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مقالت چاپ شده در این فصلنامه ،در وب سایت مرکز تحقیقات اینترنت اشیا و پایگاه سیویلیکا نمایه خواهند شد.

بسمه تعالی
سخن مدیر مسئول
فناوری های نوین دیجیتالی به ویژه حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا یک مفهوم بدیع هستند که امکان
برقراری ارتباط میان دنیای فیزیکی و مجازی را فراهم میآورند و یک جهان نوین و پیچیده ایجاد میکنند.
بدون شک ورود به این دنیای پیچیده در گرو شناخت بنیادی و پایهای مفاهیم آن است و این شناخت تنها با
پژوهش و تحلیلهای حاصل از آنها محقق خواهد شد .به دلیل میانرشتهای بودن فناوریهای نوین
هوشمندسازی و اینترنت اشیا ،این فناوریها از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردارند و همین موضوع اهمیت
ایجاد و انتشار یک مجموعه کامل از پژوهش های حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را بیش از پیش نمایان
میکند زیرا استفاده از پژوهشهای متخصصان این حوزه ،عالوه بر جهتدهی به تحقیقات آینده موجب تسریع
آنها نیز میشود که این مسئله در رشد یک فناوری در جامعه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
هدف اصلی فصلنامه علمی تخصصی "هوشمندسازی و اینترنت اشیا" که به همت گروه علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات اینترنت
اشیا پایهگذاری گشته ،انسجام بخشیدن به تمامی پژوهش های انجام شده در کشور در این حوزه است تا بتوان جهت تحقق واقعی
مفهوم اینترنت اشیا در تمام حوزههای دانشـی گامهای موثری برداشت و مرجع مناسـبی برای فعاالن این حوزه و پژوهشـگران
فراهم نمود.
امیرهوشنگ تاجفر
مدیر مسئول فصلنامه

سخن سردبیر
با پیشرفت روز افزون فناوریهای دیجیتالی در دنیا ،مباحثی نظیر انتقال دانش ،افزایش تولیدات ملی،
دستیابی به اقتصاد پایدار و توسعه کارآفرینی؛ اهمیت بومیسازی فناوریهای نوین هوشمند و اینترنت
اشیا را دو چندان میکنند و جهت انتقال تکنولوژی ،رشد و نهادینه شدن استفاده از آنها در کشور ،ابتدا
باید فازهای پژوهشی و مطالعاتی صورت پذیرد .ایجاد بستر جهت انتشار پژوهشها و پشتیبانی از نوآوری
و سیاستگذاری در خصوص بکارگیری اینترنت اشیا و هوشمندسازی از اهداف واالی فصلنامه علمی
تخصصی هوشمندسازی و اینترنت اشیا است که بر اساس این اهداف ،مقاالت مرتبط در اختیار پژوهشگران
قرار خواهند گرفت تا خوانندگان بتوانند با مطالعه بینشها ،ایدهها و پژوهشهای نوین آشنا شوند و بر
اساس نیازهای جامعه و کشور به طرح موضوعات و پژوهشهای جدید بپردازند.
در این فصلنامه سعی شده با انتشار پژوهشها در زمینه ساختار ،جنبهها ،خدمات ،ارتباطات و امنیت فناوریهای هوشمندسازی و
اینترنت اشیا؛ توسعه و پیشرفت این فناوریها در کشور تسریع یابد .همچنین ،ضمن تشکر از اعضای محترم هیئت علمی ،گروه
پژوهشی و هیئت تحریریه؛ از پژوهشگران محترمی که در انتشار این فصلنامه همکاری مینمایند ،قدردانی نموده و از دیگر
پژوهشگران فعال جهت غنیتر شدن محتوا و تحقیقات دعوت به همکاری مینماییم.
محمد قیصری
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رتبهبندی ابعاد امنیتی اینترنت اشیا در سازمانهای هوشمند با یک رویکرد مدیریت
ریسک ،روش تجزیه و تحلیل آثار شکست ( )FMEAو تئوری فازی
Ranking the Security Aspects of the Internet of Things in Intelligent
Organizations with a Risk Management Approach, Failure Mode and
Effects Analysis (FMEA) and Fuzzy Theory
بهار خدابنده ،1داود

وحدت2

چکیده
با توجه به حرکت رو به جلو و پیشرفت کشـور ،فراگیرشدن اینترنت اشیا اجتنابناپذیر است .در این بین مساله امنیت در حوزه
اینترنت اشیا از اهمیت ویژهای برخوردار است و با گسترش روز افزون این فناوری ،امنیت به یکی از دغدغههای اصلی این حوزه
تبدیل شده است .در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع امنیت اینترنت اشیا به رتبهبندی مهمترین ابعاد امنیتی اینترنت اشیا
با یک رویکرد مدیریت ری سک  ،روش تجزیه و تحلیل آثار شک ست ( )FMEAو تئوری فازی پرداخته شده ا ست .برای این
منظور  7بعد اســاســی در امنیت اینترنت اشــیا در نظر گرفته شــدهاند .پژوهش حاضــر پژوهشــی کاربردی و از نوع توصــی ی-
پیمای شی میبا شد و دادهها از طریق توزیع پر س شنامه بین  39ن ر از کار شنا سان این حوزه که تنها  28پر س شنامه به محقق
بازگشــت داده شــد ،جمعآوری شــدند .با توجه به نتایب به دســت آمده ،اعتماد رتبه اول و در نتیجه بیشــترین اهمیت؛ امنیت
توسعه سیستمهای اطالعاتی رتبه ه تم و در نتیجه کمترین اهمیت را در بین ابعاد امنیتی اینترنت اشیا کسب نمودند.

واژگان کلیدی
امنیت اینترنت اشیا ،تئوری فازی ،تجزیه و تحلیل آثار شکست ،مدیریت ریسک.

Keywords
Analysis of Failure Effects, Fuzzy Theory, Internet of thing Security, Risk Management.
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شاید به جرات بتوان گ ت اینترنت ا شیاء بهعنوان مؤثرترین
فناوری نوظهور پس از اینترنت در زندگی انسانها است و با
گردهم آوردن افراد ،فرآیندها ،دادهها و ا شیا ،نوع جدیدی از
ارتباطات شــبکهای را ایجاد میکند که نســبت به گذشــته
مرتبطتر و به مرا تب از در جه ارزش بیشـــتری برخوردار
ه ستند ] .[1واژه اینترنت ا شیا ،برای نخ ستین بار در سال
 1999توســط کوین اشــتون 1مورد اســت اده ارار گرفت و
جهانی را توصــیک کرد که در آن هر زیزی ،از جمله اشــیا
بی جان ،برای خود هویت دیجیتال داشـــته باشـــند و به
کامپیوترها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند
] .[2در وااع اینترنت ا شیا ب ستری گ سترده بر روی اینترنت
میباشــد که از طریق براراری ارتباب بین اشــیا مختلک (در
االب حســـگر و عملگر) و تجمیع اطالعات آنها ،برای افراد
ایجاد ارزش میکند .هدف اینترنت اشـــیاء توانمند ســـازی
اشــیاء برای اتلــال در هر زمان و مکان ،با هر زیزی و هر
شخ لی ا ست که از هر م سیر یا شبکه و خدمت به صورت
ایدهآل است اده میکند ].[3
در این میان م ساله امنیت در حوزه اینترنت ا شیا از اهمیت
ویژهای برخوردار است و با گسترش روز افزون این فناوری
امنیت به یکی از دغدغههای ا صلی این حوزه تبدیل شده
اســت .آســیبپذیریها ،بروز حمالت ،نقصهای امنیتی و
ایمنی ،عدم وجود راه کار های م ناســـب و در عین حال
ســرعت خیره کننده پیشــرفت و گســترش اینترنت اشــیا
اهمیت پرداختن به م سائل امنیتی را نه تنها م ضاعک بلکه
زندین برابر نموده ا ست ] .[4از نگاه اینترنت ا شیاء ،تمام
اشـــیاء حقیقی و حقوای محیط اطراف دارای شـــناســـه
خواه ند بود و در محیطی یک پار زه به ت بادل ارت با طات
خواهند پرداخت .اینترنت اشـــیاء ،به معنی امکان براراری
ارتباب تمام اشـــیاء با یکدیگر و با انســـان ها ،به همراه
شنا سایی و ک شک آنها تحت یک شبکه یکپارزه ا ست.
طبیعی اســـت که ایجاد زنین شـــبکه هایی ،مخاطرات
فراوانی را به همراه دارد .شـــب که ج هانی اینتر نت که از
همگانی شدن آن سالها میگذرد ،هنوز دارای ضعکهای
امنیتی بســیاری در خود اســت که موجب به خطر افتادن
اموال و حتی جان انســـانها نیز شـــده اســـت .در زنین
Kevin Ashton 1

شرایطی ،براراری امنیت در یک شبکه جهانی از اشیاء که
هر کدام با ویژگی ها و م حدودیت های خود به ارت باب با
یکدیگر و با انسانها میپردازند ،طبیعتا از پیچیدگی بسیار
باالتری برخوردار خوا هد بود .شـــرایط جد ید محیط و
ویژگیهای مختلک دســتگاهها ،ســبب میشــود تا امنیت
اینتر نت اشـــ یاء به طور ویژه مورد تو جه ارار بگیرد و
مع ماری های مت عددی برای آن ارائه شـــود .همچنین به
دلیل وجود بحث مالکیت اشـــیاء و همینطور ح ر حریم
خلوصی افراد ،توجه به نکات امنیتی مرتبط با شناسایی و
کشک ،دسترسپذیری ،کنترل دسترسی ،حریم خلوصی
و اعتماد نیز در اینترنت اشیاء از اهمیت بیشتری برخوردار
خواهد بود ] .[5عوااب خطرناکی مانند تخریبهای جبران
ناپذیر ناشــی از حمالت تروریســتی ،تهدیدات امنیت ملی
کشـورهای مختلک ،کشـورها و دولتها را نه فقط تشـویق
بلکه ناگزیر به ورود به مقوله اینترنت اشـــیا و امنیت آن
نموده اســت ] .[4فناوری اینترنت اشــیاء به گونهای اســت
که اگر مورد سوء ا ست اده ارار بگیرد ،حتی امکان به خطر
انداختن جان انســـان ها را دارد ،ب نابراین میتوان گ ت،
امنیت در اینترنت اشـــیاء یک مبحث کلیدی در اجرایی
شدن این فناوری ا ست و به تحقیقات گ سترده ای جهت
ح ر امنیت و حریم خ لو صی افراد در این را ستا احتیاج
است ].[5
مســاله اصــلی این پژوهش رتبهبندی ابعاد امنیتی اینترنت
اشـــیا میباشـــد ،جنبه جدید بودن و نوآوری این طرد ،در
پیش گرفتن یک رویکرد ارزیابی و مدیریت ریســـک برای
شنا سایی و رتبهبندی مهمترین ابعاد امنیتی اینترنت ا شیا
میباشد.
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مسئله ،اهمیت و ضرورت پژوهش:

مســاله و هدف اصــلی این مقاله ارائه یک رویکرد مدیریت
ریســک برای امنیت اینترنت اشــیا براســاس روش تجزیه و
تحلیل آثار شـــکســـت ( )FMEAو نظریه فازی و ســـپس
رت بهب ندی اب عاد امنیتی اینتر نت اشـــ یا بر پا یهی اطال عات
بدســـت آمده از پیادهســـازی روشهای بکارگرفته شـــده
می باشـــد .با توجه به محدود بودن منابع مالی و زمانی و
هزی نه و زمانی که باید برای جبران خســـارت ناشـــی از

ح رههای امنیتی موجود در فناوری اینترنت اشـــیا صـــرف
کرد و حتی صــدمات جانیای که ممکن اســت عدم توجه و
شناخت موضوعات امنیتی در این حوزه به بار آورد ،ضرورت
شنا سایی ابعاد امنیتی اینترنت ا شیا و تعیین میزان اهمیت
هریک احساس میشود.
2-2

مبانی نظری پژوهش:

 1-2-2مدل مفهومی پژوهش
متغیرهای مستقل پژوهش حاضر ابعاد امنیتی اینترنت اشیا
میباشند که عبارتند از :کنترل دسترسی کاربران و اشیا به
اطالعات و ســیســتمهای اطالعاتی ،مدیریت امنیت ،امنیت
توســـ عه ســـیســـتم های اطال عاتی ،امن یت ارت با طات،
زیر ساختهای اینترنت ا شیا ( سختافزار و شبکه) ،حریم
خلـــوصـــی افراد و کاربران اینترنت اشـــیا ،اعتماد افراد و
کاربران موجود در شبکه اینترنت ا شیا .امنیت اینترنت ا شیا
نیز متغیر وابســـته آن میباشـــد .شـــکل  1مدل م هومی
پژوهش را نشان میدهد.

روش  3موضـــوع مهم وجود دارد که عبارتند از شـــدت یا
وخامت خطر ،1احتمال واوع 2و احتمال کشـــک 3که برای
هریک شاخصهای کمی وجود دارد که برح سب مقیاس 1
تا  10بیان میگردد .عدد  1داللت بر جدی نبودن اثر خطا
و حتی غیر اا بل تو جه بودن اثر خ طا دارد ،عدد  10نیز
نمایانگر بدترین اثرات و پیامد های احتمالی خطا اســت .در
زیر مقدار کی ی و معادل کمی هریک از فاکتورهای مهم در
روش  FMEAبطور خالصه آورده شده است:
شـــدت یا وخامت خطر ← هیچ = ، .......... ، 1خطرناک ـ
بدون هشدار = 10
احتمال واوع ← غیر ممکن -بســـیار بعید = ، .......... ، 1
یقینا رخ میدهد = 10
احتمال کشک ← تقریباً حتمی =  ، .......... ، 1مطلقاً هیچ =
10
نمره اولویت ریســک ( :4)RPNاین نمره حاصــلضــرب ســه
عدد و خا مت خطر ( )Sاحت مال واوع خطر ( )Oو احت مال
کشک خطر ( )Dاست.
نمره اولویت ری سک =وخامت خطر × احتمال واوع خطر
×احتمال کشک خطر
عدد  RPNبد ست آمده را بطور معمول عدد اولویت ری سک
مینامند .ناگ ته پیداست که حاصل نهایی محاسبات عددی
بین  1و  1000خواهد بود.

 3-2-2تئوری فازی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش(تلفیقی از مدلهای (بابر،
 [6] )2015و (سیلوا و همکاران)[7] )2014 ،

 2-2-2روش تجزیه و تحلیل آثار شکست ()FMEA
روش  FMEAدر ارزیابی ریســک روش تحلیلی اســت که
میکو شد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدودهای
که در آن ارزیابی ریســک انجام میشــود و همچنین علل و
اثرات مرتبط با آن را شـــناســـایی و رتبهبندی کند .در این

تئوری مجمو عه های فازی را پروفســـور لط ی زاده مطرد
کرد .این تئوری در شـــرایط اب هام و عدم اطمی نان کاربرد
دارد .این نظریه اادر اســـت بســـیاری از م اهیم و عبارات
نادایق را با زبان ریاضی بیان کند و زمینه را برای استدالل،
اســتنتاج ،کنترل و تلــمیمگیری در شــرایط عدم اطمینان
فراهم آورد ] .[8م هوم فازی  ،مقو له هایی با مرز های
مشـــخص و انعطافپذیر با اســـت اده از توابع مشـــخص در
د ستور مجموعهای از مقادیر ع ضویت ه ستند ] .[9بنابراین،

Severity

1

Detect

Occurance

2

Risk Priority Number

3
4

4

تعریک تابع عضویت فازی به فاصله واحد [ ]0،1به شرد زیر
است ]:[10

پایین هر ســـطح  -cutsαاز معادالت زیر بهدســـت میآید
]:[11

]A: X →[0,1

رتبهبندی ابعاد امنیتی اینترنت اشیا در سازمانهای هوشمند با یک رویکرد مدیریت ریسک  ،روش تجزیه و تحلیل آثار شکست( )FMEAو تئوری
فازی

5

()1
اســت اده از تئوری فازی در ارزیابی ریســک به دلیل وجود
عدم اطعیت در م هوم مدیریت ری سک به طور گ سترده در
زمینه تحقیقاتی بهکار گرفته شـــده اســـت .این تئوری در
شرایط ابهام و عدم اطمینان کاربرد دارد.
به منظور ت سهیل در محا سبات فازی ،اعداد فازی ذوزنقهای
به ن مای ندگی از متغیر ز بانی در این م طال عه ترجیح داده
شده است .برای عدد فازی ذوزنقهای ) A (𝑎1 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑎2
= و درجه عضویت آن بلورت زیر تعریک میشود:
if x<a1 ,

if a1 ≤x≤b1 ,

()2

if b1 ≤x≤b2 ,
if b2 ≤x≤a2 ,
if x>a2

0
x-a1
b1 -a1
1
=)μA (X
x-a2
b2 -a2
{ 0

()3

Upper Bound = a1 +(b1 -a1 )×α

()4

Lower Bound = a2 -(a2 -b2 )×α

روش "آدامو" :1در این پژوهش مااا ار روش آدامو ایا
رتبهاند ااعاد امنیتی اینتینت ا شیا ا ستفاده میکنیم .در این
روش ایا تشخیص ارجحیت توسط شاخص  αار رااطه ریی
استفاده میگیدد ]:[12
()5

]; α∈[0,1

}Fα = max {X∈U|μA (X)≥α
i

اه طور که 𝜶 تو سط درجه ع ضویت اه عنوان یک آ ستانه
قاال قبول ارائه میشود.
رابطه فوق برای کلیه iها بهکار رفته و سپس برای ت شخیص
فازی ارجح خواهیم داشت:
}) Fα (Ai )=max{Fα (Ai

()6

در این پژوهش  𝛼 = 0/5در نظی گیفته شده است.
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پیشینه پژوهش

در م قا لهای ت حت عنوان " Cyber security and the
internet of things vulnerabilities, threats,
 "intruders and attacksکه در می  2015منت شر شده

شکل آن نیز بلورت زیر است (شکل :)2

شکل  .2عدد فازی ذوزنقهای

مدل ا ست اده شده در این پژوهش از مقیاس زبان شنا سی
 10نقطهای برای ارزیابی عوامل  S ،Oو  Dاست اده میکند.
با توجه به دشـــواری دایق ارزیابی ســـه عامل خطر ،آنها
توســط کارشــناســان با اســت اده از متغیرهای زبانی تعیین
میشود ].[7
رت به ب ندی توســـط م قاطع آل ا در مجمو عه های فازی
( :)-cutsαانتقال اعداد فازی به مقاطع  αو انجام عملیات
روی بازهها روش بســیار مناســبی اســت .برای اعداد فازی
ذوزنقهای به صـــورت )  ،(𝑎1 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑎2کران باال و کران

Adamo method

1

اســـت ،تالش به طبقهبندی انواع تهد یدات و درکنار آن
تجزیه و تحل یل و توصـــیک مزاحمان و حمالت پیشروی
دســتگاهها و خدمات اینترنت اشــیا شــده اســت ] .[13در
م قا لهای با عنوان " Security in internet of things
 "Challenges, solutions and future directionsکه
در سال  2016منتشر شده است در ابتدا از دیدگاه الیهای
حمالتی که امنیت اینترنت اشـــیا را به مخاطره میاندازند
مورد بررســی ارار داده شــده اند ،ســپس روشهایی که
راه حل هایی را برای حل این مســـائل فراهم میآورند با
محدودیتها و نقصهایشان بیان شده است .در ادامه برای
غلبه بر این محدودیت توصـیههایی برای کارهای آینده در
االب یک زارزوب آمده اســت .بکارگیری زارزوب فوق و
توصیههای ارائه شده در این مقاله موجب افزایش استحکام
و اابلیت اطمینان اینترنت اشــیا و برنامههای کاربردی آن
در برابر انواع حمالت شناخته شده خواهد شد ] .[14در
م قا لهای ت حت عنوان "بررســـی ت هد یدات و زالش های
امنیتی در حوزه اینترنت اشیاء و ارائه یک مدل" که توسط

خانم پریســا ســلمانی نژاد در بهمن ماه ســال  1394در
دومین کن رانس بین المللی آینــدهپژوهی ،مــدیریــت و
توســـعه ااتلـــادی ارائه گردیده با توجه به اهمیت ح ر
امنیت در شبکه اینترنت اشیا سعی شده است با شناسایی
زالشها و تهدیدات حول این حوزه بتوان از بروز مشکالت

بعدی جلوگیری کرده و به نحوی امنیت را در ساااط این
شااب ه ایقیار ندود .در این مقاله اا ایرساای و تائید ایخی ار
چالشها و تهدیدات اساااساای موجود در این حوره توسااط
خبیگان ار جدله حییم خ صو صی ،اعتداد ،ت صدیق هویت،
کنتیل دستیسی ،معدار  IOTو ناهدگونی این اشیا درون
شب ه مدلی ارائه شده ا ست ،طبق آرمونها انجام گیفته
متغییها اعتداد و ناهدگونی ار مدل حذف شااادند و مدل
نهایی طبق ش ل  3اه تصویی کشیده شده است ].[15

 -6حریمخلوصی افراد و کاربران موجود در شبکه اینترنت
اشیا ،بر زالشها و تهدیدات امنیتی آن تاثیرگذار است.
 -7اعتماد افراد و کاربران موجود در شبکه اینترنت اشیا ،بر
زالشها و تهدیدات امنیتی آن تاثیرگذار است.
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضـــر از ح یث هدف کاربردی و از ح یث نحوه
جمعآوری دادهها نیز ،پژوهشی توصی ی از شاخه پیمایشی
بهشمار میآید .جامعه مورد بررسی را بلورت تقریبی حدود
 100ن ر از خبرگان و کار شناسان ارشد حوزه اینترنت اشیا
و آ شنا به بحث امنیت مانند مدیران ،متخ ل لان ،ا ساتید و
پژوهشـگران فعال در این زمینه تشـکیل دادند .حجم نمونه
در این پژوهش با اســـت اده از فرمول کوکران و در ســـطح
اطمینان  % 90تعداد  39ن ر از خبرگان و متخلـــلـــان
حوزهی امنیت و اینترنت اشـــیا تعیین گردیدند ،که البته از
بین  39پرسشنامه توزیع شده تنها  28پرسشنامه به محقق

بازگشـــت داده شـــد .نمونهگیری نیز با روش ات اای انجام
شکل  .3مدل امنیت اینترنت اشیا ][15
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فرضیات پژوهش

با مطالعات انجام شـــده  7بعد برای امنیت اینترنت اشـــیا
شنا سایی شد که در این مقاله به رتبهبندی اینها پرداخته
شده ا ست ،همچنین فر ضیات پژوهش نیز بر ا ساس این 7
بعد تدوین شدهاند .فرضیات پژوهش عبارتند از:
 -1دســترســی کاربران و اشــیا به اطالعات و ســیســتمهای
اطال عاتی ،بر زالش ها و ت هدیدات امنیتی اینترنت اشـــ یا
تاثیرگذار است.
 -2امنیت ارتباطات ،بر زالشها و تهدیدات امنیتی اینترنت
اشیا تاثیرگذار است.

گرفت.
برای آزمون فرضـــیات ابتدا نرمال بودن یا نبودن دادهها از
طریق آزمون کولموگروف-ا سمیرونک برر سی شد ،که نتایب
به دســـت آمده حاکی از نرمال بودن داده ها بود .ســـپس
فرضــیات از طریق آزمون  tتک نمونهای آزمون شــدند ،که
صحت همه فرضیات اثبات گردید.
رت به ب ندی نیز با روش تجز یه و تحل یل آ ثار شـــکســـت
( )FMEAو تئوری فازی انجام شد.
برای بررســی روایی پرســشــنامهها از روش روایی محتوایی
اســت اده شــد ،پرســشــنامهها به تعدادی از صــاحبنظران و
اســاتید داده شــدند و از آنها در مورد پرســشها و ارزیابی

 -3زیرســـاختهای اینترنت اشـــیا ،بر زالشها و تهدیدات

سواالت نظرخواهی گردید .نتیجه اینکه روایی پر س شنامهها

امنیتی آن تاثیرگذار است.

مورد تایید ارار گرفت .برای بررســی پایایی پرســشــنامه از

 -4مدیریت امنیت اینترنت اشـــیا ،بر زالشها و تهدیدات
امنیتی آن تاثیرگذار است.
 -5توســعه ســیســتمهای اطالعاتی ،بر زالشها و تهدیدات
امنیتی اینترنت اشیا تاثیرگذار است.

روش آل ای کرونباخ ا ست اده شد ،که مقدار آن برای تمامی
سواالت پر س شنامه بزرگتر یا م ساوی  0/7به د ست آمد که
نشاندهنده میزان مناسبی از پایایی است.
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روش انجام پژوهش

از آنجا که مســالهای که در این پژوهش مورد بررســی ارار
گرفته ا ست ارزیابی ری سک امنیت اینترنت ا شیا با توجه به
ابعاد مختلک امنیت اینترنت ا شیا که در این پژوهش مطرد

رتبهبندی ابعاد امنیتی اینترنت اشیا در سازمانهای هوشمند با یک رویکرد مدیریت ریسک  ،روش تجزیه و تحلیل آثار شکست( )FMEAو تئوری
فازی

7

جزئیات درجه ع ضوریت فاکتورهای ری سک (عملکرد) و اثر
هریک از حاالت شکست در هر بعد را نشان میدهد ].[7
جدول  .1مقیاس زبان شناسی و اعداد فازی ذوزنقهای برای
ارزیابی عملکرد و تأثیر ][7

شده ا ست و سپس رتبهبندی این ابعاد میبا شد ،ساختن

عملکرد

یک مدل تلمیمگیری ،با توجه به دیدگاه بلتون و استوارت

خیلی کم:
()0; 0; 1/5; 2

تاثیر خیلی کم:
()0; 0; 0/15; 0/2

برای مدیریت ریســـک امنیت اینترنت اشـــیا در  5مرحله

کم:
()1/5; 2; 3/5; 4

تاثیر کم:
( ;0/15; 0/2; 0/35
)0/4

متوسط:
()3/5; 4; 5/5; 6

تاثیر متوسط:
( ;0/35; 0/4; 0/55
)0/6

زیاد:
()5/5; 6; 7/5; 8

تاثیر زیاد:
( ;0/55; 0/6; 0/75
)0/8

خیلی زیاد:
()7/5; 8; 9/5; 10

تاثیر خیلی زیاد:
()0/75; 0/8; 0/95; 1

( .[16] )2002ضــروری اســت .در این پژوهش یک رویکرد
توسعه داده شده است تا ه ت بعد ارائه شده در این پژوهش
را بر اســـاس روش  FMEAو تئوری زبانی فازی تجزیه و
تحلیل کند .این روش پیشنهادی در ذیل توضیح داده شده
است:
شناسایی کارشناس :اولین مرحله از رویکرد ،شامل شناسایی
متخ لص ا ست .متخ لص ک سی ا ست که سی ستم اینترنت
اشـــیا و آســـیبپذیریهای امنیتی آن را میداند و اادر به

تاثیر

ارزیابی ری سک امنیت اینترنت ا شیا در ه ت بعد ا ست .این
مرح له همچنین میتوا ند یک گروه از کارشـــ ناســـان را
شــناســایی کند و تحلیل را با توجه به اضــاوت آنها انجام
دهد.
تعیین و ارزیابی حالت شکست بالقوه :این مرحله حالتهای
شک ست که با ابعاد امنیت اینترنت ا شیا مرتبط ه ستند را

شکل  .4تابع درجه عضویت عملکرد ][7

تعیین می ک ند .ما برای بهبود مدیر یت ریســــک امن یت
اینتر نت اشـــ یا از ترک یب روش  FMEAو منطق فازی
است اده میکنیم .این حاالت شکست با توجه به سه فاکتور
ریسـک مهم مطرد شـده در  FMEAطراحی شـده اسـت:
واوع ،شــدت و تشــخیص .در این پژوهش ،پنب اصــطالد
زبانشــناســانه (خیلی کم ،کم ،متوســط ،زیاد ،خیلی زیاد)

شکل  .5تابع درجه عضویت تاثیر ][7

م طابق با مع یار های ا عداد فازی ذوزن قهای ،بین  1تا 10

تعیین عدد فازی  :RPNدر این مرحله عدد فازی RPN

تعریک شدهاند .عالوه بر این پنب مقیاس سنجش فازی ،پنب

برای هر حالت شک ست با ا ست اده از اعداد فازی ذوزنقهای

مقیاس دیگر (تاثیر خیلی کم ،تاثیر کم ،تاثیر متوسط ،تاثیر

تعیین میشود ،که به منظور ارزیابی حاالت شکست با توجه

زیاد ،تاثیر خیلی زیاد) برای سنجش تأثیر هر حالت شکست

به فاکتورهای ریســـک :واوع ،شـــدت و تشـــخیص؛ مورد

در ابعاد مختلک تعریک و است اده میشود .جدول  ،1مقیاس

ا ست اده ارار میگیرد 𝑆𝑖𝑗 ،𝑂𝑖𝑗 .و 𝑗𝑖𝐷 اعداد فازی ذوزنقهای

زبان شناسی و اعداد فازی ذوزنقهای را برای ارزیابی عملکرد

هســتند که نشــاندهنده واوع ،شــدت و ارزیابی تشــخیص

و تأثیر توصـــیک میکند .شـــکل  4و شـــکل  5به ترتیب

برای ابعاد  iو حالت شــکســت  jمیباشــند .ســپس عدد

فازی  RPNاز ضـــرب این فاکتورهای ریســـک به دســـت

جدول  .2نتایج آزمون تی تک نمونهای مربوط به فرضیات

میآید:
= RPN fuzzy numberij
()7
Oij × Sij × Dij
ارز یابی اب عاد :در این مرح له کل عدد فازی  RPNبرای

مقای سه ابعاد و رتبهبندی آنها محا سبه می شود .در نهایت
𝑗𝑖𝐼 تاثیر هر حالت شکست  jروی هر بعد  iمیباشد.
= RPN fuzzy numberi
m

()8

∑ RPN fuzzy numberij ; j=1, 2, …, m
j=1

که  RPN fuzzy numberiکل نمره  RPNفازی  mامین
بعد و ن شاندهنده نمره  RPNفازی  jامین حالت شک ست
روی  iامین بعد میبا شد ،و  jشماره حالت شک ست در هر

بــر اســاس نتــایب بــه دســت آمــده صــحت همــه فرضــیات

بعد است.

اثبات گردید.

رتبهبندی ابعاد :در این مرحله ابعاد امنیتی اینترنت اشــیا با

2-3

خواهند شد.

رتبهبندی ابعاد امنیتی اینترنت اشـــیا در  5مرحله که ابال

ا ست اده از روش آدامو که ابال تو ضیح داده شد ،رتبهبندی

اشیا
تو ضیح داده شد ،و با ا ست اده از روش تجزیه و تحلیل آثار

 -3یافتههای پژوهش
1-3

شک ست ( )FMEAو تئوری فازی انجام شد .نتایب حا صل

نتایج حاصل از آزمون فرضیات

برای انجام این آزمون از آزمون تی تک نمونهای و نرمافزار

در جدول  3آورده شده است.
جدول  :3رتبه هریک از ابعاد امنیتی اینترنت اشیا

 SPSSا ست اده شد .اگر فرض  𝐻0رد شود فر ضیات مورد
تایید ارار میگیرند (فرض  𝐻1تایید شـــود) .در وااع هدف
در اینجا رد فرض ص ر میباشد.
(اگر مقدار P-Value

بین میانگینها اختالف
معنا داری وجود ندارد

𝐻0 = 3

(اگر مقدار P-Value

بین میانگینها اختالف
معنا داری وجود دارد

{𝐻1 ≠ 3

≥  0/05باشد)

>  0/05باشد)

نتایب حاصل در جدول  2آورده شده است.

نتایج حاصل از رتبهبندی ابعاد امنیتی اینترنت

رتبه

ابعاد

1

اعتماد

2

امنیت ارتباطات

3

کنترل دسترسی به اطالعات و سیستمهای اطالعاتی

4

حریم خصوصی

5

مدیریت امنیت

6

زیرساختها (سختافزار و شبکه)

7

امنیت توسعه سیستمهای اطالعاتی

اا تو جه اه ن تایج اه دسااات آ مده درم یاایم که "اعت داد"
ای شتیین اهدیت و "امنیت تو سعه سی ستمها اطالعاتی"
کدتیین اهدیت را در این ااعاد امنیتی اینتینت اشیا دارند.
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 -4جمعبندی و نتیجهگیری

"زیر ساختها ( سختافزار و شبکه)" رتبه ش شم را ک سب

مســاله و هدف اصــلی این مقاله ارائه یک رویکرد مدیریت

نمود.

ریســک برای امنیت اینترنت اشــیا براســاس روش تجزیه و

"امنیت توسعه سیستمهای اطالعاتی" نیز رتبه ه تم (آخر)

تحلیل آثار شــکســت ( )FMEAو نظریه فازی بود .ســپس

را در بین ابعاد امنیتی اینترنت اشیا به دست آورد ،که نشان

رت بهب ندی اب عاد امنیتی اینتر نت اشـــ یا بر پا یهی اطال عات

از اهمیت کمتر این بعد نسبت به سایر ابعاد است.

بد ست آمده از پیاده سازی روشهای بکارگرفته شده انجام

رتبهبندی ابعاد امنیتی اینترنت اشیا در سازمانهای هوشمند با یک رویکرد مدیریت ریسک  ،روش تجزیه و تحلیل آثار شکست( )FMEAو تئوری
فازی

9

گردید .باتوجه به محدود بودن منابع مالی و زمانی که با ید
برای جبران خســارت ناش ـی از ح رههای امنیتی موجود در
فناوری اینترنت اشیا صرف کرد و حتی صدمات جانیای که
ممکن است عدم توجه و شناخت موضوعات امنیتی در این
حوزه به بار آورد ،ضــرورت شــناســایی ابعاد امنیتی اینترنت
ا شیا و تعیین میزان اهمیت هریک اح ساس شد .رتبهبندی
ابعاد امنیتی اینترنت اشــیا در  5مرحله با اســت اده از روش
 FMEAو تئوری فازی انجام شد و نتایب زیر به دست آمد:

از آن جایی که ب حث امن یت اینتر نت اشـــ یا و به طور کلی
امنیت بحث بســـیار گســـتردهای میباشـــد ،لذا زمینههای
تحقیقاتی زیادی برای آن وجود دارد که در ذیل به برخی از
آنها اشاره شده است:
 پرداختن به هریک از ابعاد امنیتی مطرد شده در این
پژوهش به طور مجزا و با جزئیات دایقتر
 پرداختن به م با حث امنیتی در هر یک از حوزه های
کاربردی اینترنت اشــیا ،مثال مباحث امنیتی شــهر و

بعد "اعتماد" رتبه اول را به دست آورد و در نتیجه بیشترین

خانههای هوشـــمند ،ســـالمت هوشـــمند ،صـــنعت

اهمیت را در بین ابعاد امنیتی اینترنت اشــیا دارد و ســپس

هوشمند ،انرژی هوشمند و ...

در بحث امنیت باید بیشترین توجه به مقوله اعتماد معطوف
گردد و در درج ه اول سعی شود اعتماد سازی در ستی در
بین است اده کنندگان از فناوری اینترنت اشیا انجام شود.
"امنیت ارتباطات" رتبه دوم را در بین ابعاد امنیتی اینترنت
اشــیا کســب نمود ،که نشــان از این دارد که این مقوله نیز
نقش زیادی را در بحث امنیت اینترنت ا شیا بازی میکند و

 پرداختن به اســـ تا ندارد ها و پروت کل های امنیتی
اینترنت اشیا
 پرداختن به مسائل اخالای-امنیتی اینترنت اشیا
 پرداختن به ف ناوری بالکچین 1در تامین امن یت
اینترنت اشیا

تا جای ممکن باید ســـعی شـــود ارتباطات امنی را برای

 پرداختن به مدیریت اعتماد

به سرات رفتن ،جعل و سایر حمالتی که نا شی از ضعک

 پرداختن به بحث تحمل خطا

ارتباطی است شد.

 پرداختن به بحث مدیریت هویت

"کنترل دســترســی به اطالعات و ســیســتمهای اطالعاتی"

 پرداختن به ب حث مدیریت کالن داده ها در امن یت

اینترنت اشیا ایجاد نمود تا مانع از شنود ،دستکاری و تغییر،

رتبه ســوم را در بین ابعاد امنیتی اینترنت اشــیا به دســت
آورد.

 پرداختن به جرمشناسی اینترنت اشیا

بعد "حریم خلوصی" رتبه زهارم را کسب نمود.

 پرداختن به راهکارهای امنیتی اینترنت اشیا

"مدیریت امنیت" رتبه پنجم را به دست آورد.
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شبیه سازی تحمل خطا برای یک سیستم کنترل هوشمند جابجایی گاردریل
Fault Tolerance Simulation for an Intelligent Guardrail
Displacement Control System

محمد معصوم زاده ،1سعادت پورمظفری ،2کوروش منوچهری کالنتری ،3امیررضا کاظم

زاده4

چکیده
در ب سیاری از کالن شهر های جهان از خودروی جابجا کننده گاردریل ا ستفاده می شود تا در زمان وقوع راهبندان های یک
طرفه با قرض گرفتن یک الین از م سیرکم تردد و ا ضافه کردن آن به الین های م سیر پر تردد بخ شی از بار ترافیک کا سته
شود ،با هو شمند سازی این سی ستم دقت انجام این فرآیند و سرعت این جابجایی افزایش می یابد .با خودکار سازی این
سیستم عوامل جانبی دیگری نیز باید بررسی گردد که از مهمترین آن ها کنترل بروز خطا در سیستم است چون با عملکرد
ناصحححیس سححیسححتم امکان بروز مشححکالت جبران ناپدیری وجود دارد پک سححیسححتم کنترل کننده آن باید از حداکثر قابلیت
اطمینان برخوردار باشد .در این مقاله با بهره گیری از تکنیک هایی نظیر مدل مارکوف به بررسی و شبیه سازی قابلیت تحمل
خطا پرداخته شده است تا قابلیت اطمینان سیستم جابجا کننده هوشمند گاردریل را به میزان قابل قبولی افزایش دهد.

واژگان کلیدی
تحمل پدیر ی خطا ،مدل مارکوف ،قابلیت اطمینان ،کنترل هوشمند ترافیک ،سیستم جابجا کننده گاردریل

Keywords
Fault Tolerance, Markov Model, Reliability, Intelligent Traffic Control, Transfer Barrier System
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 -1مقدمه
هر نوع اشکال در کنترل فرایند جابجایی هوشمند گاردریل
می تواند موجب بروز خطایی غیر قابل جبران شود ،در حالت
عادی یک سیستم با قابلیت اطمینان باال همراه بازخورد
انسانی برای جلوگیری از ایجاد اینگونه خطاها و تصحیس آن
ها در جابجایی دستی گاردریل استفاده می شود ،در حالی
که در هنگام هوشمند سازی از بازخورد انسانی استفاده نمی
شود و سیستم کنترل کننده باید حداکثر قابلیت اطمینان
را داشته باشد .این سیستم پک از طراحی باید شبیه سازی
و آنالیز گردد تا افزایش قابلیت اطمینان کل سیستم را اثبات
نماید [ .]1ابتدا طراحی این سیستم را به شکل سطس باال
انجام داده و بعد از آن از مدل مارکوف استفاده می شود تا
قابلیت اطمینان سیستم به دست آید .سپک طراحی صورت
گرفته شده شبیه سازی می گردد تا صحت عملکرد آن
مشخص شود و با یک سیستم معمولی مقایسه شود.

 -2مروری بر پیشینه پژوهش

شبیه سازی تحمل خطا برای یک سیستم کنترل هوشمند جابجایی گاردریل
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سواروپ و همکاران در سال 1999سیستمی طراحی کردند
که در ترافیک ایجاد شده در مواقع اضطراری می توانست
یک الین اضافه باز کند تا خودروهای امدادرسان به وسیله
این مسیر جدید بتوانند سریعتر امداد رسانی نمایند.
عملکرد این سیستم اینگونه بود که توسط حسگر هایی به
صورت خودکار شرایط بحرانی شناسایی می شد و مسیر
جدیدی به رانندگان نشان داده می شد تا با رفتن به حاشیه
چپ یا راست ،الین جدیدی در وسط ایجاد کنند و خودرو
های امدادی سریعتر عبور نمایند [.]2
پاپاکاستاس و همکاران در سال 2000بوسیله راه اندازی
تکنولوژی جابجا کننده مانع وسط بزرگراه توانستند به میزان
قابل توجهی از حجم ترافیک بکاهند .در شهر های بزرگ
معموال در ساعات ابتدایی روز در یک طرف بعضی مسیرها
راهبندان است در حالی که در طرف برگشت آن مسیر
خلوت است اما در انتهای روز وضعیت کامال بر عکک می
شود و مسیری که صبس شلوغ بوده خلوت می شود و مسیر
مقابل آن دچار راهبندان می شود .در این پروژه توسط
ماشینی به نام جابجا کننده الین که یک راننده آن را کنترل
می نماید ،مکان استقرار بلوک های بتنی وسط بزرگراه که
تقریبا هر کدام  500کیلوگرم وزن دارند را تغییر می دهد
تا یک الین از مسیر خلوت قرض گرفته شود و به مسیر شلوغ

تر اضافه شود .این عمل بار ترافیکی را به شکل قابل توجهی
کاهش می دهد .سرعت این ماشین حدود  10تا 20
کیلومتر بر ساعت است و به آهستگی می تواند بلوک های
وسط بزرگراه را جابجا نماید به همین دلیل قبل از شروع
راهبندان اقدام به جابجایی گاردریل می کند تا حرکت
آهسته این خودرو باعث ایجاد ترافیک نشود [.]3

 -3سیستم هوشمند جابجا کننده گاردریل
سیستم هوشمند جابجا کننده گاردریل دارای دو قسمت
سخت افزاری و نرم افزاری است ،قسمت نرم افزاری شامل
برنامه ها و توابع مختلف است که بر اساس الگوریتمی مانند
سایر روش های کنترل هوشمند ترافیک ورودی هایی نظیر
سرعت تردد و تعداد تردد خودرو ها را دریافت می کند و پک
از محاسبه چگالی ترافیک اقدام به تصمیم گیری جهت بهبود
وضعیت ترافیک می نماید .در این پروژه اقدامی که صورت
می گیرد جابجا کردن محل گاردریل بخشی از مسیر است
که به صورت مکانیکی انجام می پدیرد .قسمت های مختلفی
می توانند مورد بررسی قرار بگیرند تا تحمل خطا برای ادامه
عملکرد کل سیستم محاسبه شود .اما در این شبیه سازی
فقط مهمترین عوامل موثر در صحت کارکرد سیستم بررسی
می شوند که شامل حسگر ها ،واحد پردازش مرکزی ،ماژول
تعیین کننده موقعیت گاردریل در سمت چپ بزرگراه ،ماژول
تعیین کننده موقعیت گاردریل در وسط بزرگراه ،ماژول
تعیین کننده موقعیت گاردریل در سمت راست بزرگراه ،رای
گیر ها ،باس انتقال داده و عملگر می باشند .در واقع حسگر
ها شامل سرعت سنج و تردد شمار می باشند و عمدتا یکی
از انواع حسگرهای اشعه فروسرخ یا حلقه های مغناطیسی یا
پیزو الکتریک ها و حسگرهای امواج فرا صوت است .ماژول
های تعیین کننده موقعیت گاردریل از یک عدد ترانزیستور
و یک عدد رله ساخته شده اند و هر کدام از رای گیرها هم
از سه عدد مقایسه گر ولتاژ تشکیل شده اند .قسمت عملگر
هم شامل یک موتور گیربکک دار متصل به چرخ های
گاردریل است .در این شبیه سازی فرض شده است که منبع
تغدیه دائما متصل است و دچار خرابی نمی شود [.]4

 -4افزونگی سخت افزاری

در شکل  1مدل کلی سخت افزار مورد نیاز جهت پیاده
سازی سیستم کنترل هوشمند جابجایی گاردریل به شکل
یک بلوک دیاگرام نشان داده شده است.

شکل :1مدل کلی سخت افزار مورد نیاز جهت پیاده سازی
سیستم کنترل هوشمند جابجایی گاردریل

حسگر ها داده های میانگین سرعت و تعداد تردد خودرو ها
در بازه زمانی مشخص را به واحد پردازش مرکزی می
فرستند تا با محاسبه چگالی ترافیک یکی از تصمیمات
سهگانه تعیین موقعیت گاردریل را اتخاذ گردد .برای افزایش
قابلیت اطمینان از تکنیک رای گیر  Voterو TMR
) (Triple Module Redundancyاستفاده شده است.
در شکل  2پیاده سازی  TMRبرای سیستم کنترل هوشمند
جابجایی گاردریل نشان داده شده است.

می نماید ،نقطه ضعف دوم اینکه در صورت بروز خرابی در
سیستم به دلیل اینکه سیستم قابلیت تحمل خرابی را دارد
این خرابی تشخیص داده نمی شود .جهت برطرف کردن
مشکل اول برای انتقال داده ها از یک باس مشترک استفاده
می شود[ .]5همچنین می توان از سیستم  TMRدر باس
هم استفاده شود تا تحمل خرابی در باس را نیز باال ببرد.
برای انجام این کار باید تمام واحد های پردازنده مرکزی
توسط رای گیر به باس مشترک وصل شوند .برای حل
مشکل دوم هم باید رای گیرها طوری طراحی شوند که
بتوانند خطا را در یکی از ورودی های خود تشخیص
دهند[ .]6در شکل  3نحوه طراحی رای گیرهای مورد
استفاده در سیستم کنترل هوشمند جابجایی گاردریل نشان
داده شده است.
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شکل :3رای گیر با توانایی تشخیص خطا به کار برده شده در
سیستم کنترل هوشمند جابجایی گاردریل

رای گیر ها می توانند در هنگام ایجاد خطا در هرکدام از
ورودی ها ،ورودی خراب را پیدا کنند و در خروجی گزارش
خطا آن را اعالم کنند و به این ترتیب با داشتن شبکه ای از
این رای گیر ها می توان مکان بلوک خراب را پیدا کرد .یک
بلوک تست کننده باس هم به باس مورد استفاده در سیستم
متصل می شود تا در هنگام ایجاد اشکال در باس بتواند رخ
دادن اشکال را تشخیص دهد .سیستم نهایی طراحی شده
در شکل  4نشان داده شده است.

شکل :2طراحی افزونگی سه گانه برای سیستم کنترل هوشمند
گاردریل

در این طراحی از تکنیک  TMRبهره گرفته شده است بدین
ترتیب که از سه بلوک همسان و رای گیری استفاده شده
است تا واحد خراب مشخص گردد و می توانند بسیاری از
خطاها را پوشش دهند ،اما نقاط ضعفی هم دارد .نقطه ضعف
ا ول اینکه برای انتقال داده ها از کانال های زیادی استفاده

برای متصل شدن واحد پردازش مرکزی به باس از رای گیر
استفاده شده است به همین دلیل باید حداقل  2ماژول از
 3ماژول  TMRدر هر لحظه کار کنند تا سیستم بتواند به
کار خود ادامه دهد.

 -5مدل مارکوف سیستم TMR
در سیستم های  TMRتعیین کننده موقعیت گاردریل در
وسط و سمت راست و سمت چپ از تکنیک flux
 summingاستفاده شده که مدل مارکوف برای آن در شکل
 6رسم شده است:
شکل :4سیستم نهایی کنترل هوشمند جابجایی گاردریل

شبیه سازی تحمل خطا برای یک سیستم کنترل هوشمند جابجایی گاردریل
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بعد از به دست آمدن طرح کلی سیستم ،نوبت به آنالیز آن
به صورت سطس باال می رسد و آنالیز طراحی با بهره گیری
از )TTMR (Tripled Triple Module Redundancy
انجام می شود .مدل  TTMRبرای این سیستم شامل 5
سیستم  TMRمی شود که به شکل سری به یکدیگر متصل
هستند .سیستم  TMRواحد پردازش مرکزی ،سیستم
 TMRباس ،سیستم  TMRتعیین موقعیت گاردریل در
سمت چپ ،سیستم  TMRتعیین موقعیت گاردریل در
وسط و سیستم  TMRتعیین موقعیت گاردریل در سمت
راست .هسته اصلی حلقه بازخورد کنترل فرایند جابجایی
هوشمند گاردریل سیستم  TMRواحد پردازش مرکزی
است و سیستم های  TMRتعیین کننده موقعیت گاردریل
نیز مسئول روشن و خاموش کردن رله های متصل به موتور
حرکت دهنده گاردریل هستند تا جهت مناسب حرکت
گاردریل را تعیین نمایند .در شکل  5مدل  TTMRمربوط
به سیستم کنترل هوشمند جابجایی گاردریل نشان داده
شده است.

شکل :5رسم مدل  TTMRبرای  5سیستم کنترل هوشمند
جابجایی گاردریل

شکل :6مدل مارکوف  5حالته برای  flux summerتعیین
کننده موقعیت گاردریل

حاالت کاری برای مدل مارکوف  5حالت زیر می باشد:


حالت  :3هر  3ماژول سالم هستند.



حالت  :2detیک ماژول از کار افتاده و  2ماژول از
 3ماژول کار می کنند و ماژول خراب شناسایی
شده و از سیستم خارج شده است.



حالت  : 2undetیک ماژول از کار افتاده است و 2
ماژول از  3ماژول کار می کنند و ماژول خراب
شناسایی نشده است ولی سیستم کار می کند.



حالت : 1فقط یک ماژول سالم است و از  3ماژول
 2ماژول خراب شده اند و ماژول های خراب
شناسایی شده و خراب از سیستم خارج شده است
و سیستم در حال کار کردن است.

 حالت  :failسیستم کار نمی کند.
در این مرحله قابلیت اطمینان سیستم طراحی شده برای
کنترل هوشمند جابجایی گاردریل به دست می آید .این
سیستم در چهار فاز کاری و یک فاز تست باید کار کند و
قابلیت اطمینان مورد قبولی داشته باشد .نمودار حالت برای

 4فاز کاری در شکل  7ترسیم شده است( .زمان برای هر فاز
کاری مقداری پیش فرض دارد که زمان مورد نیاز برای انجام
عملیات را نشان می دهد)

بعد از عبور از فاز صفر به فاز  1وارد می شود که ثبات در
وضعیتی است که گاردریل به آن وضعیت تغییر مکان داده
است .در شکل  9مدل مارکوف گدر از فاز  1نشان داده شده
است:

شکل :7نمودار حالت برای فاز های مختلف فعالیت کاری

زمان فاز  0به حساب نمی آید چون در صورت وجود خطا
سیستم متوقف می شود و در آن تمام ماژول ها از حالت
سالم شروع به کار می کنند .مدل مارکوف برای فاز  0در
شکل  8نشان داده شده است:

Pnonsafe  (n1ah ah  n2sh bh  n3bh bh  n4bc bc )t
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شکل :8مدل مارکوف فاز صفر

بر اساس این نمودار در صورتی که سیستم خطای قابل
تشخیص داشته باشد در فاز صفر می ماند و اگر سیستم سالم
باشد یا خطای غیر قابل تشخیص داشته باشد به فاز  1می
رود n1 .تعداد بلوک هایی بوده که ممکن است خطای غیر
متقارن پیدا کنند .در اینجا فقط  flux summerها می
باشند پک  n1=3می شود .تعداد بلوک هایی که ممکن
است دچار خطای متقارن بشوند یعنی واحد های پردازش
مرکزی و باس و رای گیر ها را با  n2نشان می دهند .مقدار
 n2برابر  27می باشد و تعداد بلوک هایی که ممکن است
دچار خطای  HOTشوند را با  n3نشان می دهند و برابر با
تعداد تعیین کنندگان موقعیت گاردریل یعنی  n3=9می
باشد .تعداد بلوک هایی که ممکن است دچار خطای
 COLDشوند را با  n4نشان می دهند و چون در طراحی
انجام شده از  HOT Sparingاستفاده شده است  n4برابر
صفر می باشد.

pnF _ PH1  (n3ah (ah 1))  n3ah (ah 1)  n2ah (ah 1)  n2ah ( ah 1)  n1ah ( ah 1)  n1ah ( ah 1))t

شکل :9مدل مارکوف فاز اول

با احتمال  1-PnF-PH1سیستم بدون خطا فاز اول را می گدراند
و با احتمال  1-P1F-PH1فاز اول را با خطا می گدراند ،البته
این خطا باعث ایجاد  errorنشده است.
p1F _ PH 1  2*(1  (((n3  1)ah ah ( yan  1)  (n3  1)ah ( ah  1))t ) 
2*(1  (((n2  1)ah ah ( yan  1)  (n2  1)ah ( ah  1))t ) 
) 2*(1  (((n1  1)ah ah ( yan  1)  (n1  1)ah ( ah  1))t

فاز دوم می تواند از دو حالت اولیه شروع به کار نماید .یک
حالت زمانی است که در فاز اول خطایی ایجاد نشده باشد یا
خطای ایجاد شده ترمیم گشته است .حالت دیگر زمانی است
که خطا ایجاد شده و ترمیم نشده است و باعث ایجاد error

نگردیده است .مدل مارکوف فاز دوم در شکل  10نشان داده
شده است:

قابلیت تحمل خطا برای سیستم کنترل هوشمند جابجایی
گاردریل محاسبه شود.

 -6تجزیه و تحلیل داده ها

شکل :10مدل مارکوف ساده شده فاز دوم

برای فاز سوم و چهارم هم مدل مارکوف مشابه فاز دوم می
باشند اما برعکک فاز دوم مجاز نیستند هیچ خطایی داشته
باشند .هر خطایی که در فاز سوم پوشش داده نشود یا ترمیم
نگردد  errorایجاد خواهد کرد .در مدل مارکوف فاز سوم
حالت اضافه  Non Criticalفاز دوم را ندارد .مدل مارکوف فاز
سوم در شکل  11نشان داده شده است:

شبیه سازی تحمل خطا برای یک سیستم کنترل هوشمند جابجایی گاردریل
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شکل :11مدل مارکوف ساده شده فاز سوم

برای فاز چهارم فقط برای حالتهای بی خطا و بدون حالت
 Criticalمدل مارکوف مانند شکل 12شبیه سازی می گردد:

شکل :12مدل مارکوف ساده شده فاز چهارم

نرخ ایجاد خطا و بقیه پارامتر های استفاده شده در هر
قسمت را بعد از به دست آمدن مدل مارکوف می توان اندازه
گیری نمود و در رابطه های مربوطه جای گداری کرده تا

برای انجام شبیه سازی و محاسبه خروجی تحمل خطا برای
دستگاه کنترل کننده هوشمند جابجایی گاردریل ابتدا باید
ورودی مناسبی به نرم افزار شبیه ساز داده شود .ورودی الزم
برای محاسبه تحمل خطای هر سیستم میزان قابلیت
اطمینان ماژول های به کار رفته شده در آن سیستم است،
چون ماهیت دستگاه جابجا کننده گاردریل سخت افزاری
است باید احتمال خرابی را بر اساس اظهارات کارخانه
سازنده قطعات بررسی نمود .به دلیل اینکه جابجایی
گاردریل از حساسیت باالیی برخودار است و در صورت بروز
مشکل در عملکرد آن ممکن است حادثه ساز شود برای
ساخت این دستگاه بهتر است از قطعات با کیفیت استفاده
شود .قطعات الکترونیکی درجه یک موجود در بازار تجاری
برای مصارف غیر نظامی و غیر پزشکی معموال در مدت زمان
عمر مفید تعیین شده از سمت کارخانه سازنده قابلیت
اطمینانشان  %99.9می باشند اما این قابلیت اطمینان نیز
درصدی خطا دارد و معموال با خطای تقریبی  5درصد به
فروش می رسند که از  %94.9قابلیت اطمینان تا %100
قابلیت اطمینان را پشتیبانی می کند .در این شبیه سازی
هم سعی شده داده های ورودی از اعداد تصادفی که در این
بازه باشند انتخاب شوند تا نتیجه نهایی هم مشابه سخت
افزاری باشد که در واقعیت می توان آن را از بازار های تجاری
تهیه کرد.
نتیجهگیری:
بعد از انجام شبیه سازی ،مطمئن شدن از درست کار کردن
سیستم طراحی شده و بهره گیری از مدل مارکوف استخراج
شده ،قابلیت اطمینان سیستم به دست آمد و با جای گداری
پارامتر های استفاده شده در هر کدام از بلوک ها قابلیت
اطمینان بر اساس پوشش خطا به دست آمد .در جدول
شماره  1قابلیت اطمینان کل سیستم به ازای مقادیر متفاوت
پوشش خطا بیشتر از  0.9بود که مقدار قابل قبولی می باشد
و در نمودار رسم شده حاصل از شبیه سازی مشاهده می
گردد که سیستم قادر است وقوع بیشتر خطا ها را تشخیص
دهد و به تصحیس آن ها بپردازد.

جدول  :1قابلیت اطمینان بر اساس پوشش خطا

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

)Failure rate (per 106 hours
0.90 0.91 0.92 0.90 0.91
0.92 0.92 0.93 0.90 0.92
0.92 0.92 0.94 0.90 0.93
0.92 0.93 0.95 0.91 0.94
0.93 0.93 0.95 0.91 0.94
0.94 0.94 0.95 0.92 0.94
0.95 0.95 0.96 0.93 0.95
0.96 0.96 0.97 0.93 0.96
0.97 0.96 0.97 0.94 0.96
0.97 0.97 0.98 0.95 0.96
0.98 0.98 0.99 0.96 0.97

مراجع
[1] Dorf, Bishop, “Modern Control System”, 7 th
edition, Addison-Wesley Publishing, 1995
0.93
0.93
0.94
0.95
0.95
0.96
0.97
0.97
0.97
0.98
0.98

نمونه ای از شبیه سازی انجام گرفته در شکل  13مشاهده
می شود که نشان می دهد با افزایش تشخیص خطا در زمان
وقوع خطا قابلیت اطمینان سیستم نیز باالتر می رود .یعنی
زمانی که دو ماژول هم زمان خطایی را تشخیص دهند
قابلیت اطمینان بسیار بیشتر از زمانی است که تنها یکی از
ماژول ها خطا را تشخیص داده باشد و به همین دلیل در
صورت استفاده از بلوک تست کننده  ،TMRزمانی که دو
ماژول خطایی را تشخیص دهند سریعا اقدام به حدف یا
تع میر قسمت از کار افتاده می نمایند تا سیستم با سالمت
کامل فعالیت خود را انجام دهد و با وجود خطای فرضی
سیستم قادر خواهد بود همچنان به عملکرد خود ادامه دهد.
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تاریخ دریافت – 1398/05/10 :تاریخ پذیرش – 1398/06/03 :کد پذیرشj-98-3202 :

تحلیل اثرگذاری فناوری اینترنت اشیا بر چرخه مدیریت بحران
Analysis the Effect of Internet of Things in Disaster Management Cycle

مهسا سید صادق

طهرانی1

چکیده
مدیریت بحران به مجموعه اقداماتی گفته میشود که از وقوع بحران جلوگیری کرده و یا با مداخله در آن ،شرایط را جهت
بازگشت به وضعیت قبلی و مطلوب مدیریت میکند تا عالوه بر حفظ جان انسانها ،از منابع و داراییها نیز صیانت شود .مدیریت
بحران نیازمند اطالع و انتشار اطالعات بهصورت لحظهای است تا مسئولین بتوانند عمق بحران را به درستی درک کرده و
تصمیمات صحیحتری اتخاذ کنند و عملکرد مناسبتری را ارائه دهند .پیشرفتهای اخیر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
جمعآوری اطالعات از منابع را میسر کرده است .امروزه بالی طبیعی و غیرطبیعی متعددی از جمله ،سیل ،زلزله ،طوفان،
فرونشست زمین ،خشکسالی ،حمالت تروریستی و  ...هر کشور و شهروندان آن را تهدید میکنند و تشخیص زودهنگام این
بحرانها و اقدامات پیشگیرانه میتواند موجب نجات جان هزاران تا میلیونها نفر شود .حسگرها و سیستمهای سنجش
هوشمند ،شبکههای ارتباطی ،هوش مصنوعی و نرمافزارهای کاربردی در قالب فناوری اینترنت اشیا میتوانند دادههای پیشگیرانه
و در لحظهای را تولید کرده و با هشدار سریع ،عملیات را سرعت بخشیده و کیفیت آن را ارتقا دهند .از آنجا که ایران کشوری
است که بالیای طبیعی متعددی در آن به وقوع میپیوندد ،در این مقاله به بررسی کاربردهای اینترنت اشیا در مدیریت بحران
و شرایط اضطراری پرداخته شده و میزان اثرگذاری این فناوری بر مدیریت بحران سنجیده میشود.

واژگان کلیدی
مدیریت هوشمند بحران ،فناوری اینترنت اشیا ،سیستمهای هشدار سریع

Keywords
Internet of Things, Radio Frequency Identification, Authentication, Security Threats, Standards
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 -1مقدمه:
بحران میتواند شامل سیل ،زلزله ،آتشسوزی ،نشست زمین،
انفجار و ریزش معدن ،فوریتهای پزشکی ،خشکسالی و یا
حتی تابش پرتوهای هستهای در نزدیک نیروگاهها باشد.
منبع فاجعه نیز میتواند طبیعی و انسانی باشد و از آنجا که
بالهای دارای منابع طبیعی را هیچگاه نمیتوان صفر کرده و
از بین برد ،نیاز است تا چرخه مدیریت بحران را بهتر کرده
نا خسارات را کاهش داده و همچنین سطح آمادگی و پاسخ
شکل :1فازهای چرخه مدیریت بحران

بهتری ایجاد کرد .در واقع هدف اصلی مدیریت بحران،
مدیریت استراتژیک خطرات ( )DRMو کاهش تأثیر فجایع
بر اقتصاد و زندگی انسانها است.
مدیریت بحران در جوامع مدرن امروزی نیاز به هماهنگی
سازمانهای مختلفی دارد که یکی از الزامات کلیدی آن
استفاده از زیرساختهای  ICTو هوشمندسازی است] .[1در
حال حاضر دولتها و شهروندان در مناطق آسیبپذیر با
مشکالت بحرانی و پرخطر خود در حال مبارزه هستند و این
جایی است که اینترنت اشیا میتواند نقش مهمی در مدیریت
بحرانها و همچنین نجات جان انسانها ایفا کند .اینترنت
اشیا به واسطه طیف وسیعی از کاربردها میتواند در
پیشگیری از وقوعِ بحرانها و همچنین مدیریت آنها تأثیر
به سزایی داشته باشد که برای این امر نیاز است تا
سازمانهای دولتی و متخصصان با ارائه طرحها و همچنین
تغییر بسترهای زیرساختی شهری و برونشهری ،فضای این
هوشمندسازی را ایجاد کنند].[2
در این پژوهش تالش شده است تا میزان اثرگذاری فناوری
اینترنت اشیا بر جلوگیری از وقوع بحرانها و همچنین
مدیریت آن بررسی شود تا این فناوری به عنوان ابزاری جهت
ایجاد و پشتیبانی از سامانههای هشدار و پاسخ سریع
پیادهسازی شود.

 -2مروری بر فناوری اینترنت اشیا ()IoT
اینترنت اشیاء فناوری اصلی اینترنت را با اتصال انواع مختلف
اشیاء به یکدیگر و تعامل آنها گسترش میدهد .توانایی
ارتباط اشیا با یکدیگر با سرویسهای مشابهی که هر شی
فراهم میکند مشخص شده است .اشیا متصل این قابلیت را
دارند تا در رابطه با محیط فیزیکی و اجتماعی خود فکر کنند
و از هم یاد بگیرند .بنابراین یک پارادایم جدید در رابطه با
اینترنت اشیاء این است که قابلیت تصمیم سازی و حمایت
هوشمند متقابل بین اشیا باید تقویت شود .در آینده نزدیک
این فناوری ،اشیا متصل به هم با کمترین مداخله انسانی،
مانند عاملهای خودکار رفتار خواهند کرد و باید قابلیت
حس کردن و تجزیهوتحلیل محیطشان و متعاقباً تصمیمها و
اقدامات هوشمند را جهت رسیدن به اهدافشان داشته
باشند].[3
اینترنت اشیا شبکهای از اشیای فیزیکی ،حسگرها،
تلفنهای همراه ،ساختمانها و وسایل نقلیه است که از
طریق سیستمهای تعبیه شده و شبکههای ارتباطی به
نرم افزارها متصل شده و با یکدیگر تبادل اطالعات و مطابق
معماری چهار الیهی شکل  2عمل میکند .اینترنت اشیا،
پردازش ابری و کالن داده سه مکمل هستند که تأثیر به
سزایی در حل چالشهای مدیریت بحران و همچنین کمک
به سیستمهای هشدار سریع ،دارند].[1
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دلیل سریعتر توسط حسگرهایی که در سطح نصب شدهاند
حس میشوند و لرزش آن به سیستم هشدار منتقل میگردد
تا پیش از ایجاد خسارتهای بیشتر هشدارهای الزم اعالم
شود .هر حسگری که سیگنال  Pرا حس میکند هشدار را
از طریق فرستنده زیگبی به گیتوی اینترنت اشیا و سیستم
پردازش گر مرکزی منتقل کرده و در نهایت هشدار اولیه با
توجه به موقعیت مکانی ،زمانی و پارامترهای دیگر به
تلفنهای همراه افراد ارسال میکند].[5
شکل :2معماری 4الیه اینترنت اشیا

یک سیستم هشدار سریع یا  ،EWSهسته اصلی سیستمهای
اطالعاتی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت ریسک بالی
طبیعی است .در این سیستمها جریان کاری شامل:
جمعآوری داده از حسگرها و سیستمهای  ،GISذخیره،
تحلیل و ارسال هشدار توسط هوش مصنوعی و سیستمهای
تصمیمیار است .نیازمندیهای سیستمهای هشدار سریع
برای محیطها عبارتاند از]:[4
انتقال دادههای حساس به زمان :یعنی ترکیب زمان
تشخیص ،زمان ارزیابی و زمان تخلیه شهروندان از محل که
در مقایسه با زمان انتشار فیزیکی اطالعات .این انتقال داده
در کسری از ثانیه و یا چند ثانیه اتفاق میافتد.
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شکل :3تشخیص زلزله با استفاده از شبکههای حسگر بیسیم



مدیریت وقوع آتشفشان:

قابلیت افزایش مقیاسپذیری برای مقابله با افزایش حجم

فوران آتشفشانها در قرن گذشته موجب مرگ میلیونها

اطالعات ارسالی

نفر شده است و به همین دلیل استفاده از رویکردهای

پشتیبانی از معنا شناختی و مفاهیم منطقی برای آگاهی و
تشخیص رویدادها ،حمایت از دادهها و پشتیبانی از همکاری

 -3کاربردهای اینترنت اشیا در مدیریت بحران


تشخیص به هنگام زلزله:

صنعتی برای مدیریت خطرات ناشی از آن ضروری است .در
آخرین تحقیقات پژوهشگران یک سیستم حسگر بیسیم
مبتنی بر اینترنت اشیا در داخل و اطراف آتشفشان ماسایا
در نیکاراگوئه پیادهسازی شده است .در این پروژه بیش از
 80حسگر مبتنی بر اینترنت اشیا در دهانه آتشفشان قرار
گرفته و از طریق سرورهای ابری از راه دور و همچنین

با استفاده از شبکههای حسگر بیسیم و اینترنت اشیا میتوان

الگوریتمهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بر کشف

از طریق حسگرها یک نظارت فیزیکی بر محیط داشت .با

الگوهای مشکوک فعالیتهای آتشفشانها نظارت میشود.

نصب حسگرها در سطح زمین هنگامی که یک زلزله رخ

حسگرهای این سیستم جهت نظارت بر چندین ترکیب آلی

میدهد هر دو موج فشاری  Pو موج عرضی  Sکه از مرکز

فرار ،تغییرات توپوگرافی در موقعیت جغرافیایی و ارتعاشات

زمین به سطح زمین انتشار مییابند ،اندازهگیری میشوند.

ایجاد شده توسط سنگها و خاکسترهای آتشفشان؛ طراحی

موج  Pسریعتر از موجهای دیگر حرکت میکند و به همین

شده است].[6



مدیریت وقوع سیل:

 -4پیشینه تحقیق:

وقوع سیل یکی دیگر از بالیای طبیعی است که با استفاده از

Naveed Ahmedو همکاران ( )2013در مقالهای با

اینترنت اشیا تا حدی ،هم میتوان از وقوع آن جلوگیری کرد

عنوان "پیشبینی وقوع سیل و تحلیل خطرات فاجعه با

و هم اینکه با تشخیص به موقع آن و اعالم هشدار سریع،

استفاده از  GISو شبکههای حسگر بیسیم" عنوان کردهاند

جان تعداد زیادی از شهروندان را نجات داد .در یک سناریوی

که سیستمهای  GISبه کار گرفته شده در کشورهای توسعه

مدیریت سیل با استفاده فناوری اینترنت اشیا ،پس از تخمین

یافته و رویکردهای مبتنی بر حسگرهای هیدرولیکی در

وقوع یک باران سنگین و وزش باد توسط سیستمهای

نجات جان انسانها و کاهش خطرات تأثیرات مؤثری داشته

پیشبینی آبوهوا ،میزان سطح آب رودخانهها ،سدها و ...

اند .در این تحقیق اشاره شده است که مدلها و معماریهای

بهصورت لحظهای اندازهگیری میشود و توسط مرکز

ارائه شده برای مدیریت بحران با استفاده از سیستمهای GIS

فرماندهی بحران یک شبکه اجتماعی مبتنی بر شبکههای

و حسگرهای مبتنی بر اینترنت اشیا نقش بسیار مهمی در

موردی با توجه به موقعیت مکانی که توسط تلفنهای افراد

شرایط بحرانی نظیر مدیریت بالی طبیعی نظیر سیل،

ثبت میشود ،ایجاد شده تا تمام هشدارهای سریع بهصورت

سونامی ،آتشسوزی ،فوران آتشفشان و زمینلرزه ایفا

لحظهای و جهت تخلیه منطقه ارسال گردد.

میکنند .در این تحقیق یک مدل برای حرکت به سمت

از دید بعد فنی ،در گذشته جمعآوری این حجم از اطالعات

گسترش سیستمهای  GISدر خصوص جاری شدن سیل،

و همچنین یکپارچهسازی و پردازش دادهها در خصوص

جایی که انجام مدیریت آنی میتواند جان هزاران را نجات

شرایط جوی و موقعیت افراد بهصورت لحظهای بسیار سخت

دهد ،ارائه شده است].[7

و تقریباً غیر ممکن بود اما اکنون با استفاده از حسگرهای

 Ashish Rauniyarو همکاران ( )2016در مطالعهای با

مبتنی بر اینترنت اشیا ،شبکههای ارتباطی ،پردازش ابری،

عنوان "مدیریت بحران مبتنی بر جمع سپاری داده با

هوش مصنوعی و سیستمهای تصمیمیار این امکان فراهم

استفاده از پردازش در مه" عنوان کردهاند که به دلیل

شده است].[7

نامناسب بودن پردازش ابری در ذخیره و پردازش دادههای



مدیریت آتشسوزی در جنگلها

آتشسوزی در جنگلها یکی از پر تکرارترین حوادث طبیعی
است و ساالنه هزاران تا میلیونها هکتار از آنها در سراسر
جهان دچار حریق میشوند .با ظهور فناوری اینترنت اشیا و
نصب حسگرها در جنگلها میتوان در لحظه از شاخصهای
وضعیت آبوهوا ،رطوبت آبوخاک و همچنین میزان و وزش
جهت باد بهصورت لحظهای اطالع داشتSunny .
 Samantaدر سال  2016در مطالعهای با عنوان "یک
معماری برای سیستمهای آتی تشخیص آتش در جنگل" به
تشریح طراحی یک سیستم تشخیص با استفاده از الیه
قابلیت سرویس گیتوی ( ،)GSCLآردئینو ،حسگرهای
تشخیص دما و رطوبت  LM35 ،DHT11و حسگر
تشخیص مونوکسید کربن  MQ 7پرداخته شده است].[8

حساس به زمان در مدیریت بحران باید راه دیگری جهت
ارسال و پردازش داده در فجایع جایگزین شود .برای مثال
در مدیریت زلزله ،نظارت از طریق حسگرهای لرزشی و
حرکتی نصب شده در محل و همچنین ارسال اطالعات به
پلتفرم ابری صورت میگیرد و انجام اقدامات تنها پس از
پردازش دادهها میسر میشود .یکی از راهکارهای ممکن برای
غلبه بر ضعف پارادایمهای پردازش ابری ،انجام پردارش در
مه است که در آن به جای ارسال داده به ابر برای پردازش،
دادهها در مه که در فضایی نزدیکتر به حسگرها و
دستگاههای سنجش قرار دارد ،تحلیل میشوند .بر اساس
سیاستهای از پیش تعیین شده ،در مه پردازش اطالعات در
یک میلیثانیه انجام شده و برای مدت بیشتری میتوانند
ذخیره گردند .بر این اساس یک تفاوت جامع میان پردازش
در ابر و مه در مدیریت بحران وجود دارد که در جدول زیر
به آن اشاره شده است .هر دستگاه با قابلیت اتصال به شبکه،
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ذخیرهسازی و پردازش مانند روترها ،سوئیچ ها ،سرورهای
جاسازی شده ،کنترلکنندههای صنعتی و دوربینهای
نظارت تصویری میتواند به عنوان یک گره پردازش ابری
عمل کند].[9

 -5فرضیههای تحقیق:
با توجه به مبانی نظری و پیشینه مرور شده] [10در خصوص
موضوع تحقیق فرضیه اصلی ،فناوری اینترنت اشیا بر چرخه
مدیریت بحرانها تأثیرگذار است و عالوه بر آن در این مقاله

جدول : 1مقایسه پردازش ابر با مه در مدیریت بحران

الزامات

پردازش ابر

پردازش مه

تأخیر

زیاد

ناچیز

مکان نودهای سرور

از طریق اینترنت

در لبهی شبکهی
محلی

فاصله بین سرور و
کالینت

هاب های چندگانه

یک هاب

امنیت

تعریف نشده

قابل تعریف

حمله به دادهها

احتمال باال

احتمال بسیار ناچیز

آگاهی از موقعیت

خیر

بله

توزیع جغرافیایی

مرکزی

توزیع شده

پشتیبانی از تحرک و
پویایی

محدود

دارای قابلیت
پشتیبانی

سه فرضیه به شرح زیر هم مطرح میشود:
 .5.1فرضیه اول :نظارت بر وقوع فاجعه از طریق
حسگرهای مبتنی بر اینترنت اشیا و سیستمهای
اطالعات جغرافیایی ( )GISموجب پیشگیری و
کمینهسازی خطرات میشود.
 .5.2فرضیه دوم :ارتباطات بالدرنگ موجب ارسال
سریع دادههای حساس به زمان و همچنین
پردارش لحظهای دادههای رخدادها میشود.
 .5.3فرضیه سوم :کنترل آنی عملیات بر زمان بازسازی
بعد از بحران تأثیر مثبت دارد.

همچنین در این مقاله یک مدل جهت مدیریت بحران مبتنی

 -6روش تحقیق:

ارائه شده است:

روش انجام پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی و به لحاظ

بر جمع سپاری داده با استفاده از پردازش مه در شکل زیر

هدف ،کاربردی بوده است و جمعآوری دادهها بهصورت
میدانی انجام گرفت .جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و
مدیران سازمانها بودهاند که  200نفر پاسخ دهنده به

تحلیل اثرگذاری فناوری اینترنت اشیا بر چرخه مدیریت بحران
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پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب
شدند.
پرسشنامه طراحی شده به عنوان ابزار اصلی جمعآوری
دادههای مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه
از دو قسمت مجزای  .1مشخصات فردی و  .2سؤاالت
سنجش فرضیههای تحقیق تشکیل شده است .در بخش
اطالعات فردی مقیاسهای جنسیت ،میزان تحصیالت و
میزان آشنایی با فناوری اینترنت اشیاء اندازهگیری شد و
بخش دوم با استفاده از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق
طراحی گردید .به طوری که گزینه کامالً مخالفم ،نمره ،1
مخالفم نمره  ،2نه موافق و نه مخالفم نمره  ،3موافقم نمره
 4و کامالً موافقم نمره  5را به خود اختصاص داد.
شکل :4فلوچارت مدیریت بحران مبتنی بر جمع سپاری داده با
استفاده از پردازش مه

در تحقیق جهت روایی از رویکرد صوری و رویکرد روایی
محتوایی استفاده شد و روایی پرسشنامه ترکیبی مورد تأیید
قرار گرفت .به منظور پایایی پرسشنامه توسط روش آلفای
کرونباخ ،از نرمافزار  SPSS 19استفاده شد که برای سؤاالت

توزیع فراوانی نسبی پاسخها به میزان اثربخشی راهکارها
فرضیه

کام ً
ال
مخالفم

مخالفم

نه موافق و
نه مخالفم

موافقم

کام ً
ال
موافقم

کل پرسشنامه  0/952به دست آمد .در تحلیل دادهها از آمار

اول

1%

2%

20%

46%

31%

توصیفی و برای توصیف آزمودنیهای تحقیق و برای تحلیل

دوم

0%

0%

13%

50%

37%

سوم

5%

1%

9%

51%

34%

آماری از روش استنباطی استفاده شد .با توجه به نتیجه
آزمون دوجملهای فرضیههای تحقیق در سطح معنیداری
( )P ≤ 0/05استفاده شد.

با توجه به جدول  ،3میانگین به دست آمده برای ارزیابی

 -7یافتههای تحقیق:

اثربخشی راهکارهای فناوری اینترنت اشیاء در چرخه مدیریت

 .7.1یافتههای توصیفی

بحران ،تأثیر ارتباطات بالدرنگ بر تسریع ارسال دادههای

جدول  2شامل یافتههای توصیفی برخی از ویژگیهای
جمعیت شناختی افراد مورد پرسش قرار گرفته ،است:

آمار
توصیفی
مرد

68 %

خیلی کم

زن

32 %

کم

%30

کارشناسی

%50

متوسط

%40

کارشناسی
تحصیالت
ارشد

%40

زیاد

%20

خیلی زیاد

%10

جنسیت

دکتری

%10

آشنایی
پاسخدهندگان با
IoT

دارای بیشترین تأثیر (با میانگین  )4/24و تأثیر کنترل
میانگین  )4/09میباشد.

درصد

ویژگی فردی

حساس به زمان و همچنین پردازش لحظهای رخدادها،
عملیات بر بازسازی بعد از بحران دارای کمترین تأثیر (با

جدول  :2آمار توصیفی ویژگی جمعیت شناختی
ویژگی
فردی

جدول :3توزیع فراوانی پاسخها به فرضیههای تحقیق

 .7.2یافتههای استنباطی

آمار توصیفی

درصد
%0

شدت تأثیر برای هر پرسش در میان پاسخدهندگان در بازه
 1تا  5امتیازبندی شد و با استفاده از آزمون دوجملهای
بررسی و نتایج به تفکیک آیتمهای باالتر از متوسط و
آیتمهای پایینتر از متوسط بیان میشود.
در آزمون مذکور ،در صورتی که مقدار  P-Valueبزرگتر

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود 68 ،درصد

از  0/05باشد ،متغیر مورد بررسی با مقدار آزمون (یعنی عدد

پاسخدهندگان که به عنوان آزمودنی در این پژوهش انتخاب

 )3تفاوت معناداری ندارد و در نتیجه عامل مورد بررسی از

شدند مرد و مابقی زن بودند 50 .درصد آزمودنیها دارای

نظر پاسخدهندگان تأثیر راهکار مورد بررسی فناوری اینترنت

تحصیالت کارشناسی 40 ،درصد دارای تحصیالت

اشیاء بر چرخه مدیریت بحران به طور متوسط و در صورتی

کارشناسی ارشد و  10درصد دارای تحصیالت دکتری بودند

که مقدار  P-Valueکمتر از  0/05باشد ،چنانچه هر یک از

و بیشتر آزمودنیها دارای آشنایی متوسط با فناوری اینترنت

سؤاالت دارای فراوانی بیش از  %50درصد از  3را داشته باشد،

اشیاء دارند.

نشان میدهد که این راهکار مورد بررسی از نظر
پاسخدهندگان پیش از حد متوسط (باالتر از متوسط) بر
اثربخشی دارد و چنانچه برای هریک فراوانی بیش از %50
کمتر از  3و یا مساوی  3را دارا باشد ،میتوان به این نتیجه
رسید که این راهکار مورد بررسی ء از نظر پاسخدهندگان
کمتر از حد متوسط (پایینتر از متوسط) بر اثربخشی تأثیر
دارد.
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جدول :4توزیع فراوانی پاسخها به فرضیههای تحقیق

فرضیه

تأثیر راهکار فناوری اینترنت اشیاء بر چرخه

امتیاز

مدیریت بحران

دریافتی

حسگرهای مبتنی بر اینترنت اشیا بر سنجش
تغییرات فاکتورهای محیطی تأثیر دارند.

فرضیه اول تحقیق

سیستمهای اطالعات جغرافیایی بر شبیهسازی
اطالعات محیطی تأثیر دارند.

استفاده از حسگرها جهت ثبت دقیق و بدون
خطای دادهها مؤثر است.

استفاده از شبکههای ارتباطی پر سرعت و با تأخیر
کم ،بر روند ارسال داده تأثیر دارد.

تحلیل اثرگذاری فناوری اینترنت اشیا بر چرخه مدیریت بحران

فرضیه دوم تحقیق

اطالعات بهصورت یکپارچه میشود.

استفاده از سیستمهای پردازشی نزدیک به دستگاه
در کاهش زمان تحلیل تأثیر دارد.

استفاده از حسگرها جهت کنترل نیروهای

فرضیه سوم تحقیق
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استفاده از سیستمهای پردازشی موجب ذخیره

عملیاتی اعزام شده تأثیر دارد.

کنترل پارامترهای محیطی بر مدیریت عملیات
نجات و بازسازی مؤثر هستند.

≤3

تعداد

درصد

20

16%

180

84%

44

26%

156

74%

23

21%

177

79%

25

11%

175

89%

35

16%

165

84%

32

16%

168

84%

20

10%

180

90%

34

15%

166

85%

P-Value

0.00
>3
≤3

0.00
>3
≤3

0.00
𝟑>
≤3

0.00
>3
≤3

0.00
>3
≤3

0.00
>3
≤3

0.00
>3
≤3

0.00
>3

نتیجه
آزمون
تائید باالتر از
متوسط

تأیید باالتر از
متوسط

تأیید باالتر از
متوسط

تأیید باالتر از
متوسط

تأیید باالتر از
متوسط

تأیید باالتر از
متوسط

تأیید باالتر از
متوسط

تأیید باالتر از
متوسط

 -8آزمون فرضیههای تحقیق

ج) آزمون فرضیه سوم تحقیق

همچنین با توجه به نتایج به دست آمده در بخش آزمون

 =H_0کنترل آنی عملیات بر زمان بازسازی بعد از بحران

دوجملهای در خصوص فرضیههای تحقیق ،تحلیلهای زیر

تأثیر مثبت ندارد.

قابل ارائه است:

 =H_1کنترل آنی عملیات بر زمان بازسازی بعد از بحران

الف) آزمون فرضیه اول تحقیق

تأثیر مثبت دارد.

 =H_0نظارت بر وقوع فاجعه از طریق حسگرهای مبتنی بر

با توجه به نتایج جدول  ،4از نظر پاسخدهندگان تأثیر کلیه

اینترنت اشیا و سیستمهای اطالعات جغرافیایی ()GIS

راهکار شناسایی شده فناوری اینترنت اشیاء بر کنترل آنی

موجب پیشگیری و کمینهسازی خطرات نمیشود.

عملیات در زمان نجات و بازسازی بعد از بحران تأثیر مثبت

 =H_1نظارت بر وقوع فاجعه از طریق حسگرهای مبتنی بر
اینترنت اشیا و سیستمهای اطالعات جغرافیایی ()GIS
موجب پیشگیری و کمینهسازی خطرات میشود.

دارد .بهصورت باالتر از متوسط است ،بنابراین فرض  H0رد
و فرضیه سوم تحقیق تأیید میگردد.

 -9چالشهای پیشرو:

با توجه به نتایج جدول  ،4از نظر پاسخدهندگان تأثیر کلیه

راهحلهای موجود ذکر شده در بخشهای قبلی اگرچه بر

راهکار شناسایی شده فناوری اینترنت اشیاء بر پیشگیری و

جنبههای مختلف مدیریت بحران از قبیل مدیریت ،نظارت،

کمینهسازی خطرات در فرضیه اول بهصورت باالتر از متوسط

تجزیهوتحلیل و اقدام تأثیر شایانی دارد اما از چالشهایی نیز

است .بنابراین فرض  H0رد و فرضیه اول تحقیق تأیید

برخوردار است که بهصورت مختصر به آن اشاره میکنیم].[6

میگردد.



البته الزم به ذکر است که مطابق نتایج آزمون  ،تأثیر
راهکارهای فناوری اینترنتی از اشیاء بر کاهش و پیشگیری
خطرات به طور یکسان نمیباشد.
ب) آزمون فرضیه دوم تحقیق
 =H_0ارتباطات بالدرنگ موجب ارسال سریع دادههای
حساس به زمان و همچنین پردازش لحظهای دادههای
رخدادها نمیشود.
 =H_1ارتباطات بالدرنگ موجب ارسال سریع دادههای
حساس به زمان و همچنین پردارش لحظهای دادههای
رخدادها میشود.
با توجه به نتایج جدول  ،4از نظر پاسخدهندگان تأثیر کلیه
راهکار شناسایی شده فناوری اینترنت اشیاء بر ارسال و
پردازش اطالعات حساس به زمان بهصورت باالتر از متوسط
است ،بنابراین فرض  H0رد و فرضیه دوم تحقیق تأیید
میگردد.

هزینه بهرهوری

برای استفاده از فناوری اینترنت اشیا در مدیریت بحران نیاز
است سختافزارها ،نرمافزارها ،شبکههای ارتباطی و همچنین
سیستمهای پردازشی مختلفی طراحی و استفاده گردد که
در برخی موارد هزینههای سنگینی در بر دارد .که البته
کارشناسان معتقدند که با توجه به صرفهجوییهای عظیم در
اثر کاهش خسارات در طول سالها ،به راحتی میتوان این
مسئله را نادیده گرفت و همچنین باید توجه کرد که هزینه
این پیادهسازیها هر چندین سال یکبار آن هم بهصورت
جزئی تکرار میشود.


استانداردسازی

با توجه به استاندارهای مختلفی که در فناوری اینترنت اشیا
در خصوص جمعآوری داده ،ارسال و پردازش وجود دارد و
همچنین نیاز به یکپارچهسازی تمامی پارامترهایی که
بهصورت مختلف ایجاد شدهاند ،استانداردسازی جهت داشتن
یک سیستم یکپارچه کمی چالش برانگیز است.
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:تحمل خطا



تحمل سطح خطا یکی از مهمترین مسائلی است که در
 برای ایجاد یک.سیستمهای قبلی وجود نداشته است
سیستم با آگاهی باال نیاز به سطح باالیی از تحمل وجود دارد
به طوری که باید به رغم وجود مشکالت سختافزاری و
 قطع شدن،نرمافزاری مانند کاهش سطح باتری و سیگنال
. سیستم مانند قبل کار کند... ناگهانی جریان حسگر و
:تحلیل داده



با توجه به ماهیت فجایع و همچنین جمعآوری حجم
، فرمتها و مفاهیم مختلف،عظیمی از دادهها در اندازهها
تحلیل این دادهها بهصورت لحظهای و در کسری از ثانیه
 با،چالشی است که متخصصان فناوری اینترنت اشیا
تحقیقات مداوم بر روی آن هر روزه راهکارهای بهینهتری را
.ارائه میدهند

: نتیجهگیری-10
از آنجا که ایران کشوری است که بالیای طبیعی متعددی در
آن به وقوع میپیوندد و با توجه به نتایج به دست آمده در
این تحقیق مشخص شد که پیادهسازی فناوری اینترنت
اشیاء در مدیریت چرخه بحران تأثیر دارد و به ترتیب
 باعث بهبود شاخصهای عملکرد مدیریت یعنی،تأثیرگذاری
 ارسال سریع دادههای حساس به زمان و همچنین-1
پیشگیری و

-2 ،پردارش لحظهای دادههای رخدادها

کمینهسازی خطرات وقوع فاجعه از طریق حسگرهای
مبتنی بر اینترنت اشیا و سیستمهای اطالعات جغرافیایی
 بهبود انجام عملیات نجات و بازسازی-3) و همچنینGIS(
 از این رو با توجه به نتایج به دست آمده نیاز.بحران میشود
است که یک همکاری میان متخصصین این فناوری و
همچنین مسئوالن سازمانی ایجاد شود تا از طریق
پیادهسازی زیرساختهای هوشمند سازی و فناوری اینترنت
 عالوه بر حفظ منابع طبیعی از ایجاد خسارات جاتی و،اشیا
.مالی سهمگین جلوگیری کرد
مراجع
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تکنیک های احراز هویت تگ های  RFIDدر اینترنت اشیا
Authentication Methods for RFID Tags in Internet of Things

اکبر آزاد

همپا1

چکیده
فناوری  RFIDامکان ایجاد اتوماسیون در سراسر جهان را ممکن ساخته است .در دنیای هوشمند ،هر چیزی که شما مالک آن
هستید این قابلیت را دارد که با یک تگ مجهز شود تا بتواند با اشیا دیگر در محیط خود ارتباط برقرار کند و وظایف خاصی را
به عنوان یک کاربرد در شرایط مختلف انجام دهد .یکی از مسائل مهم این ایده این است که بتوان اشیا را بدون ایجاد تاثیر بر
قیمت آن ها ،هوشمند کرد و برای انجام این کار ،تگ های کم هزینه مورد استفاده قرار میگیرند .تگ های کالس  0و کالس
 1عنوان تگ های کم هزینه در نظر گرفته می شوند.
طبق استاندارد های  ،EPCglobalیک تگ غیر فعال ( )Class 1 Gen2V2می تواند تا  15-7هزار خروجی داشته باشد که فقط
تا  5-2هزار از آن می تواند برای اهداف امنیتی مورد استفاده قرار گیرد .این تگ های غیر فعال دارای حداقل توان محاسباتی
هستند و نمی توانند کارهای بسیار پیچیده ای که موجب افزایش نیاز به امنیت و مسائل مربوط به حریم خصوصی می شود را
انجام دهند .در این مقاله سعی داریم تا با بررسی روشهای مختلف احراز هویت تگهای  RFIDبتوانیم بهترین راه را برای
ایمنسازی سیستمهای خود انتخاب کنیم.

واژگان کلیدی
اینترنت اشیا ،فناوری شناساگر رادیویی ( ،)RFIDاحراز هویت ،تهدیدات امنیتی ،استانداردها

Keywords
Internet of Things, Radio Frequency Identification, Authentication, Security Threats, Standards

1

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار ،دانشگاه پویش قم azad_ak_91@yahoo.com -

 -1مقدمه
قبل از این که به جزییات رویکرد پیشنهادی و کار مرتبط با
آن بپردازیم ،الزم است نیازمندیهای امنیتی هر سیستم
 RFIDرا تجزیه و تحلیل کنیم .در این بخش ما
نیازمندیهای امنیتی اساسی سیستمهای  RFIDرا بررسی
خواهیم کرد .سه قطب اصلی امنیت شبکه ،شامل حفظ
محرمانگی ،یکپارچگی و دسترسی است که CIA Triad
نامیده می شود و به شرح زیر است:
محرمانه بودن :اطالعات فقط باید در دسترس کسانی قرار

اطالعات کلیدی که در برقراری ارتباط استفاده شده را داشته
باشد ،نتواند کلید هایی را که ممکن است برای ارتباطات
آینده استفاده شود را به دست آورد .امنیت اطالعات پیشین
به این معنی است که اگر یک کاربر غیرمجاز کلیدهای
رمزگذاری فعلی را به دست آورد ،نتواند به اطالعات کلیدی
قبلی دسترسی پیدا کند .کنترل دسترسی به این معنی است
که چه کسی و چه زمانی می تواند به سیستم دسترسی
داشته باشد.

 -2تهدیدهای

سیستمهای RFID

گیرد که دسترسی مجاز دارند .هر اطالعاتی که حین ارتباط
توسط طرفین منتقل می شود نباید حریم خصوصی کاربر را

تهدیدهای امنیتی عمده ای که سیستم های  RFIDبا آن

تحت تاثیر قرار دهد.

مواجه بوده اند در زیر نشان داده شده است:

یکپارچگی :یکپارچگی یا صحت را می توان به عنوان

شبیه سازی :هنگامی که یک قرائتگر اقدام به خواندن یک

اطمینان از اینکه هر پیام فرستاده شده یا دریافت شده در

تگ میکند ،تگ باید مقداری اطالعات ارسال نماید تا سرور

طول انتقال تغییر داده نمی شود ،در نظر گرفت .این کار را

بتواند آن را شناسایی کند .این اطالعات می تواند یک شماره

می توان با استفاده از طرح های تأیید پیام انجام داد و گیرنده

شناسایی مانند کد الکترونیکی محصول ( )EPCباشد .یکی

می تواند مطمئن شود که پیام دریافت شده توسط فرستنده

از مسائل مهم این است که مهاجم می تواند با شبیهسازی

ارسال می شود.

تگ ،امکان درخواست خوانش اطالعات از قرائتگر را ایجاد

دسترسی :دسترسی به این معنی است که این سیستم

کرده و  EPCرا ذخیره کند .هنگامی که یک هکر  EPCرا

چگونه در دسترس کاربر مورد نظر قرار میگیرد .یکی از
تهدیدات اصلی ای که در دسترس بودن را تهدید می کند،
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امنیتی

عمده

در

می گیرد ،می تواند به عنوان یک تگ مجاز برای قرائتگرها
عمل کند.

حمالت منع سرویس ) (DoSاست .سایر اهداف اصلی

حمله ردیابی (پیگیری) و حریم خصوصی :این حمله به

امنیتی که باید در طول تحقیقات امنیت شبکه در نظر گرفته

واسطه کد الکترونیکی محصول ثابت که توسط تگ ها برای

شوند عبارتند از :تایید هویت ،ناشناس بودن ،انکار ناپذیری،

قرارگیری در محدوده خوانش قرائتگرها ایجاد می شوند ،به

امنیت اطالعات آتی و اطالعات پیشین و کنترل دسترسی.

وقع میپیوندد .از آنجا که  EPCیک کد منحصربفرد است و

احراز هویت فرآیندی است که در آن یک موجودیت اثبات

هر تگ یک  EPCدارد ،اگر تگ همیشه با همان کد

می کند که چه کسی است و چه کسی او را تایید می کند.

منحصربفرد به درخواستها پاسخ دهد میتوان با کمک

ناشناس بودن بدان معنی است که اطالعات مربوط به ارسال

قرائتگرهای ثابت که در موقعیتهای مختلف قرار دارند ،آن

کننده باید برای یک شنود کننده که تمام بسته ها را شنود

را به راحتی ردیابی کرد .این موضوع محدود به ردیابی مکان

می کند ناشناس باقی بماند .انکار ناپذیری به این معنی است

فرد نمیشود و حتی میتواند اطالعات ویژهای در مورد سبک

که پیام دریافت شده حاوی برخی از ویژگیهایی است که

زندگی و عالقهمندیهای فرد بدهد.

ثابت میکند پیام توسط چه کسی فرستاده شدهاست و
فرستنده نمی تواند آن را بعدا انکار کند .امنیت اطالعات آتی
به این معنی است که اگر یک هکر یا شخص غیرقانونی

حمالت منع سرویس ( :)DoSهمانطور که از نام حمالت
منع سرویس مشخص است ،این حمالت با هدف قطع

دسترسی یک کاربر مجاز (دستگاه) به سیستم انجام می شود

اکثر پروتکل ها در این کالس فقط در تگ های  RFIDای

و دسترسی به سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد .در سیستم

که دارای قابلیت های محاسباتی باال (مانند تگ های فعال)

 RFIDحمالت منع سرویس ممکن است با شبیه سازی

قابل اجرا هستند و برای تگ های  RFIDغیرفعال مقرون به

تعداد زیادی از تگ های تقلبی برای قرائتگر انجام شود .عالوه

صرفه نیستند.

بر آن ،با ایجاد پارازیت در سیگنال قرائتگر  RFIDمیتوان از
خوانده شدن یک تگ توسط قرائتگر جلوگیری کرد .حمله
عدم ناهماهنگی نیز شکلی از حمله منع سرویس در سناریوی
 RFIDاست که در آن سرور نمیتواند به دلیل پایگاهداده
مخدوش یک تگ مجاز را قرائت کند.

 -3پروتکل های احراز هویت متقابل در
سیستم های RFID

اولین پروتکل در این دسته بندی توسط  Kinoshitaو
همکاران ] [1در سال  2005ارائه شد .تمرکز اصلی این مقاله
بر از بین بردن تهدیدهای مربوط به ردیابی تگها و حفظ
حریم خصوصی کاربر بود که به منظور کاهش این خطرات،
ایده شناسه ناشناس پیشنهاد شد .هر بار که یک تگ توسط
قرائتگر مورد پرسش قرار می گیرد ،به جای پاسخ با شناسه
ثابت (معموال  ،)EPCتگ با یک شناسه موقت که
 Anonymous-IDنامیده می شود و هر بار متفاوت است،

مقاالت بسیاری وجود دارند که سعی در پرداختن به امنیت

پاسخ می دهد .سرور امن از این  Anonymous-IDبرای

مربوط به تگهای  RFIDبا هزینه پایین داشته اند و

شناسایی تگ استفاده می کند از این رو اگر استراق سمع در

پروتکلهای احراز هویت متقابل مختلفی را برای حل این

یک تگ حاوی شناسه موقت صورت بگیرد ،به دلیل تصادفی

مشکالت پیشنهاد کردهاند .تمام پروتکل های پیشنهادی را

بودن شناسه هکر قادر به شناسایی تگ نیست.

می توان براساس هزینه محاسبات آنها به کالس های مختلف
طبقه بندی کرد .کالس اول کالس " "Full-Fledgedاست
که شامل پروتکل هایی که نیاز به پشتیبانی از عملکردهای
رمزنگاری معمولی مانند رمزنگاری کلید متقارن ،توابع درهم
ساز (هش) و حتی الگوریتم های کلید عمومی دارند ،می
شوند .کالس دوم کالس "سادهای" است که شامل
پروتکلهایی می باشد که از مولدهای اعداد تصادفی و توابع
درهم ساز یک طرفه بر روی تگها استفاده میکنند .کالس
دیگر "سبک وزن" و "فوق سبک " است که شامل پروتکل
هایی است که فقط از عملکردهای بیتی به همراه مولد اعداد
تصادفی ( )RNGو توابع بازنگری سیکل ( )CRCاستفاده می
کنند.

 Bockو همکاران ] [2پروتکل احراز هویت سطح باال برای
تگ را پیشنهاد کردند که یک روش برای پاسخ به چالش
روش های مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضی ( )ECCو
مبادله کلید دفی هیلیمن بود .تگ هایی که از این پروتکل
استفاده می کنند باید با یک کلید خصوصی تصادفی در بازه
 0 < ξT < qو یک گواهی ( )sT ،xTکه شامل کلید عمومی
مربوط به آن ( )xTبا مختصات  xنقطه )T = ξT · P( T
است ،مقداردهی شوند و همچنین از الگوریتم تولید امضا
استفاده نمایند .قرائتگر همچنین دارای یک کلید عمومی
( )pubKeyاست .با استفاده از  ،ECCقرائتگر یک کلید
 ephemeralتصادفی  0 < µ < qرا انتخاب میکند،
مختصات  xAرا از مختصات نقطه  A = µ. Pرا محاسبه

عالوه بر این ،در این بخش ،ما در مورد پروتکل های هر

کرده و  xAرا به تگ میفرستد .با دریافت این مختصات ،تگ

کالس و محدودیت های آنها صحبت خواهیم کرد.

) (XB, ZB) ← Mul(ξT, xAکه مختصات نقطهXB/ZB x



پروتکل های احراز هویت کامل (:)Full-Fledged

از نقطه ) B= ξT · (μ · Pاست را محاسبه می کند و آن را
در کنار امضای خودش به قرائتگر منتقل می نماید .قرائتگر

در این بخش ،ما پروتکل های احراز هویت کامل پیشنهاد

امضا را تایید می کند و مختصات پیش بینی شده خود را

شده و همچنین نحوه استفاده از این پروتکل ها در  IoTو

محاسبه می کند .اگر مختصات محاسبه شده توسط قرائتگر

خطرات عمده مربوط به هر پروتکل را بررسی خواهیم کرد.

همانند مختصات ارسال شده توسط تگ باشد ،تگ پذیرفته
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شده و در غیر این صورت رد می شود .اشکال عمده این

هر جهت ارتباطی ،یک رمزگذاری متقارن و رمزگشایی ایجاد

رویکرد این فرضیه است که قرائتگر و سرور یک موجود واحد

می گردد.

مشابه هستند که در  IoTاینطور به نظر نمی رسد و به همین
دلیل این روش نمی تواند در  IoTمبتنی بر  RFIDاستفاده
شود.

تگ برای واکنش ،از طریق بسته امنیتی اولیه پیشنهادی،
مقدار  Diffie - Hellmanو رشته تصادفی پاسخ می دهد.
تگ همچنین با امضای پاسخ  ، IKE_SA_INITشناسه
آغازگر و شناسه منحصر به فرد (آدرس تگ  )IPv6یک مقدار
تایید هویت را محاسبه کرده و آن را در بافر پاسخ ها ذخیره
می کند .قرائتگر پاسخ چالش را یا از طریق  EPCو یا بافر
پاسخ تگ خوانده شده دریافت می کند .پس از آن ،پاسخ را
در بسته  IP/UDPقرار داده و به شروع کننده ارتباط که
همان اقدامات را برای محاسبه بسته امنیتی انجام می دهد،

شکل  ECC :1پروتکل احراز هویت سطح باال ][2

ارسال می نماید .برای انجام مراحل بعدی  ،میزان بار

 Grossو همکاران [3] .یک پروتکل مبادله کلید تایید شده
( )AKEبرای تکنولوژی  RFIDپیشنهاد کردند که در مراحل
اولیه توضیح داده اند چگونه سیستم های  RFIDمی توانند
در  IoTمورد استفاده قرار گیرند .در این مقاله  ،نویسندگان

 IKE_Authبه همراه  SAبرای انجام تأیید اعتبار میان تگ
و شروع کننده استفاده می شود .پس از این مرحله ،به
روزرسانی کلید اعتبار برای به روز رسانی کلیدها و ایجاد SA
اولیه استفاده میگردد.

بر پیاده سازی  IPsecدر تگ EPC Gen2 Class1تمرکز
کردند تا تگ ها و موارد مرتبط با تگ ها به بخشی از اینترنت
اشیا تبدیل شوند .برای استفاده از  ،IPsecاز استاندارد
رمزگذاری پیشرفته ( )AESو کلید  Diffie-Hellmanدر
یک منحنی بیضوی ( )ECP / ECCDHاستفاده شده است.
در شروع ارتباط یک بسته  IP / UDPکه شامل پیام امنیتی
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شکل  :2احراز هویت  RFIDمبتنی بر IPV6

) IKE (SAاست به قرائتگر ارسال می شود .قرائتگر در مورد

این رویکرد به لحاظ استفاده از سیستم های  RFIDدر IoT

پذیرش این پیغام چالشی را برای تگ ارسال میکند که

کامال مناسب می باشد اما با توجه به هزینه های محاسباتی

حاوی پیام  IKE SA_INITو یک پیام Diffie - Hellman

مورد استفاده در این پروتکل ،برای تگ های  RFIDارزان

) ،(ECCآغازگر (رشته تصادفی) و پیشنهادها برای مجموعه

قیمت قابل استفاده نیست .اگرچه نویسندگان ادعا میکنند

رمزنگاری است .اگر هر یک از پیشنهادات موجود در مجموعه

که این پروتکلها به طور کامل با تگ های  EPC RFIDتگ

رمز برای تگ مناسب باشد ،یک بسته امنیتی اولیه ( )SAرا

گذاری شدهاند ،اما به  52هزار GE1به همراه تمام مولفهها

ایجاد می کند .تگ همچنین مقدار کلید Diffie -

برای ایجاد یک تونل  IPsecدر بین یک کالینت اینترنت و

( nonce ،Hellmanرشته تصادفی) و مقدار اصلی (هفت

یک تگ  RFIDکه آن را پیچیدهتر میکند ،نیاز دارند .یکی

کلید)را از مقدار  DiffieHellmanدریافت میکند .اولین

دیگر از پروتکل های مشابه که سعی کرد از پروتکل تبادل

کلید از هفت کلید مشتق شده برای ایجاد عناصر کلید جدید

کلید  IPsecبرای احراز هویت متقابل استفاده کند نیز ارائه

برای فرزندان آینده  SAاستفاده می شود و عالوه بر این برای

Gate equivalent

1

شد اما نقص عمده این طرح این است که قرائتگر و سرور
پشتیبان یکسان هستند.


پروتکل های احراز هویت ساده

دامنه گسترده ای از پروتکل های پیشنهادی وجود دارد که
می توانند به عنوان پروتکل های احراز هویت ساده طبقه
بندی شوند زیرا آنها از توابع رمزنگاری پیچیده مانند ECC
یا زیرساخت های کلید عمومی استفاده نمی کنند و بر اساس
مولد عدد تصادفی ( )RNGو توابع درهم ساز یک طرفه برای
انجام احراز هویت در میان بسته ها ارتباط برقرار می کند.
عالوه بر این ،در این بخش ،ما به این پروتکل ها و محدودیت
های آنها نگاهی خواهیم کرد.

شکل  :3طرح مبتنی بر درهم ساز برای سیستم [5] RFID

در ] [6هر دو تگ و سرور (پشتیبان) از الگوریتم Keccak
برای ایجاد تابع درهم ساز استفاده می کنند .تگ RFID
حاوی  IDTو یک کلید احراز هویت ( )KeyTهمراه با
 PRNGاست و ( Backendپشتیبان) شناسه و کلید تأیید
اعتبار را به همراه هش کلید تأیید هویت برای همه تگ ها
ذخیره می کند .جریان اصلی پروتکل پیشنهادی در شکل 4
توضیح داده شدهاست .قرائتگر ارتباط را با پرس و جوی تگ

پروتکلهای اعتبارسنجی مبتنی بر توابع درهم ساز به خاطر

با شماره تصادفی  R1آغاز می کند .تگ پس از دریافت پرس

ماهیت یکطرفه آنها مشهور هستند Weis .و همکاران[4] .

و جو ،یک عدد تصادفی  R2تولید می کند و یک هش از

یک پروتکل ارائه کردند که در آن وقتی یک تگ توسط

 KeyTرا اجرا می کند و به همراه مقادیر  R1و  R2به قرائتگر

قرائتگر تگ گذاری شود در جایی که  rعدد تصادفی است با

می فرستد .قرائتگر پیام را به سرور منتقل می کند و سرور

یک پیام ( ، rهش (  ))r ،IDپاسخ می دهد .پس از دریافت

تگ را بررسی می نماید .در صورتی که تگ مقدار هش

پاسخ تگ ها ،قرائتگر که حاوی لیستی از شناسه ها است،

موجود در ) KeyT (KeyDBو  keyPreرا بیابد ،مقدار کلید

برای شناسایی تگ ،درهم ساز  rرا با هر یک از شناسه ها در

ها ذخیره می شود .تگ کلید اولیه را با محاسبه Hash (R2

لیست محاسبه می کند .همچنین در این مقاله نسخه دیگری

) Hash (R2 || KEYT) ،KEYPRE ،|| KEYDBبه دست

از پروتکل را ارائه شد که در آن هر تگ یک کلید مشترک

می آورد و سپس آن را تایید و کلید های آن را به روز می

برای ارتباط با سرور (قرائتگر) دارد و فرض می کند که

کند.

قرائتگر و سرور یک نهاد هستند یا قرائتگر همیشه مجاز
(قانونی) است .رویکرد پیشنهادی  Chienدر ] [5سعی دارد
رویکرد مورد استفاده در ] [4را با معرفی یک کلید اصلی
برای سرور ثانویه برای کاهش بار بر روی سرور و پاسخ تگ
شامل مهر زمانی فعلی ،گسترش دهد .اشکال عمده در
رویکرد  ،Chienفقدان احراز هویت متقابل بین قرائتگر و
تگ است و فرض می شود همیشه قرائتگر مجاز و قانونی
است .فرض دیگری که در این رویکرد ایجاد شده است این
است که تگ غیرفعال (پسیو) می تواند بازه زمانی تولید کند

شکل  :4پروتکل احراز هویت متقابل بر اساس الگوریتم Keccak
] [6

که به عنوان تاریخ برای یک تابع  RFIDغیر قابل استفاده

 Choو همکاران ]7[ .نیز یک روش احراز هویت مبتنی بر

است ،زیرا قابلیت انجام محاسبات تاریخ یا زمان فعلی را

هش را ارائه دادند و ادعا می کنند که این روش در برابر انواع

ندارد.

مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت ایمن خواهد بود.
برای هر جلسه در این طرح احراز هویت ،هر دو تابع قرائتگر
و تگ با استفاده از مقادیر رشته تصادفی  Rrو  Rtو دو مقدار
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جدید از هر کدام از  RIDtiو  RIDriتولید می شود .برای

[ ]10ارائه شد .در  LMAPتگ  RFIDدارای یک شناسه

احراز هویت ،تگ تابع را به وسیله α = hash (IDk ⊕Rt

استاتیک است که شامل یک شناسه تگ و یک نام مستعار

) ⊕R ⊕RIDtiتولید می کند و آن را به همراه یک رشته

پویا همراه با چهار کلید فرعی ( || k = k1 || k2 || k3

تصادفی  Rtارسال می نماید .قرائتگر اطالعات را به سرور

 )k4می باشد .اول ،قرائتگر یک پیام سالم به تگ می فرستد

منتقل می کند که از  Rtبرای تولید  ′ αاستفاده شده و در

و تگ با تغییر مجاز شناسه پاسخ می دهد .پس از دریافت

صورت تأیید  ، α = αبرای تأیید اعتبار تگ را بررسی می

شناسه تغییر یافته مجاز ،قرائتگر تعدادی از مقادیر C ،B ،A

کند .اگر تگ توسط سرور احراز هویت شد ،پیام

(C = ،B = (IDS∨k2) + n2 ،A = IDS ⊕k1 ⊕n1

DATAk∥Hash(RIDr i ⊕ RIDti )∥RIDri ⊕sti+1
 ∥RIDt i ⊕ s r i+1را ایجاد می کند و این پیام را به

 IDS + k3 + n2که در آن  n1و  n2عدد تصادفی انتخاب
شده توسط قرائتگر هستند) به تگ ارسال می کند .تگ بر

قرائتگر ارسال می نماید .برای احراز هویت سرور ،قرائتگر

اساس این مقادیر قرائتگر را تایید می کند و اگر قرائتگر احراز

پیام را به تگی که قرائتگر را با پاسخ RIDr i = Fs r i (R

هویت شود ،شناسه مجاز تگ و زیر کلید ( )Kرا با مقادیر

r) = (R r - R r mod s r + 1) ∥ (R t + s r - R r mod
) srاحراز هویت کرده است ،ارسال می کند .پس از هر جلسه
موفقیت آمیز ،مقادیر محرمانۀ فعلی جلسه به یک مورد جدید

 (IDS + ID) ⊕n1⊕n2(D = ( Dپاسخ می دهد .بنابراین
قرائتگر می تواند پاسخ را تأیید و تگ را احراز هویت کند.

به روز می شود.

 M2APهمچنین دارای ساختاری مشابه با  LMAPاست،

اگرچه  Choو همکاران ادعا کردند که این رویکرد در برابر

با این تفاوت که مقدار ) B (i.e. (IDSΛk2) + n2به صورت

رایجترین نوع حمالت امنیتی در سیستم  RFIDمانند

متفاوت محاسبه می شود و پس از احراز هویت قرائتگر ،تگ

حمالت ناسازگاری و جعل هویت تگ ایمن است ،اما Peris-

با

E

 Lopezو همکاران [ ]7این ادعا را به وسیله رمزگذاری

))i.e. D = (IDS∨K4) Λ n2, E = (IDS +ID) ⊕ n1

جعلی رد کردند.

پاسخ می دهد .آخرین پروتکل در این خانواده  EMAPاست

پروتکل های احراز هویت سبک وزن و فوق سبک:

تکنیک های احراز هویت تگ های  RFIDدر اینترنت اشیا
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جدید به روز می کند و به قرائتگر با مقدار رشته تصادفی

مقادیر

مختلف

D

و

که مانند دو پروتکل ذکر شده قبلی می باشد .شکل  5هر
یک از این سه پروتکل را نشان می دهد .نقص اساسی در این

تعداد زیادی پروتکل پیشنهادی تا به امروز ارائه شده اند که

رویکرد این است که آنها در برابر حمله ناسازگاری آسیب

از نظر هزینه محاسبه می توانند به عنوان سبک وزن یا فوق

پذیر هستند ،زیرا زمانی که تگ قرائتگر را تصدیق می کند،

سبک طبقه بندی شوند .اکثر پروتکل های این دسته از اسم

بالفاصله بدون در نظر گرفتن اینکه قرائتگر آن را تأیید کرده

مستعار (تغییر مجاز شناسه ها به کمک  PRNGیا سایر

یا خیر ،شناسه ها و کلیدهای خود را به روز می کند .عالوه

تکنیک ها) به همراه عملیات سبک وزن مانند OR ،XOR

بر این ،اگر یک هکر پیام سالم را به تگ ارسال کند و بقیه

و  ANDاستفاده می کنند .در این بخش ،ما پروتکل هایی را

مراحل را طی نکند ،باز هم پروتکل های این خانواده در

که تاکنون در این دسته بندی ها ارائه شده اند ،همراه با

معرض خطر ردیابی خواهند بود زیرا تگ شناسه مجاز خود

تجزیه و تحلیل امنیتی و نقاط ضعف آنها مورد بررسی قرار

را تغییر نخواهد داد و دفعات بعدی هم با همان شناسه پاسخ

داده ایم .در سال  2006یک خانواده از سه پروتکل احراز

می دهد.

هویت متقابل شامل  ]9[ M2AP ،]8[EMAPو LMAP

شکل  :5پروتکل های  M2AP ،LMAPو  EMAPاز خانواده .UMAP

پروتکل های فوق سبک دیگر عبارتند از ،KMAP ،SASI
 RCIAو  SLAPکه همه این پروتکل ها ساختاری مشابه با
خانواده  UMAPدارند و به اثبات رسیده است که این
خانواده نسبت به حمله ناسازگاری و همچنین حمالت
ردیابی مانند خانواده  UMAPآسیب پذیر هستند.
در یکی از پروتکل های اخیر ارائه شده توسط  Chenو
همکاران [ ]11که یک مدل احراز هویت پویا مبتنی بر
عالمت ) (tokenاست ،تگ به محض اینکه توسط قرائتگر
مورد پرس و جو قرار می گیرد ،یک  tokenبه قرائتگر ارسال
می کند و کلید آن را به روزرسانی می نماید .قرائتگر یک
درخواست برای توکن ارسال می کند و توکن دریافتی را با
آن مطابقت می دهد .اگر توکن ارسال شده توسط تگ با تگ
اصلی در پایگاه داده سرور مطابقت داشته باشد ،آن تگ را به
عنوان تگ معتبر شناسایی می کند و یک توکن جدید را
برای احراز هویت خود ارسال می کند .اشکال اصلی این
رویکرد این است که در برابر حمله ناسازگاری و پاسخ به آن
مقاوم نیست .تگ کلید خود را به زودی پس از ارسال توکن
به قرائتگر به روز می کند و یک قرائتگر غیر مجاز می تواند
تگ و سرور را با فرستادن درخواست سالم ردیابی کند .یک
قرائتگر غیر مجاز نیز میتواند از پاسخ تگ برای انجام حمله
مجدد (حمله پاسخ) برای جلسات بعدی استفاده کند.
نویسندگان [ ]11نسخه بهبود یافته این پروتکل را در []12
ارائه کرده اند تا از این حمالت جلوگیری کنند.

 .3.3توابع درهم ساز (هش) سبک وزن برای RFID
یکی از چالش های عمده در استفاده از سیستم  RFIDکم
هزینه در  ،IoTامنیت کانال ارتباطی با قابلیت محاسباتی
محدود تگ  RFIDکم هزینه (تگ های غیرفعال) است.
پروتکل های بسیاری برای ارتباط امن ارائه شده اند با فرض
اینکه توابع هش سنتی مانند  MD5و  SHA-128و SHA-
 256را می توان با تگ محاسبه کرد .با این حال ،یک تگ
 RFIDتنها  2تا  5هزار  GEبرای امنیت دارد که باعث می
شود تگ برای انجام این عملیات های درهم سازی پیچیده،
از نظر محاسباتی غیر قابل قبول باشد .برای حل این مسائل،
پژوهشگران به ایده توابع درهم سازی سبکوزن دست
یافتهاند که برای دستگاههای محدود مانند تگ های RFID
غیرفعال ،مناسب هستند .در این بخش ،ما در مورد
عملکردهای هش سبکوزن موجود بحث خواهیم کرد و
عملکرد و کارایی آنها را مقایسه خواهیم کرد.
 .3.3.1ساختار SPONGE
بیشتر توابع درهم ساز موجود سبک وزن [ ]14[ ]13و []15
بر پایه ساختار  SPONGEهستند و این ساختار اولین بار
در [ ]16برای ساخت توابع درهم ساز در یک روش جدید با
استفاده از جایگزینی ثابت پیشنهاد شد .این ساختار شامل
سه جزء اصلی است؛ حافظه حالت ( ،)Sیک تابع تعویض
طول ثابت ( )fو یک الیه تابع ) .(pحافظه حالت متشکل با
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ظرفیت -cبیت و  bitrate r-bitو مقدار اولیه تعریف شده
است.
تابع  SPONGEدارای دو مرحله اصلی است:
)I

جذب :کل بیتهای پیام به چند  rتبدیل
شده و سپس به  – nبلوک از  - rبیت تقسیم
میشوند .هر بلوک پیام بطور تکراری با مقدار
 bitrateبا حالت داخلی  XORمی شود و
سپس عملکرد جابجایی بیت های ثابت ( c
 )+ rاعمال می شود.

)II

فشرده کننده :هنگامی که تمام بلوک های
پیام توسط مرحله قبل مورد پردازش قرار می
گیرند ،بیت های  rاز قسمت  bitrateاز
حالت داخلی استخراج می شوند و جایگزینی
 pبر روی آن اعمال می شود تا یک مقدار
هش ثابت بیتی بسازد.

است .این خانواده یک تابع مانند  AESرا به عنوان یک کلید
 Pتعویض ثابت که حاوی  Nrدور و هر دور دارای چهار الیه
است تعریف می کند:
اضافه کردن ثابت ( :)ACمقادیر های ثابت را به سلول های
داخلی حالت اضافه می کند.
زیر سلول ها ( :)SCبرای استفاده از  s-bits S-boxبرای
هر سلول.
جابه جایی سطر ) :(ShRبرای حالتهای چرخشی سلولها
در هر ردیف.
ترکیب ستون سریال ( :)MCSبرای ترکیب خطی همه
ستونها به طور مستقل.

شکل  :7یک دور از تعویض ]14[ PHOTON

 .3.3.4خانواده درهم ساز Spongent

شکل  :6تابع SPONGE

 .3.3.2خانواده درهم ساز QUARK

تکنیک های احراز هویت تگ های  RFIDدر اینترنت اشیا
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در [ ]13نویسندگان ،سه نسخه از توابع درهم ساز
 QUARKمبتنی بر ساخت  SPONGEرا ارائه دادندU- :
( QUARKمقاومت پیش نمایش  128بیتی و حداقل امنیت
 64بیتی در برابر حمالت دیگر)( D-Quark ،مقاومت پیش
نمایش  160بیتی و حداقل امنیت  80بیتی در برابر سایر
حمالت دیگر) و ( S-Quarkمقاومت پیش نمایش  24بیتی
و حداقل امنیت  112بیتی در مقابل حمالت دیگر)U- .
 QUARKسبک ترین تابع در میان این سه تابع است .مانند
عملکرد  ،SPONGEاین تابع درهم ساز شامل همان مرحله
جذب و فشرده سازی برای استخراج مقدار درهم ساز است.
 .3.3.3خانواده درهم ساز PHOTON
خانوده درهم ساز  ]14[ PHOTONشامل پنج نوع مختلف
از توابع درهم ساز سبک وزن بر اساس ساخت SPONGE

خانواده درهم ساز  ]15[ Spongentهمچنین دارای  5نوع
spongent-88
[ spongent-128
مختلف
]spongent-160 spongent-224 spongent-256
است که هر کدام از آنها با استفاده از تابع  SPONGEساخته
شده اند .این خانواده از  Present-80مانند جایگشت P
استفاده می کند که شامل  P-Layer ،S-BoxLayerو
 ICounterاست.
 :S-BoxLayerاین الیه نشان دهنده استفاده از یک -4
بیت به -4بیت  S-boxاست  F4 2 → F4 2 :Sکه به صورت
موازی  4 / bبار اجرا می شود.
 :P-Layerاین الیه یک فرمت از جایگشت بیتی (معکوس)
است.
 :ICounterاین یکی از سه ] LFSRs [log2 Rاست.
 LFSRهر زمانی که حالت آن مورد استفاده قرار گرفته است،
شمارش می کند و ارزش نهایی آن برابر با همه موارد است.

 . 3.4پروتکل های انتشار کلید با استفاده از
ساختارهای داده ای درختی
در رویکرد پیشنهادی سعی کردیم یک کلید تصادفی از
مقادیر تصادفی ذخیرهشده در ساختارهای دادهای درخت
دودویی تولید کنیم .در [ ]17نویسندگان یک رمزنگاری
مبتنی بر هویت سلسله مراتبی ( )HIBEارائه دادند که دارای
 4مرحله است :راه اندازی ،تولید کلید ،رمزگذاری و
رمزگشایی .در مرحله راهاندازی ،کلید اصلی تولید می شود
و در سطح  0درخت ذخیره می گردد .مرحله دوم شامل
تولید کلید برای دیگر گره های سیستم است ،این مرحله
وروردی را از تمام گره ها در سطح  kو کلید خصوصی گره
های والد در سطح  k-1و همچنین خروجی کلید خصوصی
هر گره را جمع آوری می کند .دو مرحله دیگر مربوط به
رمزگذاری و رمزگشایی متن با استفاده از کلید اصلی و کلید
خصوصی گره است .رویکرد دیگری که در [ ]18ارائه شده
است رمزگذاری درخت باینری است که یک نسخه آرام
) (relaxedاز  HIBEاست [ .]17همچنین دارای چهار
مرحله مشابه است ،اما روش جهتدهی کلید متفاوتی دارد.
در مرحله اول ،پارامترهای امنیتی را به عنوان ورودی می
گیرد و یک کلید مخفی اولیه و کلید عمومی گره فعلی را
برمی گرداند .در مرحله دوم  ،ورودی گره و کلید مخفی
مربوط به آن الزم است که از دو کلید مخفی برای دو گره
فرزند مشتق می شود (از ساختار داده درخت باینری فقط
دو گره فرزند وجود دارد).
 3.5نتیجه گیری
در این مقاله ،مروری بر اصطالحات پایهای و مفاهیم اساسی
برای درک کارهای تحقیقاتی داشتیم .همچنین چالش های
امنیتی عمده که باید مورد توجه قرار گیرند و اهداف امنیتی
که در ارتباطات امن و قابل اعتماد در یک سیستم  RFIDبه
دست آمده را نیز مورد بحث قرار داده ایم.
بر اساس بررسی ادبیات انجام شده می توان نتیجه گرفت که
بیشتر پروتکل ها با این فرضیه مطرح شده اند که قرائتگر
نمی تواند نادرست باشد و یا این فرض که همیشه یک کانال
ارتباط امن با سرور دارد و از آنجا که سیستمهای  RFIDدر
 IoTمورد استفاده قرار میگیرند باعث میشوند اشیا
هوشمند شوند؛ اما در حقیقت این فرضیه درست نیست.
ممکن است سناریوهایی وجود داشته باشد که قرائتگر به

طور مستقیم به یک سرور متصل نشود و یا یک مهاجم
میتواند به عنوان یک قرائتگر جعل هویت کند .همراه با این
فرض مهم ،بیشتر پروتکلها در تامین امنیت در برابر حمالت
اصلی در سیستمهای  RFIDمانند حمله ناسازگاری ،حمله
پاسخ و ردیابی تگ ناموفق بودهاند .ما همچنین طرحهای
درهم سازی سبکوزن را که برای تگ های  RFIDمناسب
هستند را در نظر گرفتیم .هدف اصلی این تحقیق ،طراحی
یک پروتکل احراز هویت است که مطابق با استانداردهای
صنعت باشد .استاندارد EPCglobal Class1 Gen2
تعدادی از دروازه هایی را که یک تگ می تواند برای عملیات
امنیتی که تا  5هزار است استفاده کند ،مشخص کرده است.
از این رو استفاده از روش هایی نظیر  ECCکه به  8تا 15
هزار دروازه منطقی نیاز دارد RSA ،که نیاز به  10هزار دروازه
منطقی دارد و یا دیگر توابع هش سبک وزن مانند SHA-1
یا  MD5که نیاز به  20- 15هزار دروازه منطقی دارد عمال
امکان پذیر به نظر نمی رسد .عالوه بر این ،ما نیاز به طراحی
یک راهحل داریم که میتواند فرض بیان شده توسط
محققین قبلی در رابطه با داشتن یک کانال ارتباطی امن بین
قرائتگر و سرور را حذف کرده و یک پروتکل تایید متقابل را
فراهم آورد تا بتوان در برابر حمالت امنیتی بزرگ محافظت
کرد.
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امروزه در دسترس بودن اطالعات به همراه یک برنامهریزی
منظم برای تمامی شرکتها و سازمانها امری حیاتی و
غیرقابل انگار بهحساب میآید که این امر میسر نمیشود
مگر با اجرای تحقیقات بازاریابی توسط شرکتها [.]1
تحقیقات بازاریابی اولین گام شرکتها برای ورود به بازار
پرتالطم امروزی است .در دنیای رقابتی امروز ،شرکتهایی
که بدون اجرا تحقیقات بازاریابی قدم در راه کسب کار
میگذارند بهطورقطع در بازار با اشتباهات و خطاهای
بسیاری مواجه خواهند شد که در صورت اجرای پروژههای
تحقیقات بازاریابی این خطا به حداقل ممکن کاهش خواهد
یافت و هزینه کمتری را به مجموعه تحمیل خواهد کرد.
تحقیقات بازاریابی با دو رویکرد صورت میگیرد یکی
تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل که بیشتر برای
شرکتهایی مناسب است که متأسفانه فروش چندان
مناسبی ندارند ،سهم بازار خود را ازدستدادهاند ،رقبا
جایگزین آنان شدهاند یا میزان رضایت از محصوالت و
خدمات شرکت تا حد قابلتوجهی کاهشیافته[ ]3است.
رویکرد دوم شرکتهایی را در برمیگیرد که در مرحله بلوغ
محصوالت خود قرار دارند یا به عبارت بهتر شرکتهایی که
رهبر خود هستند .این نوع از تحقیقات بازاریابی بهعنوان
مقیاس سازی شناخته میشوند و درواقع در پی یافتن
عارضه نیستند بلکه بیشتر به دنبال ارائه مدلی کامل و جامع
و مهمتر از همه مدلی سفارشی برای فروش و بازاریابی بهتر
محصوالت و خدمات آن شرکت هستند .در سالهای قبل
عالقه کمتری به مباحث تحقیقات وجود داشت و علت آن
ناملموس بودن اینگونه پروژهها در مراحل ابتدایی بود.
بسیاری از شرکتها در همان روزها و ماههای اول ،انتظار
تغییر و تحول اساسی در مباحث فروش و بازاریابی خود را
نشان میدهد ،ولی امروزه اثربخشی اینگونه مباحث برای
همگان آشکارشده است و عالقه بسیاری به تحقیقات
بازاریابی در میان شرکتها موج میزند بهگونهای که
بسیاری از شرکتها در ایران یا ساختمانی مجزا برای امر
تحقیقات بازاریابی خود در نظر گرفتهاند[ .]16در دنیای
امروز ،ورود محصوالت و خدمات جدید با تیزر و آگهینما
تبلیغاتی بدون اجرای پروژهها تحقیقات بازاریابی کمی و
کیفی امری بسیار خطرناک است و اشتباهی نابخشودنی
- Massachusetts Institute of Technology
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بهحساب میآید .بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا
محصوالت خود را بهیکباره و با تولید انبوه روانه بازار
نمیکنند بلکه پس از آزمون مفهوم و آزمون بازار ،نمونه
اولیه محصول را وارد بازار میکنند .تحلیلگران پیشبینی
کردهاند که محصوالت اینترنتی و خدمات جدید اینترنت
اشیا بهصورت تصاعدی در سالهای آینده رشد خواهد کرد.
کمیسیونی در سال  ، 2613برنامههای تحقیقاتی و
چارچوب نوآوری اتحادیه اروپا در زمینه اینترنت اشیا در
افق  2626را آغاز کرد .حوزههای اینترنت اشیا باعث باال
رفتن رقابتپذیری در کشورهای اروپایی شده و زندگی
روزمره مردم آسانتر کرده است [ .]11-12-13همچنین
در آینده منجر به خدمات بهتر ،صرفهجوییهای بزرگ و
استفاده دقیقتراز منابع خواهد شود .بهعنوانمثال اینترنت
اشیا شرکتها را برای تامین منابع خود ،به نحوه احسنت
یاری کرده و کارشان را سادهتر کرده است .برای دستیابی
به این نتایج امیدوارکننده ،افزایش اعتماد کاربران به
اینترنت اشیا حیاتی است .قانون حفاظت از داده و استراتژی
امنیت سایبری پیشنهادشده توسط کمیسیون اروپا ،نیز
بهوضوح در جهت افزایش اعتماد به اینترنت اشیا است.
همچنین برای تحقق اهداف اینترنت اشیا ،با مسائل کلیدی
مانند حفظ حریم خصوصی ،امنیت و ایجاد قابلیت همکاری
معنایی باید دسته پنجه نرم کرده و همچنین «فناوریهای
ابر» و  5Gنیز باید در نظر گرفته شود [.]11

 -2اینترنت اشیا
اینترنت اشیا توسط انتشارات مؤسسه  1MITبه دنیا معرفی
گردید .اینترنتی از اشیا بهعنوان یک روندها اصلی
شکلدهنده توسعه فناوری در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات در حال ظهور است .کاربری اینترنت عالوه بر
برقراری ارتباط میان اشیا فیزیکی ،بهمنظور برقراری ارتباط
میان استفادهکنندگان نهایی تغییر میکند تا یک خدمت
معین ارائه شود .نیازمند نواندیشی در برخی از رویکردهای
سنتی در زمینه مدیریت شبکه ،رایانه و ارائه خدمات است
[ .]2به عبارتی بهتر «اینترنت اشیا به شبکهای اشاره دارد
که در آن هر شیء فیزیکی توسط یک حسگر ،قابلشناسایی
میشود و با دیگر اشیا تشکیل یک شبکه را میدهد .این
اشیا بهصورت مستقل میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار

کرده و اطالعات مبادله نمایند» .اینترنت اشیا شامل اشیا
فیزیکی به همراه تعدادی حسگر الکترونیکی مرتبط با آن
است .وقتی اینترنت اشیا به وجود میآید ،بسیاری از اشیا
قابلیتهای بیشتری نسبت به قبل خواهند داشت .در این
حالت اشیا میتوانند با استفاده از توان پردازش خود و
همچنین توانایی ارسال دادهها بهصورت خودکار و بدون نیاز
به اپراتور ،به تغییرات محیط اطرافشان پاسخ دهند.
هوشمند سازی اشیا فقط امکان ارتباط بالدرنگ با افراد را
به وجود نمیآورد ،بلکه قابلیت تعامل و تبادل اطالعات بین
خود اشیا را نیز فراهم میکند که این پدیده باعث به وجود
آمدن شبکهای فراگیر از اشیا ،انسانها و سیستمهای
رایانهای خواهد شد[.]3

 -3تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی راه و روش جدید کسب کار ،بهصورت
الکترونیکی و با استفاده از شبکهها و اینترنت است .در این
صورت فرآیند خریدوفروش یا تبادل محصوالت ،خدمات و
اطالعات از طریق شبکههای کامپیوتری و مخابراتی ازجمله
اینترنت صورت میگیرد .تعاریف متعددی از تجارت
الکترونیکی ،با توجه به دیدگاههای مختلف ارائهشده است
که در ذیل به بعضی از آنها اشاره میشود.








از دیدگاه ارتباطات :تجارت الکترونیکی ،تحول اطالعات،
محصوالت ،خدمات یا پرداخت از طریق خطوط تلفن،
شبکههای کامپیوتری یا هر ابزار الکترونیکی دیگر است.
از دیدگاه تجاری :ابزاری است که کسبوکارهای مختلف
شرکا و مشتریان آنها را قادر میسازد تا موضوعاتی چون
کیفیت خدمات ،سرعت تحویل خدمات و غیره را ارتقا و
موضوعاتی همچون هزینهها را کاهش دهند.
از دیدگاه فرآیند کسبوکار :تجارت الکترونیکی
بهکارگیری فناوری برای خودکار سازی تبادالت
کسبوکار جریان کار است.
از دیدگاه خدماتی :تجارت الکترونیکی ،ابزاری است که
از خواستههای دولتها ،شرکتها ،مصرفکنندگان و
مدیریت در جهت کاهش هزینههای ارائه خدمات در
راستای بهبود کیفیت محصوالت و خدمات و افزایش
سرعت تحویل خدمت پشتیبانی میکند [.]3

 -4بازاریابی
به مجموعه فعالیتهایی از بازرگانی اطالق میشود که
جریان کاالها یا خدمات را از تولیدکننده تا مصرفکننده
یا استفادهکنندهی نهایی هدایت میکند .بازاریابی عبارت
است از فعالیتهای بازرگانی که:
الف :تقاضا برای یک کاال و یا خدمات را شناسایی و یا
برانگیزد.
ب :این تقاضا را با عرضه آن کاال و یا خدمات به بهترین
وجه برآورد نماید.
ج :به سود و یا سایر اهداف نائل شود.
بازاریابی ،فرآیند برنامهریزی و اعمال اصول قیمتگذاری
تبلیغات و توزیع کاال خدمت و یا عقاید است بهنحویکه
مبادلهای ایجاد نماید تا اهداف فردی و سازمانی توسط این
مبادله برطرف شود .بازاریابی عبارت است از عملیات
ابتکاری مدیریت که باعث پیشرفت امر تجارت میشود که
در آن ،پیشبینی و تخمین احتیاجات مصرفکنندگان و
بررسی آن بهمنظور توسعه تولید در جهت رفع احتیاجات
است .بازاریابی منابع تولید و توزیع کاالها و خدمات را به
یکدیگر مرتبط ساخته و میزان کوشش و فعالیت را برای
فروش کاالهای بافایده به مصرفکنندگان تعیین و رهبری
میکند .بازاریابی عبارت است از هرگونه فعالیت تجاری که
برای انتقال معنای جامع لغت بازاریابی نهتنها شامل
دادوستد کاال است بلکه خدمات را نیز شامل میگردد[.]1

 -5فرصتهای اقتصادی و توسعه
در علم اقتصاد پیشبینی شده که در سال  %31 ،2621از
اثرات اقتصاد ساالنه کاربردهای اینترنت اشیا از مناطق کمتر
توسعهیافته نشئت خواهد گرفت .از دیدگاه اقتصادی،
اینچنین انتظار میرود که هر دو روند بازار و جمعیت،
سبب ایجاد فرصت خواهند شد .بهطور مثال ،کشورهای
درحالتوسعه (خصوصاً چین) ،پتانسیل باالیی در تعداد
کاربران اینترنت اشیا دارند .رشد اقتصاد جهان در حال
حرکت به سمت اقتصاد درحالتوسعه است و انتظار میرود
که کاربردهای صنعتی اینترنت اشیا (مثل کارخانهها،
کارگاهها و حمل نقل) باعث ایجاد ارزش اقتصادی گردد[.]2
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تحقیقات بازار در جستجوی اطالعاتی است تا روابط بین
مشتریان ،محصوالت ،روشهای بازاریابی و بازاریابها را
توصیف کند .از این اطالعات میتوان برای کشف فرصتها
و موضوعات بازاریابی ،ایجاد طرحهای بازاریابی ،درک بهتر
فرآیند خرید و ارزیابی عملکرد بازاریابی استفاده کرد.
تحقیقات بازار شامل اطالعاتی درباره اقتصاد ،صنعت،
شرکتها ،محصوالت ،قیمتگذاری ،توزیع رقابت ،ترفیع و
رفتار مصرفکننده است .ابزارهای گوناگونی برای تحقیقات
بازار توسط افراد ،سازمانهای آموزشی و سازمانهای دولتی
در جهت کسب دادههای متنوع ،هم بهصورت آنی و هم غیر
آنی ،بکار گرفته میشود .پرسشنامه تلفن و مصاحبه از این
جمله هستند .در این قسمت ،به تحقیقات بازار بهصورت
آنی و رفتار خرید مصرفکننده در تجارت الکترونیکی
میپردازیم .آنچه مهم به نظر میرسد این است که هر یک
از محصوالت و خدمات در تجارت الکترونیکی متعلق به
گروهی از مشتریان میباشند؛ بنابراین بخشبندی و
گروهبندی مشتریان در تجارت الکترونیکی از اهمیت
بسیاری برخوردار است [.]7

 -7نقش تحقیقاتی بازاریابی
بهدرستی نمیدانیم که تحقیقات بازاریابی چه زمانی ابداع
شد ولی احتماالً سالها پیش ،این کار توسط تجار
دوراندیشی که به فکر بررسی بازار خود و جلب رضایت
مشتریان از محصول و خدمت ارائهشده بودند ایجادشده
است .آنها از مشتریانشان در مورد نیازها ،رضایت از
محصوالت و خدمات سؤاالتی میپرسیدند و با توجه به
اطالعات مرتبط با قابلیت کاالهایشان که بخش مهمی از
اطالعات کسبوکارشان را تشکیل میدهد و با مالحظات
رقابتی ،بهترین قیمت را برمیگزیدند .مشتریان همواره
بخش مهمی از هر کسبوکار را تشکیل دادهاند .امروزه ،اگر
نتوانید مشتریان را در کانون توجه کسبوکار خود قرار
دهید ،در طول زمان از کسبوکار عقب خواهید ماند.
بهبیاندیگر ،تحقیقات بازاریابی یا هوش بازار همیشه با ما
خواهد بود .هوش بازار تعریف غیررسمی از درک و تفسیر
هوش است ،یعنی نتیجه طبیعی هوشیار ماندن.
بهعبارتدیگر هوش بازار خود نوعی تحقیقات بازاریابی
سازمانیافته و هدفمند است و مجموعهای قانونمند و عینی

برای تفسیر دادهها بهمنظور کاهش مخاطرات ناشی از
تصمیمات بازاریابی ساختاریافته و هدفمند را شامل
میشود؛ یعنی مجموعه و تفسیر هدفمند و سامانمند از
دادهها یی است که ریسک تصمیمات بازاریابی را کاهش
میدهد .هدف فعالیتهای محققان بازاریابی در نگاه به بازار
جستوجوی رخدادهای آن نیست ،بلکه آنهادارای
طرحهای متعدد و برنامههای تحقیقاتی بوده و کامالً
قانونمند عمل میکنند .بهخصوص آنها به دنبال روشن
ساختن حقایقی هستند که حجم وسیعی از تصورات یا
تصمیمات متعدد آنها را احاطه کرده است .دادهها اساس
تحقیقات بازاریابی هستند .یک تحقیق خوب بازاریابی باید
مملو از دادهها باشد .دادهها ،مجموعهای از واقعیات و
ایدههایی هستند که طی فرآیندهای نظرسنجی جمعآوری
میشوند .دادهها حرفهای زیادی برای گفتن دارند .هر چه
هوشمندانهتر باشند ،به ما امکان اتخاذ تصمیمات
هوشمندانهتری را نیز میدهند .محققان بازاریابی آمارها و
نظرات را جمعآوری کرده ،روی معنای این دادهها تعمق
میکنند و با نتیجهگیریهای بهدستآمده موجب بهبود
تصمیمگیریهای کسبوکار خود میشوند [.]1

 -8تأثیر اینترنت اشیای اعمالشده در
بازاریابی و تجارت
بازاریابی و استراتژیهای آن همواره تحت تأثیر فناوری و
فناوریها بودهاند؛ و با ظهور فناوریهای جدید روشهای
بازاریابی نیز متحول میشوند .با ظهور اینترنت اشیا بازاریابی
و تجارت به سطح جدید ارتقا پیدا خواهد کرد .با رشد
اینترنت اشیا میتوان با جزئیات بیشتری به اطالعات
مشتریان دسترسی پیدا کرد .با اینترنت اشیا شما میتوانید
چگونگی نگاه مشتری به یک تجربه را مشاهده کنید؛ از
لحظهای که مشتری وارد فروشگاه میشود و محصولی را
میخرد تا هنگامیکه از آن استفاده میکند .در نهایت
متوجه میشوید چهکارهای بیشتری میتوانید برای آن
محصول یا خدمت انجام دهید و اضافه کردن چه ویژگی یا
خدماتی میتواند تجربهی مشتری را تکرار و یا به آن عمری
دوباره ببخشید .بنابراین با دسترسی داشتن به اطالعات
مربوط به چگونگی خرید و چرایی خرید ،بازاریابان قادر به
سازماندهی بهتر تالشهای بازاریابی خود به سمت
مشتریان خاص خواهند بود .در بازاریابیها میان انسانها

زنجیرهی خرید اغلب طوالنی است و به زمانی بیشتری برای
تصمیمگیری نیاز است ولی با وجود دستگاههای حسگر،
مشتریان قادر به ارائه بازخورد آنی در محصول یا خدمت
خواهند بود که بازاریابان میتوانند با استفاده از این بازخورد
به تجزیهوتحلیل فوری مشتری بپردازند .خدمات مبتنی بر
اینترنت اشیا وقتی با خدمات سطح تجاری تلفیق میشوند
یک هوش محیطی برای محدودهی گستردهای از کاربردها
ایجاد میکند و دستگاههای اینترنت اشیا میتوانند بهراحتی
یک جایگزینی هوشمند باشند و تأثیر زیادی بر هوشمند
کردن بازاریابیها بهوسیله اینترنت اشیا بگذارند .یکی از
جنبههای امیدوارکننده محصوالت هوشمند ،پتانسیل آنان
برای تعمیرات و خطایابی خود است .دستگاههای اینترنت
اشیا میتوانند زمان خرابی یک محصول را حذف کنند به
این صورت که آنها دائماً در حال چک کردن عملکرد خود
هستند و زمانی که یک مشکل بزرگ غیرقابل تعمیر یافت
شود با پشتیبان فنی تماس خواهند گرفت .آن دستگاه
میتواند یک دستگاه جایگزین برای خود سفارش دهد.
اینترنت اشیا هماکنون برای استفاده شبکههای اجتماعی،
بهینهشده که میتوانند بهطور خودکار انتشار نظرات
کاربران دستگاههای اینترنت اشیا در شبکههای اجتماعی
بازاریابان را قادر میسازد تا روندهای نوظهور را شناسایی
کرده و از آن بهره ببرند .بازاریابان دیگر بر روی بَنرهای
تبلیغاتی و با پاپ -آپ ها تکیه نمیکنند .در نتیجه عصر
تبلیغات آزاردهنده در طرف مشتری به پایان خواهد رسید
و جهان جایی برای تبلیغات مفید و کامالً مرتبط با سالیق
رفتارها و خریدهای گذشته مشتری خواهد بود [. ]12

 -3مدل تحقیق
در بخش مدل تحقیق ،ابتدا  2فرضیه اصلی که بر اساس
آن ،سواالت پرسشنامه طراحی شده است ارائه می شود.
فرضیه اول :بین میزان آشنایی با فناوری اینترنت اشیا و
بازاریابی رابطه معنا داری وجود دارد .فرضیه دوم :بین میزان
آشنایی با فناوری اینترنت اشیا و تجارت الکترونیک رابطه
معنی داری وجود دارد .در مرحله دوم ساختار سلسله
مراتبی عوامل مؤثر استفاده از اینترنت اشیا بر بازاریابی و
تجارت الکترونیک به صورت شکل  1معرفی میشود.

شکل  :1ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر کاربرد اینترنت
اشیا در بازاریابی و تجارت الکترونیک

 -14نتایج تحقیق
مطابق اهداف ارائهشده ،ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر
اساس دادهها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد؛
که توزیع پرسشنامه بهصورت الکترونیکی در مرکز اینترنت
اشیا ایران توسط متخصصین پاسخدادهشده است و تعداد
آمار پاسخدهندگان  166نفر بود .سپس توصیف اطالعات
حاصلشده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی ،دیدگاه
کلی از چگونگی توزیع آن را ارائه داده که میتواند در
چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون کمک نماید؛ و
در نهایت با جمعبندی و تحلیل اطالعات خاتمه یافت.
کلیهی این تجزیهوتحلیلها بهوسیلهی نرمافزار spss16
انجام گردیده است .با توجه به نتیجه همبستگی بین بعد
های میزان آشنایی با فناوری اینترنت اشیا و بازاریابی (برابر
با  )6.331و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر
 %66با سطح اطمینان  %31است میتوان گفت که فرضیه
اول یعنی بین میزان آشنایی با فناوری اینترنت اشیا با
بازاریابی رابطه با معنایی وجود دارد و این فرض مورد تایید
است .همچنین با توجه به نتیجه همبستگی بین بعد های
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میزان آشنایی با فناوری اینترنت اشیا و بازاریابی برابر با
 6.312و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر
 %66با سطح اطمینان  %31درصد میتوان گفت که فرضیه
دوم یعنی بین میزان آشنایی با فناوری اینترنت اشیا با
تجارت الکترونیک رابطه با معنایی وجود دارد و این فرض
نیز مورد تایید است .برای ساختن معیار بازاریابی ،تجارت
الکترونیک ،اینترنت اشیا؛ کمیت و کیفیت در زیرمعیارهای
هر کدام از آنها درجدول به صورت جز به جز قرار داده ایم
که در مرحله اول هر زیرمعیار را بر اساس آمار پرسشنامه
طبق رابطه زیر بدست آوردیم .به عنوان مثال دو زیر معیار
از بازاریابی ،نقش و اطالعات را انتخاب کردیم و آنها را
محاسبه نمودیم.

با توجه به جدول  1زیرعوامل تبلیغات سرعت و تبادل دارای
رتبه  1و زیرعوامل افزایش ،کاهش و خدمات رتبه  2را در
بازاریابی دارند.
جدول  :2وزن و رتبه زیر عوامل تجارت الکترونیک
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در مرحله دوم طبق فرمول های زیر جواب هر کدام از اعداد
را در فرمول شماره  1قرار می دهیم که عدد بزرگ را به
عنوان ماکسیمم و بعد کوچک را به عنوان مینیمم در نظر
می گیریم و در انتها جواب ها را باهم مقایسه میکنیم .بعد
عدد بزرگ را در فرمول شماره  2قرار می دهیم و حاصل
عدد به دست آمده را در جدول محاسبه وزن نسبی قرار می
دهیم .این روش را برای پر کردن تمام جداول محاسبات
نسبی انجام می دهیم.

=(: )x-1(÷)9-1(= max ، ) x-1( ÷)9-1فرمول 1
min
جواب نهایی=*1+1عددکوچکتر -عدد بزرگتر :فرمول 2

6.62

امنیت ،درآمد

2

6.67

توسعه

3

با توجه به جدول  2زیرعوامل ترفیع ،شناخت،سرعت دارای
رتبه  1و زیرعوامل امنیت و درآمد رتبه  2و زیرعامل توسعه
رتبه  3را تجارت الکترونیک دارند

:(1*0 + 3*0 + 5*7 + 7*57 + 9*38) /نقش
)0+0+7+57+38 )=7.607=7.61
: (1*0+3*7+5*2+7*56+9*37) /اطالعات
(0+7+2+56+37)=7.41

6.63

ترفیع،شناخت،سرعت

1

جدول  :3وزن و رتبه زیر عوامل کیفیت
6.61

فروش ،کاهش

1

6.63

ابزار

2

6.63

مقایسه،نقش،تعمییرات

3

با توجه به جدول  3زیرعوامل فروش ،کاهش رتبه  1و ابزار،
رتبه  2و مقایسه نقش ،تغییرات رتبه  3را در کیفیت دارند.
جدول  :4وزن و رتبه زیرعوامل کمیت
6.62

تنوع

1

6.63

آنی ،صحت

2
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با توجه به جدول  2مهمترین عامل ،در استفاده اینترنت
اشیا بر بازاریابی و تجارت الکترونیک ،بازاریابی شناخته شده
است.

 -11نتیجه گیری
چالش کلی در اینترنت اشیا ،تأمین امنیت و گسترش بخش
سخت افزاری موجود کسب و کارها می باشد؛ یعنی در ابتدا
محصوالت خود را فراهم کرده و سپس خدمات جدید را بر
اساس محصوالت موجود ارائه می دهند .خدمات مبتنی بر
وب امکان دسترسی به اشیا را با استفاده تلفن های همراه
هوشمند ایجاد می کند .محصوالتی که قابلیت اتصال به
محصوالت دیگر را دارند صاحبان کسب و کار را به سمت
تحلیل های جدید و خدماتی جدیدتر  ،به منظور پیش بینی
های اثر بخش  ،بهینه ساختن فرآیند و تجربیات خدمات
مشتری هدایت می کنند .فرآیند ارسال داده ها در فناوری
اینترنت اشیا نیازی به تعامل انسان با انسان یا انسان با رایانه
نخواهد داشت .تولید کنندگان مختلف از تکنیک های
مختلف بازاریابی برای جذب مشتری و فروش محصوالت
خود بهره می برند که این تکنیک ها با توجه به فناوری
های جدید ،طراحی و به کار گرفته می شوند .شبکه های
اجتماعی نقش اساسی در گسترش اطالعات دارند .امروز،
استفاده از شبکه های اجتماعی برای شکل دهی عقاید افراد
و پیشبرد اهداف بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است.
انگیزه محرک این است که انتظار می رود یک رویکرد
اجتماعی -محور ،انتخاب و ترکیب خدمات و اطالعات فراهم
شده توسط اشیا و شبکه های توزیع شده که به دنیای
فیزیکی دسترسی دارند را تقویت کند .بسیاری از دستگاه
های اینترنت اشیا همچون سنسورها و اقالم مصرفی ،جهت

به کارگیری در یک مقایس گسترده و فراتر از دستگاه های
مرسوم متصل به اینترنت ،طراحی شده اند .در نتیجه ،میزان
ارتباطات به هم پیوسته ما بین این دستگاه ها  ،بی شمار
است .این دستگاه ها قادرند به تنهایی و با روشی پویا و غیر
قابل پیش بینی با دیگر دستگاه ها رابطه بر قرار کنند؛
بنابراین ،ابزارها ،روش ها و استراتژیهای موجود در ارتباط
با امنیت اینترنت اشیا ممکن است نیازمند مالحظات
جدیدی باشد .به منظور دستیابی به پیاده سازی واقعی
یکپارچه میان دنیای اینترنت اشیا و به منظور دستیابی به
مزایای توسعه یافته ،تا کنون اینترنت برای تامین اطالعات
خود؛ به صورت کلیدی به انسان ها وابسته بوده است ،اما
در آینده ،دستگاه ها خودشان می توانند داده ها و اطالعات
مربوط به خود را در اینترنت منتشر کنند .به این شکل که
تمامی دستگاه های فیزیکی توسط شبکه ای مجازی به
همدیگر متصل هستند و هزاران هزار داده مختلف از
دستگاه های هوشمند و حسگرهای فراگیر ،به صورت مداوم
در حال انتقال و پردازش می باشد .این امر فرصتی را مهیا
می کند تا همه چیز ،از مصرف انرژی گرفته تا حمل و نقل
و غیره ،قابل بهینه سازی ،به صورت همزمان و در آن واحد
باشند .گزارش های متعددی در سال های اخیر توسط
مؤسسات مشهور پژوهش بازار منتشر شده است که همگی
اعالم می دارند که اینترنت اشیا ،حال و آینده زندگی بشر
را تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد .از دیدگاه اقتصادی،
اینترنت اشیا تأثیرات بسیار مهمی را بر روی تمامی جوانب
کسب و کارها از جمله توسعه محصول ،ارتباطات ،خدمات
مشتری ،نگهداری ،مدیریت انبار و فراتر از آن ،گذاشته است.
از سوی دیگر ،تجارت الکترونیک به معنای داشتن یک
مغازه و فروشگاه در فضای الکترونیکی و اینترنت می باشد
که از مناقصه الکترونیکی و تهیه کاالها و خرید مورد نیاز(
شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی خرید های خود را به
مناقصه می گذارند و بهترین پیشنهادها را می پذیرند).
مزایده یا حراج الکترونیکی )به معنای اجرای الکترونیکی
مکانیزم مزایده( در فضای اینترنتی تشکیل شده است .برای
تسهیل مزایده ممکن است از نرم افزارهای چند رسانه ای
استفاده شود .مرکز خرید الکترونیکی مجموعه ای از
فروشگاههای الکترونیکی است که تحت یک چتر قرار دارند.
در این نوع الگو که به تازگی رایج شده است شرکت
بازاریابی خود را به سایر شرکتها واگذار می کنند.
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تحلیل دادههای پلیس با استفاده از خوشهبندی اطالعات تخلفات
Analyzing Police Data Using Clustering Infringement Information

امیرحسین امین صفار ،*1فاطمه امین

صفار2

چکیده
امروزه برای تجزیه و تحلیل دادههای مختلف در زمینه های گوناگون ،از روشهای کامپیوتری بهره برده میشود .از طرفی در
دنیای فناوری و تکنولوژی امروز حجم دادهها نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است .یکی از مؤثرترین روشهای دستهبندی
دادهها و اطالعات استفاده از تکنیکهای خوشهبندی میباشد .تاکنون روشهای مختلفی جهت خوشهبندی دادهها و اطالعات
ارائه شده است .حجم دادههای موردنظر جهت اجرای خوشهبندی باعث میشود تا این مسئله ماهیتی  NP-hardداشته باشد.
ازاینرو یکی از مؤثرترین راهکارهای خوشهبندی اطالعات و دادهها استفاده از روشهای هوش ازدحامی است .تاکنون روشهای
مختلفی بر پایه الگوریتمهای هوش جمعی جهت انجام خوشهبندی دادهها و اطالعات ارائهشده است .در این تحقیق جهت بهبود
حل مسئله غلبه برگیر افتادن در بهینه محلی و همگرایی زودرس ،روشی مبتنی بر ترکیب روشهای کلونی مورچگان و ازدحام
ذرات ارائهشده است .در حقیقت درروش پیشنهادی تالش شده است تا با انتخاب مراکز خوشهها با بیشترین دقت ممکن کیفیت
خوشهبندی بهبود یابد .نتایج بدست آمده از پیادهسازی روش پیشنهادی حاکی از افزایش کیفیت خوشهبندی نسبت به روش
 ACOR-PSOمیباشد.

واژگان کلیدی
خوشهبندی دادهها ،همگرایی زودرس ،الگوریتم کلونی مورچگان ،الگوریتم ازدحام ذرات
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Data Clustering, Premature Convergence, Ant Colony Algorithm, Particle Swarm Optimization
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امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری شاهد رشد دادههای
کامپیوتری میباشیم .شاید درگذشته صحبت از حافظههای
کامپیوتری با ابعاد امروز ،امری غیرضروری و بعید به نظر
میرسید .اما باگذشت زمان دادههای تولیدشده و مورد
استفاده کاربران نیز بیشتر و حجیم تر میگردد .بهصورت
خودکار استفاده از تکنولوژی هایی مانند رایانش ابری و
اینترنت اشیاء ،سبب میشوند تا دادهها بهصورت انبوه و
حجیم تولید شوند .مسلما تولید دادهها بهصورت انبوه سبب
میشود تا تجزیه و تحلیل دادهها نیز بهآسانی امکانپذیر
نباشد .در همین راستا در سالیان اخیر معرفی روش های مؤثر
برای تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و کاهش ابعاد دادهها از
مواردی است که موردتوجه محققان و پژوهشگران قرارگرفته
شده است.
یکی از روشهای مفید و مؤثر جهت دستهبندی دادهها و
افزایش سرعت عمل در راستای استفاده از دادههای بزرگ
استفاده روش خوشهبندی 1میباشد .برای دستهبندی دادهها
در دنیای کامپیوتر و یادگیری ماشین بهصورت کلی از دو
روش کالسبندی و خوشهبندی استفاده میشود .در روش
های کالس بندی ،انتخاب کالس و برچسب بر عهده ناظر می
باشد و اصطالحاً به روش های کالسبندی ،روش های با ناظر
گفته میشود .اما درروش های خوشه بندی وجود ناظر عمالً
امکانپذیر نبوده و خوشه بندی دادهها بایستی بر اساس یک
تابع هدف انجام پذیرد .اصطالحاً روشهای خوشه بندی را
روشهای بدون ناظر میگویند .روشهای خوشهبندی خاص
میتواند مانند روشهای قسمتبندی ،روشهای مرتبهای،
روشهای مبتنی بر تراز ،روشهای مبتنی بر مدل و روشهای
مبتنی بر تراکم ،اتخاذ شود.

 -2کارهای انجامشده در این زمینه
برای انجام خوشهبندی دادهها تاکنون روشهای مختلف و
الگوریتمهای متنوعی معرفیشده است .یکی از مهمترین و
قدیمیترین روشهای خوشهبندی الگوریتم K-means
است .الگوریتم  K-meansیکی از مشهورترین الگوریتمهای
خوشهبندی داده است که به دلیل پیادهسازی آسان و سرعت
عملکرد ،محبوبیت زیادی یافته است اما مشکالتی از قبیل
حساس بودن به مقدار اولیه و گرفتار شدن در دام بهینه
محلی از قدرت عملکرد آن میکاهد .روش خوشهبندیK-
Clustering

1

harmonic meansمسئله حساس بودن به مقدار اولیه را
پوشش میدهد اما مشکل گرفتار شدن در دام بهینه محلی
همچنان این الگوریتم را تهدید میکند .الگوریتم Particle
Swarm Optimizationیک تکنیک بهینهسازی
سراسری احتمالی است که راهحل مناسبی برای غلبه بر
مشکل ذکرشده میباشد .در تحقیقی الگوریتم ترکیبی
 PSOKHMسعی میکند که با بهرهگیری از مزایای هر
دو الگوریتم ،عالوه بر فرار از گرفتار شدن در دام بهینه محلی
در الگوریتم  KHMبر سرعتپایین همگرایی الگوریتم
PSOنیز غلبه کند.
ردههای گوناگونی از این نوع الگوریتم در دهههای اخیر
توسعهیافته است که همه اینها زیرمجموعه الگوریتم فرا
ابتکاری میباشند [2].از الگوریتمهای شناختهشده فرا
ابتکاری بر پایه جمعیت میتوان الگوریتمهای بهینهسازی
کلونی مورچگان و بهینهسازی ازدحام ذرات را نام برد[3] .
خوشهبندی مبتنی بر مورچه ،در ابتدا توسط
 Deneubourgو همکارانش] ، [4برای مدلسازی
روشهای جمعآوری مورچهها برای ایجاد کپهها ،معرفی شد.
دیگر مطالعات ،ورژنهای بهبودیافتهای را ارائه دادهاند .یک
روش مبتنی بر کلونی مورچهها ،شامل ارائه یکراه حل
بهصورت مجموعهای از مرکزهای خوشهبندی است و از
الگوریتم کلونی مورچه برای جستجو بهینهترین مجموعه
مرکزهای خوشهبندی استفاده میکند [5].مطالعات بسیاری
هم  PSOها را در خوشهبندی استفاده کردهاند .این مقاالت
نشان دادن که با بهبودهای خاص PSO ،میتواند از
گیرکردن در بهینهسازیهای موضعی  ،جلوگیری کند و از
یک سری الگوریتمهای قدیمی دستهبندی ،بهتر عمل
کند[6].
مطالعات در سیستمهای ترکیبی در هوش ازدحامی اخیرا
محبوبیت پیدا کردهاند.کاربرد ترکیبی الگوریتم کلونی
مورچهها و الگوریتم ذرات ازدحامی  ،معمول است .بر اساس
دانستههای ما ،سیستم ترکیبی کلونی مورچگان پیوسته با
الگوریتم ازدحام ذرات هنوز باهم به کار نرفته است .این
پژوهش استراتژیها برای ترکیب کلونی مورچگان پیوسته و
بهینهسازی ازدحام ذرات را برای بهبود کارایی دستهبندی
اطالعات،بررسی میکند.

درمجموع میتوان مسئله موردنظر در این تحقیق را به این
صورت بیان کنیم که در این تحقیق تالش میشود تا بر اساس
روشها و الگوریتمهای مناسب خوشهبندی دادهها ،مدلی
مؤثر و کارا برای خوشهبندی دادههای بزرگ و انبوه ارائه
گردد.

 -3روش پیشنهادی

ابتکاری از ترکیب  ACORو  PSOرا ارائه میدهد و مدلی
ترکیبی برای جدول فرومون و ازدحام ذارت را ارائه میدهد.
نشان دادن توان محاسباتی مدلهای ترکیبی پیشنهادشده،
که برای دستهبندی اطالعات مورداستفاده قرارگرفته ،برای
متغیرهای پیوسته  ،کاری سخت به شمار میآید.
بهصورت کلی دیاگرام روش پیشنهادی در شکل 1
قابلمشاهده میباشد.

پژوهش حاضر بهمنظور یافتن الگوریتم بهینه برای
دستهبندی اطالعات است .در بسیاری از مسائل ،دستهبندی
و خوشهبندی دادهها بسیار حجیم  ،زمانگیر میباشد و در
حقیقت ماهیت بسیاری از مسائل خوشهبندی بهصورت NP-
 Hardاست .ازاینرو عمالً استفاده از روشهای ریاضیاتی
محض جهت انجام خوشهبندی دادهها غیرممکن میباشد.
بنابراین استفاده از رویکردهای هوش محاسباتی و هوش
جمعی میتواند راهکاری مؤثر در زمینه خوشهبندی دادهها
قلمداد گردد .البته این مطلب به این معنا نمیباشد که
استفاده از هر روش هوش جمعی میتواند نتایج مؤثری را
ارائه دهد .با توجه به نوع مسئله و ماهیت دادهها میتوان از
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الگوریتمهای متنوعی برای حل مسئله خوشهبندی استفاده
نمود .معموالً برای انجام خوشهبندی مناسب دادهها ،باید بر
چالشهای همگرایی زودرس و واگرایی در حل مسئله غلبه
نمود.
با توجه به مطالعات انجامشده در حوزه کاربرد روشهای
هوش جمعی در خوشهبندی کردن دادهها،
الگوریتمهای  ACOR1و PSO2ازجمله الگوریتمهای فرا
ابتکاری هستند که در خوشهبندی مورداستفاده قرار
میگیرند .یکی از مشکالت الگوریتمهای فرا ابتکاری همگرایی
زودرس است که باعث سقوط در بهینهسازی موضعی میشود.
همگرایی زودرس ممکن است به علت کمبود تنوع در روند
های جستوجو ایجاد شود .برای بهبود تنوع در روند
جستوجو ،سیستمهای ترکیبی مطرح شدند که
الگوریتمهای ازدحامی گوناگون را باهم ترکیب میکنند .با
استفاده از آن در یک سیستم بزرگ ،این ترکیبهای دوگانه
میتوانند الگوریتم اصلی را بهبود داده و یکراه حل بهتر را
ایجاد کنند.
معموالً ،استفاده از یک الگوریتم  ،سطح کیفیت پایینتری
نسبت به سیستمهای ترکیبی دارد .این مطالعه یک مدل
Ant Colony Optimization

1

شکل :1دیاگرام کلی

در روش پیشنهادی در هر بار انتخاب مراکز خوشه هر سه
الگوریتم  ACO ،PSOو  ACOR-PSOاجراشده و با
توجه به اعمال تابع شایستگی ،بهترین مقادیر برای مراکز
خوشهها در نظر گرفته میشوند .به بیانی بهتر انتخاب بهترین
مقادیر برای مراکز خوشهها در هر اجرا و بنا به موقعیت
دادهها ،متفاوت از دفعات قبلی میباشد .بنابراین لزوماً
الگوریتم ترکیبی بهترین پاسخ را ارائه نمیدهد .ازاینرو بعد
از اجرای هر سه الگوریتم مذکور ،بهترین مقادیر برای مراکز
خوشهها انتخاب میگردد.
در ترکیب پیشنهادشده از  ،ACOR–PSOیکراه حل
بهصورت ترکیبی از مرکزهای دستهها ،ارائه میشود .طول هر
راهحل معادل ابعاد یک مجموعه داده است که تعداد دستهها
را تکثیر میکند .تابع هدف ،که برای ارزیابی شایستگی دسته
استفاده میشود ،بهصورت زیر تعریف میشود.
𝐍

𝐍

|| 𝐂𝐜 ∑ 𝐬 𝐦𝐢𝐧|| 𝐗−
𝟏=𝐊∑
𝐤
𝐢
𝟏=𝐢
𝐜𝐍
𝐣≠𝐤;𝟏=𝐣∑𝐤=𝟏,
𝐣𝐂𝐝 𝐜𝐤,

=𝐟

Particle Swarm Optimization

2

که 𝐂𝐍 = تعداد مرکز دستهها،

= اندازه نمونه،

= فاصله بین نمونه  iتا مرکز

 kاست،

 ،یک مقدار جدید با توزیع نرمال

= فاصله بین مرکز  kو مرکز  jاست .فاصله درون
دستهای با استفاده از خالصه کردن فاصلههای دوبهدو از نقاط
درون دسته تا مرکز دسته،به دست میآید .فاصله میان
دستهای بین دستهها هم بهصورت فاصلهی بین دستهها

ایجاد کن  ،در غیر این صورت ،یک مقدار

محاسبه میشود .دقت شود که دستهها باید فشرده باشند،
و مرکز دستهها هم باید برای دستهبندی بهینه ،از هم دور
باشند ،تا به  Fیک مقدار کم بدهد.
تمام متغیرها قبل از دستهبندی مقیاس دهی میشوند .فایده
اصلی مقیاس دهی  ،اجتناب از ویژگیهایی در محدودههای
بزرگ عددی است که بر ویژگیهای محدودههای عددی
کوچکتر  ،تسلط دارند و هر متغیر میتواند عموما بهصورت
خطی به محدوده ] [0,1مقیاسگذاری شود ،با استفاده از
فرمول زیر Xجدید قابل محاسبه می باشد :

تحلیل دادههای پلیس با استفاده از خوشهبندی اطالعات تخلفات
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یک مقدار جدید برای

مطابق ادامه ،ایجاد کن :اگر

𝐰𝐞𝐧𝐗 مقدار مقیاسگذاری شدهی متغیر  xاستmin(x) ،
و ) max(xهم به ترتیب مینیموم و ماکسیموم متغیر x
هستند.
این مطالعه  ACORو  PSOرا در دستهبندی باهم ترکیب
میکند .در  ،ACORمورچههای جدید بر اساس جدول
فرومون ایجاد میشوند .در  ،PSOجایگاه جدید برای هر ذره
بر اساس جایگاه فعلی ذره تعیین میشود ( ACOR .مدل
 )ACORراهحلهای جدید برای هر چرخه مورچه ایجاد
میکند ،که مورچههای جدید بر اساس راهحل فعلی جدول
فرومون ایجاد میشوند و بهصورت  PHEROخالصهشده
است .شبه دستور از مدل  ACORدر پایین ارائهشده است:


الگوریتم  :مدل ACOR

برای هر مورچه ،
برای هر متغیر

 ،انجام بده
در

و

انجام بده.
از جدول فرومون ،

یک
احتمال

انتخاب کن.

را مطابق ادامه ،محاسبه کن .

( ابعاد  ، )kبر اساس

رندوم با توزیع یکنواخت

ایجاد کن که

یک

یک سر حد از پیش
و
عدد رندوم بین
تعریفشده بین  0و  1است که برای تولید یکراه حل رندوم
برای


استفاده میشود.

بازگشت مورچههای جدید با  Mردیف

در مدل  ،ACORاین مطالعه سرحد برای بهبود توانایی
پویش  ،اضافه میکند :

برای تولید یک مقدار رندوم از

برای تولید یک مقدار
و
انحراف معیار استاندارد
رندوم از dامین متغیر mامین مورچه .یک تنظیم مناسب از
دو سر حد با استفاده از آمایش ،موردنیاز است.
در تکرار  ( PSO ، tمدول  )PSOذراتی جدید بر اساس
جایگاه فعلی ذرات  ،ایجاد میکند که بهصورت اختصاری
 PARدرمیآید .روند پایهای برای مدول  PSOبهصورت زیر
است :
روش  PSOیک روش سراسری بهینهسازی است که با
استفاده از آن میتوان با مسائلی که جواب آنها یک نقطه یا
سطح در فضای  nبعدی میباشد ،برخورد نمود .در اینچنین
فضایی ،فرضیاتی مطرح میشود و یک سرعت ابتدایی به
ذرات اختصاص داده میشود .همچنین کانالهای ارتباطی
بین ذرات در نظر گرفته میشود .سپس این ذرات در فضای
پاسخ حرکت میکنند و نتایج حاصله بر مبنای یک «مالک
شایستگی» پس از هر بازه زمانی محاسبه میشود .باگذشت
زمان ،ذرات به سمت ذراتی که دارای مالک شایستگی
باالتری هستند و در گروه ارتباطی یکسانی قرار دارند ،شتاب
میگیرند .مزیت اصلی این روش بر استراتژیهای بهینهسازی
دیگر این است که ،تعداد فراوان ذرات ازدحام کننده ،باعث
انعطاف روش در برابر مشکل پاسخ بهینه محلی میگردد .در
شکل  2نمونههایی از روند حرکت ذرات در فضای جستجو
نمایش دادهشده است .عکس موجود در گوشه باال و سمت
چپ تصویر موقعیت اولیه ذرات را نشان می هد که در فضای
جستجوی دوبعدی قرار دارند و با تکرارهای الگوریتم درنهایت
ذرات بهصورت عکس موجود در گوشه پایین سمت راست
تصویر همگرا میشوند].[20

شکل  :2حرکت ذرات در یک گروه

هر ذره دارای یک موقعیت است که مشخص مینماید
مختصات ذره در فضای جستجوی چندبعدی چه میباشد .با
حرکت ذره در طول زمان موقعیت ذره تغییر مینمایدxi(t) .
موقعیت ذره iام در زمان tام را مشخص مینماید .همچنین
هر ذره برای حرکت در فضا ،نیاز به یک سرعت داردvi(t) .
سرعت ذره iم در زمان tام را مشخص مینماید .با افزودن
سرعت به موقعیت هر ذره ،میتوان موقعیت جدیدی برای
ذره در نظر گرفت .معادله بهروز نمودن موقعیت ذره در زیر
آورده شده است].[20

)xi (t  1)  xi (t )  vi (t  1

) xi (t ) ~ U ( x min , x max
اینکه موقعیت یکذره در فضای جستجو موقعیت مناسبی
است یا خیر توسط یک تابع شایستگی ارزیابی میگردد .ذرات
توانایی این رادارند که بهترین موقعیتی را که در طول حیات
خود در آن قرار داشتهاند به خاطر بسپارند .به بهترین تجربه
فردی یکذره یا بهترین موقعیت مالقات شده توسط ذره yi
گفته میشود (در بعضی ار الگوریتمها  yiبهعنوان Pbest
نیز نامگذاری شده است) و ذرات میتوانند از بهترین موقعیت
مالقات شده توسط کل گروه نیز آگاهی داشته باشند .که این

̂y
موقعیت  iنامیده میشود( .در بعضی از الگوریتمها
بهعنوان  Gbestنیز نامگذاری شده است) بردار سرعت ذره
در فرایند بهینهسازی منعکسکننده دانش تجربی ذره و
اطالعات جامعه ذرات است .هر ذره برای حرکت در فضای
جستجو دو مؤلفه را مدنظر دارد:
مؤلفه شناختی yi(t)-xi(t) :1بهترین راهحلی است که
یکذره بهتنهایی به دست میآورد.
ŷ i

Cognetive Component
Social Component

1

2

ˆ
مؤلفه اجتماعی yi (t )  xi (t ) :2بهترین راهحلی است که
توسط کل گروه تشخیص داده میشود.
دو مدل اصلی برای الگوریتم  PSOاستاندارد وجود دارد که
محاسبه بردار سرعتشان بر اساس دو مؤلفه شناختی و
اجتماعی میباشد .این دو مدل به نامهای  Best PSOو
 Gbest PSOمیباشند که تفاوت آنها در سایز همسایگی
است که برای هر ذره در نظر گرفته میشود که در ادامه به
آنها خواهیم پرداخت].[20



مدل Global Best PSO

توپولوژیی که برای اتصال ذرات به یکدیگر نیاز است
شبیه توپولوژی ستاره است .موقعیت هر ذره توسط فرمول
زیر ارزیابی میگردد.
(  fتابع مالک شایستگی مربوط به ذرات هست).
))  yi (t ) if f ( xi (t  1))  f ( yi (t
yi (t  1)  
))  xi (t  1) if f ( xi (t  1))  f ( yi (t

 Sسایز گروه ( تعداد ذرات ) را مشخص مینماید .ذرات در
ابتدا در فضای جستجو پراکندهاند و سپس هر ذره با سرعت
خاصی به سمت یک نقطه همگرا میشود .سرعت یک بردار
 Ndبعدی است که  Vijسرعت  jامین عنصر از بردار سرعت
ذره  iرا نمایش میدهد .بنابراین سرعت ذره  iبر اساس
فرمولError! Reference source not found.بهنگام
میگردد].[20
)) vi, j (t  1)  wvi, j (t )  c1r1, j (t )( yi, j (t )  xi, j (t ))  c2 r2, j (t )( yˆ j (t )  xi, j (t
j 1,...., N d

wوزن اینرسی 3را مشخص مینمایند و  c2 c1ثابتها
میباشندr1j(t) , r2j(t) ≈ U (0,1).
عبارت وزن اینرسی برای اولین بار توسط شای و ابرهارت در
سال  1998معرفی گردید این وزن درواقع درصدی از سرعت
قبلی ذره را در محاسبه سرعت جدید تأثیر میدهد .هر چه
این مقدار بیشتر باشد جستجوی عمومی افزایش مییابد و
هرچه این وزن کمتر باشد میزان جستجوی محلی افزایش
مییابد .در شکل  3نحوه بهروز نمودن سرعت ذره نمایش
دادهشده است].[20

Inertia Weight

3
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شکل :3بهنگام سازی سرعت

باید یک ارتباطی بین مقادیر ثابت و وزن موجود باشد تا
رسیدن به جواب را تضمین نماید .چون در غیر این صورت
باعث میشود که ذرات براثر یک سری از رفتارها واگرا شوند.
تحقیقات بسیار زیادی بر روی رابطه بین وزنها و ثابتها
انجامشده است .
(c1  c2 ) / 2  1  w

c

موقعیت ذره  iتوسط معادله 0بهنگام میگردد:

)xi (t  1)  xi (t )  vi (t  1

معادله بهنگام سازی موقعیت ذرهها مانند روش قبل است و
تغییری نمینماید .همسایههای یکذره عمأل مشخص کننده
رفتارهای اجتماعی یکذره هستند .لذا توپولوژی همسایهها
موضوع مهم و مفیدی میباشد .اگر  l=sباشد lbest
مانند  gbestعمل مینماید .که در این صورت همسایههای
یکذره کل ذرات گروه میباشد.
مدل  ACORو مدل  ،PSOبا چهار استراتژی بر اساس
استراتژی بهروزرسانی جدول فرومون و جایگاه فعلی ازدحام
ذره ،ترکیب میشوند .چهار استراتژی برای ترکیب  ،بهصورت
زیر ارائه میشوند  )1( :روش دنبالهای )2( ،روش موازی )3( ،
روش دنباله با اندازه دو برابر شدهی جدول فرومون و ()4
تست تعویض سراسری .سه استراتژی اول جدول فرومون و
ازدحام  PSOرا در حالتهای گوناگون ترکیب میکنند ،
درحالیکه استراتژی چهارم بهراحتی تست سراسری هر
الگوریتم را تعویض میکند.

 -4پیادهسازی

شکل  :4بهنگام سازی موقعیت ذره

تحلیل دادههای پلیس با استفاده از خوشهبندی اطالعات تخلفات

50

سرعت و موقعیت هر ذره توسط معادالت ذکرشده بهنگام
میگردد و آنقدر این عمل تکرار میگردد تا یا به حداکثر
تعداد تکرار برسد و یا سرعت بهنگام شده به صفر نزدیک
شود و عملکرد هر ذره توسط مالک شایستگی برآورد
میشود.


مدل Local Best PSO

در این مدل یکذره جهت بهروز نمودن سرعت خود فقط
توانایی برقراری ارتباط با تعدادی ذره که در همسایگی آنها
قرار دارند را دارد Ni .مجموعه ذرات همسایه یکذره
میباشند .توپولوژیی که برای ارتباط بین ذرات بکار برده
میشود توپولوژی حلقه است .بهترین موقعیت مالقات شده

توسط همسایگان ذره ŷi
با  lنمایش داده میشود.

نامیده میشود .سایز همسایگان

در این بخش روش پیشنهادی و نتایج بهدستآمده را مورد
ارزیابی قرار میدهیم .همانگونه که بیانشده است در راستای
خوشهبندی دادههای موردنظر ،جهت انتخاب مراکز خوشهها
از ترکیب دو الگوریتم  ACORو  PSOبهره برده میشود.
یکی از مشکالت روشهای خوشهبندی ،حساس بودن به
مقادیر مراکز خوشهها و متعاقباً همگرایی زودرس در حل
مسائل خوشهبندی میباشد .روش پیشنهادی جهت حل
مسئله همگرایی زودرس و بهبود کیفیت خوشهبندی
ارائهشده است .الزم به ذکر است در این پژوهش جهت
ارزیابی روش پیشنهادی از دیتاست های جدول  1بهره برده
میشود.
جدول :1دیتاست های مورداستفاده در این تحقیق
تعداد نمونه

تعداد ویژگی

ردیف نام دیتاست
Rahvar
1
Breast cancer
2
)(Wisconsin
Iris
3
Yeast
4

1000

20

699

10

150

4

1484

8

Wine

178

13

6

Ecoli

336

8

7

Liver Disorders

345

7

Contraceptive
method choice
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5
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ردیف

تعداد خوشه

3

4

9.08

7.76

7.08

6.87

6.9

ردیف

نام پارامتر

4

5

4.77

4.01

4.11

4.03

4.14

نرخ 1یادگیری C1

1.5

5

6

3.11

2.85

2.28

2.14

2.06

نرخ 2یادگیری C2

1.5

6

7

1.37

1.7

1.49

1.36

1.25

7

8

1.41

1.33

1.21

1.11

1.04

8

9

1.21

1.17

1.15

1.14

1.11

9

10

0.88

0.76

0.79

0.75

0.79

 10میانگین 9.79 10.91 10.64 14.91

9.55

الگوریتم
ترکیبی
1.5
1.5

نرخ یادگیری q
3

0.98

0.98

نرخ4تبخیر فرومون

0.05

0.05

سایز جدول فرمون
5

60

60

6تعداد ذرات

20

20

15

سایز 7جدول فرمون-ذره
8تعداد مورچه
تعداد نسل اجرای
9
الگوریتم

1000

20

20

1000

1000

ردیف

PSO

7

8

0.19

0.21

0.25

0.17

0.14

ACOR

6

7

0.27

0.29

0.33

0.24

0.23

ترکیبی

تعداد خوشه

K-means

الگوریتم پیشنهادی

5

6

0.43

0.45

0.47

0.35

0.33

ردیف

4

5

0.70

0.69

0.74

0.61

0.61

تعداد خوشه

3

4

1.34

1.39

1.33

1.19

1.12

K-means

2

3

2.91

2.83

2.74

2.71

2.68

PSO

1

2

11.89 11.90 12.04 13.02

11.97

دیتاست  Liver Disordersبرای تعداد خوشههای بین  2تا 10

ACOR

دیتاست  Irisبرای تعداد خوشههای بین  2تا 10
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ترکیبی

جدول :3کارایی روشهای موردنظر در تحقیق برای خوشهبندی

بررسی کارایی الگوریتمهای موردنظر بر روی دیتاست
 Liver Disordersدر جدول  5قابلمشاهده میباشد.

الگوریتم پیشنهادی

در اولین گام در بخش پیادهسازی دیتاست  Rahvarکه
شامل داده های پلیس راهور می باشد را در نظر گرفته و با
تعداد خوشههای مختلف(از تعداد  2تا  )10در جدول 3
کارایی الگوریتمهای موردنظر را موردبررسی قرار میدهیم.

K-means

2

3

13.55 14.37 16.23 21.17

13.23

PSO

1

2

65.72 60.04 91.41

57.2

55.48

ACOR

ترکیبی

دیتاست  Wineبرای تعداد خوشههای بین  2تا 10

در تحقیق
الگوریتم
PSO

 10میانگین 2.12

2.02

2.01

1.93

1.91

در ادامه این بخش و در جدول 4کارایی الگوریتمهای
موردنظر بر روی دیتاست  Wineو با تعداد خوشههای
متفاوت را موردبررسی قرار میدهیم.

جدول :2مقادیر مربوط به پارامترهای الگوریتمهای مورداستفاده
الگوریتم
ACOR

9

10

0.10

0.11

0.16

0.09

0.09

الگوریتم پیشنهادی

جهت پیادهسازی روش پیشنهادی در این تحقیق از محیط
برنامهنویسی  Matlabنسخه  2017استفادهشده است.
در این بخش تالش میشود تا کارایی روش پیشنهادی در امر
خوشهبندی دادههای مربوط به دیتاست های بیانشده در
جدول  1مورد ارزیابی قرار گیرد .جهت ارزیابی روش
پیشنهادی ،میزان شایستگی روشهای ،PSO ،K-means
 ACORو استراتژی ترکیبی دو الگوریتم  ACORو PSO
نیز موردبررسی قرارگرفته شدهاند .در ادامه مقادیر مربوط به
پارامترهای دو الگوریتم  ACORو  PSOدر جدول 2
نمایش دادهشده است.

8

9

0.16

0.15

0.19

0.12

0.10

1

2

69.66

32.38

30.06

28.5

28.31

2

3

15.17

4.8

4.88

4.61

4.67

3

4

7.7

3.28

3.02

2.91

2.70

4

5

4.65

2.58

2.47

2.35

2.17

5

6

2.34

1.43

1.37

1.33

1.38

6

7

1.64

1.26

1.41

1.2

1.05

7

8

1.44

1.03

1.24

0.99

0.94

8

9

1.31

0.95

0.89

0.83

0.80

9

10

0.9

0.82

0.81

0.77

0.74

 10میانگین 11.64

5.39

5.12

4.81 4.83
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درنهایت و در جدول  6مقادیر کارایی روشهای موردنظر بر
روی کلیه دیتاست های جدول  2بر اساس میانگین بر روی
خوشههای بین  2و  10را موردبررسی قرار میدهیم.
جدول  :6کارایی روشهای موردنظر در تحقیق برای کلیه

ردیف

نام دیتاست

K-means

PSO

ACOR

ترکیبی

الگوریتم پیشنهادی

دیتاست ها برای میانگین تعداد خوشههای بین  2تا 10

168.40 174.15 196.25 207.68 355.74

1
Rahvar
Breast
cancer
26.03 26.08 29.24 28.92 30.93
2
)(Wisconsin
1.91 1.93 2.01 2.02 2.12
3
Iris
15.77 16.25 18.06 20.83 67.76
4
Yeast
5

Wine

9.79 10.91 10.64 14.91

9.55

7.39

7.12

9.44 14.86

6
Ecoli
Liver
4.81 4.83 5.12 5.39 11.64
7
Disorders
165.22 174.15 196.25 207.68 175.35 Contraceptive 8
method choice

تحلیل دادههای پلیس با استفاده از خوشهبندی اطالعات تخلفات

52

7.98

با در نظر گرفتن مقادیر جداول  3تا  6مشخص میشود که
روش پیشنهادی برای بیشتر حاالت ،موفق به ارائه مقدار
کارایی مناسبتری شده است .در حقیقت ترکیب دو الگوریتم
 ACORو  PSOبرای انتخاب مقادیر مراکز خوشهها سبب
میشود تا روش پیشنهادی تا حد ممکن از گیر افتادن در
بهینههای محلی حل مسئله اجتناب کرده و همین امر سبب
میشود تا برای مقدار تابع ارزیابی ،مقدار کمینهتر و
مناسبتری ارائه گردد .در ادامه و در شکل  5نحوه همگرا
شدن روشهای مذکور برای پایگاه داده  Rahvarو تعداد
 10خوشه را طی نسلهای متوالی اجرا مشاهده میکنیم.

با بررسی نمودارهای شکل  5نیز مشخص است که روش
پیشنهادی به علت انتخاب مناسب مراکز اولیه برای
خوشههای موردنظر ،نسبت به روشهای مشابه اندکی بهتر
عمل کرده است .بهعبارتدیگر انتخاب مراکز مناسب درروش
پیشنهادی بر اساس ترکیب الگوریتمهای  ACORو PSO
سبب میشود تا روش پیشنهادی قادر به فرار از بهینههای
محلی و یافتن جوابهای مناسبتر در فضای مسئله باشد.
این امر بعد از نسل  800بهخوبی در نمودار شکل 5
قابلمشاهده میباشد.

نتایج تحقیق
با توجه به مطالعات انجامشده در تحقیقات پیشین در زمینه
خوشهبندی دادهها و اطالعات ،الگوریتم کلونی مورچگان و
الگوریتم ازدحام ذرات قادر به ارائه نتایج مناسبی میباشند.
البته این امر برای خوشهبندی مسائل مختلف قطعیت نداشته
و بنا به ماهیت و ساختار دادههای مسائل مختلف ،ممکن
است الگوریتمهای مختلف هوش جمعی نتایج متفاوتی را ارائه
دهند .در این تحقیق روشی مبتنی بر ترکیب دو روش کلونی
مورچگان و ازدحام ذرات ارائهشده و جهت ارزیابی روش
پیشنهادی از دیتاست های مختلفی بهره برده شده است .در
حقیقت یکی از مهمترین مسائلی که در کیفیت خوشهبندی
دادهها بسیار تأثیرگذار میباشد ،انتخاب صحیح مقادیر اولیه
مراکز خوشهها است .انتخاب نامناسب مراکز خوشهها معموالً
منجر به همگرایی زودرس و کیفیت پایین خوشهبندی
میگردد.
در این تحقیق تالش شد تا بر اساس ترکیب دو الگوریتم
ازدحام ذرات و کلونی مورچگان برای مراکز خوشهها بهترین
مقادیر محاسبه گردد و بدین ترتیب بر مشکالت گیرافتادن
در بهینه محلی و همگرایی زودرس غلبه شود .نتایج حاصل
از پیادهسازی روش پیشنهادی در این تحقیق نشان میدهد
که روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای ،K-means
کلونی مورچگان ،ازدحام ذرات و همچنین ACOR-PSO
قادر است به نسبت کیفیت خوشهبندی مربوط به دادههای
دیتاست های مختلف را بهبود دهد.
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