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 با تشکر

 است وجود آخرین و است نبوده چیزی او از پیش و است وجود نخستین که است خداوندی مخصوص سپاس

ست، ا عاجز او وصف گویندگان از اندیشه و است ناتوان او مشاهده از بینندگان، دیده. نیست چیزی او از بعد و

 .آورد وجود به نیستی از را آنها خود اراده با و آفرید را آفریدگان خود قدرت وسیله به

 است انداخته جلو به او که آنچه به نسبت انگیخت، بر خود محبت راه در و کرد روان خود راست در راه را آنها

 خود رزق از و بیندازند جلو به توانند نمی را است انداخته تاخیر به او که را آنچه و نمایند تاخیر توانند نمی

 .است داده قرار مشخصی روزی جانداری هر برای

گرانقدر جناب آقای دکتر مصطفی کرباسی که با زحمات بی دریغ خود و نگاه و تقدیر و تشکر خدمت استاد 

 ریز بینانه سعی برآن داشتند تا ما را به درجات باالی علمی برسانند و هیچوقت از لطف خود دریغ نکردند
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 چکیده
ست . یکی روند رشد فناوری و جهت گیری آن همواره در کانون توجه عالقه مندان به دنیای جذاب فناوری ا

  IoTاز فناوری هایی که این روزها در رابطه با آن زیاد صحبت می شود، اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء یا

به این مفهوم مهم دارد که اینترنت صرفا یک شبکه جهانی برای افراد و به منظور ارتباط با یکدیگر و از اشاره 

ترها )شخصی ، لپ تاپ( و یا تلفن های هوشمند نمی باشد طریق بکارگیری دستگاه های ارتباطی نظیر کامپیو

بلکه می توان از آن به عنوان پلت فرمی جهت ارتباط دستگاه های مختلف در اقصی نقاط جهان نیز استفاده 

که از یک دستگاه به دستگاه دیگر حرکت ها کرد. ماحصل این کار دنیایی است که با اطالعات و جریانی از داده 

ه است و امکان به اشتراک گذاشتن داده را برای اهداف متعددی فراهم می نماید. فرصت های می کند زند

جدیدی که اینترنت اشیاء در حوزه های مختلفی ایجاد می نماید و همچنین بهره برداری مناسب از پتانسیل 

عه ای  از اتفاقات های داده یکی از چالش های اولیه اینترنت اشیاء در طی سالیان آینده خواهد بود. مجمو

خوب نظیر قیمت پایین حسگرها، پردازشگرهایی با توان مصرفی پایین، رایانش ابری و اتصاالت بی سیم فراگیر، 

 بررسی ادغاماین انقالب عظیم را باعث شده است. در این پژوهش همانطور که از نام آن برداشت میشود به 

حال اینکه رایانش ابری چیست و اینترنت اشیاء چیست، در رایانش ابری در اینترنت اشیاء پرداخته میشود. 

مفهومی جدید در دنیای   یا (IoT) (Internet of Things)اینترنت اشیاء این پژوهش مطالعه خواهید کرد، 

فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی  "اینترنت اشیاء"فناوری و ارتباطات است. به صورت خالصه 

های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم )انسان، حیوان و یا اشیاء( قابلیت ارسال داده از طریق شبکه

 ارائه شده از نتایج داده های جمع آوری شده میپردازیم میگردد، در فصول آخر نیز به مطالعه مدل

 

 ، الگوریتمIoT، رایانش ابری، Cloud Computingاینترنت اشیاء، : کلمات کلیدی
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 مقدمه
 تازگی به که هستند هاییواژه هااین مطمئنا هوشمند، خودروهای هوشمند، هایترموستات هوشمند، هایقفل

 ارندد معناییچه لغات این راستی به اما شنید، خواهید بیشتر آتی هایسال در البته و ایدشنیده بارها و بارها

 رد یادشده هایدستگاه همه کنیم، استفاده هاآن توصیف برای هوشمند لفظ از شده باعث قابلیتی چه و

 درواقع اینترنت اشیاء آن، ایپایه سطح در. گیرندمی قرار IoT مخفف طور به یا اینترنت اشیاء نام به ایدسته

 کردنراهمف یعنی آن هدف تا پردازدمی یکدیگر با ارتباط برقراری و اینترنت طریق از مختلف اشیای ارتباط به

 مفهومی ابتدا در تواندمی نیز IoT جدید، هایتکنولوژی دیگر همانند. شود محقق ترهوشمند و کاراتر تجربه

 و نیایم همچنین و مختلف استانداردهای از صحبت که هنگامی ویژهبه واژه این. برسد نظر به کنندهسردرگم

 .پیداکند ایویژه و جدید مفاهیم تواندمی شودمی آن امنیت

 باطارت برقراری امکان با مختلف هایدستگاه طراحی ایده که کرد عنوان اینگونه توانمی باال مقدمه ذکر با

 وشمند،ه هایگوشی مخصوص ساده برنامه یک حتی یا و اینترنت طریق از کنترل و رهگیری منظور به سیمبی

ازم های روشنایی تا لوتوانند از چراغاشیای موجود در این دسته می .کندمی توصیف را اینترنت اشیاء اصطالح

کی، ت پزشساز، ماشین ظرفشویی( و یا حتی خودروی شما باشند. اینترنت اشیاء در صنعخانگی )مانند چای

اینترنت اشیاء چگونه باعث تسهیل در حال اینکه  .نقل عمومی نیز کاربرد داردوحملسالمتی و حتی سیستم

ان در توهای موجود از بکارگیری اینترنت اشیاء را مییکی از بهترین نمونهمیتوان گفت؛  شودانجام امور می

به شما این امکان را خواهد داد تا از طریق  Wi-Fiمشاهده کرد. این ترموستات مرتبط با  Nest ترموستات

 تواند الگوهای موردای میگوشی هوشمند خود به کنترل دمای محیط بپردازید. این برنامه به طور هوشمندانه

با استفاده از این قابلیت  .ای برای تغییر دما در ساعاتی مشخص ایجاد کندنظر شما را فراگرفته و برنامه

جویی و حتی در صورت فراموشی، از محل کار، سیستم تهویه منزل ان توان مصرفی صرفهتوانید در میزمی

واب( خ کردن دما درهنگام رفتن به تختتواند الگوها و عادات شما )مثال کممی Nest .خود را خاموش کنید

  .ها را اعمال کندرا فراگرفته و به طور خودکار در زمان تعیین شده آن
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 بیان مسئله 2-1

. یشودم پرداخته اشیاء اینترنت در ابری رایانش کاربرد به میشود برداشت آن نام از که همانطور پژوهش این در

 شیاءا اینترنتِ کرد، خواهید مطالعه پژوهش این در چیست، اشیاء اینترنت و چیست ابری رایانش اینکه حال

(Internet of Things) اینترنت" خالصه صورت به. است ارتباطات و فناوری دنیای در جدید مفهومی 

 قطری از داده ارسال قابلیت( اشیاء یا و حیوان انسان،) موجودی هر برای آن در که است مدرنی فناوری "اشیاء

 ینترنتا فناوری در هاداده ارسال فرآیند چگونه؟. گرددمی فراهم اینترانت، یا اینترنت از اعم ارتباطی، هایشبکه

 گیردمی تعلق( IP) اینترنتی پروتکل یک و یکتا یشناسه یک نظر مورد یسوژه به که است ترتیب بدین اشیاء

 قبیل از مختلف ابزارهای توسط که هاییداده. کندمی ارسال مربوطه یداده پایگاه برای را الزم هایداده که

 ابری رایانش فناوری اصلی هدف. بود خواهند مشاهده قابل هاتبلت و هارایانه انواع و همراه تلفن هایگوشی

(Cloud Computing )سازیمجازی صورت به محاسباتی منابع از عظیمی حجم به دسترسی ساختن میسر 

 زا مدل این در. شودمی انجام یکپارچه سیستم یک ایجاد و منابع تجمیع از استفاده با کار این. است شده

 انجام منابع از استفاده مدت و مقدار اساس بر نیز مشتری توسط هزینه پرداخت محاسباتی، هایسرویس

 .شودمی

 سواالت تحقیق 3-1

 بود؟ خواهد چطور IoT  و  cloud computing ی آینده -1

 بود؟ خواهد صورت چه به تکنولوژی این مضرات و تهدیدات -2

 میشود؟ مدیریت چگونه فناوری این در( Big Data) باال ی داده حجم -3

 کرد؟ سازی پیاده را فناوری این آن به شبیه چیزی یا سازمان یک در میتوان چگونه -4
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 سابقه و ضرورت تحقیق 4-1

 1961 دهه از که است جدید و داغ مفهوم دو( IoT) اشیاء اینترنت و( cloud computing) ابری رایانش

 سرئی اینکه از پس کوتاهی مدت. هستند جدید نسل اطالعات فناوری صنعت اصلی هسته آنها. آمد وجود به

 ایده ون، پریمیِر کرد، مطرح را "هوشمند سیاره" مفهوم 2119 سال در اوباما باراک متحده ایاالت جمهور

 .داشت تأکید جدید استراتژیک صنایع و IoT توسعه بر عمدتا که کرد، مطرح را "چین سنجش" توسعه

 اینترنت رب مبتنی محاسباتی روش نوعی ابر محاسبات: کرد تعریف ترتیب این به پدیا ویکی را ابری محاسبات

 را تجهیزات سایر و ها رایانه به را افزاری سخت اطالعات و عمومی افزارهای نرم از استفاده امکان که است

 در یا حرفه دانش داشتن یا "ابر" اولیه اصول دانستن به نیازی نهایی کاربران. دهد می ارائه تقاضا براساس

 واقع رد که منابعی نوع چه که بدانند باید آنها همه. کنند نمی کنترل مستقیم طور به یا و ندارند این مورد

 است شکل چه به اینترنت طریق از مربوطه خدمات دریافت نحوه و دارند نیاز

 دالر میلیارد 1.9 از که برسد واحد میلیارد 26 به 2121 سال تا IoT که کند می بینی پیش( 2114) گارتنر

 ینتأم زنجیره عملکرد نحوه و تامین زنجیره شرکای برای موجود اطالعات بر و آید می دست به 2119 سال در

 گذارد می تأثیر

 ندهست عددی سنسورهای اطالعات اشیاء، اینترنت در شده آوری جمع اطالعات از بزرگی بخش مثال، عنوان به

 فشار و قلب ضربان میزان یا و زیست محیط از رطوبت و دما های داده مانند. میباشند پویا و کوچک بسیار که

 ترابایت 12 به روزانه توییتر 2111 سال در. است اجتماعی شبکه های داده دیگر مثال. انسان بدن در خون

 .بود شده تشکیل حرف 141 حداکثر اندازه با ها تویت از ها داده این. میکرد پردازش داده

 دستگاه حاضر حال در.  بود حد از بیش زمین روی افراد تعداد از شده متصل های دستگاه تعداد ،2111 سال

 24 به 2121 سال تا و کنند رشد سریع میزان این که رود می انتظار و رسیده میلیارد 9 به شده متصل های

 .برسند میلیارد

 شامل که است اینترنت اساس بر IT خدمات تبادل و استفاده کردن، اضافه جدید روش توصیف ابر محاسبات

 .باشد می اینترنت از استفاده با شده مجازی منابع اغلب و ارتقا قابل پویا، منابع ارائه
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 د،س رسانی، آب سیستم ساختمان، جاده، تونل، پل، برق، شبکه سنسورهای: ترتیب این به را IoT پدیا ویکی

 تا کنید وصل هم به را اینترنت که صورت این به کرده، تعریف را غیره و خانگی لوازم گاز، و نفت های لوله

 زمتمرک مدیریت تواند می مرکزی رایانه. بخشید تحقق را دور راه از کنترل و کنید اجرا را خاصی های برنامه

 های وشر طریق از را زندگی و تولید و کند مدیریت را اینترنت اساس بر پرسنل و تجهیزات ماشین، کنترل و

 است فیدم فیزیکی، دنیای و انسانی جامعه بین هماهنگی و ادغام برای امر این. بخشد بهبود تر پویا و تر دقیق

 های آوری فن. رود می شمار به اینترنت و کامپیوتر دنبال به اطالعات صنعت توسعه سوم موج عنوان به و

 تباطاتار و حسگر شبکه آوری فن حسگر، آوری فن رادیویی، فرکانس شناسایی آوری فن از عبارتند IoT عمده

 دخیل اطالعات تحویل و پردازش سنجش، شناسایی، یعنی IoT صنعتی زنجیره پیوند چهار در که ای، شبکه

 .اند بوده

 فرضیه ها 5-1

کنترل از راه دور تمامی اتفاقاتی که در این حوزه میتوان به بررسی آنها پرداخت، مثل خانه های  -

 هوشمند بر این پایه

 زندگی بشر و همینطور راحتتر شدن کار سازمانهاراحت تر شدن  -

 بررسی راحت تر و دقیق تر اطالعات -

 کنترل همه چیز راحت میشود حتی گلدان های منزل  -

 اهداف تحقیق 6-1

 اآنه تمام کنترل که کارهاست ی همه بودن دست دم ساده زبان به و بشر زندگی شدن تر راحت اصلی هدف

 زنی تجاری های سازمان در همینطور. پذیرد انجام میتواند کنترل ریموت و سنسور  یک ی وسیله به تنها

 زشکی،پ الکترونیک، سالمت همچون هاییحوزه در شایانی نقش از تواندمی اشیا اینترنت. باشد مفید میتواند

 هوشمند، تدارکات انرژی، هوشمند مدیریت خودرویی، خدمات شهری، امنیت هوشمند، خانه هوشمند، شهر
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