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چکیده
در گذشته تحوالت توپولوژیکی بسیاری ،شامل انتقال از عصر آنالوگ به دیجیتال و از راهحلهای سیمکشیشده مرکزی به سیستم
های بیسیم فراگیر ،مشاهده کردهایم .خصوصاً ،ظهور دستگاههای گیرنده و فرستندهی کم هزینه و کم قدرت ،به همراه توسعهی
پشتههایی با اندازهی جمع و جور و استاندارد باز ،شبکههای حسگر بیسیم( )WSNرا ممکن ساخته که برای خانه و دفتر کار و
برنامههای نظارت صنعتی پذیرفته شدهاند .امروزه ،هدف بلندپروازانه ،نمونهبرداری ،جمعآوری و تحلیل هر قسمت از اطالعات
اطرافمان ،برای بهبود کارایی تولید و تأمین اعتبار مصرف منابع بهینه است« .اینترنت اشیاء )I OT( »1یعنی توانایی اتصال هر
دستگاه ممکن به وب گستردهی جهانی ،یک جواب عملی به این درخواست است .در نتیجه اطالعات بسیار زیادی که تولید
میشوند ،میتوانند به طور مفید با استفاده از سرویسهای «ابر »2مانند چهارچوبهای سختافزاری و نرمافزاری قابل انعطاف که
می توانند محاسبات را به عنوان یک سرویس اجرا کنند ،کنترل شوند .هدف از این کار ،از سرگیری به نفع یا بر علیه تکنولوژیهای
 WSNپذیرفته شده است که امتداد آنها به سمت سرویسهای ابری موجود را پیشنهاد میکند.
کلمات کلیدی :شبکههای حسگر بیسیم ،ارتباطات زمان واقعی ،مصرف توان کم.
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.1مقدمه
در گذشته ،وجود پردازندهها/ریزپردازندههای کم هزینه اجازهی ظهور حسگرهای هوشمند را داده بود ،دستگاهی که نه تنها قابلیت
تبدیل مقدار مورد توجه را داشت ،بلکه میتوانست پسپردازش هایی را روی دادهی خام برای استخراج اطالعات مقید انجام دهد.
در نتیجه ،ممکن بود بر برخی محدودیتهای طبیعی از عنصر حسگر(غیر خطی بودن) فائق آید و بازخوانی معیار در یک فرمت
دیجیتال(مثالً بهبود مصونیت نویز) ،آمادگی برای استفاده شدن توسط کنترل کنندهها ،عملگرها و غیره را فراهم کند .گام واضح
بعدی ،پذیرش یک واسط ارتباطی(دیجیتال) بود که اجازهی تسهیمسازی یک واسط ارتباطی یکتا را توسط دستگاههای مختلف و
نوع اطالعات میدهد .راه حلهای معیار از یک روش متمرکز ،که بسیاری از حسگرهای متصل آنالوگ با یک استفادهی مرکزی و
سیستم پردازش ،به سوی یک روش توزیع شده ،که »هوشمندی» به طور کامل در شبکه پخش شده است ،نتیجه شدهاند .بعداً ،نه
تنها بازخوانی معیار ،بلکه دادهی کمکی ،مانند تشخیص ،میتواند از راه دور در دسترس باشد .اما ،با وجود کاهش کابلبندی ناشی
از انتقالهای دیجیتال به وسیلهی گذرگاه ،3سرحد واقعی ،حذف تمام سیمها ،کمینهکردن هزینهی تأسیسات و تشخیص است .در
واقع ،وجود واسط رادیویی کم توان و کم هزینه ،اجازهی جایگزینی دستگاههای سیمدار قدیمی با دستگاههای بیسیم را بدون افت
محسوس عملکرد قابل دستیابی میدهد .در واقع محدودیت اصلی ،تعادل بین تأخیر و طول عمر اختصاص یافته توسط مقدار منابع
توان مدار محدود( اغلب پیادهسازی شده توسط باتریهای ابعاد کوچک) ،به دلیل نیاز به یک دستگاه مستقل است.
در این مقاله یک بررسی اجمالی از  WSNها را انجام میدهیم و سپس توضیحی از سرویسهای رایانش ابری و پیوستگی آن با WSN
ها را ارائه داده و در نهایت ،مثالی با استفاده از «آزمایش حساسیت »4شامل سناریویی که دستگاههای هوشمند و انسانها به عنوان
حس گر استفاده می شوند ،نشان داده شده است.

 .2حس گرهای بیسیم و شبکههای حسگر بیسیم :بررسی اجمالی
به طور کلی یک شبکهی حسگر بیسیم میتواند به عنوان مجموع حسگرهای مستقل ،با فاصلههای توزیع شده تعریف میشود
که با یک نظارت فیزیکی یا کمیتهای محیطی(مانند دما ،صدا ،لرزش ،فشار ،آلودگی )... ،کار میکند[ .]1در اصل ،با انگیزهی ایجاد
شده توسط برنامههای نظامی ،مانند نظارت در میدان جنگ WSN ،ها امروزه در بسیاری از طرحهای برنامهی شخصی ،شامل خانه و
اتوماسیون ساختمان ،نظارت سالمتی ،محیط و نظارت محل سکونت ،کنترل ترافیک و بسیاری از برنامههای دیگر به طور گسترده
پراکنده شده است .حتی یک دنیای محافظهکار قدیمی ،مانند یک دستگاه خودکار صنعتی ،تحت تأثیر  WSNها قرار گرفتهاند[.]2
خصوصاً ،دو پروتکل استاندارد (مانند  HARTبیسیم ،ارائه شده توسط کنسرسیوم  HCFو  I SA100.11aارائه شده توسط انجمن
 )I SAکه در چند سال اخیر پیشنهاد شده اند ،عمداً برای نظارت و کنترل پردازش طراحی شدهاند[ .]3هر گره در شبکهی حسگر
بیسیم ،معموالً مجهز به یک حسگر(کمیت فیزیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند) ،یک ریزکنترل کنندهی کوچک(فراهم
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کنندهی مبدل آنالوگ به دیجیتال و قابلیت ذخیرهسازی و محاسباتی) ،یک دستگاه فرستندهی رادیویی(برای ارائهی قابلیت
ارتباطات بیسیم) و یک عنصر منبع/ذخیره ی انرژی محلی(معموالً به صورت باتری الکتروشیمیایی) میباشد[ .]1یک
ال
برداشتکنندهی توان اختیاری یا رباینده نیز می تواند نمایش داده شود ،که هدف آن تبدیل انرژی یک منبع خارجی(مث ً
خورشیدی ،حرارتی ،باد و انرژی جنبشی ،درجهی شوری) به انرژی الکتریکی و شارژ توان عنصر ذخیرهسازی است .یک دیاگرام
بلوک ساده شده در شکل  1نشان داده شده است.

شکل 1دیاگرام بلوک یک گرهی WSN
توسعهی این شبکههای حسگر بیسیم نیازمند تکنولوژیهایی از سه زمینهی تحقیقاتی مختلف شامل تکنولوژیهایی مربوط به
توسعهی حسگر از دستگاه ارتباطی و دستگاه محاسباتی(نه تنها محدود به سخت افزار ،بلکه شامل نرمافزار و الگوریتمها) است.
ترکیب و جداکردن پیشرفت هر یک از این زمینهها در این فیلد بررسی شده است.
بسته به پیادهسازی واقعی ،ابعاد یک گرهی حسگر میتواند از یک جعبهکفش تا یک ذره متغیر باشد .مشابهاً ،هزینهی یک دستگاه
حس گر می تواند از هزاران دالر تا چند پنی متغیر باشد که عمدتاً وابسته به پیچیدگی حسگر درونی و نیازهای ذخیره/محاسباتی
است .برعکس ،اندازه و هزینهی محدودیتهای گرهی حسگر ،توسط برنامهی مورد نظر اختصاص یافته و منجر به محدودیتهای
متناظر در منابع مانند انرژی ،توان محاسباتی و پهنای باند و قابلیت ذخیرهسازی شده است[ .]4در واقع ،اگر دستگاههای حسگر

هوشمند ،کوچک و ارزان باشند ،آنها می توانند به تعداد زیادی تولید و توسعه یابند به طوریکه «نمونهگیری باال »5پدیدار شود و
عملکرد کلی را با بهره گیری از قابلیتهای همکاری بهبود یابد .چنین تعداد زیادی از چنین گرههای حسگر بیسیم شاید با تبادل
با دیگران یک شبکهی حسگر تشکیل دهد .حسگرهای بسیار متفاوتی مانند فشار ،لرزش ،نوری ،حرارتی ،صوتی ،حسگر و غیره،
میتوانند با توجه به نظارت همزمان شرایط محیطی در مکان های مختلف ،اتخاذ شوند .اطالعات استخراج شده به صورت محلی،
میتوانند برای پردازش بیشتر به یک گرهی چاهک 6ارسال شوند.
بهعالوه ،قابلیتهای حسگری دستگاه هوشمند در حال بهبود است .برای مثال ،یک گوشی هوشمند شامل حسگرهایی به عنوان
شتابسنج و (GPSسیستم مکانیابی سراسری) باشد و می تواند این اطالعات را برای تجمع بیشتر و پردازش با استفاده از
واسطهای بیسیم محلی ،مخابره کند .در سایهی این دستگاهها ،یک انسان میتواند احساسات و احتیاجات خود را بیان کند و
همچنین به عنوان یک حسگر عمل کند(مانند سیگنال شکست در روشنایی خیابان).
برای تکمیل ،یک خالصه از مهمترین عبارتهایی که در یک شبکهی حسگر به طور گسترده استفاده میشوند ،در زیر آمده است:


حس گر :یک مبدل که یک اثر فیزیکی مانند گرما ،نور ،صدا یا حرکت را به سیگنال الکتریکی یا سیگنالهای دیگر تبدیل
میکند که ممکن است توسط دستگاههای دیگر پردازش بیشتری روی آن انجام شود.



گرهی حسگر :واحد پایهی سازندهی یک شبکهی حسگر است .یک پردازنده ،یک حافظه ،یک واسط بیسیم و یک
منبع تغذیهی مستقل محلی در آن وجود دارد.



توپولوژی شبکه :یک گراف ،که گرههای آن گرههای حسگر هستند و یالهای آن لینکهای ارتباطی هستند.



مسیریابی :فرایند ارسال داده در یک مسیر شبکه از گرهی منبع به مقصد نهایی آن است.



منبع :این عبارت برای نشان دادن حسگرها ،لینکهای ارتباطی ،قابلیتهای محاسباتی ،ذخیرهی داده و مقدار انرژی هر
گره ،استفاده میشود.

 .3رایانش ابری
تعاریف رسمی بسیاری در دانشگاه و صنعت برای توصیف مفهوم «رایانش ابری» ارائه شدهاند .یکی از تعاریف معروف که به طور
گسترده پذیرفته شده توسط (NISTبنیاد ملی استانداردها و تکنولوژی)[ ]2ارائه شده ،اظهار میکند که «رایانش ابری مدلی برای
ایجاد سهولت و دسترسی به شبکه به موقع به یک دسته از منابع قابل تنظیم مشترک (مانند شبکهها ،سرورها ،حافظه ،برنامههای
کاربردی و سرویسها) میباشد که می توانند به سرعت آماده شوند و با کمترین تالش مدیریتی یا تقابل ارائهکنندهی سرویس
واگذار شوند»[ .]5تعریف دیگری می گوید ،رایانش ابری عبارتی است که برای توصیف یک سیستم(شامل زیرساخت اساسی) و یک
نوع برنامهی کاربردی استفاده میشود.
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در یک سیستم رایانش ابری ،به جای داشتن سرورهای محلی برای جمعآوری و مدیریت اطالعات به دست آمده از برنامهها،
سرورهای راه دور(پیادهسازی شده به وسیلهی ماشینهای مجازی یا فیزیکی) به صورت پویا آماده میشود و بر اساس نیازهای
واقعی پیکربندی میشود .به عنوان مثال ،اگر یک باد یا فرم خورشیدی را در نظر بگیریم ،اطالعات مربوط به آب و هوای جمعآوری
شده توسط یک (WSNبه عنوان مثال حسگرهای باد ،بهرهبرداری نور و غیره) می توانند همراه با اطالعات مربوط به مشبکه
پردازش شوند (مثالً ،به دست آمده از مبدلهای هوشمند) ،تا کارایی تأسیسات را افزایش دهند و نیاز به توان را بهتر فراهم کنند.
رایانش ابری همچنین برنامههایی که میتوانند از طریق اینترنت راه دور در دسترس قرار گیرند را توصیف میکند .مراکز دادهی
بزرگ و سرورهای قدرتمندی مشابه برنامههای تحت وب و سرویسهای وبی که روزانه استفاده میکنیم ،روزانه از این برنامهها
استفاده میکنند.
 .3.1خصوصیات رایانش ابری
در ادامه برای تکمیل ،مهم ترین خصوصیات رایانش ابری به طور خالصه توصیف شدهاند:
 .1سرویسهای بر اساس درخواست :7درخواستهای مشتریان به طور خودکار بدون دخالت اپراتور انسانی انجام میشوند.
 .2انعطاف پذیری درخواست :منابع موجود توسط مشتریان برای نیازهای آن ها برای یک دورهی زمانی انعطافپذیر استفاده
شدهاند(یعنی ،توافق رسمی برای چنین دورهای وجود ندارد).
 .3انتزاع :8منابع واقعی(سختافزار و/یا نرمافزار) از نظر مشتریان پنهاناند .مشتریان سرویس ،از منابع پیشنهادی توسط
ارائهدهنده بدون دانستن مکانی که از آنجا دادهی پردازششده رسیده یا ذخیره شده ،بهرهمند میشوند.
 .4سنجش سرویس :ارائهکننده ،ابزارهایی برای سنجش استفادهی واقعی(بر حسب معیارهای مناسب تعریف شده) سرویس
پیشنهادی در اختیار میگذارد.
 .5ادغام 9منابع :سرویسهای موجود ،مجموعهای از سرویسها را ایجاد میکنند که به طور پویا بر اساس درخواست مشتری
به آنها اختصاص مییابد.
 .6دسترسی شبکه :برنامهی مشتری میتواند به وسیلهی یک دسترسی به اینترنت(احتماالً رمزنگاری شده) توسط
گوشیهای موبایل ،تبلتها ،لپتاپها و غیره ،روی سیستمهای متعددی اجرا شود.
 .3.2سرویسهای رایانش ابری
بر اساس پیادسازی ،ابر میتواند سلسلهمراتب سطوح سرویس مختلفی که بر اساس اختصارات زیر سازماندهی شدهاند را ارائه
کند(شکل  2را ببینید):
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( IaaSزیرشاخت به عنوان یک سرویس :)10این مدل ،قابلیتهای ذخیرهسازی پایه و محاسبه را به عنوان سرویسهای
استاندارد شده در شبکه فراهم می کند .در نتیجه ،کاربر(در طرف مشتری) نیاز به خرید سختافزار مخصوص به خود را
ندارد(سرورها ،سیستمهای ذخیرهسازی ،دستگاههای شبکه و غیره) کاربر برنامههای کاربردی خود را اجرا میکند و از
بارکاری پیشنهاد شده توسط زیرساخت استفاده می کند .به عنوان مثال ،سرویس های ارائه شده توسط آمازون  EC2را
در نظر بگیرید.



(PaaSسیستم به عنوان یک سرویس :)11این مدل برنامههای نرمافزاری و/یا محیط توسعه را به عنوان یک سرویس
فراهم میکند .به عالوه ،برنامههای نرمافزاری سطوح باالتر می توانند با استفاده از همان سرویس اجرا شوند .در نتیجه،
کاربر(در سمت مشتری) در ساخت برنامههای خود که توسط زیرساخت ارائه کننده اجرا میشوند ،آزاد است .به عنوان
مثال ،موتور اپلیکیشن گوگل یا  Window Azureرا در نظر بگیرید.



(SaaSنرمافزار به عنوان یک سرویس :)12این مدل سرویسهایی برای مشتری بر اساس درخواست آنها فراهم میکند.
یک نمونه از سرویس روی ابر اجرا میشود و می تواند توسط چندین کاربر استفاده شود .نیازی به سرمایهگذاری برای
مجوز سختافزار یا نرمافزار در سمت مشتری وجود ندارد .به عنوان مثال Google Apps ،یا Microsoft Office
 365را به عنوان یک ارائهدهندهی  SaaSنوعی در نظر بگیرید.

شکل  2سازماندهی مختلف سرویسهای ابر IaaS ،PaaS ،SaaS :

Infrastructure as a service
Platform as a service
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Software as a service
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 .3.3مدلهای رایانش ابری
بر اساس روشی که در آن زیرساخت ابر عمل میکند ،مدلهای رایانش ابری مختلفی میتواند تعریف شود .برخی پذیرفتهشدهاند و
تعاریف گسترده به صورت زیر است:


ابر اختصاصی :در این مورد ،زیرساخت ابر کامالً توسط یک سازمان مدیریت شده است .هدف یک سازمان ،تنظیم یک ابر
اختصاصی بیشینه کردن کارایی استفاده از منابع موجود در خانه است .مزایای پیشنهادی بر اساس امنیت افزایش یافته و
هزینهی کم شده در دادهی انتقالی است.



ابر عمومی :یک ابر عمومی مبنی بر مدل رایانش ابری استاندارد است که در آن یک ارائهدهندهی سرویس ممکن است
رایگان یا مبنی بر یک مدل پرداخت به ازای استفاده 13باشد .فایدهی اصلی استفاده از یک سرویس ابر عمومی ،این است
که هزینهی پیکربندی سیستم به دلیل اینکه هزینههای سختافزار،برنامهها و پهنای باند توسط ارائه دهنده
مدیریت/کنترل میشوند ،کمتر است .چون شما فقط برای چیزی که واقعاً الزم دارید ،می پردازید ،مقیاسپذیری
وکارایی بهبود یافته است.



ابر دورگه :یک ابر دورگه ،یک سرویس ابر ترکیبی است که از ابرهای اختصاصی و عمومی استفاده میکند تا وظایف
مجزایی درون یک سازمان انجام دهد .همهی سرویسهای رایانش ابری باید کاراییهای خاصی را برای درجات مختلف
ارائه دهند ،ولی سرویس های ابری عمومی بیشتر احتمال دارد که از نظر هزینه کارا بوده و مقیاس پذیر نسبت به ابرهای
اختصاصی باشند.



ابرهای انجمنی :یک ابر انجمنی ،یک زیرساخت چند-مستأجری است که بین چندین سازمان از یک گروه خاص با
مباحث محاسباتی مشترک ،به اشتراک گذاشته میشود .هدف سازماندهی برای انجمن باید متفاوت باشد ،ولی اعضای
انجمن عموماً امنیت ،حریم خصوصی ،عملکرد و نیازهای مطلوب مشابهی را به اشتراک میگذارند.

WSN . .4ها و رایانش ابری
قبالً خصوصیات و مزایای هردوی WSNها و رایانش ابری مشخص شد ،کامالً روشن است که این دو پارادایم میتوانند با هم
ترکیب شوند تا اجازهی به اشتراک گذاری و تحلیل زمان واقعی14دادههای در حال عبور حسگرها را بدهند[ .]6بهعالوه ،این
ترکیب اجازهی فراهم کردن دادهی حسگر یا رویداد حسگر را به عنوان یک سرویس در اینترنت میدهد .بنابراین ،دادهی حس
گر می تواند به راحتی ،نه تنها به صورت محلی ،بلکه از هر جایی در دنیا ،تحلیل شود .به این دالیل ،عبارت «حسکردن به عنوان
یک سرویس» و «رویداد حسگر به عنوان یک سرویس» ابداع شدند .اولی فرایند موجود کردن دادهی حسگر برای مشتریهای
زیر ساخت ابر را توصیف می کند،برعکس ،دومی ،مربوط به رویدادهای مورد توجه ارائه شده توسط زیر ساخت ابر میباشد.
ادغام این دو تکنولوژی میتواند برای تعداد زیادی از برنامههای کاربردی شامل موارد زیر مفید باشد:
Pay-per-useage
Real time
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نظارت بر انتقال ،مثالً برای کنترل سیستمهای کنترل ترافیک ،شناسایی خودکار صفحهها ،مدیریت عوارض راه ،اخطار
وسایل نقلیهی اورژانسی ،مدیریت ترافیک پویا و غیره میباشد[ .]7دادههای حسگرجمعآوری شده توسط سیستم ابر
باید اجازه ی ساخت یک تصویر فوری از ترافیک را بدهند که بو طور پویا توسط خود کاربران آپدیت میشود .این دادهها
میتوانند در برنامه های زیادی مانند طبقهبندی وسایل نقلیه ،سیستمهای مقابله با تصادف ،گیتهای عوارض خودکار و
غیره استفاده شوند.



استفادهی نظامی ،شبکههای حسگر بیسیم در اصل برای برنامههای نظامی(مثالً مفهوم غبار هوشمند) طراحی
شدهاند[ .]8رایانش ابری اختصاصی ،مانند موارد قبل ،می تواند پاسخی برای نیازهای امنیتی سطح باالی این برنامهها
باشد ،نیازهایی که نمیتوانند با استفاده از اتصاالت طبیعی اینترنت فراهم شوند[.]9



پیش بینی آب و هوا ،دادهی جمع آوری شده توسط حسگرهای محیطی ،نمونهای از مبحث «دادهی بزرگ» را نمایش
میدهد که نمی تواند با استفاده از روش های پایگاهدادهی قدیمی به راحتی پشتیبانی شود[ ،]10ولی با توان محاسباتی
زیاد و کم هزینهی ابر میتواند حل شود.



مراقبت از سالمتی ،امروزه شبکههای حسگر نه تنها در طرحهای بیمارستانی بلکه در برنامههای مراقبت از سالمتی به
طور گسترده استفاده میشوند .خصوصاً ،افزایش میل به توسعهی دستگاه های شخصی و قابل حمل برای نظارت پیوسته
بر سالمت افراد و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی وجود دارد .برای مثال ،ورزشکاران میتوانند از مزایای چنین
سیستم هایی برای گرفتن هشدارهای زمان واقعی برای تمرین بی خطر و موثر بهرهمند شوند .عوامل حیاتی بیماران
ترخیص شده می تواند به طور ثابت و از راه دور کنترل شود و به طور کلی همهی افراد میتوانند مشورتهای شخصی را
برای یک طول عمر سالمت دریافت کنند.پ

در بخش بعد ،یک برنامهی کاربردی ایجاد شده دربارهی این موضوع به طور مختصر آمده است.

 .5نمونهای از حسگر ابری برای کنترل طول عمر
همانطور که در بخش قبل گفته شد ،مراقبت از سالمتی طرح برنامهای است که نویسنده برای استفادهی مفید از رایانش ابری
بررسی کرده است .کنترل پیوستهی سیگنالهای زیستی فردی ،ناشی از یک افزایش وجود حسگرهای پوشیدنی کم هزینه،
غیرتهاجمی است[ .]11اما مجموعه ی نتیجه شده از مقدار زیادی داده از منابع مختلف توزیع شده به یک ساختار مناسب برای
مدیریت ذخیره و تحلیل نیاز دارد که بدین منظور ،استفاده از پارادایم رایانش ابری پیشنهاد میشود .حسگرهای پوشیدنی معمو ًال
به دلیل محدودیتهای زمانی به شبکههای بیسیم ساده سازماندهی میشود ،بنابراین نمی توانند به طور مستقیم به اینترنت
متصل شود و به همین دلیل به دروازههایی احتیاج داریم .معرفی تلفنهای هوشمند در زندگی روزمره ،با در کنار بسیاری از
اختیارات وسایل ارتباطی(بلوتوث NFC ،wifi ،و  ،)...استفاده از این نوع دستگاهها برای پیادهسازی دروازههایی آسان به سوی
اینترنت پیشنهاد می کند .همچنین ،چیزی که نویسندگان ارائه کردهاند ،پذیرفتن دستگاههای هوشمند برای دریافت دادههای
زیستی مختلف از افرادی که از حسگرهای جاسازی شده استفاده میکنند وبرای پردازش دادههای نتیجه شده ،مبنی بر
معماریهای توزیع شدهی ذاتی هستند .در این روش ،حیطهی گستردهای از تحلیل های آماری میتواند به راحتی روی دادههای
زیادی از یک جمعیت بزرگ و ناهمگن اجرا شود.

خصوصاً ،این بخش از حساسیت چهارچوب آزمایش ،مبنی بر پروژهی  Seattleرا برای توسعهی یک سیستم مبتنی بر ابر را برای
تحلیل اطالعات به دست آمده توسط شتابسنجهای تلفنهای هوشمند و تبلتها و دستگاههای  ،GPSاستفاده میکند تا به
دادههای مفیدی برای مطالعهی طول عمر جمعیت دست یابد[.]14[،]13[،]12
 .5.1پروژهی  Seattleو آزمایش حساسیت
بر اساس توسعهدهندگان Seatle « ،سیستمی برای تحقیقات شبکه و سیستمهای توزیعشده است که گسترش بزرگی از سرعت
کامپیوترها در دنیا پیشنهاد میدهد که منابع آن می تواند برای استفاده از وبسایت  Seattle Clearinghouseدر دسترس قرار
گیرد ،».چهارچوب  Seattleاخیراً با موبایلها ،شامل آندروید ios ،و دیگر سیستم علملهای تلفن همراه نیز سازگار شده است.
آزمایش حساسیت ،با توجه به قابلیت دستگاه های هوشمندی که امروزه موجودند ،یک ورژن دسکتاپ از سیستم رایانش ابری
 Seattleتعریف کرده که میتواند محاسباتی مانند برنامههای مبتنی بر  PCبا قابلیتهای حسگری انجام دهد .سپس سیستم از
مفهوم رایانش ابری به پارادایم حسگر ابری حرکت میکند.
آزمایش حساسیتدر ادامهی روش پروژهی  Seattleشامل سه مرحلهی مختلف کنترل پروژه ،انجام میشود که هر یک متناظر با
یک «بازیکن» خاص هستند .اولین بازیکن ،طرحریز نام دارد ،اجرای محیط را سفارشی میکند ،نصبکننده را تنظیم می کند و
منابع موجود را تخصیص میدهد .سپس بازیکن دوم نصبکننده را روی دستگاه مورد نظری که میخواهیم منابع را به اشتراک
بگذاریم و توسط طرحریز نصب شده ،اجرا میکند .به همین دلیل ،بازیکن متناظر اعطا کننده 15نامیده میشود .در انتها ،محقق ،از
منابع در معرض گذاشته شده توسط طرحریز روی سیستم اعطا کننده ،برای اجرای آزمایشها استفاده میکند .در شکل  3سیستم
 Seattleنشان داده شده است.
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شکل 3معماری Seattle
هدف از آزمایش حساسیت ،فراهم کردن یک واسط قابل برنامهریزی یکپارچه برای حسگرهای جاسازی شده در دستگاههای
هوشمند است ،که محقق بتواند به راحتی و به طور یکپارچه در دستگاه از طریق نرمافزار سمت مشتری ،به حسگرها دسترسی
داشته باشد .در حال حاضر ،ماژولهای پیادهسازی شده و اطالعات وابسته به قراین به سه دسته طبقهبندی میشوند :واسته به
دستگاه(مثالً پارامترهایی مانند سطح توان باتری ،استفاده از حافظه و پردازنده) ،وابسته به مکان(مثالً پاراکترهایی مانند مکان
جغرافیایی ،دامنه و سرعت در صورت وجود) و وابسته به شبکه(نوع و عملگر شبکهی موبایل ،نقاط دسترسی  wifiهمسایه و
دستگاههای بلوتوث نزدیک) .همهی این اطالعات توسط بیشتر گوشیهای هوشمند و تبلتهای موجود در بازار ارائه میشوند.
طرحی از معماری مطرح شده در شکل  4نشان داده شده است .گوشی موبایل کاربر(منابع دادهی مشابه) که از طریق ابر داده را در
دسترس قرار میدهد ،توسط سرور  Seattle Clearinghouseنشان داده شده است .یک «ترمینال پژوهشگر» مثالً مربوط به
یک دکتر ،میتواند به منظور بازیابی دادهی بیمار به ابر دسترسی داشته باشد و پردازشهای اضافی روی داده را اجرا نماید .دادهی
ثبت شده میتواند توسط ابر با استفاده از نرمافزار «آزمایش حساسیت» در حال اجرا روی ترمینال پژوهشگر دریافت شود .بهعالوه،
دستگاه هوشمند کاربر قابلیت برقراری ارتباط مستقیم بین داده و این «ترمینال پژوهشگر» را دارد و عملکرد سرور را مستقیم
روی گوشی هوشمند پیادهسازی میکند(اگر یک  IPعمومی موجود باشد) .اما ،یک ارتباط اولیه با سرور

Seattle

 Clearinghouseبرای ارتباط دستگاه هوشمند با «گروه آزمایش» مورد نیاز است که توسط همهی دستگاههای کنترل شده
تشکیل شده است .همچنین «آزمایش حساسیت» به یک نرمافزار پایتون اجازه میدهد که توسعه یابد و به گوشی هوشمند کاربر
دانلود/اجرا شود .همهی این عملیات توسط یک کتابخانهی  XML-PRCاضافه شده به سیستم اندروید پیادهسازی شده است.

شکل 4معماری مبتنی بر ابر پیشنهادی

شکل 5آزمایش حساسیت پیاده سازی شده در یک دستگاه هوشمند آندروید
برنامهی ثبتکننده در دستگاه هوشمند از طریق یک سندباکس 16به حسگرهای گوشی هوشمند دسترسی پیدا کرده و بنابراین
همانطور که در شکل  5نشان داده شده ،خطر ات بالقوهی نرمافزار معیوب را محدود می کند .انعطاف سیستم پیشنهادی عبارت
است از امکان تغییر حسگر تعیین شده با بارگیری نرمافزار جدید در گوشی هوشمند کاربر ،از راه دور .خصوصاً ،توانایی آزمایش
حساسیت میتواند برای جمعآوری دادههای زیاد مربوط به حرکت افراد تحت آزمایش و برای درک تحلیلهای آماری روی فعالیت
فیزیکی جمعیت میباشد .کارهای زیادی در متون الگوریتمهای پیشنهادی برای طبقهبندی حرکت کاربر از دادهی شتابسنج وجود
دارد[ .]15به عالوه ،استفاده از  GPSمی تواند به تعیین بهتر نوع فعالیت فرد تحت آزمایش ،مانند کارهای داخلی و خارجی ،راهرفتن
و غیره کمک کند.
برخی آزمایش های اولیه با راهحل پیشنهادی انجام شده است .یکی از گوشیهای هوشمند گروه آزمایش به یک لرزانندهی تحت
کنترل  PCبا استفاده از تنظیماتی مشابه با [ ]16بسته شده است .دادهی به دست آمده از شتابسنج ،از طریق سیستم مبنی بر
ابر به ترمینال کننرل کاربر ارسال شده است .نتایج دو آزمایش پایه روی «ترمینال پژوهشگر» در شکلهای  6و  7نشان داده شده
sandbox
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است .آزمایش ساده تأیید
میکند که ممکن است از راه
دور مقدار(زیادی) اطالعات
حسگر مانند به دست آمدن
از شتابسنجهای جاسازی
شده دریافت شود و داده در
ابر موجود باشد .همهی این
چیزها بدون داشتن هیچ
دانشی در مورد دستگاه به دست آمده ،به جز اینکه
آدرس آن درون «گروه آزمایش» وجود داشته است.
سیستم دارای قابلیت جمعآوری حدود دو نمونه در هر ثانیه است :متأسفانه ،جیتر(17میزان اختالف در زمان رسیدن بستهها)
وابسته است(در حد ده میلی ثانیه) ،ولی یک برچسب

زمانی 18

به صورت خودکار ارائه شده که دریافت اطالعات پردازش شده

می تواند به طور صحیح مرتب شده و همچنان انجام پردازشهای بیشتر ممکن است.

شکل  6در این آزمایش ،گوشی هوشمند دارای آفست  03درجه بین محور  yو
محور اصلی و یک آفست  03درجه بین محور  xو محور اصلی می باشد .محور شکل  7در این آزمایش گوشی هوشمند با محور  yعمودی موازی با محور اصلی و
محورهای افقی  xو  zعمود بر محوراصلی قرار گرفته اند.
 zعمود بر محور اصلی است lمحور

jitter
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نتیجهگیری.6
 سرویسهای رایانش ابری و وجود دستگاههای. ها باز میکندWSN  طرحهای جدیدی در، یا توانایی اتصال هر دستگاه ممکنIOT
 به اشتراک گذاری نتایج سنجش و بهبود کیفیت سرویسها را،هوشمند ارزان و قدرتمند اجازهی بهینه سازی مدیریت اطالعات
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