِ کبضثطاى کل اظ" 53.7 اظ ثیص ایٌشطًز زضغسى 34 ًفَش ضطیت ثب هیالزى  2212 سبل زض هب کطَض ،هسشٌس آهبض اسبس ثط

 کبهذیَسط اظ اسشفبزُ ثطاى اى اٍلیِ ٍ دبیِ ّبى هْبضر  سغح یک اظ قغغ عَض ثِ کبضثطاى ایي سوبهى. اسز زازُ  اذشػبظ ذَز ثِ ضا

  #1389$جْبًگطز  .ثبضٌس ایٌشطًز اى حطفِ ثسیبض  کبضثطاى جعٍ سَاًٌس هى الجشِ کِ ّسشٌس ثبالسط ایٌشطًز  ٍ

ّبی ایٌشطًز هحَض ضا فطاّن سبظی سطٍیسظطفیز ایٌشطًشی هَجَز زض ایطاى ٍ زیگط کطَضّبی جْبى، ثسشطّبی هٌبست جْز دیبزُ

ّبی ایي فٌبٍضی ثب اسػبل هیبى اضیبء ٍ سیسشنسَاى ثِ فٌبٍضی ایٌشطًشی اظ اضیبء اضبضُ ًوَز. آٍضزُ اسز. اظ جولِ ایي ذسهبر هی

اًس. کٌشطل، ًظبضر زقیق، اهٌیز ٍ هسیطیز غحیح کبهذیَسطی، ظهیٌِ سؼبهل آًْب ضا ثب هحیظ اعطافطبى ٍ ًیع اًسبى فطاّن آٍضزُ

 #1392$قیػطی ٍ ّوکبضاى  ثبضس.ّب اظ هعایبیی ضٍضي ایي فٌبٍضی هیزازُ

ّب زض فطایٌسّبی ظًسگی اضیبء، کبهذیَسط ٍ اًسبى هَجت سَلیس ٍ ًیع دطزاظش حجن ظیبزی اظ زازُایي سؼبهل ٍ ّوکبضی هطشطک هیبى 

-ّب هسشلعم سجْیعار ٍ ًطمسبظی، دطزاظش، ثبظیبثی ٍ زضیبفز ذسهبر اظ ایي زازُضٍظهطُ ثطط گطشِ اسز، اظ ایي ضٍ جْز شذیطُ
یکی اظ عؼٌِ آهیعسطیي ًکبر فٌبٍضی  فٌبٍضی ثِ ایي ًیبظّب ثَزُ اسز. ضایبًص اثطی آذطیي دبسدافعاضّبی دیططفشِ ٍ فطاٍاًی اسز. 

ضسس کبض ثب کبهذیَسط ّب کٌسسط ضسُ ٍ کبهذیَسط عبلؼبر ایي اسز کِ ثب ٍجَز ایٌکِ قسضر کبهذیَسطّب ثسیبض ثبال ضفشِ، اهب ثِ ًظط هی

ب ٍ ثسشِ ّبی ًطم افعاضی دیچیسُ سط هی ضًَس ٍ زلیل ایي هَضَع ضٍضي اسز: ّط ضٍظ، سیسشن ػبهل ّ ّب سطػز سبثق ضا ًساضز!

کبهذیَسط هؼوَلی  اهکبًبر آًْب ذیلی اظ سغح ًیبظّبی هشَسظ ثبالشط هی ضٍز ٍ هْن سط آًکِ آًْب اظ هٌبثؼی ثیطشط اظ هٌبثغ یک

 وبى سبػز یک اضائِلخ سبح یب سجلز ذَز ضا زض ذبًِ جب گصاضشِ ایس ٍ ّ زاضًس.ضوب هحسٍز ثِ یک سرز افعاض ًرَاّیس ثَز: اگط

ٍاضز اکبًز ذَز ضَیس ٍ ّط آًچِ ضا کِ جب گصاضشِ ایس ثب  سَاًیس  زاًطگبّی زاضیس، ًگطاى ًجبضیس، ثب اسشفبزُ اظ لخ سبح زٍسششبى هی

اگط اهطٍظ اعبلؼبر ضوب ضٍی سِ زسشگبُ  ًجبضیس. کٌیس! ّطچِ هی ذَاّیس ّویي جبسز: ًگطاى دطاکٌسگی اعبلؼبسشبى ّن ذَز ّوطاُ

ضوبسز! ّطجبی زًیب کِ  آًْب ثطایشبى یک زضزسط اسز، فطزا ّطچِ هی ذَاّیس زض یک جب ٍ دیص هرشلف ٍجَز زاضز ٍ هسیطیز

 #1392$لغفی  هؼٌبسز. ثب الاثطی هفَْهی کبه ضایبًص ثبضیس

 

  1ایىتروتی از اشیاء مفًُم -2
سطکیت فٌبٍضی اعالػبر ٍ اضسجبعبر ثب  جْزاضیبء ثِ ػٌَاى فٌبٍضی  ی اظ ایٌشطًش دس اظ گسشطش ایٌشطًز ٍ اضسجبعبر سلفي ّوطاُ،

ایٌشطًشی اظ اضیبء یکی اظ ثِ ضٍظسطیي فٌبٍضی ّب زض ػػط جسیس اعالػبر ٍ اضسجبط اسز کِ  ظًسگی ضٍظهطُ هب ظَْض دیسا کطزُ اسز.

ثِ اضشطاک  یب ثب اًسبى ّب ضا ثب ّن ٍ اعالػبر ذَز گطفشِ ٍ ٍظبیف ٍسحز ضجکِ قطاض  ،ثسیبضی اظ اضیبی زًیبی فیعیکیزضآى 

اضیب ثطای اٍلیي ثبض زض  ی اظ ػجبضر ایٌشطًش .ضًَس کیفیز ظًسگی ثطط هین افعایی هَجت ضضس قبثل سَجْی زض ثب ایجبز ّ هیگصاضًس ٍ

ضیبی ثی جبى، اظ جولِ ا ،ی ضا سَغیف کطز کِ زض آى ّط چیعیجْبً  اٍ سَسظ کَیي اضشَى هَضز اسشفبزُ قطاض گطفز. 1999سبل 

طای ذَز َّیز زیجیشبل زاضشِ ثبضٌس ٍ ثِ کبهذیَسطّب اجبظُ زٌّس آًْب ضا سبظهبًسّی ٍ هسیطیز کٌٌس. ایي فٌبٍضی اظ هطحلِ ث

اثشسایی ذَز قسم ثِ هطحلِ ای فطاسط گصاضشِ ٍ ثِ ػٌَاى اًقالة فٌبٍضی آسی جْز سجسیل ایٌشطًز اسشبسیک کًٌَی ثِ هحیغی دَیب ٍ 

 چِ ػول هی ًوبیس.کبهال یکذبض

ٍ  ػولگطّب : حسگطّب،س ػجبضسٌس اظ: الف# سرز افعاضسِ هَلفِ زض ایٌشطًشی اظ اضیبء کِ اهکبى سٌجص فطاگیط ثسٍى هطظ ضا فطاّن هیکٌ

ة# هیبى افعاض: اثعاضّبی دطزاظش ٍ شذیطُ سبظی ثطای سجعیِ ٍ سحلیل زازُ ّب  ج# اضائِ : اثعاضّبی سجسن سبظی ٍ  َّضوٌسسبظّب

 #2212. $آسعٍضی ٍ ّوکبضاى سیط زازُ ّب ثب قبثلیز زضک آسبىسف

                                                                 
1 Internet of Things (IOT) 
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 (2111)آكلمه ي َمکاران  ایىتروتی از اشیاء ( 1)شکل 

 كاربردَای ایىتروتی از اشیاء -3
 ایي کبضثطزّب هیشَاًٌس ثط اسبس ًَع حَظُ ّبی کبضثطزی فطاٍاًی سحز سبثیط آى قطاض گطفشِ اًس. ،دس اظ ظَْض ایٌشطًشی اظ اضیب 

ایي  ثٌسی هیطًَس.طبضکز کبضثطاى ٍ سبثیطاسطبى زسشِه ،سجبًس، سکطاض دصیطی، ػسم دَضص زّی، هقیبس زسشطسی دصیطی ضجکِ،

# 4# اثعاضی 3# ثٌگبُ ّبی اقشػبزی $سبظهبًی#  2# ضرػی ٍ ذبًگی 1کبضثطز ّب زض چْبض حَظُ ػولکطزی زسشِ ثٌسی ضسُ اًس: 

 ی ایي فٌبٍضی ضا ثِ ًوبیص گصاضشِ اسز.# ضوبیی اظ کبضثطزّب1$ضکل   . ّوطاُ

 

 
 َای كاربردی فىايری ایىتروتی از اشیاءحًزٌ (2)شکل 
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زض هقیبس ذبًِ ٍ ضرع ثب کٌشطل سجْیعار ذبًِ  "ضرػی ٍ ذبًگی"ایٌشطًز اضیبء  ّوبى عَض کِ زض ضکل ًطبى زازُ ضسُ اسز،

زضهقیبس  "سبظهبًی"ایٌشطًز اضیبء  ذبًِ ٍ اًطغی ضا فطاّن ذَاّس کطز.کبّص ّعیٌِ ّب ٍ اهکبى هسیطیز ثْشط  ٍ هطاقجز اظ افطاز،

اجشوبػی ثِ ضجکِ ای اظ اضیبء زضٍى یک هحیظ کبضی ثِ ػٌَاى یک کبضثطز سبظهبًی سَجِ هیکٌس ٍ اعالػبر جوغ آٍضی ضسُ اظ ایي 

 ایٌشطًشی اظ اضیبء قطاض هی گیطًس.ضجکِ ّب سَسظ غبحجبى آًْب جْز دیگیطی افطاز ٍ هسیطیز زضٍى سبذشوبى هَضز اسشفبزُ 

اعالػبر جوغ آٍضی ضسُ اظ ضجکِ ّب زض حَظُ ّبی کبضثطزی هرشلف ضا ثطای هسیطیز هٌبثغ  ،زض هقیبس هلی ٍ هٌغقِ ای "اثعاضی"

یگط زض سطاسط ز "ّوطاُ" ایٌشطًشی اظ اضیبء جْز ثْیٌِ سبظی ّعیٌِ زض هقبثل سَز ثِ کبض هیجطًس هبًٌس هسیطیز کبضاهس ضْطی.

  #2213$گَثی  حَظُ ّب کِ هبّیز اضسجبعی زاضًس اضائِ گطزیسُ اسز.

 چیست؟ رایاوش ابری -4

 ایي ثِ ًیبظ ّوچٌیي. اسز آهسُ ٍجَز ثِ ظهبى ّوِ ٍ جب ّوِ زض هحبسجبسی کبضّبی اًجبم ثِ ًیبظ اعالػبر فٌبٍضی دیططفز ثب

 قویز اضظاى ذسهبسی عطیق اظ گطاى، افعاضّبی ًطم ٍ افعاضّب سرز زاضشي ثسٍى ضا ذَز دیچیسُ هحبسجبسی اهَض ثشَاًٌس افطاز کِ ّسز

 ضا ذَز عفَلیز زٍضاى فٌبٍضی ایي اکٌَى کِ آًجب اظ. اسز ثَزُ ًیبظّب ایي ثِ فٌبٍضی دبسد آذطیي اثطی ضایبًص. زٌّس اًجبم

 قسوشْبیی ضٍی ثط غبحجٌظطاى ثیطشط اهب اسز ًطسُ اضائِ آى ثطای ثبضس ػبم قجَل هَضز کِ ػلوی اسشبًساضز سؼطیف ٌَّظ هیگصضاًس،

 ضایبًص: کٌس هی سؼطیف ایٌگًَِ ضا اثطی ضایبًص  (NIST) اسشبًساضزّب ٍ فٌبٍضی هلی هَسسِ. ّسشٌس ضای ّن دسیسُ ایي سؼطیف اظ

 قبثل ضایبًطی هٌبثغ اظ ای هجوَػِ ثِ ضجکِ عطیق اظ کبضثط سقبضبی اسبس ثط آسبى زسشطسی کطزى فطاّن ثطای اسز هسلی اثطی

 کوشطیي ثب ثشَاًس زسشطسی ایي کِ# ّب سطٍیس ٍ کبضثطزی ّبی ثطًبهِ سبظی، شذیطُ فضبی سطٍضّب، ّب، ضجکِ: هثل$ دیکطثٌسی ٍ سغییط

 [8] .گطزز# ضّب$ آظاز یب ضسُ فطاّن سطػز ثِ سطٍیس کٌٌسُ فطاّن هسشقین زذبلز ثِ ًیبظ یب ٍ هٌبثغ هسیطیز ثِ ًیبظ
 ػطضِ اظ ضا آى ای سطهبیِ ّعیٌِ اظ اجشٌبة ثطای ثلکِ ًیسشٌس، اثط فیعیکی سبذز ظیط هبلک اثطی ضایبًص ّبی کٌٌسُ هػطف ػوَهبً

 ضا ثطًس هی کبض ثِ کِ هٌبثؼی ثْبی سٌْب ٍ کٌٌس هی هػطف سطٍیس قبلت زض ضا هٌبثغ آًْب. کٌٌس هی اجبضُ ثبلث ضرع کٌٌسگبى

 ثِ ضا سطٍیسْب ایي هػطف اهکبى ّوگبًی ضایبًص هسل گیطی کبض ثِ ثب ضسُ، اضائِ اثطی ضایبًص سطٍیسْبی اظ ثسیبضی. دطزاظًس هی

 هجٌبی ثط کٌٌسگبى ػطضِ ّبی گًَِ سبیط کِ اسز حبلی زض ایي. سبظًس هی فطاّن# ثطق هبًٌس$ ّوگبًی غٌبیغ ثب هطبثِ ای گًَِ

 هسشبجط چٌس هیبى «ًبهلوَس ٍ ضسًی هػطف» ضایبًطی قسضر اضزىگص اضشطاک ثِ. کٌٌس هی ػطضِ ضا ذَز سطٍیسْبی اضشطاک

 ثِ ّب ّعیٌِ ضَز هی سجت کِ$ هبًٌس ًوی ثیکبض زلیل ثسٍى سطٍضّب زیگط ضیَُ ایي ثب ظیطا ضَز، ٍضی ثْطُ ًطخ ثْجَز ثبػث سَاًس هی

 ایي جبًجی اثط یک#. یبثس هی افعایص کبضثطزی ّبی ثطًبهِ سَسؼِ ٍ سَلیس سطػز کِ حبل ػیي زض یبثٌس کبّص سَجْی قبثل هیعاى

 سؼییي ٍ هحبسجِ ثِ ًیبظی اثطی ضایبًص هطشطیبى ظیطا گیطًس هی قطاض اسشفبزُ هَضز ثیطشطی هیعاى ثِ ّب ضایبًِ کِ اسز ایي ضیَُ

 #2213$چي ٍ لیي   .ًساضًس ذَز (Peak Load) حساکثط ثبض ثطای حساکثطی

 
 [8مبتىی بر رایاوش ابری ]ارتباطات در فىايری ایىتروتی از اشیاء ( 3)شکل
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 :زاضز ٍجَز ظیط ضطح ثِ الیِ سِ هجوَع زض اثطی ضایبًص ثطای

 ٍ زٌّس هی سحَیل ایٌشطًز ضٍی سطٍیس غَضر ثِ ضا افعاض ًطم اثطی، کبضثطزی ثطًبهِ ّبی سطٍیس  (SaaS):کبضثطزی ّبی ثطًبهِ

 .سبظز هی سط سبزُ ضا دطشیجبًی ٍ ًگْساضی ٍ ثطًس هی اظثیي ضا هطشطیبى ّبی ضایبًِ ضٍی افعاض ًطم ًػت ثِ ًیبظ ٍسیلِ ثسیي

 ّبی ثطًبهِ اسشقطاض اثطی ثسشط سطٍیس. زّس هی اضایِ سطٍیس غَضر ثِ ضا ضایبًطی ثسشط اثطی، ثسشط ّبی سطٍیس# PaaSط: $ثسش

 .سبظز هی آسبى ظیطیي افعاضی سرز ٍ افعاضی ًطم ّبی الیِ هسیطیز ٍ ذطیس دیچیسگی ٍ ّعیٌِ ثسٍى ضا کبضثطزی

 اضائِ سطٍیس غَضر ثِ ضا اسز هجبظی ثسشط یک ػوَهبً کِ ضا ای ضایبًِ ظیطسبذز اثطی، ظیطسبذز ّبی سطٍیس: (IaaS) ظیطسبذز

 ّب سبذز ظیط ایي یّوِ ضجکِ، سجْیعار ٍیب# سٌشط زیشب$ زازُ هطکع فضبی ٍ افعاض ًطم ٍ افعاض سرز ذطیس جبی ثِ کبضثطاى. زٌّس هی

 هیعاى ٍ  ّوگبًی ضایبًص هسل اسبس ثط هؼوَالً سطٍیس غَضسحسبة. ذطًس هی ضسُ ثطًٍسذبضی کبهالً سطٍیس یک غَضر ثِ ضا

 ػطضِ هسل یبفشِ سکبهل ٍاقغ زض ضیَُ ایي. اسز فؼبلیز هیعاى کٌٌسُ هٌؼکس ّعیٌِ ایي ثٌبثط ٍ ضَز هی غبزض ضسُ هػطف هٌبثغ

 #2229# ٍ $ثبضکط ٍ ّوکبضاى 2213. $آضهجطاسز ٍ ّوکبضاى اسز هجبظی ذػَغی سطٍضّبی

 

 السامات بٍ كارگیری رایاوش ابری -5
 کٌس ثبیس زاضای ذػَغیبر حیبسی ظیط ثبضس:ّط سطٍیسی کِ ذسهبر ضایبًص اثطی اضائِ هی

 اسشفبزُ کٌٌسُ اظ سطٍیس ثبیس ثشَاًس ثِ غَضر یک عطفِ ٍ ثسٍى ًیبظ ثِ ثطقطاضی 2ثِ غَضر ذَزکبض ٍ زض ظهبى ًیبظ :

 ّبی دطزاظضی هَضز ًیبظ هبًٌس حبفظِ ٍ غیطُ ضا زض ظهبًی کِ ثساى ًیبظ زاضز، سْیِ کٌس.اضسجبط ثب اضائِ زٌّسگبى ذسهبر، قبثلیز
 ِزسشطسی ثِ اهکبًبر ضایبًص اثطی هٌَط ثِ زسشطسی ثِ ضجکِ اظ عطیق سبظٍکبضّبی 3زسشطسی سطاسطی ثِ ضجک :

-َّبی ًبّوگَى قَی یب ضؼیف هطشطیبى هبًٌس هَثبیل، سجلز، یب ضایبًِ ّوطاُ هقسٍض هیثبضس. ایي اضسجبط اظ عطیق سکاسشبًساضز هی
 ثبضس.
 هٌبثغ دطزاظضی اضائِ زٌّسگبى سطٍیس ثِ غَضر اسشرطی اسز کِ سَاًبیی اضائِ ذسهبر ًبهحسٍز 4اسشرطی اظ هٌبثغ :

-شؼسز زض ظهبًی کِ ثساى ًیبظ زاضًس، ضا زاضا هیضبهل سرػیع یب ػسم سرػیع هٌبثغ فیعیکی ٍ هجبظی ثِ غَضر دَیب ثِ هطشطیبى ه
 ثبضس.
 سَاًٌس ثِ غَضر هٌؼغف سْیِ یب آظاز ضًَس ٍ هشٌبست ثب ًیبظ سٌظین ّبی دطزاظضی هی: قبثلیز5قبثلیز اًؼغبف سطیغ

 ثبضس.اذشیبض کبضثط هیگطزًس. زض ثسیبضی اظ هَاضز هیعاى هٌبثغ زض زسشطس کبضثط ًبهحسٍز ثَزُ ٍ زض ّط لحظِ ٍ ثِ ّط هیعاًی زض 
 ُگیطی کِ زض اذشیبض زاضًسف هبًٌس : سیسشن ّبی اثط ثِ غَضر ذَزکبض ٍ ثِ کوک قبثلیز ّبی اًساظ6ُگیطیسطٍیس اًساظ

ًوبیٌس. هیثبضس، کٌشطل ٍ ثْیٌِ شفبزُ هی، هٌبثغ هَجَز ضا ثط اسبس سطٍیسی کِ زض حبل اس«دطزاذز ثط اسبس اسشفبزُ»هسل 

 #1392$ًقسی ٍ آل ضید  ثبضس.گیطی ثطای اسشفبزُ کٌٌسُ ٍ اضائِ زٌّسُ ذسهبر اهکبًذصیط هیٍ ًظبضر ٍ گعاضشثٌبثطایي کٌشطل 
 

 كاربرد رایاوش ابری در ایىتروتی از اشیاء: -6

ّب ٍ ایي اضیبء ثِ عَض ّوعهبى زازُ  ایٌشطًز اضیبء ػجبضر اظ یک ضجکِ ثعضگ دَیب ٍ قبثل اضسقبء کِ ضبهل هیلیبضزّب ضی اسز.

حجن اًجَّی اظ زازُ ّب اسز کِ ثِ ضجکِ ٍاضز هیطَز ٍ  ،بًجی ایي هسئلِاضسجبعبر ثب یکسیگطضا سَلیس هیکٌٌس کِ یکی اظ ػَاضؼ ج

اظ ایي ضٍ هسئلِ، هسئَلیز ضسیسگی ثِ ایي هقساض ظیبز زازُ ّب ٍ اضیبء زض  ضَز.ّطسبلِ ثط سؼساز اضیبء ٍ هقساض زازُ ّب افعٍزُ هی

 زض ضایبًص اثطی، ضایبًص اثطی هیشَاًس یک ًقص هَثطی ثبظی کٌس. ٍقشی حجن زازُ ّب ظیبز هیطَز، ی اعالػبر اسز.یک فضبی جْبً

                                                                 
2 On-demand Self-service 
3 Broad network access 
4 Resource pooling 
5 Rapid elasticity 
6 Measure service 
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ظیط سبذز فیعیکی ثطای کبضثطاى هجبظی ٍ  هٌبثغ سرز افعاضی ٍ ًطم افعاضی اظ ضاُ زٍض ثط ضٍی ضجکِ زض زسشطس قطاض هیگیطًس.

 دبیگبُ زازُ ّب قسوز هْوی زض ظیطسبذز اثط ّسشٌس. بظی ضا ثطای آًْب فطاّن هیکٌس.اًشعاػی اسز ٍ ظطفیز ّبی ًبهحسٍز هٌبثغ هج

زسشطسی  زض زسشطس ثَزى، هقیبس دصیطی، ،اثط ضایبًص اثطی ثطای ثْیٌِ سبظیدبیگبُ زازُ  ،هَاجِ ضسى ثب هقساض ظیبز زازُ ّبثطای 

 چٌسگبًِ ٍ اسشفبزُ اظ هٌبثغ ضا فطاّن هیکٌس.

زض هؼوبضی ایٌشطًز  ایٌشطًز هحَض ٍ ضی هحَض. ظ ایٌشطًشی اظ اضیب هجشٌی ثط اثط اعالػبر اظ زٍ زیسگبُ ًگطیسز:هیشَاى ثِ چطن اًسا

زض هؼوبضی ضی هحَض  اضیبء  زض حبلی کِ زازُ ّب اظ عطیق اضیبء هطبضکز زازُ هیطًَس. ذسهبر ایٌشطًشی زض هطکع قطاض زاضًس، هحَض،

یک چبضچَة هفَْهی اظ سلفیق  ایٌجب هب زض حبل سَسؼِ ی ضٍیکطز ایٌشطًز هحَض ّسشین. زض َّضوٌس زض هطکع غحٌِ قطاض زاضًس.

 سجْیعار ٍ ثطًبهِ ّبی کبضثطزی سٌجص فطاگیط زض ضکل ًطبى زازُ ضسُ اسز.

 

ًِ ثِ هٌظَض زضک دشبًسیل کبهل ضایبًص اثطی ًیبظ ثِ یک چبضچَة حبٍی یک اثط زض هطکع آى ،الظم ثِ ًظط هیطسس.ایي چبضچَة 

 4ضکل  سٌْب ثبػث اًؼغبف دصیطی زض سقسین ّعیٌِ ّبی هطثَعِ ثِ هٌغقی سطیي ضیَُ هیطَز ثلکِ ثسیبض هقیبس دصیط ًیع هیجبضس.

 ضوبیی اظ چبضچَة سفسیط ضسُ ثِ ًوبیص گصاضشِ اسز.

 یطُ سبظی اضائِ زٌّس.اضائِ زٌّسگبى ذسهبر سٌجطی هیشَاًٌس ثِ ضجکِ هشػل ضسُ ٍ زازُ ّبی ذَز ضا ثطای اسشفبزُ زض اثط شذ

هشرػػبى َّش هػٌَػی هیشَاًٌس اثعاضّبی زازُ کبٍی ٍ  سَسؼِ زٌّسگبى اثعاض سحلیلی هیشَاًٌس اثعاض ًطم افعاض ذَز ضا اضائِ زٌّس.

یبزگیطی هبضیٌی هفیس ذَز ضا جْز سجسیل اعالػبر ثِ زاًص فطاّن آٍضًس ٍ زض ًْبیز عطاحبى گطافیک کبهذیَسط هیشَاًٌس عیف 

 سیسشن ػبهل ٍ یب ًطم افعاض زض اذشیبض ذسهبر ضا ثِ ػٌَاى ظیطسبذز ّب، ضایبًص اثطی ایي َػی اظ اثعاضّبی سجسوی اضائِ زٌّس.هشٌ
 ،اعالػبر سَلیس ضسُ ایي هَضَع اظ ثطذی جْبر ثب زیسگبُ ٍایعض ٍ ّوچٌیي ضٍیکطز اًسبى هحَض ضاجطظ اسز. کبضثطاى قطاض هیسّس.

زض دس  ن ایجبز ضسُ ثب ثْطُ ثطزاضی اظ دشبًسیل کبهل ایٌشطًشی اظ اضیبء زض حَظُ ّبی هرشلف کبضکطزی،اثعاض هَضز اسشفبزُ ٍ سجس

 #2213. یبًگ کیبًگ ٍ ّوکبضاى سظهیٌِ ًبدسیس هی ضًَ
 

چارچًب پیشىُادی  (4) شکل
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