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   دهیچک

تـوان   بـه ایـن ترتیـب مـی    . توان از حسگرها  بـه صـورت فراگیـر اسـتفاده کـرد      با استفاده از شبکه هاي حسگر می

 و ظریـف  سیستم توان از اکو گیري و درك نمود و در آنها دخالت کرد، و این کار را می هاي محیطی را اندازه شاخص

اي  ها در یک شبکه ارتباطی سـبب ایجـاد پدیـده    گسترش این دستگاه. شهري انجام داد هاي محیط به طبیعی منابع

ها بـه شـکلی یکپارچـه بـا محـیط       شود و در این فناوري حسگرها و محرك شود که به آن اینترنت اشیا گفته می می

مشـترك   شـود کـه یـک تصـویر      ها به نحوي پخش مـی  زیست اطراف ما ترکیب شده و اطالعات در سرتاسر سیستم

، حسـگرهاي  RFIDسیم مانند  هاي گوناگون بی هاي اخیر در بسیاري از فناوري این فناوري که با نوآوري. ایجاد نماید

هاي محرك، تحریک شده است سبب شده اینترنت اشیا از دوران نوپـا بـودن خـود خـارج شـود و       تعبیه شده و گره

ایـن  . شـود  رنت به یک نوع اینترنت خاص براي آینـده مـی  تبدیل به فناوري انقالب بعدي شود که سبب تبدیل اینت

که در آن  کـاربران و تحلیـل   . انجام گرفته است) وب سمنتیک( مقاله در مورد نسل سوم اینترنت یعنی وب معنایی

این نوع تعامل سـبب رسـیدن بـه خانـه اي     . کنندگان آن اشیاء بوده و تعامل بین آنها صورت می گیرد نه انسان ها

و نهایتا شهري هوشمند خواهد بود که در آن  به بررسی اینترنت اشیاء و چالشهاي پیش رو در رسیدن بـه  هوشمند 

متد پیشنهادي براي  تعامل اشیاء،  استفاده از محیط هاي ابري در جهت بهبـود  . شهري هوشمند پرداخته می شود

  .  اشدکیفیت تعامالت و مرتفع کردن چالشهاي آن با توجه به خصوصیات ابر میب
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  :مقدمه . 1

در الگـوي اینترنـت   . موج بعدي در دوران رایانش در بیرون از دامنه کامپیوترهاي رو میزي سنتی مشاهده خواهـد شـد  

. توانـد هـر حـالتی داشـته باشـد      گیرند و این شبکه می اند در یک شبکه قرار می اشیا بسیاري از اشیائی که ما را احاطه کرده

هاي شبکه حسگر به نحوي ایجاد خواهند شد که بتوانند به این نیاز پاسخ دهد  و فناوري )RFID( رادیویی فرکانس شناسایی

ایـن نتـایج سـبب    . انـد  هاي اطالعات و ارتباطات به نحوي نامرئی در محیط پیرامون ما قرار گرفتـه  یستمها س و در این شبکه

شوند که باید مرتب، پردازش و ارائه شوند و در این راه نباید خالئی وجود داشته باشـد،   هایی می تولید مقادیر قابل توجه داده

این مدل شامل خدماتی است کـه شـامل یـک سـري     . قابل تفسیر باشند ها باید داراي کارایی مناسب بوده و به سادگی داده

شود  مدلی که در رایانش ابري پیشنهاد می. شوند شود و این کاالها به نحوي مشابه با کاالهاي سنتی تحویل داده می کاال می

د نیـاز خـود بـه محـض     هـاي مـور   توانند بـه برنامـه   شود و کاربران می سبب ایجاد خدماتی براي کسب و کارهاي تجاري می

هاي موجـود و محاسـبات بـر مبنـاي منـابع شـبکه، بخشـی         ارتباط هوشمند با شبکه [9].درخواست دسترسی داشته باشند

سـیم، تکامـل در    براي دسترسـی بـه اینترنـت بـی     4G-LTEو  WiFiهاي  با رشد شبکه. جدایی ناپذیر از اینترنت اشیا است

البتـه از لحـاظ اینترنـت اشـیا و بـراي اجـراي       . باطی فراگیر کامال مشهود شده استهاي ارت راستاي ایجاد اطالعات و شبکه

کنـد   ها استفاده می هاي هوشمند و پرتابل آمیز آن، الگوي رایانش باید از سناریوهاي سنتی رایانش موبایل که از تلفن موفقت

هاي هوشمند به محیط زنـدگی   د و سبب ورود سیستمفراتر رفته و بتواند با اشیائی که کاربرد روزمره دارند ارتباط برقرار کن

درکی مشـترك  ) 1: (براي اینکه این فناوري از خودآگاه کاربران ما خارج شود، اینترنت اشیا نیازمند موارد ذیل است. ما شود

پـردازش و اجـراي   فراگیر براي  ارتباطی هاي افزار و شبکه معماري نرم) 2(از موقعیت و کاربردها و همچنین لوازم مورد نیاز، 

ابزارهاي تحلیلی در اینترنت اشیا که هدف از آنها ارائه رفتـاري ناشـناس و هوشـمند    ) 3(اطالعات متنی در جاهاي مرتبط و 

عبارت اینترنـت  .  [4]توان اجرا نمود با استفاده از این سه زمینه اصلی، ارتباط هوشمند و رایانش مطلع از زمینه را می. است

البته در دهـه اخیـر، ایـن تعریـف     . در زمینه مدیریت زنجیره تامین به کار رفت 1999وسط کوین اشتون در اشیا اولین بار ت

تر شده و دامنه وسیعی از کاربردها مانند بهداشت و درمان، خدمات رفاهی، حمـل و نقـل و غیـره را در بـر      خیلی اختصاصی

ر شده است و هدف اصلی این فناوري این است که به کامپیوترها ها دچار تغیی البته تعریف اشیا با تغییر فناوري. گرفته است

این فنـاوري انقالبـی عظـیم در اینترنـت فعلـی اسـت و آن را تبـدیل بـه         . اطالعاتی بدهد تا بدون دخالت انسان عمل کنند

تواننـد بـا    لکه میب) حس کردن(تنها قادر به دریافت اطالعات از محیط هستند  کند که نه اي از اشیاء متصل به هم می شبکه

و در عین حال از استانداردهاي اینترنت براي ایجـاد خـدمات در   ) کنترل/ دستور / اقدام (دنیاي فیزیکی ارتباط برقرار کنند 

هـاي   اینترنت اشیا که این روزها بـه دلیـل پیشـرفت   . کند هاي کاربردي و ارتباطات استفاده می زمینه انتقال اطالعات، برنامه

هـاي محـرك    ، واي فاي، و خدمات داده تلفنی، حسگرها و گرهRFIDسیم مانند بلوتوث،  صوص فناوري بیحاصل شده در خ

اینترنت با تحول . [7]توانسته وارد دنیاي واقعی شود سبب شده اینترنت فعلی بتواند تبدیل به نسل بعد اینترنت فراگیر شود

انقالب و تحـول بعـدي   . در مقیاس و سرعت بی سابقه شده است اي ارتباطی بین افراد رو به رو شده است و تبدیل به وسیله

تعداد ابزارهاي متصل در کل  2011فقط در سال . ایجاد ارتباط بین اشیا خواهد بود تا بتواند یک محیط هوشمند ایجاد کند

رود ایـن   انتظار مـی  میلیارد وسیله متصل به هم وجود داشتند و 9، 2014در سال . سیاره بیش از تعداد افراد روي زمین بود

هـاي   تریلیون درآمد بـراي شـرکت   3/1، این مقدار سبب ایجاد GSMAبر اساس . میلیارد برسد 24به  2020مقدار تا سال 

ها مانند بهداشت و درمان، اتومبیل، تاسیسـات و لـوازم    شود و در کنار این اپراتورها براي سایر بخش اپراتور شبکه موبایل می

) 1(توانیـد در شـکل    تصـویري از ارتباطـات متقابـل بـین اشـیا را مـی      . [5]ز سودآوري خواهد داشـت الکترونیک مصرفی نی

گستردگی کاربران از افـراد  . هاي تولید شده مشخص شده است در اینجا دامنه کاربرد بر اساس مقیاس تاثیر داده. [2]ببینید

در این مقاله به گرایشات فعلـی در  . مسائل شده استاي از  هایی در سطح ملی سبب پاسخ دهی به دامنه گسترده به سازمان

زمینه تحقیقات اینترنت اشیا، کاربردهاي آن وچالش هاي پیش روي آن و ارائه اینترنـت اشـیاء ابـري بـه عنـوان راهکـاري       
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 3بخـش   کنیم و اینترنت اشیاء ابري را  در در بخش دوم یک دیدگاه کلی از رایانش ابري ارائه می.  مناسب خواهیم پرداخت

مورد بررسی قرار خـواهیم   4تجزیه و تحلیل داده هاي حس شده توسط پلتفورم ابري آنکا و آزور رادر بخش . نماییم ارائه می

چالشهاي موجود در اینترنت اشیاء را عنوان کرده و راه حل ابري را بـراي مرتفـع کـردن برخـی از آنهـا آنـالیز        5بخش . داد

 .کنیم میگیري  میکند و نهایتا نتیجه
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   رایانش ابري. 2

ابر در این جا استعاره از شبکه یا طیفی از شبکه . عبارت رایانش ابري از ترکیب دو کلمه رایانش و ابر تشکیل شده است

ماننـد  ( هاي وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن اتفاق می افتد اطالع دقیقی ندارد

از ) ذخیره سازي، ایجاد نرم افزار، استفاده از نرم افزارهـا (ي به معناي خدمات رایانشیبه بیان اقتصادي رایانش ابر). داخل ابر

کاهش هزینـه هـا، چـابکی در تـدارك منـابع، عـدم       : برخی از مزایاي رایانش ابري عبارت است از. طریق اینترنت یا ابر است

  ... ابستگی به سخت افزار ووابستگی به دستگاه و مکان، قابلیت اطمینان، مقیاس پذیري، امنیت، کاهش و

رایانش ابري مدلی است براي فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضاي کاربر از طریق شبکه به مجموعـه اي از منـابع    

کـه ایـن   ) مثل شبکه ها، سرورها، فضاي ذخیره سازي، برنامه هاي کـاربردي و سرویسـها  ( رایانشی قابل تغییر و پیکربندي 

کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم کننده سرویس به سرعت فراهم شده یـا  دسترسی بتواند با 

  .[1]آزاد گردد

  

   اینترنت اشیاء ابري.3

حال می خواهیم اینترنت اشیاء را لباس ابري بپوشانیم تا به عنوان راه حل فوق العاده کارا در مواجهـه بـا چـالش هـاي     

: توان از دو منظر مـورد بررسـی قـرار داد    دیدگاه اینترنت اشیا را می.به شهري کامال هوشمند مطرح نماییممورد بحث در رسیدن 

هـاي   معماري اینترنت محور شامل خدمات اینترنتی اسـت کـه تمرکـز اصـلی آن بـر روي داده     . منظر اینترنت محور و منظر شی محور

در این کار تحقیقی،  یک روش اینترنـت محـور را   . مند مرحله اصلی هستنددر معماري شی محور اشیاء هوش. دخیل در بین اشیا است

براي تحقق پتانسـیل کامـل رایـانش ابـري و همچنـین حـس فراگیـر، یـک         . [2]اند نمایش داده شده) 2(در نظر گرفتیم که  در شکل 

پذیري را شاهد هسـتیم، بلکـه شـاهد     تنها انعطاف به این ترتیب نه. چهارچوب ترکیبی با یک ابر در مرکز به نظر از هر روشی بهتر است

رایانش ابري . پذیر هم هستند ها به شدت مقیاس ترین صورت نیز خواهیم بود و در عین حال، داده هاي مربوطه به منطقی تقسیم هزینه

  .تصویري از اینترنت اشیاء که نشان دهنده کاربران نهایی و حوزه استفاده بر اساس داده ها می باشد): 1(شکل
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ارائه دهد و نوع استفاده از این خـدمات بـه خالقیـت و نیازهـاي انسـان       1افزار تواند  خدمات را به عنوان زیرساخت، پلتفورم و یا نرم می

  . [1]بستگی دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

پذیر، زمان محاسبه و سایر  سازي مقیاس هاي فراگیر را در بر گرفته و ذخیره نیز مشخص است، ابر تمامی داده )2(مانطور که در شکل ه

و   Anekaهـاي   در ایـن بخـش مـا پلتفـورم ابـر را بـا اسـتفاده از پلتفـورم        . کنـد  ابزارها را براي ایجاد کسب و کار جدید فـراهم مـی  

Microsoft Azure  سازي ابري، محاسبات و الگوهاي تصویرسازي در این سیستم چطور کار  دهیم تا نشان دهیم ذخیره توضیح می

هـایی ماننـد    نویسـی ابـري سـطح پـائین و رابـط      هاي برنامـه  هاي کاربردي اینترنت اشیا با استفاده از مدل البته توسعه برنامه. کنند می

کاربردي با چهارچوب مشـخص   براي غلبه بر این مشکل باید یک برنامه. استکاري پیچیده  MAPREDUCEو  THREADهاي  مدل

این هدف بـا تهیـه نقشـه چهـارچوب پیشـنهادي بـراي       . هاي ابري داشته باشیم براي ایجاد سریع کاربردها و اجراي آنها در زیرساخت

هاي مختص کاربرد بایـد بتواننـد از مـوارد ذیـل      رچوببنابراین چها. هایی مانند آنکا قابل اجرا است هاي ابري پیشنهادي پلتفورم برنامه

ارائـه سـاده   ) 2(هـا؛   هـا از پایگـاه داده   ها چه به صورت مستقیم از حسگر یا دریافـت داده  هاي داده خواندن جریان) 1: (پشتیبانی کنند

هاي ابـري   پذیري در زیرساخت مقیاس هاي داده را به صورت شفاف و قابل هاي منطق تحلیلی به عنوان تابع یا اپراتوري که جریان داده

برونـد کـه بـا اسـتفاده از یـک برنامـه        هـا بایـد بـه جریـان خروجـی      در صورت بروز هر رویداد مطلوب، بازده) 3(کند و پردازش می

نش تواند از قدرت رایـا  هاي کاربردي اینترنت اشیا میبا استفاده از این چهارچوب، سازنده برنامه. اند تصویرسازي مرتبط شده

یک مدل براي تحقق چنین . پذیر استفاده کند هاي قابل اتکا و مقیاس ابري بدون دانستن جزئیات سطح پائین ساخت برنامه

بنابراین کم کردن زمان و هزینه باید در مهندسی . نشان داده شده است) 3(هاي اینترنت اشیا در شکل  محیطی براي برنامه

  .[2]بگیرد هاي اینترنت اشیا مد نظر قرار برنامه

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 SaaS ,PaaS ,IaaS 

  چهارچوب مفهومی اینترنت اشیا با رایانش ابري درمرکز):2(شکل 

 نفعان گوناگون در چهارچوب اینترنت اشیا به مرکزیت ابر مدل تعامل پایان به پایان بین ذي): 3(شکل 
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  پلتفورم رایانش ابري آنکا. 3.1

هاي ذخیره شده استفاده کرده و منابع را بـراي   تواند از داده بر پایه دات نت است که می 2PaaSآنکا یک پلتفورم     

کند که بـه سـازنده اجـازه     ارائه می APIاین پلتفورم یک محیط اجرا و یک دست . ابرهاي خصوصی و عمومی محاسبه کند

 Multitask programming ،Multithreadد نویسی مانن هاي سفارشی را با استفاده از چندین مدل برنامه دهند برنامه می

programming وprogramming Map Reduce دهـد کـه بـه کـاربر اجـازه کنتـرل،        آنکا خدماتی ارائه می. تهیه نماید

هاي هوشـمند آنکـا    در محیط. دهد را براي منابع مورد استفاده توسط برنامه می …بندي اتوماتیک، ذخیره، نظارت و  مقیاس

گی مهم دیگر در زمینه پشتیبانی از ارائه منابع در زمینه ابرهـاي عمـومی ماننـد مایکروسـافت آزور، آمـازون      داراي یک ویژ

EC2 و ،GoGrid هـاي گونـاگونی از کامپیوترهـاي     برداري از منابع خصوصی را نیز در گسـتره  باشد و در عین حال بهره می

. [2]نشان داده شـده اسـت   )4(یک نماي کلی از آنکا به عنوان پلت فرم در شکل. نماید هاي داده فراهم می شخصی تا پایگاه

اگیر مخفی است و به عنوان خدمات پولی توسط ابزار ارائه کننده هاي حسگر فر سازها، خدمات ابر به همراه داده براي برنامه

یـک پلتفـورم یکپارچـه     SaaS 3مدیریت اتوماتیک ابرها براي میزبانی و ارائه خدمات اینترنت اشیا مانند . شود آنکا ارائه می

ا ساخته شود که بتوان از آنها ه هایی براي به اشتراك گذاري خدمات و داده باید زیرساخت. کننده از اینترنت در آینده است

اي از برنامـه انجـام    در الیـه  براي مثال، تشخیص ناهنجاري هـا در داده هـاي حسـی   . در سناریوهاي گوناگونی استفاده کرد

هـاي جدیـد و موجـود بـه      برنامـه . ها به اشتراك گذاشـت  توان آن را در بسیاري از برنامه شود که جز خدمات است و می می

بـراي  . نامنـد  مـی  SaaSهـا را   این دست برنامـه . شوند و در اینترنت در دسترس هستند میزبان ارائه می عنوان یک خدمات

مورد نیاز است تا بتواند ابر را بـدون تـاثیر بـر     PaaSدر مقیاس بزرگ، پلتفورمی مانند خدمات  SaaSهاي  مدیریت برنامه

ها باید روي برنامه و بر اساس منـابع در دسـترس    قل مولفهمدیریت مست. ها مدیریت کند کیفیت خدمات براي تمامی برنامه

ریـزي   بـراي اداره کـردن برنامـه    PaaSاین هماهنگی به الیـه  . با باالترین سطح دقت انجام شود تا از برنامه پشتیبانی شود

بـه ایـن ترتیـب بـراي     هـا   مـدیریت مسـتقل مولفـه   . برنامه و ارائه منابعی مانند الزامات کیفی نیاز دارد که باید رعایت شوند

سیستم مـدیریت مسـتقل   . باشد هاي اینترنت اشیا می ریزي و ارائه منابعی با سطح باالتر دقت براي پشتیبانی از برنامه برنامه

ریزي و ارائه دینامیک نیـز   سازي، برنامه به همین ترتیب، نظارت و پروفایل. ارتباطی نزدیک با خدمات و چهارچوب آنکا دارد

کنند و در همین زمـان هـر چیـز     حسابداري، نظارت و ایجاد پروفایل حسگر مدیریت مستقل را تغذیه می. شوندباید رعایت 

اي که بیشـتر ممکـن اسـت از     از دیدگاه منطقی، دو مولفه. شود ریزي شده و به صورت پویا تامین می موثر بر مدیریت برنامه

  .[2]ي و منابع ارائه پویا هستندریز هاي مستقل در آنکا بهره ببرند برنامه معرفی ویژگی

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
2 Platform as a Service 
3 Software as a Service 

 بررسی آنکا در معماري اینترنت اشیا ):4(شکل 
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  Azureهاي حسگر اینترنت اشیا با استفاده از آنکا و مایکروسافت  تجزیه و تحلیل داده .4

ترکیب آزور و آنکـا داراي مزایـاي   .یک پلتفورم ابري است که توسط مایکروسافت ارائه شده است  Azureمایکروسافت 

هاي اصـلی   تواند زیرساخت ضرورتا می. ها اجرا نماید تواند هر تعداد مثال از ابر آزور را براي اجراي برنامه آنکا می. زیادي است

آنکـا  . کنـد  ارائه می) 4(را به صورت نشان داده شده در شکل  PaaSته هاي پیشرف به همین ترتیب آنکا ویژگی. را ارائه نماید

هـاي   همانطور که قبال توضیح دادیم، براي تحقق یک رایانش فراگیر، ابزارها و داده. کند  نویسی چندگانه ارائه می مدل برنامه

دو مـانع  . هـاي جدیـد سـاخته شـوند     رنامهها به اشتراك گذاشته شوند تا به این ترتیب ب مورد نیاز باید بین سازندگان برنامه

اول ایجاد ارتباط بین ابرها بسیار حیاتی خواهد بود که این کـار در مـدل درون ابـري    . اصلی براي اجراي این کار وجود دارد

کند و همین مساله سـبب شـده بتـوان یـک محـیط رایـانش ابـري         آنکا از این مدل پشتیبانی می. شود توسط آنکا انجام می

به این ترتیب هرگاه یک ابـر خصوصـی نتوانـد    . ایجاد کرد که بتواند منابع ابرهاي خصوصی و عمومی را ترکیب کند هیبرید

کنـد تـا اطمینـان حاصـل کنـد کـه        هاي اضافی ابر عمومی نیز استفاده می الزامات کیفی برنامه را ارائه نماید، آنکا از ظرفیت

هاي تحلیلـی و ابزارهـاي هـوش مصـنوعی      دوما، داده. یکپارچه اجرا شودتواند در یک زمان مشخص در یک حالت  برنامه می

ها و ابزارهاي هـوش   براي تحلیل داده. باشند هاي محاسباتی و رایانشی هستند که نیازمند منابع بسیار زیاد می داراي خواسته

هر . کارهاي مستقل را ارائه کرده استاي از  ها به صورت مجموعه نویسی وظایف آنکا قابلیت ارائه برنامه مصنوعی، مدل برنامه

هاي متفاوت اجرا کنند و آن را به  هاي متفاوتی را اجرا نمایند یا همان عملیات را با داده توانند عملیات یک از این وظایف می

  .  [2]استارائه شده  )5(نماي کلی ارتباط بین آنکا و آزرو در شکل . هر صورت و در هر محیط و هر زمان اجرایی ارائه کنند

  

  

  

  

   

  

  

  

آنکا با ارائه یک چهارچوب بر این موانـع  . بندي در بین چند ابر وجود دارد چندین مساله در زمینه همکاري در زمان مقیاس

ها  هاي ابري گوناگون ایجاد کند که ایجاد مبدل زیرساختهایی براي  غلبه کرده است و همین مساله سبب شده بتواند مبدل

ایـن  . در حال حاضر هیچ استاندارد مشخصـی بـراي همکـاري وجـود نـدارد     . هاي ابري گوناگون ممکن کند را در زیرساخت

عـی و  استانداردها در حال حاضر توسط بسیاري از افراد در حال تدوین است و تا زمانی کـه ایـن اسـتانداردها بـه حالـت واق     

هاي کاربردي تحت  شود که برنامه به این ترتیب تضمین می. اجرایی درآیند، یک مبدل جدید هم براي آنکا تولید خواهد شد

  .توانند از ابرهاي خصوصی، عمومی و یا هیبرید بهره ببرند رسد می کنند و به نظر می اینترنت اشیا از آنکا استفاده می

  اشیاء و برخورد اینترنت اشیاء ابري در مواجهه با آنهابرخی چالشهاي موجود در اینرنت  .5

 ها افزار تحلیل داده آزور براي نرم/ نمایی از تعامل آنکا ): 5(شکل 
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هـا و   بسـیاري از چـالش  . هاي کاربردي مربوطه به تازگی آغاز شده اسـت  هاي اینترنت اشیا و برنامه توسعه فناوري  

انـد و بایـد تـالش زیـادي در ایـن زمینـه از طـرف دانشـگاهیان و          مسائل جدید در این خصوص حتی هنوز پاسخ داده نشده

ایده اینترنت اشیاء ابري می تواند راه کارهاي مناسبی در مواجهه با این چالشـها بـا توجـه بـه     . صاحبان صنایع صورت بگیرد

از دیدگاه داده هـا، از   [3]:دسته اصلی تقسیم میشود 3در این راستا این چالش ها  را به. ذات ابر و خصوصیات آن ارائه دهد

ه در ادامه به بررسی چالش ها از دیدگاه داده ها پرداخته و اینترنت اشیاء ابـري را در آن  دیدگاه ساختار از دیدگاه کاربري ک

  .بررسی خواهیم کرد

ها  یابد، عدم پایداري و تکرار در داده ها افزایش می در اینترنت اشیا، هرچه حجم داده: کیفیت و عدم قطعیت داده ها. 5.1

ها مشخص کـردن عـدم پایـداري و     که یکی از مسائل اصلی براي کیفیت دادهفن و همکاران  نشان دادند . شوند تر می جدي

چرا که تشخیص اغلب نیازمند حـذف کـردن   . تکرار آنها در زمان توزیع است، مشخص کردن این مساله چالش بزرگی است

هاي  هاي حسگرها، داده و داده RFIDهاي  در عین حال، بر اساس داده. ها و تغییر آنها از یک سمت به سمت دیگر است داده

در معماري ابري، با توجـه  .[11]توانند دچار عدم پایداري خیلی زیادي شود که این هم چالش برانگیز است اینترنت اشیا می

به تمهیداتی که در اشتراك و ائتالف منابع بصورت مجازي وجود دارد بحـث  داده هـاي بـزرگ از مقولـه هـاي حـل شـده        

ث ذخیره سازي و پردازش در محیط هاي خارج از کامپیوترهاي شخصی قطعا با توجـه بـه سـخت افـزار     چراکه بح. میباشد

البته بحث انتقال داده هـاي بـزرگ کـه وابسـته بـه شـبکه و       . قویتر و سرویسهاي پیشرفته تر با کیفیت بیشتر انجام میشود

  .ش ابري به عنوان یک چالش محسوب می گرددادوات انتقالی و یا حتی قطعی و ترافیک خطوط انتقال میباشد در رایان

هاي مجازي در کنار هم وجود  در محیط اینترنت اشیا، فضاي فیزیکی و فضاي داده: هاي داراي فضاي مشترك داده. 5.2

رایـانش ابـري  ایـن گونـه     (هاي جدید باید به نحوي توسعه پیدا کنند  فناوري. دارند و به صورت همزمان با هم ارتباط دارند

بـراي  . ها را قادر کنند به صورت همزمان بین فضاي واقعی و مجازي ایجـاد شـده و در جریـان باشـند     که بتوانند داده)تاس

ها در دنیاي واقعی و مجازي، اطالعات زیادي بین فضاهاي مشترك در جریان است که خود این امر نیـز   همزمان کردن داده

آیند که باید بر اساس رویدادهاي دنیاي واقعی در  اهمگون به وجود میهاي ن چالش جدیدي است که در زمینه پردازش داده

جدا از این، به سیستم پردازش هوشمندتري بـراي شناسـایی و ارسـال رویـدادهاي     . سازي شوند دنیاي مجازي درك و مدل

ري بحث ناهمگون بـودن  در رایانش اب. [6]شوند جالب براي دو فضا نیاز داریم که بر اساس اشیا در دنیاي فیزیکی تعریف می

  .داده ها با ارائه پروتکلهایی بین آنها کامال مرتفع شده است

ها به روز رسانی شدند، در بین صـدها یـا هـزاران کـامپیوتر شـبکه شـده یـا اجسـام          وقتی داده: ها مدیریت تراکنش .5.3

بعـالوه  . تعریف تراکنش مشکل شودشود  همین امر سبب می. شود هاي به روز رسانی متفاوت تقسیم می هوشمند با سیاست

و  COAPهـایی ماننـد    وزن، پروتکل هاي سبک اغلب اشیا داراي محدودیت منابع هستند که عموما مربوط به کاربرد اینترنت

6LOWPAN  و دسترسی به خدمات وبRESTful شود مدیریت کردن اینترنت اشیا تبـدیل   این مساله سبب می. شود می

کنند، مشکل اینجاست که دنیا بسـیار سـریع در    اشاره می] 3[همانطور که جیمز و همکارانش . دبه چالشی بسیار بزرگ شو

هـاي پایگـاه    گیرد و فناوري ها در دنیا در چندین کامپیوتر شبکه شده یا اشیا هوشمند صورت می حال تغییر است، ارائه داده

اي بایـد بتواننـد    هاي جریانی و لحظـه  سعه یافته براي دادههاي تو تکنیک. توانند همه اینها را مدیریت کنند داده موجود نمی

در رایانش ابري یکی از مهمترین دستاوردها داشتن فضایی است کـه بتـوان از منـابع     .تغییرات جدیدي در خود ایجاد کنند

شـود منـابع    یکی از فلسفه هاي وجودي ابر همین می باشد که کاربر بدون اینکه متوجه. دیگر بصورت مجازي استفاده کرد

 .[1]را در اختیار خود می بیند) بصورت منطقی و نه فیزکی( نامحدودي 
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اینترنت و در نتیجه اینترنت اشیا، شامل میلیاردها بـه روز  ): FUTS4(ها ساختار زمانی با به روز رسانی مداوم داده .5.4

اي، تشخیص آلودگی هوا، نظارت  ترافیک لحظهها است که عبارتند از گزارشات  رسانی ساختاري تکرار شونده، در منابع داده

. [8]هایی در دنیاي فیزیکی اشیا هسـتند  ها و به روز رسانی حاوي حالت FUTSمنابع داده . بر دما، نظارت بر جمعیت و غیره

انـد بـه   تو اي نمی هیچ سیستم مدیریت داده) 1(به خوبی کار کنند چرا که  FUTSتوانند با منابع داده  هاي فعلی نمی فناوري

را  FUTSهـاي   توانـد داده  سـازي یـا نگهـداري نمـی     هـیچ موتـور ذخیـره   ) 2(را نشان دهد و  FUTSهاي قبلی  سادگی داده

مناسـب   FUTSهـاي   هاي مدیریت داده جدید بـراي داده  درخواست طراحی سیستم) 3(آوري و ذخیره سازي نماید و  جمع

بروزرسانی از مهم ترین مسائلی است که در آن کامال با در نظر گرفتن الگوریتم در معماري اینترنت اشیاء ابري  .[3]نیستند

فرض کنید چندین سرور روي اداره بورس قرار دارند که هر لحظه هزاران کاربر باید به آنهـا  . هاي بسیار کارا حل شده است

حال اگر موضـوع بروزرسـانی   ). ت ابريبصور.(متصل شده و برنامه کاربردي بورس را جهت خرید یا فروش سهام اجرا نمایند

داده ها و دیتابیس آنها مطرح نباشد چه فاجعه اي رخ خواهد داد؟ لذا قویا رایانش ابري می تواند ایـن چـالش موجـود روي    

 .اینترنت اشیاء را مرتفع نماید

. ه و متحـرك هسـتند  ها بـه صـورت روز افـزون توزیـع شـد      در اینترنت اشیا، داده: هاي توزیع شده و متحرك داده .5.5

توانند توزیع خیلـی بیشـتري داشـته     هاي توزیع شده و متحرك در اینترنت اشیا می هاي متحرك قدیمی، داده برخالف داده

در خصوص ایجاد ارتباط درونی بین تعداد زیادي از اشیاء متحرك و هوشمند، ذخیـره  . باشند و تنوع آنها خیلی زیادتر است

هاي داینامیک تولید شده در اینترنت اشیا  تواند روش مناسبی براي مدیریت تمامی  داده کز نمیها به شکل متمر سازي داده

هاي متحرك به صورت کارا و موثر براي اینترنت اشیا معرفی  بنابراین باید یک روش جدید براي مدیریت توزیع و داده. باشد

نده که می توانند جایگاههاي قرارگیري داده ها بوده و در رایانش ابري، این مشکل با وجود چندین و چند سرویس ده .شود

از نظر فیزیکی میتوانند فرسنگها با هم فاصله داشته باشند و از الگوریتم هاي قوي بروزرسانی بـین خودشـان بـدون اینکـه     

  .کاربر چیزي بفهمد  استفاده نمایند، قابل حل شدن است

تواند به استخراج اطالعات قابـل   گیرد و می ها صورت می زیادي از داده تحلیل مقداردر کاوي براي تسهیل  داده :کاوش.5.6

هـاي داده کـاوي ممکـن اسـت شـامل اسـتخراج        چـالش . هاي عظیم موجود در اینترنت اشیا کمک کنـد  استفاده براي داده

هـاي داده،   انبنـدي جریـ   هاي داده حسگرها، تشخیص رویدادها از چنـدین جریـان داده، دسـته    هاي دمایی از جریان ویژگی

سـازي در دسـته    ها، خوشه بندي و جـداول خالصـه   در کنار این. هاي داده باشد کشف فعالیت و شناخت آن از طریق جریان

هـاي مهمـی در زمینـه     برداري و استخراج اطالعـات از وب نیـز چـالش    هاي داده بزرگ، نمونه هاي بزرگ، کاوش شبکه داده

ري بحث کالسترینگ داده ها کامال حل شده و مشـکالت داده کـاوي داده هـا در آن    در رایانش اب.[10]اینترنت اشیا هستند

  .خوردبه چشم نمی

هـا و   وريهاي امنیتی اشـیا بـراي توسـعه فنـا     به دلیل تکثیر ابزارهاي مورد استفاده در اینترنت اشیا، مکانیزم: امنیت .5.7

هـاي امنیتـی اشـیا بـراي توسـعه       به دلیل تکثیر ابزارهاي مورد استفاده در اینترنت اشیا، مکـانیزم  کاربردي فعالهاي  برنامه

شـوراي اطالعـات ملـی ایـن بحـث را مطـرح       . هاي کاربردي فعال در زمینه اینترنت اشیا بسیار مهم است ها و برنامه فناوري

توانـد ریسـک    شوند و اینترنت اشـیا مـی   امنیتی می کند که اشیاء در اختیار هر کس به این ترتیب تبدیل به یک ریسک می

راه . هاي بسـیاري ایجـاد کنـد    تواند چالش می RFIDمثال، امنیت . امنیتی بسیار باالتري به نسبت خود اینترنت داشته باشد

اك سیم مـدیریت شـوند و قـوانینی بـراي بـه اشـتر       هاي امنیتی بی هاي سخت افزاري و پروتکل هاي ممکن باید از جنبه حل
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کننـد کـه ایجـاد اعتمـاد بـین       به این نکته اشاره می]3[ لین و همکاران. ایجاد شود RFIDآوري شده  هاي جمع گذاري داده

اعتقاد دارند که هنوز چهـارچوبی بـراي توسـعه    ] 3[جدا از این، الگسه و همکاران . گروهی از افراد مساله بسیار مهمی است

هـاي امنیتـی کـه در خصـوص      در زمینه نگرانـی . هاي گوناگون وجود ندارد سیستمهاي امنیتی سنتی و فعلی براي  مکانیزم

تواند به تـدریج کـد گـذاري شـود و بـر       اند که اینترنت می پیشنهاد کرده] 3[سطوح شبکه وجود دارد، کاناویس و همکاران 

کدگـذاري هویـت افـراد را     هـاي  اساس مشاهداتی که بر اساس پیشرفت هاي اخیر ممکن شده است، با استفاده از الگـوریتم 

اما اینکه چطور باید این الگوریتم براي اینترنـت  . اي کدگذاري شده به میزان زیاد استفاده کند مشخص کند و بتواند از بسته

در یـک محـیط   .شود اي چالش برانگیز است و اغلب فقط به میزان انتقال و ارتباطات متناوب توجه می اشیا ایجاد شود مساله

یل وجود محیطی حرفه اي تر که وظیفه اش خدمات رسانی به درخواست کنندگان اسـت، اسـتفاده از تجهیـزات    ابري به دل

از وظـایف فـراهم   . پیشرفته کنترل و برقراري امنیت قطعا نسبت به یک محیط سـاده مجـرد بیشـتر و حرفـه اي تـر اسـت      

کردن منابع  crashطی مطمئن که حتی در مواقع کنندگان سرویسهاي ابري برقراري امنیت در برابر تهدیدات و ایجاد محی

  .بدون اینکه کاربر بفهمد یا متضرر شود، می باشد

یکی از مسائل اصلی عدم وجود . حفاظت از حریم شخصی مساله بسیار مهمی در اینترنت اشیا است: حریم شخصی .5 .8

این روزها اسـتفاده از حسـگرها   . مراقبت کنندهایی است که بتواند به افراد کمک کند از اطالعات شخصی خودشان  مکانیزم

از آنجا که افراد اغلب این ابزارها . شود اي مشاهده می هاي چند رسانه هر روز بیشتر در ابزارهاي شخصی مانند موبایل و بازي

. راد قـرار بگیـرد  تواند به سادگی در اختیار سـایر افـ   ها و محیط آنها می ها، مکان را همیشه همراه خود دارند، جزئیات فعالیت

هاي فیزیکی آنها و ایجاد نگرانی در زمینه حریم خصوصی افراد یـک   تواند براي شناسایی فعالیت بنابراین حسگر شخصی می

حفـظ حـریم شخصـی میتوانـد در برابـر      . در محیطهاي ابري نیز با این مشکل کماکان مواجه هسـتیم .[5]مساله مهم باشد

مورد را انجام میدهد یا در برابر محیط هاي داخل خود ابر است که هنـوز جـاي بحـث    محیط هاي خارجی باشد که ابر این 

 .دارد

با توجه به اینکه اتصاالت اینترنت اشیا با اشیایی سر و کار دارد که ما هر روز از آنهـا اسـتفاده   : هاي اجتماعی نگرانی .5.9

. مثال خانه، فضایی خصوصـی و صـمیمی اسـت   . اند دههاي اجتماعی نیز در خصوص این موضوع به وجود آم کنیم، نگرانی می

ممکن است چند نفر در کنار هم در خانه زندگی کنند و هر کدام نظر خاص خود را نسبت به یک وسـیله مـورد اسـتفاده و    

قرار چنینی باید مد نظر هاي اجتماعی این هاي هوشمند در اینترنت اشیا، نگرانی براي ساخت خانه. قابل قبول داشته باشند 

هـاي اجتمـاعی ماننـد افشـاي      هاي اجتماعی آنالین با اطالعات شخصی ممکن است سبب بروز نگرانـی  بعالوه، شبکه. بگیرد

شرایط اقتصادي و قانونی مناسـب و قـوانین اجتمـاعی در زمینـه اسـتفاده از ایـن       . ها یا عادات شخصی و غیره شوند فعالیت

در این زمینه فلسفه وجودي خود ابر هم میتواند مشکل سـاز  .ینده مشخص شود فناوري جدید اینترنت اشیا نیز باید براي آ

  .[6]تر گردد

   :نتیجه گیري. 6

در این پژوهش هدف آشنایی، بررسی، نحوه پیاده سازي، کاربردها و چالشهاي اینترنت اشـیاء بـه عنـوان یکـی از     

ت فوق العاده اي برخوردار خواهـد بـود و توجـه کلیـه     سال آتی از جایگاه و موقعی 10ها و چشم اندازهایی که در تکنولوژي

به خود جلـب نمـوده اسـت، بـوده     ... جوامع در حال حرکت به سمت اتوماتیک سازي زندگی، صنعت، بهداشت، کشاورزي و

در همین راستا اینترنت اشیاء را از برخی از جنبه ها بررسی نمودیم و بـه بیـان چالشـها و برخـی موضـوعات بـاز آن       . است

در ادامه یک مدل ابري کاربر محور براي دسترسی به این هدف از طریق ارتباط بین ابرهـاي بخـش خصوصـی و    . داختیمپر

تواند ظرفیت الزم را براي استفاده  پذیر می که در این راستا چهارچوبی ارائه شد که بر آن اساس ابر مقیاس. عمومی ارائه شد
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دهد به صورت مسـتقل   ها اجازه می سازي هاي رایانشی و تصویر ها، ذخیره به شبکه این چهارچوب. از اینترنت اشیا ارائه نماید

هـا   استانداردهایی که در هر یک از ایـن زمینـه  . کنند در هر بخش رشد کنند اما در یک محیط مشترك یکدیگر را کامل می

هـا بـه    چهارچوب جدید مربوط بـه چـالش  براي پیشنهاد . وجود دارد بر  ابر که در مرکز قرار دارد تاثیر منفی نخواهد داشت

هـا    هاي هـدر رفتـه از طریـق مـدیریت حـریم خصوصـی، امنیـت و داده        سازي مناسب از مقدار داده موضوع تفسیر و تصویر

داراي  المللـی  بـین  هاي طرح تحکیم. پرداختیم و مهمترین بخش یعنی پلتفورم را بررسی کردیم تا بتواند واقعا ماندگار باشد

 عناصـر  و ادغـام  بـراي  فراگیـر  اینترنت اشیا است و به این ترتیب یک دیـدگاه  سوي به پیشرفت ال مشخص برايشتابی کام

در  نهایت مسائل باز اینترنت اشیاء را با . سبب ایجاد اینترنت اشیا به صورت عملی شود تواند می که کند ارائه می عملکردي

راهکارهاي ابري آن تجزیه و تحلیل کردیم و در چندین و چند مورد دیدیم که اینترنت اشیاء ابر محور میتواند به بهبود این 

نابراین با بکار گیري معماري ابـر، اینترنـت اشـیا    ب. چالشها کمک کرده و مسیر رسیدن به یک شهر هوشمند را هموار سازد

تواند میلیارها شیء هوشمند را با هم متصل کند و به دریافت اطالعات در شهرها کمک کند و با اسـتفاده از آن، شـهرها    می

  . شوند هوشمندتر و کاراتر می
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