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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از  "مصطفي كاتب -ساسان كرمي زاده آقايان"كتابي كه در دست داريد با همت 

  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف  
سـیم و موبایـل مـوج اول     بـی  هـاي  يورافنـ با بیش از دو میلیارد پایانه در کار تجاري در سراسر جهان، 

زیـرا   ،، ایـن تنهـا آغـاز راه اسـت    وجـود  ایـن  بـا انـد.   هاي ارتباطی فراگیر را فعال کرده ها و برنامه سیستم
هـا  حـال حاضـر بـا پتانسـیل اسـتقرار ده     در شناسایی از طریق امواج رادیوییمانند سیم  بی هاي وريناف

، سـناریویی  ITU. در گزارش اخیـر  اند شدهنظر گرفته کاربردي نامحدود دربرنامۀ رد برچسب و یک میلیا
تاریخچۀ مکان، هویت و اشیا=  میلیاردهادنیایی که  -را به تصویر کشیده شده است "اینترنت چیزها"از 

نیـاز بـه تغییـرات     احتمـاالً  "اینترنـت چیزهـا  ". تحقق دهند میزارش گ سیم بیآنها را از طریق اتصاالت 
، تطبیقـی، ایمـن و   پـذیر  انعطـاف و ارتباطات دارد که بدون مزاحمت،  ها معماري، ها سیستمچشمگیر در 
را  "اینترنـت چیزهـا  "و اسـاس   قـبالً پایـه   شناسایی از طریق امواج رادیوییوري ااگرچه فن؛ فراگیر باشد

کـردن چنـین دنیـایی    سایر محورهاي تحقیـق و توسـعه نیـز بـراي فعـال      وجود این باایجاد کرده است، 
، پـردازش  MAC، هـا  برنامـه هـا، پشـتیبانی از    هاي ارتبـاطی، واسـطه   گسترده در شبکه، همانند پروتکل

  هستند.ها، محاسبات معنایی مورد نیاز  داده
  

کتاب در نوع خـود بـراي پـرداختن بـه      که این توان به این اشاره کرد میهاي اصلی این کتاب  از ویژگی
بازتـاب رونـدهاي تحقیقـاتی     عالوه بهاست؛  "اینترنت چیزها"زمینۀ جدید در فناوري مهمترین تحوالت 

باحـث نظـري و موضـوعات عملـی دارد. مطالعـات      فعلی و همچنین صنعت، نیاز به تعادل خوبی بـین م 
راه نقشـۀ  بوده و در  موقع بهو بهترین عملکرد مفهوم و مباحث فنی در این کتاب  موردي، گزارش تجربه

  و آسیا مورد توجه جدي قرار گرفته است. متحده ایاالتاروپا، اتحادیۀ و راهبردهاي فناوري در 
  

  :مؤلفین 
  شانگ ، یانگ ژانگ، لورنس تی، یانگ هانگلویان 
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 پیشگفتار  
 تـرین  رجستهبکه در عصر تکنولوژي با آن روبرو هستیم و به  و مسائلی ها جریان ترین مهمامروزه یکی از 

موضوع دنیا فناوري اطالعات تبدیل شده است، فناوري اینترنت اشیا اسـت. در ایـن روزهـا کـه دنیـا بـا       
ور را درگیر کرده و بـه اغلـب   او این ویروس سراسر این دنیاي پهن کند مینرم  وپنجه دستویروس کرونا 

آن در زندگی بشـر   تأثیر، حضور و نقش اقتصاد دیجیتال و ورها آسیب رساندهو اقتصاد کش وکارها کسب
  پررنگ شده است. شدت بهامروز 

، ونقل حملسازي در صنایع مختلف از قبیل: لجستیک، فناوري اینترنت اشیا و هوشمند روزافزونکاربرد 
پزشکی حوزة در  کاربردها این خورد میمی ابعاد زندگی بشریت به چشم در تما... انبارداري، نفت و گاز و

مسـائل   تمـامی  بـه  ،کتـاب  . در ایـن نمایـد  مـی پزشکی و کادر درمان جامعۀ و بهداشتی کمک شایانی به 
اجمالی  طور بهپرداخته و سعی شده مهندسی ردیابی را  وري شناسایی از طریق امواج رادیوییافن مربوط

  .نماییماین تکنولوژي معرفی  ۀوسیل به
سـازي  هوشمندتوسـعۀ  ترین فصول کتـاب حاضـر در راسـتاي رشـد و      امیدواریم با ترجمه برخی از مهم

سـالمتی و   آرزويو  زمـین  ایـران پـدران و مـادران    تمـامی  بهبرداریم. تقدیم  تأثیرگذارقدمی کوچک اما 
  .روزافزونتوفیق 

  
  زادهساسان کرمی -مصطفی کاتب

  

    


