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 چکیده

ک ن یودر يها تدیجیتال و همه موجودی ،یها ارتباط میان اشیاء فیزیک از موجودیت ییده اینترنتا
حاضر در این فضا  يها ایی که موجودیتاز آنج. کند میان بیرا ند گر متصل هستیکدیکه به  یجهانشبکه 

ها و  تیان موجودیمطرح شده جهت ارتباط م ين فناوریآخرهستند از بهترین و  یمتفاوت يها ساختار يدارا
 يها تموجودی ببه این ترتی. شود میگرا استفاده  سرویس يمعماربه نام  مختلف يافزار نرم يها ستمیس

 اء موجود درشیر مجموعه از ایک زی .کنند یافت مارائه و یا دری را یهای درون این شبکه هر کدام سرویس
شده در  یطراح یاشیاء در واقع اشیاء فیزیکن ای. هستند ياء مجازیاش ،»ها تاز موجودی یاینترنت« يفضا

 ياء داراین اشیا .رهیها و غ طیها، بل ها، صورت جلسه عنوان مثال کتاببه  .باشند یتال مقالب دیجی
 ياء موجود در فضایگر اشیگر و دیکدیارتباط با  يقرار باشند، لذا در هنگام بر یم یمتفاوت يها ساختار

به منظور . همراه خواهد بود يت آنها با دشواریریدچار مشکل خواهند شد و مد» ها تیاز موجود ینترنتای«
گرا به  سیسرو يه معماریبر پا يساختار ،اءین اشیات یریو مد يساز هادیمشخص جهت پ روشک یجاد یا

 يایها و مزا یژگیو یضمن بررس تحقیقن یدر ا. ارائه شده است» موقت وابسته به دستگاه يها سیسرو«نام 
و ط اتوبوس بر اساس ساختار مذکور ارائه کرده یبل يمجاز یش يساز ادهیبه منظور پ ین ساختار روشیا

 .میکن یمان ین روش را بیاستفاده از ا يها تیمز

هاي موقت وابسته به دستگاه،  گرا، سرویس ها، معماري سرویس اینترنتی از موجودیت :يدیکلمات کل
 شی مجازي
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 :مقدمه-1-1
افراد  یزندگ ياطالعات به شدت رو يفناور يها کاربرد "ها تیموجوداز  ینترنتیا"ده یامروزه با گسترش ا

و اشاره به شبکه  دهد یمفیزیکی را ترویج  ءتجمع و ارتباط میان اشیا IoTتفکر  .گذاشته است ریتأثجامعه 
، ییویفرکانس راد يها ل شناسهیاز قب یاز همه نوع ابزار حسگر اطالعاتدارد که  ییاین اشیب یارتباط

مختلف  يگر ابزارهایو د يزریل يگرها شیپو ،یاب عمومی تیموقع يها ستمیسفروسرخ،  يحسگرها
فکر،  ییتوانا ها آن شوند یماضافه  ءایشده به اش يجاساز يها ها و حسگر پیکه چ یهنگام. اند ل شدهیتشک

متحرك و  يها شبکه يها ر ساختیبا استفاده از ز. آورند یمرا بدست  ءایگر اشیبا د احساس و صحبت
را در هر زمان و مکان کنترل و نظارت  ها آن میتوان یمدا کرده و ما یارتباط با بشر را پ ییتوانا اشیاءنترنت یا

اره هوشمند را محقق یسده ین روش ایا. میاستفاده کن گذارند یمار ما یکه در اخت هایی سرویسکرده و از 
 .کند یم

 ینترنتیا«. شد برده بکار 1999 سال در Ashton  Kevin توسط بار اولین» هاتیموجود از ینترنتیا« اصطالح
 گسترش حال در میسیب يهاارتباط حوزه در سرعت به که است يدیجد موضوع کی» هاتیموجود از

 فاشگر،رد يهابرچسب لیقب از ییاشیا ای هاتیموجود حضور شدن ریفراگ مفهوم نیا یاصل دهیا. است
 بوده خود به مختص آدرس يدارا اشیاء نیا از کدام هر. ماست اطراف در رهیغ و همراه يهاتلفن حسگرها،

 مشترك هدف کی به دنیرس يبرا خود يها هیهمسا يهمکار با و دارند را اشیاء گرید با ارتباط ییتوانا و
 ].1[ کنندیم يهمکار

دا خواهد یگسترش پ »ها تیموجوداز  ینترنتیا«ده یره ایم، حسگرها و غیسیب یارتباط يهايشرفت فناوریبا پ
 .ش داده شده استینما) 1-1(ن نکته در نمودار یک نقشه راه ارائه داده شده جهت نشان دادن ای. کرد

 

 »هاتیموجود از ینترنتیا«نقشه راه ):1-1(نمودار
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اء یاز اش یک شبکه جهانیدن به یرس »ها تیموجوداز  ینترنتیا«د هدف از شویهمانطور که مشاهده م
 يهاسیت بوده و امکان استفاده از سرویریت قابل کنترل و مدین شبکه هر موجودیاست که در ا یکیزیف

 .باشد یارائه شده توسط آن م
و  يافزارنرم يهاستمیر سشتیهر چه ب یگرا به منظور همبستگگرا و مولفهیش يهايبعد از عبور از معمار

نرم يهاستمیسر ییک روند تغی. دیگرا مطرح گردسیسرو ين آنها معماریکمتر ب ین حال چسبندگیدر ع
توان در یگرا در طول زمان را مسیسرو يدن به معماریمختلف و سرانجام رس يهايه معماریبر پا يافزار

ن یکور نشان داده شده است احساس به ارتباط بمذ نمودارهمانطور که در  .مشاهده کرد) 2-1(نمودار
خدمتگذار پاسخ -يمشتر يبا معمار 1990مختلف به مرور بوجود آمده و در دهه  يافزارنرم يهاستمیس

 يمختلف معمار يکار يهامتفاوت و قالب يهابا ساختار يافزارنرم يهاستمیشود و با گسترش سیداده م
 .شودین آنها مطرح میها جهت ارتباط بتمسیگرا بدون توجه به نوع سسیسرو

 
 يافزارنرم يهاستمیس يسازادهیمختلف جهت پ يهايمعمارر استفاده از ییروند تغ):2-1(نمودار

 
 

نه جهت گسترش ین گزیبهترتولید نرم افزار،  وردها دراگرا به عنوان یکی از آخرین دستسیسرومعماري 
س یسرو يدارا این معماري شده با استفاده از یطراح يهاستمیس .اشدب یم »هاتیموجود از ینترنتیا«تفکر 

 ين معماریت استفاده از ایمز. باشند یم هاقابل استفاده توسط دیگر سیستمهستند که  ییهاسیا سرویو 
 تاکند ین امکان را فراهم میست که اامختلف  يهاستمین سیجهت ارتباط ب یام رسانیستم پیاستفاده از س

 يهاسیگر ارتباط برقرار کرده و از سرویگدیمختلف با  يکار يهامتفاوت و قالب يهاستم با ساختاریدو س
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اء ین اشیارتباط ب »هاتیموجود از ینترنتیا«که در ایده  ییمند شوند، از آنجاگر بهرهیکدیارائه شده توسط 
 يمعمارشود یباعث مکه است  یلیدل نین بهتریاشود لذا یگوناگون مطرح م يهامختلف با ساختار

 .ده باشدین ایادن به یبخش تحققبه منظور مناسب راه حل  کی گراسیسرو
. کردند تالیجیدشدن به قالب به تبدیل فیزیکی شروع  اشیاءبسیاري از  فناوري اطالعاتهمگام با پیشرفت 

هاي اعتباري،  ها، کارت سههاي هواپیما، صورت جل طهاي الکترونیکی، بلی طها، بلی ها، نقشه براي مثال کتاب
بوده که امروزه در محقق کردن  یکیزیف اشیاءاز  يا ر مجموعهیز يمجاز اشیاء. پول الکترونیکی و غیره

مجازي داشتن قالب مختص به خود براي هر نوع از  اشیاءکی از خصوصیات ی. دارند ینقش مهم  IoTدهیا
مشاهده . شود یم ها آنن یارتباط و تعامل ب جادیجهت ا یجاد چالشیت باعث این خصوصیا است، اشیاء
دهد که قالب استاندارد یا استانداردهاي پیشنهاد  مجازي نشان می اشیاءهاي موجود براي استفاده از  روش
سازي و غیره  مانند تفسیر، ذخیره ها آنو مکانیسمی براي مدیریت عمومی  اشیاءن یااي براي استفاده از  شده

را  اشیاءبوسیله کاربردهاي خاصی که قالب مخصوصی از  معموالًمجازي  شیاءامدیریت . وجود ندارد
 .شود یمانجام  شناسند یم
 

 طرح مسئله-1-2
گر یوانند به طور خودکار با دت یها م تین موجودیبنابرا. شود یها دنبال م تیان موجودیده ارتباط میا IoT در

از  يا ممکن است شامل مجموعه یکیزیت فیدک موجوی. ها و کاربران ارتباط داشته باشند تیموجود
از اشیاء  يا شد زیر مجموعه که بیانهمانطور  .ارتباط استفاده کرد يبرا ها آنتوان از  یها باشد که م عملکرد

ن یان ایجهت ارتباط م یمختلف يها يها و معمار هستند که روش ياشیاء مجاز IoTموجود در 
 يها ستمیسها و  تیان موجودیمطرح شده جهت ارتباط م يناورن فیآخر وجود دارد يمجاز يها تیموجود

شبرد اهداف یباعث پ ين معماریگرا است که کاربرد ا سرویس يمختلف استفاده از معمار يافزار نرم
هایی است  ها و چهارچوب گرا در واقع مجموعه قوانین، سیاست سرویس يمعمار. ده استیگرد  IoTهینظر

هاي مجزا و در عین حال  سرویستا عملکرد خود را از طریق مجموعه  سازند یمقادر  افزارها را که نرم
سازي و تنها  هم در اختیار سایر درخواست کنندگان قرار دهند تا بتوانند بدون اطالع از نحوه پیاده مربوط به

 .فراخوانی نمایند ها را پیدا کرده و سرویسهاي استاندارد و تعریف شده، این  از طریق رابط
 WSDL ،UDDI ،XMLهایی مانند  فناوري IoTگرا و توسعه نظریه  سرویست استفاده از معماري جه

،SOAP  در  سرویسبه منظور ارائهweb افزاري مانند  هاي بزرگ نرم توسط شرکتMicrosoft  وIBM 
و غیره در نقاط Auto-ID،  CERP-IoTهاي بسیاري مانند  ها و انجمن همچنین شرکت. ایجاد شده است

سازي این  هاي مختلفی را براي پیاده ها و روش مختلف دنیا براي گسترش این تفکر بوجود آمدند که پروژه
 . اند ایده مورد بررسی قرار داده و ارائه نموده
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 اي از شی مجازي مجموعه. مجازي هستند اشیاء IoTهاي موجود در  یک زیر مجموعه از موجودیت
مجازي و فیزیکی  اشیاءتبادل میان . عملی را انجام دهد تواند یماست که هدف خاصی را دارد و  فرایندها

در دنیایی  بخصوصر کند، ت سازي کارها بسیار مفید باشد و زندگی را براي مردم راحت تواند براي بهینه می
براي تحقق این . شود یهاي جاسازي شده و شبکه شده هر روز بیشتر و بیشتر م که گرایش به تولید سیستم

افزارهاي کاربردي و عناصر الکترونیک  سازي با دیگر نرم مجازي باید توانایی ارتباط و یکسان اشیاء، هدف
 .را داشته باشند

 ها آنسازي و ارتباط بین  مجازي روش خاصی را براي پیاده اشیاءدهندگان  ها و توسعه هر یک از شرکت
دهد که قالب استاندارد  مجازي نشان می اشیاءهاي موجود براي استفاده از  شمشاهده رولذا . کنند استفاده می

 اشیاءمکانیسمی براي مدیریت عمومی . وجود ندارد ها آناي براي استفاده از  یا استانداردهاي پیشنهاد شده
فزارهاي ا بوسیله نرم معموالًمجازي  اشیاءمدیریت . سازي و غیره وجود ندارد مجازي مانند تفسیر، ذخیره

مشکالتی که بدلیل نبود یک . شود یمانجام  شناسند یمرا  اشیاءکاربردي خاصی که قالب مخصوصی از 
 :آید عبارتند از قالب استاندارد بوجود می

 

 افزارهاي کاربردي مخصوص و مورد  وسایل و ابزاري که نرم :دشواري در رمزگشایی کردن
براي نمونه هنگامی که یک . ي را نخواهند داشتمجاز اشیاءنظر را ندارند توانایی رمزگشایی 

شود، ممکن است موبایل دریافت کننده  کارت تماس از یک موبایل به موبایل دیگر منتقل می
. افزار مورد نیاز روي آن نصب نشده باشد نتواند اطالعات آن را رمزگشایی کند کارت، اگر نرم

کاربردي جهت تفسیر انواع  افزار ین نرموسایل باید چند يبر رواشکال این روش این است که 
مجازي  اشیاءها که  دهندگان و شرکت این امر براي توسعه. مجازي نصب شده باشد اشیاءمختلف 

افزار  را بدون نرم ها آنکند زیرا کسی توانایی رمزگشایی  در بازار وجود دارند مشکل ایجاد می ها آن
 .مناسب ندارد

 متصل شده به  شیاءاآل،  بطور ایده :نبود ارتباطIoT افزارهاي  در میان خود و همچنین با دیگر نرم
وقتی . [1]تبادل دارند رشانیتأث شیافزاو به منظور  خودکاربراي انجام کارها به صورت  يکاربرد

شته ها از یک شی مجازي خاص وجود ندا سرویسها و  قالب استانداردي براي دریافت فعالیت
 .شود یمدها خیلی مشکل د، تبادل با دیگر کاربرباش

و نحوه ارتباط  اشیاءمجازي و مدیریت این  اشیاءسازي  ایجاد ساختار و قالبی استاندارد جهت پیادهن یبنابرا
هاي جاسازي شده با توجه به نبود  وسایل و سیستم افزارهاي کاربردي، با یکدیگر و دیگر نرم ها آنبین 

اختار پیشنهادي باید قابلیت و توانایی استفاده از س. رسد چنین ساختار واحدي ضروري به نظر می
 .هاي ابزارهاي موجود را داشته باشد و در عین حال داراي ساختاري ساده و کارا باشد ویژگی
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 اهداف تحقیق-1-3
مجازي  اشیاء هوابسته ب هاي سرویس يساز ادهیپراه حل استانداردي براي موجود  يها روش یبا بررس

مجازي،  اشیاءمجازي در ارتباط متقابل با دیگر  اشیاءاین امر مشکالتی براي  ، کهمشاهده نشده است
و  فوق آورد، براي رفع مشکالت هاي جاسازي شده بوجود می ها و سیستم ، دستگاهيافزارهاي کاربرد نرم

 هاي سرویس«به نام  یروش 2011در سال  مجازي اشیاءبه منظور ساختن  استانداردبدست آوردن ساختاري 
روش ارائه شده قالب استانداري براي تعریف، ساخت و . [1]ارائه شده است» وقت وابسته به دستگاهم

 .کند یممجازي معرفی  اشیاءمدیریت 
در این حوزه در  یانجام شده، پژوهش یا تحقیق مشابه ي، مطالعات و جستجوهایلذا با توجه به بررس

ي مجازی شي ساز ادهیپ در روش مذکور از تفادهاس طرحن یکشور مشاهده نگردیده است و هدف ما در ا
ن روش انجام یر با استفاده از ابا نیاولي برااست که  تهران  يشهر ینب یران اتوبوسي ها انهیپا شرکت طیبل
 .کشور باشد يها شود و امید است نتایج آن قابل استفاده و توسعه در سایر بخش یم
 

 روش تحقیق-1-4
گرا  سرویس يها ستمیس ينه معماریدر زم یق ابتدا مطالعاتیانجام تحق يراف مسئله، بیبا توجه به تعر
گرا در وب از  سرویس يمعمار يساز ادهیموجود جهت پ يها يفناورن راستا انواع یا و درصورت گرفت 

به منظور استفاده . قرار گرفت یمورد بررس ها آنو نحوه استفاده از  WSDL ،UDDI ،XML ،SOAPل یقب
راه حل  يساز ادهیا و نحوه پی، مزاها یژگیوف، یتعار ق مراحل،یدر حل مسئله مورد تحق DDTSاز روش 

ی ش استفاده موارد و ها یژگیو ت،یقابلل یاز قب ین راستا موضوعاتیکه در ا .دیارائه شده در آن مطالعه گرد
کاربردها و  ،اه یژگیوو  قرار گرفتل یه تحلیمسئله نمونه مورد تجز. قرار گرفت یمورد بررس يمجاز

مسئله  يساز ادهیمناسب جهت پ يها يفناور. شد یدر آن بررس DDTSروش  ياده سازیپ يها تیمحدود
مسئله مورد  يساز ادهیبعد از پ. مشخص شد يساز ادهید و مراحل پیو انتخاب گرد ییق شناسایمورد تحق

ان یدر پا. قرار گرفتموجود  يافزارها مگر نریسه با دیو مقا یابید شده مورد ارزیافزار تول نرم ییق کارایتحق
 . است انجام شد يساز ادهینده که شامل بهبود روش پیآ يشنهاد کارهایو پ يبند جمع
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 نامه ساختار پایان-1-5

 :ر استیبعد به شرح ز يها فصلنامه در  انین پایساختار ا
 هاي سرویس ين معماریات موضوع پرداخته شده و همچنیبو اد يادیم بنیمفاه یدر فصل دوم به بررس

در . ح داده شده استیمختلف آن توض يها قسمتل قرارگرفته و یه تحلیموقت وابسته به دستگاه مورد تجز
 يساز ادهیاز و نحوه پیمورد ن يها يفناورل آن یه تحلیو تجز يف مسئله مورد کاویفصل سوم ضمن تعر

ان شده یب يمسئله مورد کاو يساز ادهیدر فصل چهارم مراحل پ. شده است یمذکور بررس يبراساس معمار
شده با  يساز ادهیموجود و پ يها گر نمونهیسه با دیآن در مقا یابیارزافزار مذکور  د نرمیتولاز  و پس
 .پردازد یمنده یآ يو کارها يریگ جهیو نت يبند ان جمعیفصل پنجم به ب. شود یم یگر بررسید يها روش
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