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یادداشت مدیرمسئول

علی فتوت احمدی

مفهوم اینترنت اشیاء با گذشت زمان هر روز روشنتر و اهمیت آن برای بهبود زندگی بشر آشکارتر میگردد.
در داخــل کشــور ،حرکتهایــی در ســال قبــل بــرای آمــوزش ماژولهــای اینترنــت اشــیاء آغــاز گردیــد .بحــث بیــن  3اســتاندارد NB-
 IoTو  SigFoxو  Loraبــرای کاربــری قرائــت و جمــعآوری داده حســگرهای ثابــت ،ماننــد دمــا ،رطوبــت ،دوربینهــای هوشــمند نظارتــی
و تجهیــزات حفاظتــی ورود و خــروج و نگهــداری اشــیاء ،بتدریــج در قالــب انــواع شــرکتها و محصــوالت وارداتــی یــا تولیــد داخــل معرفــی
شــدند .در بخــش نظــارت برســالمت ،پروژههــای متعــدد الکترونیــک پوشــیدنی ،توســط گروههــای مختلــف دانشــگاهی و مهندســی و
خدماتــی ،شناســائی شــدند.
در بخــش شــرکتهای نوپــا ،در آمــار تحلیــل شــده توســط اینجانــب از یــک گــروه ســرمایهگذار از میــان  338طــرح بررســی شــده در 4
ســال گذشــته 46 ،ایــده قابــل دســتهبندی در بخــش  IoTمیباشــند ،کــه بــه معنــی شــروع متیــن و منطقــی در ایــن زمینــه اســت.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد کــه بخــش خصوصــی و دانشــگاهها بــه صــورت طبیعــی و منطقــی در ایــن بخــش وارد فعالیــت شــدهاند.
امــا آنچــه میبایــد موجــب نگرانــی گــردد ،چنــد نکتــه ریــز در مــورد عملکــرد دولــت و ســازمانهای خــط دهنــده بــه گســترش صنعــت و
تحقیقــات کشــور میباشــد ،کــه فعــاالن  IoTمیبایــد بــا هماهنگــی در یکــی دو ســال آینــده ،بــا تفهیــم آن بــه دولتمــردان کمــک بــه رفــع
موانــع بنماینــد.
 -1تفکر ناصحیح در مورد زمینههای رشد در بخش  ITو رها نمودن بخش تجهیزات و زیر ساخت به فروشندگان خارجی.
در ایــن بخــش بــه تقلیــد از جوامــع غربــی کــه در تولیــد تجهیــزات دســتیابی کامــل دارنــد و زمینههــای رشــد جدیــد را در  ITمیجوینــد،
برخــی همــان نســخه ظاهــری را بــرای مــا نیــز تجویــز میکننــد.
 -2در موضوعات تکنولوژی نیاز به ارتباطات مثبت و متقابل جهانی امری بدیهی است.
مــا در ایــران صاحــب جمعیــت قابــل مالحظــهای از مهندســین جــوان و تربیــت شــده و توانــا هســتیم و میتوانیــم در صــادرات خدمــات
مهندســی چــه در ســختافزار و چــه در نرمافــزار بســیار فعــال باشــیم .برخــی کشــورهای منطقــه از ایــن بخــش در دو دهــه اخیــر بســیار
منتفــع شــدهاند ولــی مــا بــا غفلــت از ایــن موضــوع ،خــود را از بســیاری بازارهــای جهانــی حــذف نمودهایــم .
 -3در زمینههــای  High Techزیســت بــوم دانشــگاهها و شــرکتهای نوپــا و شــرکتهای بلــوغ یافتــه هــر کــدام جایــگاه منطقــی و
تعریــف شــده دارنــد و معمــاران تکنولــوژی در کشــور میبایــد بــا اهــداف دارای اعــداد و ارقــام ،سیاســتهای مشــخص بــرای عملیاتــی شــدن
را ،اعمــال نماینــد و ســپردن همــه چیــز بــه دســت پنهــان بــازار و یــا سیاســتگذاری بــر اســاس ســلیقههای مطالعــه نشــده جــز اتــالف
وقــت و ســرمایه ثمــری نــدارد.
 -4اپراتورهــای موبایــل هنــوز بــر اســاس تــوان تولیــد داخــل و یــا عالقــه بــه تکنولــوژی بومــی توســط ســازمان تنظیــم مقــررات مــورد
ارزیابــی قــرار نمیگیرنــد.
از آنجــا کــه نقــش اپراتورهــا در بخشهایــی از  IoTمبتنــی بــر  NB-IoTو دیگــران غیــر قابــل تردیــد اســت ،توجــه بــه عملکــرد اپراتورهــا
در ایــن بخــش هســتی ســاز بــرای ایــن صنعــت خواهــد بــود.
 -5شــبکه زیــر ســاخت کشــور میبایــد بــا شــتاب بیشــتری بــه ســمت فیبــر حرکــت کنــد تــا کاربــران  IoTبتواننــد در حداقــل زمــان و
بهصــورت بالدرنــگ و بــا حداقــل هزینــه نیازهــای خــود را بــرآورده کننــد .در حــال حاضــر تعرفههــای  Voiceبــرای اپراتورهــا طــوری تنظیــم
شــده اســت کــه اپراتورهــا بــرای بســتههای داده تخفیفــات خــاص قائــل میشــوند و در عمــل  FCPهــا و خــود شــرکت مخابــرات در توســعه
شــبکه فیبــر بــرای داده دچــار مشــکل رقابــت غیــر منصفانــه شــدهاند.
 -6سیاســتهای کشــور در مــورد اســتفاده از اینســتاگرام و توئیتــر و ســایر شــبکههای اجتماعــی ،کــه میتواننــد ابــزار جمــعآوری
اطالعــات در کاربریهــای  IoTباشــند ،گاهــی دچــار توقــف و ابهــام طوالنــی مــدت شــده اســت و از ســوی دیگــر ضعــف قوانیــن در مــورد
حفاظــت اطالعــات و اســتفاده نابجــا از اطالعــات کاربــران دوســوی یــک مشــکل میباشــند.
 -7نقشــه راه توســعه  IoTدر کشــور هنــوز وجــود نــدارد و ســازمانهایی کــه مســئول بررســی و تولیــد چنیــن نقشــه راهــی میباشــند
(ماننــد مراکــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی مثــل مرکــز تحقیقــات مخابــرات) در پیــچ و خــم تخصیــص بودجــه و اعمــال ســلیقههای سیاســی
و غیــر فنــی زمینگیــر شــدهاند .همیشــه بــرای شــرکتها ایــن احســاس وجــود دارد کــه بــه محــض پاگرفتــن پــروژه هائــی در کشــور
ســازمانهایی بــا افتخــار و احســاس موفقیــت محصــوالت خارجــی را در کشــور معرفــی و راه انــدازی مینماینــد و بــرای در اختیــار گذاشــتن
بازارهــای داخلــی برنامهریــزی وجــود نــدارد.
انتظــار بخــش خصوصــی و دانشــگاهیان پرتــالش کشــور تبــادل اینگونــه اطالعــات و بهبــود بســتر کار و فعالیــت در زمینــه  IoTدر
کشــور اســت .ســندیکای شــرکتهای شناســایی و مکانیابــی رادیویــی ،امیــدوار اســت کــه بــا راهانــدازی مجلــه اینترنــت اشــیاء موجــب
انگیزهســازی بــرای جوانــان بــرای ورود و توســعه اقتصــاد در کاربریهــای اینترنــت اشــیاء گــردد .اینــک کمــی بیــش از یکســال از تــالش
مــا میگــذرد و امیدواریــم بتوانیــم ایــن مســیر را بــا موفقیــت ادامــه دهیــم.
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سرمقاله

سعید محمودی

اینترنــت اشــیاء ( )IoTفنــاوری نوظهــوری اســت کــه علیرغــم نوپایــی ،مــورد توجــه بســیاری از کارشناســان و دســتاندرکاران کســب و کار
و کاربــران در حوزههــای مختلــف ،قــرار گرفتــه اســت .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه تأثیــر ایــن فنــاوری در شــئونات مختلــف زندگــی انســان،
هنــوز فاصلــه زیــادی تــا معیارهــای مــورد قبــول داشــته و بــه حــد مطلــوب ،نرســیده اســت.
یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ایــن حــوزه ،مقولــه امنیــت میباشــد ،چــرا کــه شــبکه اینترنــت اشــیاء در برگیرنــده مجموعــهای از
افزارهــای مختلــف اســت کــه حفــظ امنیــت آن ،کار آســانی نیســت.
در ایــن میــان ،ظهــور فنــاوری دیگــری بــا عنــوان بالکچیــن ( )Blockchainقابــل توجــه اســت .بالکچیــن نیــز هماننــد اینترنــت
اشــیاء فنــاوری جدیــدی اســت کــه توجــه بســیاری از صاحــب نظــران و دســتاندرکاران فناوریهــای نویــن را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
یکــی از خاســتگاههای مهــم بالکچیــن ،حــوزه معامــالت آنالیــن میباشــد کــه مقولــه امنیــت در آن بــه شــدت مــورد توجــه اســت .بــر
همیــن اســاس ،اســتفاده از توانمندیهــای بالکچیــن در اینترنــت اشــیاء میتوانــد تحــوالت ارزشــمندی را در بــه کارگیــری هرچــه بهتــر
و مؤثرتــر و البتــه امنتــر فنــاوری اینترنــت اشــیاء ایجــاد کنــد.
بــه کارگیــری بالکچیــن ،تأثیــر قابــل توجهــی در کاهــش هزینههــای تأییــد و تصدیــق بــرای انــواع مختلــف تراکنشهــا و مبــادالت در
شــبکه اینترنــت اشــیاء دارد .ایــن فرآینــد بــه صــورت توزیــع شــده انجــام گرفتــه و در عیــن حــال قــدرت زیــادی را در دســت فــرد یــا گــروه
خاصــی قــرار نمیدهــد .بــه ایــن ترتیــب میتــوان جایگزیــن مناســبی بــرای روالهــای معمــول امنیــت در اینترنــت اشــیاء داشــت کــه بــه
مراتــب ،امنتــر و در برابــر حمــالت مختلــف ســایبری ،مقاومتــر میباشــد.
معمــاری بالکچیــن بــا تکیــه بــر تمرکــز زدایــی و جلوگیــری از تکــرار اطالعــات مخــرب و ردیابــی دادههــا ،بســیاری از مشــکالت و
چالشهــای امنیتــی را حــل کــرده و از دســت کاری غیرمجــاز دادههــای تولیــد شــده در شــبکه اینترنــت اشــیاء جلوگیــری میکنــد.
عــالوه بــر مزایــای فــوق ،بــا داشــتن شــبکهای متــوازن ،یکنواخــت و یــک دســت ،هزینههــای ســخت افــزاری و نرمافــزاری ،کاهــش قابــل
توجهــی داشــته و ســرعت تبــادل اطالعــات نیــز افزایــش خواهــد یافــت.
علیرغــم مزایــای مطروحــه ،ایــن نکتــه ،قابــل توجــه اســت کــه هنــوز در بــه کارگیــری توانمندیهــای بالکچیــن در اینترنــت اشــیاء،
چالشهــای زیــادی وجــود داشــته و ایــن فرآینــد در ابتــدای مســیر قــرار دارد.
بالکچیــن و اینترنــت اشــیاء هــر دو از جملــه فناوریهــای نوینــی هســتند کــه در حــال طــی مراحــل مختلــف رشــد بــوده و فاصلــه
زیــادی را تــا دســتیابی بــه پذیــرش کامــل از ســوی توســعه دهنــدگان و کاربــران دارنــد .امیــد اســت پیشــرفت هــر دوی آنهــا در کنــار هــم،
زمینــه ســاز راحتــی و آســایش انســان در فعالیتهــای مختلــف زندگــی گــردد.
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اخبار سندیکا
امضای تفاهمنامه سازمان فضایی ایران
با سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی
تفاهمنامــه آزادســازی تصدیگــری در صنعت فضایــی در تاریــخ  10مهرماه
 1397امضــا گردید.
تفاهمنامــه همــکاری بــرای آزادســازی تصدیگــری در صنعــت فضایــی
و هموارســازی راه ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی ،در ایــن صنعــت ،میــان
ســازمان فضایــی ایــران و ســندیکای شــرکتهای شناســایی و مکانیابــی
رادیویــی بــه امضــاء رســید .در ایــن نشســت ،رئیــس ســازمان فضایــی ایــران
از آزادســازی تصدیگــری در حوزههــای اپراتورهــای ماهــواره سنجشــی و
تلفــن ماهــوارهای خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســندیکا ،در تاریــخ  10مهر ماه  97ســندیکای
شــرکتهای شناســایی و مکانیابــی رادیویــی بــه ریاســت افشــین کالهــی
در محــل اتــاق بازرگانــی ایــران بــه میزبانــی رئیــس و کارشناســان ســازمان
فضایــی ایــران تشــکیل گردیــد.
در ایــن نشســت ،تفاهمنامــه همــکاری میــان ســندیکای شــرکتهای
شناســایی و مکانیابــی رادیویــی و ســازمان فضایــی ایــران مبنــی بــر
آزادســازی تصدیگــری در حــوزه صنعــت فضایی و بســتر ســازی بــرای ورود
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی بــه ایــن صنعــت بــه امضــاء رســید.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران بــا اشــاره به اینکــه ایــران رتبــه اول منطقه
را در تولیــد علــم و همچنیــن در خودکفایی ســاخت ،پرتــاب و بهرهبــرداری از
ماهــواره دارد ،گفــت :مــا بیشــترین دانشآموختــه و دانشــجوی هــوا فضــا را
تربیــت کردهایــم کــه کشــورهای دیگــر بــه دنبــال جــذب آنهــا هســتند امــا
تــالش مــا بــر ایــن اســت تــا بــا آزادســازی تصدیگــری در حــوزه صنعــت
فضایــی ،زمینــه را بــرای ســرمایهگذاری و فعالیــت بخــش خصوصــی در
صنعــت فضــا مهیــا کنیــم و ایــن نیروهــا را در داخــل کشــور بــه کار بگیریــم.
دکتــر مرتضــی بــراری در مراســم امضــای تفاهمنامــه فیمابیــن ســازمان
فضایــی و بخــش خصوصــی افــزود :در اساســنامه ســازمان فضایی ایــران ،این
ســازمان حاکمیتــی و دارای نقــش رگوالتوری اســت و مهمترین اولیــت ما در
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فعالیتهــای آینــده حــذف تصدیگــری دولــت در فعالیتهــای اقتصــادی
ایــن حــوزه و بــاز گذاشــتن راه ورود ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی اعم از
داخلــی و خارجــی اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکه در بســیاری از کشــورها تصدیگــری دولــت در حوزه
مخابــرات ماهــوارهای آزاد شــده اســت ،افــزود :در ایــران نیــز مــا بــه زودی
آزادســازی اپراتورهــای تلفــن ماهــوارهای را آگهــی میکنیــم و شــرکتهای
خصوصــی اجــازه پیــدا میکننــد بــا اخــذ پروانــه وارد ایــن بخــش از صنعــت
فضایی شــوند.
دکتــر مرتضــی بــراری بــا اشــاره بــه اینکــه بانکهــای آمریکایــی تــا
 85درصــد ســرمایهگذاری در ماهوارههــا را بــه صــورت فاینانــس تأمیــن
مالــی میکننــد ،تصریــح کــرد :عمــر مفیــد یــک ماهــواره  15ســال بــرآورد
میشــود کــه  5ســال اول آن بازگشــت ســرمایه 5 ،ســال دوم ســود عملیــات
و  5ســال ســوم بــه عنــوان تأمیــن هزینــه ســاخت و پرتــاب ماهــواره بعــدی
مدنظــر قــرار میگیــرد و ســودده بــودن فعالیــت در ایــن حــوزه باعــث شــده
بانکهــا نقــش پررنگــی در قبــول تأمیــن مالــی آن داشــته باشــند.
رئیــس ســازمان فضایــی ایــران همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه آزادســازی
تصدیگــری اپراتــور ماهــواره ســنجش از دور نیــز در دســتور کار قــرار
دارد ،اظهــار کــرد :آئیــن نامــهای مربــوط بــه پروانــه فعالیــت در ایــن حــوزه
تدویــن شــده و مراحــل تصویــب آن در کمیســیون تنظیــم مقــررات پیگیری
میشــود و امیدواریــم فرصتهــای ســرمایهگذاری را بــرای ورود بخــش
خصوصــی تدویــن کنیــم.
دکتــر مرتضــی بــراری تاکیــد کــرد :ســازمان فضایــی ایــران بــه عنــوان
نماینــده دولــت در ایــن عرصــه آمادگــی دارد هــر جــا کــه شــرکتهای بخــش
خصوصــی احســاس کننــد بــه امکانــات یــا داده در حــوزه فضایــی نیــاز دارند،
بــرای آنهــا تهیــه و مهیــا کنــد.
بــه گفتــه او در حــوزه ســرمایهگذاریهای فضایــی بخــش خصوصــی،
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دولــت میتوانــد تــا  20درصــد ســرمایهگذاری کنــد و اپراتورهــای
بینالمللــی نیــز تــا ســرمایهگذاری  49درصــدی آزاد هســتند چــرا کــه ایــن
حــوزه یــک بــازار بینالمللــی اســت و حضــور اپراتورهــای خارجــی در آن
میتوانــد بــه بازاریابــی و فــروش کمــک کنــد.
دکتــر مرتضــی بــراری بــا تأکید بر اینکــه ما همــه اطالعــات غیرحاکمیتی
خــود را بــاز میکنیــم و دادههــای مــورد نیــاز کســبوکارهای صنعــت فضایی
را نیــز فراهــم خواهیــم کــرد ،افــزود :در حــوزه تأمیــن مالــی نیــز مذاکراتــی
انجــام شــده و صنــدوق توســعه ملــی تــا ســقف  80درصد ســرمایه مــورد نیاز
را از تســهیالت ارزی بــا ســود  3٫5درصــد پرداخــت میکنــد کــه بازپرداخــت
آن  4ســال تنفــس دارد و بعــد از آن ظــرف  4ســال بایــد تســویه شــود.
بــه گفتــه او حتــی شــرکتهای خارجــی ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت
نیــز تــا  80درصــد ســرمایهگذاری را میتواننــد از صندوق توســعه تســهیالت
دریافــت کنند.
مهنــدس افشــین کالهــی ،رئیــس هیــات مدیــره ســندیکا در این نشســت
گفــت :ســرمایهگذاری در صنعــت فضایــی بــه ویــژه در شــرایط تحریــم
نیازمنــد عشــق واقعــی یــا ریســکپذیری بســیار باالســت امــا بــه هــر حــال

پیگیری اختالل در عملکرد سامانه GPS
در ماههــای گذشــته عملکــرد ســامانه  GPSدر ســطح کشــور
بــه ویــژه در تهــران دچــار اختــالل شــده بــود کــه موجــب بــروز
مشــکالت عدیــده ای بــرای شــرکت های عضــو ایــن ســندیکا و
مشــتریان آنهــا شــده اســت ایــن امــر باعــث ایجــاد مشــکالتی از
جملــه از بیــن رفتــن کســب و کار شــرکت های فعــال در حــوزه
مکان یابــی کــه غالبــاً از شــرکتهای دانــش بنیــان هســتند،
خواهــد شــد.
ســندیکا بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق پیگیــر ایــن موضــوع
از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی شــده و
خواســتار علــل بــه وجــود آمــدن ایــن اختــالل و راه حــل آن
شــد کــه پــس از پیگیریهــا و اقدامــات بــه عمــل آمــده باعــث
برطــرف شــدن ایــن مشــکل گردیــد.

پیشــرفت تکنولــوژی همچنــان ادامــه دارد و بــه زودی در کشــور مــا نیــز خأل
خدمــات فضایــی احســاس خواهــد شــد پــس شــرایط فعلــی بهتریــن زمــان
بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه صنعــت فضایــی اســت.
مهنــدس افشــین کالهــی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه دادههــای مکانیابی،
بــازار بســیار بزرگــی اســت کــه البتــه بــا اعمــال تحریمهــا بخشــی از آن برای
فعــاالن ایرانــی بســته میشــود ،تاکیــد داشــت ســرمایهگذاری در ایــن بــازار
بــا چشــمانداز روشــن فرصــت خوبــی محســوب میگــردد.
مهنــدس علــی صادقــی نائینــی ،سرپرســت معاونــت توســعه کاربــرد
و خدمــات فضایــی ســازمان فضایــی ایــران بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه
همــکاری مفیــد و پرثمــر ســازمان فضایــی ایــران و بخــش خصوصــی بــرای
آزادســازی تصدیگــری ســرمایهگذاری در صنعــت فضایــی ،گفــت :ایــن
تفاهمنامــه بــا ســندیکای شــرکتهای شناســایی و مکانیابــی رادیویــی کــه
در زمینــه ســاخت ســامانه ناوبــری ( )Navigatorخودرویــی و نقشــههای
مســیریابی فعــال هســتند امضــاء شــده و تــالش میکنــد کار بخــش
خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری و تولیــد محتــوا و ســختافزار در ایــن
صنعــت را همــوار کنــد.

پیگیری مشکالت بوجود آمده برای دستگاههای ردیاب
و موقعیتیاب در سامانه ارزی نیما و جلوگیری از حذف
این دستگاهها از لیست ما به التفاوت نرخ ارز
دســتگاههای ردیــاب و موقعیتیــاب کــه عمــده مصرفکننــده آنهــا
ســازمانهای دولتــی هســتند ،نقــش کلیــدی در فرآیندهــای مدیریتــی
و کالن کشــور را دارد .پیــرو ایــن موضــوع ،ســندیکا نامــه ای بــه وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ارســال کــرد و خواســتار باقــی مانــدن ایــن
دســتگاه هــا ،در ســامانه ارز نیمــا و جلوگیــری از حــذف ایــن دســتگاه ها
از لیســت دوم اقــالم وارداتــی معــاف از پرداخــت مــا بــه التفــاوت نــرخ ارز
شــد.؛ چــرا کــه افزایــش بهــای تمــام شــده آنهــا منجــر بــه لطمــه جدی
بــه فرآیندهــای مذکــور میگــردد .برخــی از لطمــات مــورد اشــاره در
نامــه ارســالی عبارتنــد از .1 :کاهــش و بــه تدریــج حــذف کنترلهــای
الزم بــر قاچــاق ســوخت؛  .2اتــالف ســرمایه بــر اثــر باالرفتــن هزینــه
پیمایــش سیســتم حمــل و نقــل؛  .3افزایــش قابــل توجــه هزینههــای
حمــل و نقــل کاال و مســافر .ســندیکا همچنــان پیگیــر ایــن مســئله از
وزارت صمــت اســت.
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اخبار ایران
راهاندازی اولین مرکز تحقیقات ابر اشیاء
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه گلســتان تصریــح کــرد :مرکــز
تحقیقــات ابــر اشــیاء دانشــگاه گلســتان بــه عنــوان اولیــن مرکــز تحقیقات
ابــر اشــیاء در کشــور ایجــاد شــده و بــه زودی خبرهــای خوبــی از پروژههای
موفــق درحــال انجــام منتشــر خواهــد شــد.
دکتــر مهــدی غفــاری اظهــار کــرد :ایــن معاونــت در حــوزه ارتبــاط بــا
صنعــت و پژوهشهــای کاربــردی ،در حــوزه بینالملــل ،پژوهشــی و ایجــاد
آزمایشــگاه مرکــزی ،کتابخانــه و مرکــز نشــر ،برنامههــای خاصــی را دنبــال
میکنــد.
وی تصریــح کــرد :در راســتای شناســایی و رفــع موانــع در جهــت
تاثیرگــذاری بیشــتر دانشــگاه گلســتان در اســتان و منطقــه ،نشســتهای
متعــددی را بــا دســتگاههای اجرایــی اســتان برگــزار کردیــم کــه منجــر بــه
انعقــاد تفاهــم نامههــای همــکاری شــده اســت.
غفــاری بــا اشــاره بــه اینکــه تعــدادی از نشســتها منجــر بــه اجــرای
پروژههایــی مرتبــط بــا مشــکالت تعریــف شــده در دســتگاهها شــده
اســت ،افــزود :در  6ماهــه نخســت امســال شــش قــرارداد بــا دســتگاههای
اجرایــی امضــاء شــده و شــش قــرارداد دیگــر نیــز در حــال امضــاء اســت.
ایــن قراردادهــا بــا ادارات کل ،شــهرداری ،ســازمان پدافنــد غیــر عامــل و
غیــره منعقــد شــده اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه گلســتان تاکیــد کــرد :تــالش داریــم
معضــالت و مشــکالت منطقــه را شناســایی کنیــم و ظرفیتهــای علمــی و
پژوهشــی دانشــگاه گلســتان را بــرای حــل آنهــا بــه کار بگیریــم .عــالوه بــر
نشســتهای منطقــهای و اســتانی ،نشســتهای کشــوری را هــم دنبــال

کردیــم کــه نتیجــه آن همــکاری بــا پژوهشــگاههای نیرو ،نفــت و پلیمــر بود.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه بیــن الملــل ،همــکاری بــا کشــورهای
مختلــف را در دســتور کار داریــم ،گفــت :هفتــه گذشــته کارگــروه آلمــان
در دانشــگاه تشــکیل شــده و در ایــن راســتا در حــال تدویــن تفاهــم نامــه
بــا ســه دانشــگاه ایــن کشــور هســتیم .همچنیــن برنامــه هایــی را بــرای
بکارگیــری از پتانســیلهای کشــور ایتالیــا بــرای مرمــت آثــار باســتانی
پیگیــری میکنیــم.
غفــاری بــا بیــان اینکــه در بخــش  ITظرفیــت بســیار خوبــی در
دانشــگاه داریــم ،گفــت :مرکــز محاســبات ســنگین با بیــش از  200هســته
محاســباتی راه انــدازی شــد .مرکــز آپــا نیــز بــه عنــوان تنهــا مرکــز دارای
صالحیــت فضــای ســایبری اســتان در دانشــگاه گلســتان راه انــدازی شــد
کــه ایــن مرکــز در زمــان حمــالت ســایبری میتوانــد کمــک موثــری بــه
دســتگاههای اجرایــی اســتان کنــد.
منبعwww.isna.ir :

راهاندازی  IPv6توسط ایرانسل برای اولین بار در ایران
طــی ســالهای آینــده ،میلیاردهــا شــیئ در دنیــا بــه اینترنــت
متصــل میشــوند .ایرانســل نیــز ســرمایهگذاری کالنــی را جهــت
راهانــدازی ســامانه دســتگاه بــه دســتگاه بــه عنــوان بسترســاز ایــن
ارتباطــات انجــام داده اســت تــا بــا بهرهبــرداری تجــاری از آن ،امــکان
اتصــال هــزاران دســتگاه و ارائــه صدهــا خدمــت مختلــف بــر روی ایــن
بســتر فراهــم شــود.
ایرانســل کــه بــه عنــوان نخســتین اپراتــور تلفــن همــراه ایــران IPv6
را در تمــام کشــور بــه بهرهبــرداری تجــاری رســانیده ،امــکان اســتفاده
تمامــی مشــترکین ســرویس نســل  4 ،3 ،2و  4.5اینترنــت همــراه و
اینترنــت نســل چهــار ثابــت ( )TD-LTEرا از ایــن بســتر فراهــم کــرده
اســت.
ییچدیدهتریــن نســخه پروتــکل اینترنــت کــه بــه اختصــار IPv6
نامیــده میشــود طبــق پیــش بینیهــای انجــام شــده بــه زودی
جایگزیــن نســخه قبلــی پروتــکل  IPv4خواهــد شــد .همچنیــن
جهــت اســتفاده از آخریــن پروتــکل اینترنــت ( )IPv6الزم اســت
دســتگاه مشــترکان از ( Dual Stack )IPv6/IPv4پشــتیبانی کنــد
و در دســتگاههای آندرویــدی ،در قســمت تنظیمــات نقــاط دسترســی
( )Access Point Namesالزم اســت کــه  APN protocolبــر روی
 IPv6/IPv4تنظیــم شــده باشــد.
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نســخه ششــم پروتــکل اینترنــت یــا  IPv6از فضــای آدرس دهــی
 128بیتــی اســتفاده میکنــد کــه بهرهگیــری از  2بــه تــوان 128
آدرس یکتــا را امکانپذیــر خواهــد کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه
نســخه چهــارم پروتــکل اینترنــت یــا  IPv4کــه در حــال حاضــر مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد ،از اســتانداردهای قدیمــی آدرسدهــی اســت و
فضــای آدرســی  32بیتــی دارد.
گفتنــی اســت بــا توجــه بــه توســعه کاربــرد خدمــات دســتگاه بــه
دســتگاه و اینترنــت اشــیاء کــه میتوانــد منجــر بــه برقــراری ارتبــاط
میــان بســیاری از دســتگاهها ماننــد موبایلهــا ،دوربینهــا ،قــاب
عکسهــای دیجیتــال و حتــی لــوازم خانگــی بــر بســتر اینترنــت شــود،
نیــاز بــه توســعه پروتــکل  IPاهمیــت پیــدا میکنــد.
منبعwww.rond.ir :

امنیت و حفاظت در اینترنت اشیاء :

چالشها و دغدغههای موجود در الیههای مختلف IoT
دنیای اینترنت اشیاء
اینترنت اشــیاء ( )IoTدستگاههای مختلفی که به طور روزانه از
آنها استفاده میکنیم و میتوانند از طریق اینترنت با یکدیگر در
ارتباط باشند ،را فعـال میکند .بنابراین اطمینان حاصل میشود
که دستـگاهها هوشمنـد هستند و اطالعات را به یک سیـستم
متمرکز ارسال میکنند  ،که این سیستم با توجه به وظایف خود
به نظارت میپردازد و اقدامات ضروری را انجام میدهد.
 IoTمیتوانــد در حوزههــای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گیــرد:
از جملــه بهداشــت و درمــان ،حمــل و نقــل ،ســرگرمی ،شــبکههای
قــدرت و ســاختمانهای هوشــمند .انتظــار مــیرود کــه  IoTبــه عنــوان
یــک ســازمان دهنــده بــرای نوآوریهــای تکنولوژیکــی آینــده مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد و همچنیــن انتظــار مــیرود کــه کاربــرد آن در
طــول ســالهای آینــده افزایــش یابــد.
بــا اتصــال تعــداد بســیار زیــادی از دســتگاهها بــه اینترنــت و دادههای
کالن مربــوط بــه آن ،نگرانیهایــی در مــورد امنیــت ایجــاد میشــود.
منظــور مــا از امنیــت میــزان پایــداری ،یــا محافظــت از زیرســاختها و
کاربردهــای  IoTمیباشــد .بســیاری از ایــن دســتگاهها اهــداف آســانی
بــرای نفــوذ میباشــند ،زیــرا بــه منابــع خارجــی بســیار کمــی وابســتگی
دارنــد و معمــوال از آنهــا محافظــت نمیشــود .هنگامــی کــه الیــه شــبکه
در معــرض خطــر قــرار گیــرد ،بــرای یــک هکــر کنتــرل و اســتفاده
مخــرب از یــک دســتگاه و همچنیــن حملــه بــه ســایر دســتگاههای
نزدیــک از طریــق گــره اصلــی کــه در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت،
بســیار آســان خواهــد بــود .مخصوصــا ،حملــه بــه دســتگاههایی کــه
حضــور آنالیــن دارنــد ،آســان میباشــد .ایــن دســتگاهها کــه بــه
هیــچ شــکلی در برابــر ویروسهــا یــا نرمافزارهــای مخــرب محافظــت
نمیشــوند ،بــه احتمــال زیــاد بــه عنــوان ربــات بــرای ارســال کدهــای
مخــرب در جهــت آلــوده کــردن ســایر دســتگاهها مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد .شــرکت بینالمللــی داده پیشبینــی میکنــد کــه

ترجمه :علیرضا بنیجمالی

در ســال  2020بیــش از  200میلیــون دســتگاه بــه اینترنــت متصــل
خواهنــد بــود ،دراینصــورت بــرای هکرهــا فرصــت بزرگــی بــه منظــور
اســتفاده از ایــن دســتگاهها بــه نفــع خــود از طریــق حمــالت «رد
ســرویس« ،ایمیلهــای مخــرب و ســایر ویروسهــا یــا تروجانهــای
موثــر بــه وجــود خواهــد آمــد .اخیــرا ،یــک مطالعــه  HPنشــان داده
اســت کــه  70درصــد دســتگاههای اینترنــت اشــیاء در برابــر حمــالت
آســیبپذیر میباشــند.
بــا توجــه بــه مطالعــه اخیــر کــه توســط  HPصــورت گرفتــه اســت،
حــدود  90درصــد دســتگاههای مــورد بررســی حداقــل بخشــی از
اطالعــات شــخصی را از طریــق خــود محصــول ،ابــر یــا نرمافزارتلفــن
همــراه آن جمــعآوری میکننــد .ایــن اطالعــات شــخصی ممکــن اســت
بــه آســانی بــه دلیــل یــک حملــه ســایبری یــا دسترســی غیــر مجــاز
در معــرض خطــر قــرار گیرنــد .ایــن امــر موجــب کاهــش محرمانگــی،
یکپارچگــی و امنیــت دادههــا میشــود ،در نتیجــه کاربــران تمایلــی
بــه اســتفاده از ایــن تکنولــوژی نخواهنــد داشــت .بنابرایــن ،یکــی از
نگرانیهــای مهــم در اســتفاده و پیادهســازی ایــن تکنولــوژی جدیــد
امنیــت و حریــم خصوصــی میباشــد .امنیــت بایــد بــا جلوگیــری از
شناســایی و دسترســی غیــر مجــاز بــرای کاربــران تضمیــن شــود .منظور
مــا از حریــم خصوصــی ایــن اســت کــه دادههــای کاربــر تحــت کنتــرل
خــود او باشــند نــه هیــچ کــس دیگــر .مســئله دیگــری کــه بــه واســطه
وابســتگی بســیار زیــاد بــه دادههــا و دســتگاههای مبتنــی بــر  IoTایجــاد
میشــود ،قابلیــت اطمینــان اســت .منظــور مــا از قابلیــت اطمینــان ایــن
اســت کــه ایــن دســتگاهها بایــد بــه طــور موثــر کار کننــد و همانطــور
کــه در نظــر گرفتــه شــده اســت ،هرگــز بــا مشــکل مواجــه نشــوند.
عــالوه بــر  ،IoTدادههــای منتقــل شــده بیــن دســتگاهها و اینترنــت
بایــد قابــل اطمینــان باشــند ،زیــرا ارائــه دادههــای غیــر قابــل اعتمــاد
نگرانــی مهمــی اســت کــه ممکــن اســت منجــر بــه بازخوردهــای
غیرضــروری یــا اشــتباه شــود.
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پروتکلهای امن برای IoT
ســاخت اشــیاء هوشــمند ســازگار و بــه هــم پیوســته مســتلزم
بهرهگیــری از پروتکلهــای ارتباطــی اســتاندارد میباشــد .ســازمانهای
بینالمللــی ماننــد نیــروی مهندســی اینترنــت ( )IETFو اتحادیــه
 IPSOاســتفاده از پروتــکل اینترنــت ( )IPرا بــه عنــوان اســتانداردی
بــرای ارتبــاط اشــیاء هوشــمند ترویــج میدهنــد .از آنجایــی کــه
انتظــار مــیرود میلیاردهــا شــئ متصــل باشــند و آدرسهــای IPv4
تقریبــا کاهــش یافتهانــد  IPv6 ،بــه عنــوان راهحــل ممکــن بــرای
ارتبــاط شــیء هوشــمند شناســایی شــده اســت .پروتکلهایــی
کــه اشــیاء هوشــمند پیادهســازی میکننــد ،در جهــت تطابــق
میزبانهــای اینترنتــی کالســیک بــه منظــور امــکان پذیــر ســاختن
ایجــاد اینترنــت گســترده ،یــا بــه عبارتــی ادغــام اینترنــت بــا IoT
عمــل میکننــد .از آنجایــی کــه معمــاری پروتــکل اشــیای هوشــمند
بایــد بــا معمــاری  IPاســتاندارد مطابقــت داشــته باشــد ( بــه دلیــل
یکپارچگــی) ،در حــال حاضــر بســیاری از مکانیســمهای امنیتــی
تعریــف شــده و بــه کار رفتــه بــرای اینترنــت میتواننــد مجــددا در
حالتهــای مختلــف  IoTمــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
در الیــه شــبکه ،یــک گــره  IoTمیتوانــد امنیــت تبــادل دادههــا
را بــه روشــی اســتاندارد و بــا اســتفاده از امنیــت پروتــکل اینترنــت
( )IPsecتأمیــن کنــد IPSec .کــه در ابتــدا بــرای  IPv6توســعه داده
شــد ،حتــی در  IPv4بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
الیههای کلیدی IoT
الیهی فیزیکی :
 اجزای فیزیکیتجهیزات برقی-قفل و امنیت فیزیکی

الیهی شبکه:
 اینترنتمحاسبه ی ابر -شبکه های ارتباط سیار

همــان طــور کــه در شــکل  1نشــان داده شــده اســت ،در
ادامــه الیه هــای کلیــدی بــا هــدف ایجــاد  IoTارائــه شــده اند:
 الیــه برنامــه :ایــن الیــه از برنامه هــا و ســرویس هایمختلفــی کــه  IoTارائــه می دهــد ،تشــکیل شــده اســت.
برنامه هــا و کاربردهــا شــامل شــهرهای هوشــمند ،خانه هــای
هوشــمند  ،حمــل و نقــل  ،امکانــات و مراقبت هــای بهداشــتی
می شــو ند .
 الیــه دریافــت :ایــن الیــه از انــواع مختلــف تکنولوژی هــایحســی از جملــه حســگرهای دمــا ،حســگرهای ارتعــاش،
حســگرهای فشــار و حســگرهای  RFIDتشــکیل شــده اســت
کــه بــه دســتگاه اجــازه می دهنــد ســایر اشــیاء را حــس کنــد.
 الیــه شــبکه :ایــن الیــه از نرم افــزار ارتباطــات شــبکهو همچنیــن اجــزای فیزیکــی ماننــد توپولــوژی ،ســرورها،
گره هــای شــبکه و اجــزای شــبکه کــه امــکان ارتبــاط شــبکه
را فراهــم می آورنــد ،تشــکیل شــده اســت .هــدف اصلــی
آن انتقــال داده هــا میــان دســتگاه ها و از دســتگاه ها بــه
گیرنده هــا می باشــد.
 الیــه فیزیکــی :الیــه فیزیکــی شــامل ســخت افزار پایــهماننــد اجــزای فیزیکــی ،لــوازم هوشــمند و تجهیــزات برقــی کــه
بــه عنــوان پایــه و اســاس شــبکه بندی اشــیاء هوشــمند عمــل
می کننــد ،تشــکیل شــده اســت.

الیهی دریافت:
 گره های حسگر حسگر های RFID -دروازه حسگر

الیهی کاربرد:
 شهرهای هوشمند لوازم هوشمند -حمل و نقل هوشمند

شکل  IoT .1به عنوان یک رویکرد الیهای

مسائل امنیتی در الیههای IoT
بــا کاربــرد بســیار زیــاد اینترنــت اشــیاء ،روز بــه روز دســتگاههای
بیشــتری بــه اینترنــت متصــل میشــوند .هــر روز ،ایــن اشــیاء هوشــمند
بــه هدفــی بــرای خطــرات امنیــت اطالعــات تبدیــل میشــوند؛ IoT
بســیار بیشــتر از اینترنــت مســتعد توزیــع ایــن خطــرات میباشــد.
چهــار الیــه موجــود در  IoTکــه پیــش از ایــن مــورد بحــث و بررســی
قــرار گرفتنــد ،در  IoTمهمتریــن نقــش را ایفــا میکننــد و بــرای
دســتیابی بــه  IoTقابــل اطمینــان و امــن ،بایــد اطمینــان حاصــل شــود
کــه ایــن چهــار الیــه اساســی امــن هســتند .حمــالت زیــادی ممکــن
اســت بــه دســتگاهها صــورت گیــرد و اجــزای اساســی موجــود در
ایــن الیههــا بــا ایــن حمــالت مقابلــه خواهنــد کــرد .نظــارت بــر ایــن
دســتگاهها نیــز بایــد بــه گونــهای صــورت گیــرد کــه هیــچ دادهای از
بیــن نــرود و یــا تغییــر نکنــد.
الف) مسائل امنیتی در الیه برنامه
بــه دلیــل وجــود مســائل امنیتــی در الیــه کاربــرد ،کاربردهــای
مختلــف ممکــن اســت متوقــف شــوند و بــه آســانی در معــرض خطــر
قــرار گیرنــد .در نتیجــه ،برنامههــا در انجــام خدماتــی کــه بــرای آن
برنامهریــزی شــدهاند یــا حتــی خدمــات تصدیــق شــده بــه شــیوهای
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نادرســت ،بــا مشــکل مواجــه میشــوند .در ایــن الیــه خدمــات مخــرب
ممکــن اســت باعــث ایجــاد بــاگ درکــد برنامــه نرمافــزار شــوند کــه
ایــن بــه نوبــه خــود منجــر بــه عملکــرد نادرســت برنامــه میشــود.
ایــن نگرانــی بســیار خطرنــاک اســت و بــر اســاس تعــداد دســتگاههای
طبقهبنــدی شــده بــه عنــوان نهادهــای ســطح برنامــه قــرار دارد.
تهدیدهــای رایــج در ســطح برنامــه عبارتنــد از:
 حمــالت مخــرب کــد :مثالــی از ایــن نــوع حملــه میتوانــدویــروس مخربــی باشــد کــه در دســتگاههای نهفتــه در یــک سیســتم
عامــل خــاص گســترش مییابــد ،ماننــد لینوکــس .ایــن ویــروس
ممکــن اســت قــادر بــه حملــه بــه مجموعــهای از دســتگاههای کوچــک
و اینترنتــی فعــال باشــد ،ماننــد روترهــای خانگــی و دوربینهــای
امنیتــی .ایــن ویــروس از آســیبپذیری شــناخته شــده نرمافــزار
بــرای گســترش اســتفاده میکنــد .ایــن حمــالت کــه ممکــن اســت
بــر روی  Wi-Fiماشــین صــورت گیرنــد ،کنتــرل فرمــان ماشــین را در
دســت گیرنــد و در نهایــت منجــر بــه تصــادف و آســیب دیــدن راننــده
و ماشــین شــوند.
 دســتکاری برنامههــای مبتنــی بــر گــره :هکرهــا ازآســیبپذیریهای برنامــه در گرههــای دســتگاه بهــره میبرنــد و

روتکیتهــای مخــرب نصــب میکننــد .طراحــی امنیــت دســتگاهها
بایــد در مقابــل هــر نــوع دخالــت و دســتکاری مقــاوم باشــد یــا حداقــل
دســتکاری مشــهود باشــد .حفاظــت از بخشهــای خــاص یــک دســتگاه
ممکــن اســت کافــی نباشــد .برخــی از تهدیدهــا ممکــن اســت محیــط
محلــی را دســتکاری کننــد و منجــر بــه عملکــرد نادرســت دســتگاه و
بنابرایــن گــرم شــدن یــا ســرد شــدن بیــش از انــدازه محیــط شــوند.
یــک حســگر دمــا کــه دســتکاری شــده اســت ،فقــط مقــدار ثابتــی از
دمــا را نشــان میدهــد ،درحالیکــه دوربیــن دســتکاری شــده در یــک
خانــه هوشــمند تصاویــر منســوخ را دوبــاره نشــان میدهــد.
 عــدم توانایــی در دریافــت هشــدارهای امنیتــی :دربرخــی از حوزههــا ماننــد راکتورهــای هســتهای ،در صورتــی کــه بــاگ
نرمافــزار در گــرهای کــه دائمــا در حــال حرکــت اســت بــا هشــدارهای
نرمافــزاری بهروزرســانی نشــود ،ممکــن اســت منجــر بــه عواقــب
فاجعــه بــار شــود.
 هــک کــردن کنتــور  /شــبکه هوشــمند :در ایــن حالــت ،یــککنتــور هوشــمند کــه مســئول ارســال دادههــای کاربــرد بــه اپراتــور
بــرای صــدور صــورت حســاب میباشــد ،بایــد امــن باشــد .اگــر کســی
بــه ارســال دادههــا دسترســی پیــدا کنــد ،بــر اســاس مصــرف بــرق
میتوانــد بدانــد کــه چــه زمانــی یــک منــزل خالــی اســت ،و از ایــن
روش بــرای ســرقت و یــا حتــی اهــداف بدتــر اســتفاده کنــد .حملــه بــه
شــبکههای هوشــمند بســیار فاجعهبــار تــر اســت و میلیاردهــا دالر
هزینــه بــه اقتصــاد وارد میکنــد.
ب) مسائل امنیتی در الیه دریافت
تهدیــدات در الیــه دریافــت در ســطح امنیتــی میباشــند .از
آنجایــی کــه گرههــا از حســگرها (سنســور) تشــکیل شــدهاند ،اهــداف
اصلــی هکرهــا میباشــند کــه میخواهنــد از آنهــا بــرای جابهجایــی
نرمافــزار دســتگاه بــا نرمافــزار دســتگاه خــود اســتفاده کننــد .در الیــه
دریافــت ،بیشــتر تهدیدهــا از جانــب اشــخاص خارجــی و عمدتــا بــا
توجــه بــه حســگرها و ســایر تجهیــزات جمــعآوری دادههــا میباشــند.
تهدیدهــای رایــج در الیــه دریافــت عبارتنــد از:
 اســتراق ســمع :از آنجایــی کــه نوع ارتبــاط میــان این دســتگاههابیســیم و از طریــق اینترنــت میباشــد ،اگــر از آنهــا محافظــت نشــود،
نســبت بــه حمــالت اســتراق ســمع آســیبپذیر خواهنــد بــود .در ایــن

حملــه ،حســگرهای موجــود در خانــه هوشــمند کــه در معــرض خطــر
قــرار میگیرنــد ،میتواننــد بــرای کاربــران هشــدار ()Notification
ارســال کننــد و از کاربــران اطالعــات خصوصــی دریافــت کننــد.
 حمــالت ( Sniffingاســتراق ســمع اطالعــات مبادله شــدهدر شــبکه) :هکرهــا میتواننــد حســگرهای یــا دســتگاههای مخــرب
را نزدیــک بــه حســگرهای نرمــال دســتگاههای  IoTقــرار دهنــد و
بــه اطالعــات دســتگاه دســت پیــدا کننــد .فراوانــی دســتگاههای IoT
محیــط هوشــمند بــه ایــن معنــی اســت کــه انســانها میتواننــد از
طریــق محیــط فیزیکــی و بــدون رضایــت خــود آنهــا تــا حــد زیــادی
شناســایی و ردیابــی شــوند و مشــخصات آنهــا نشــان داده شــود .بــه
عنــوان مثــال بــا افزایــش روابــط انســان بــا انســان و انســان بــا دســتگاه
در شــبکههای فیزیکــی مشــترک ،ســرویسهای مشــترک و فضاهــای
اجتماعــی ،دریافــت میــزان کمتــری از اثــرات فیزیکــی ایــن روابــط و
میــزان بیشــتری از حساســیت و دقــت امــکان پذیــر خواهــد بــود.
 اختــالل در دادههــا :از آنجایــی کــه ارســال دادهها در شــبکههایبیســیم فواصــل زیــادی را پوشــش میدهــد ،بــه احتمــال زیــاد ممکــن
اســت کــه دادههــا شــامل نویــز ،ماننــد اطالعــات ناقــص و یــا حتــی
اطالعــات غلــط باشــند .ارائــه نادرســت اطالعــات ممکــن اســت در ایــن
حالتهــا ،زمانــی کــه ارســال قابــل اعتمــاد دادههــا حائــز اهمیــت
اســت ،خطرنــاک باشــد.
ج) مسائل امنیتی در الیه شبکه
الیــه شــبکه نســبت بــه حمــالت بســیار حســاس اســت ،زیــرا
بــه دلیــل انتقــال حجــم زیــاد دادههــا باعــث ایجــاد تراکــم شــبکه
میشــود .در ایــن الیــه ،مســائل مهــم امنیتــی بــه تمامیــت و تصدیــق
دادههایــی کــه در شــبکه منتقــل میشــوند ،بســتگی دارنــد .حملــه
از جانــب هکرهــا و گرههــای مخــرب کــه دســتگاههای موجــود در
شــبکه را در معــرض خطــر قــرار میدهــد یــک مشــکل جــدی اســت.
تهدیدهــای رایــج در الیــه شــبکه عبارتانــد از:
 حملــه  :DoSدســتگاهها یــا ســرور بمبــاران میشــوند ،بــهگونــهای کــه قــادر بــه ارائــه ســرویس بــه کاربرانــی کــه بــه آن ســرویس
نیــاز دارنــد ،نیســتند .حمــالت  DoSانتقــال دادههــا میــان دســتگاهها
و منبــع خــود را متوقــف میکننــد .جریــان گســتردهای از اطالعــات
بــه دســتگاه ارســال میشــود و موجــب متوقــف شــدن فرآیندهــای
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آن میشــود .بــه عنــوان مثــال ،حملــه بــه سیســتمهای اطالعــات
ســالمت و ســرویسها کــه در شــبکههای  IoTبــا پهنــای بانــد کمتــر
پیادهســازی شــدهاند ،بــه معنــی خطــر از تهدیــد کننــده زندگــی و از
دســت رفتــن کســبوکار میباشــد.
 حمــالت دروازه ( :)Gatewayایــن حمــالت ارتبــاط میــانحســگرها و زیرســاختهای اینترنــت را قطــع میکننــد .حملــه دروازه
شــامل حمــالت  DoSیــا حمــالت مســیریابی میشــود کــه در دروازه
اجــرا میشــوند و منجــر بــه عــدم انتقــال اطالعــات یــا انتقــال اطالعــات
غلــط از اینترنــت بــه حســگرها  /گرههــا  /فعــال کنندههــا میشــوند،
در نتیجــه عملکــرد زیردامنههــا ماننــد شــبکههای نقلیــه یــا شــهرهای
هوشــمند بــه خطــر میافتــد.
 دسترســی غیــر مجــاز :دســتگاهها ممکــن اســت بــه ایــن علــتکــه صاحبــان آنهــا انتظــار دارنــد کــه تحــت کنتــرل فیزیکــی خــود باقی
بماننــد ،در شــرایط ناامــن باشــند .بــا ایــن حــال ،درصورتیکــه تحــت
کنتــرل فیزیکــی نباشــند ،بــه آســانی توســط هــر کســی مــورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد .دســتگاههای نهفتــه کوچــک و بــزرگ ممکــن اســت
نیــاز داشــته باشــند کــه در محیطهــای نســبتاً غیرقابــل دســترس بــه
مــدت طوالنــی بــدون حفاظــت باقــی بماننــد ،بــه عنــوان مثــال در
ضربــان ســاز کــه در بــدن انســان قــرار داده میشــود و حســگرهای راه
دور کــه در محیطهــای فیزیکــی غیــر مســکونی قــرار داده میشــوند.
ایــن دســتگاههای نهفتــه و بــدون حفاظــت کــه بــرای کنتــرل مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد (ماننــد ضربــان ســازها) بــه تنظیــم زمــان
ثابــت بــرای ارائــه ســیگنالهای کنتــرل در زمانهــای تعییــن شــده
نیــاز دارنــد و بــه مــرور زمــان بــرای کاربــران مخاطرهانگیــز میباشــند.
از آنجایــی کــه ایــن دســتگاهها بــرای ارتبــاط بــا ســایر دســتگاهها
و بــه منظــور ارســال و دریافــت داده طراحــی میشــوند ،برخــی از
گرههــای مخــرب ممکــن اســت بــرای نشــان دادن خــود بــه صــورت
گرههــای تصدیــق شــده تــالش کننــد و بــدون اختیــار و اجــازه بــه
ایــن دســتگاهها دسترســی پیــدا کننــد و آن را در معــرض خطــر قــرار
دهنــد.
 حمــالت ذخیــره ســازی :انبــوه دادههایــی کــه شــامل اطالعــاتحیاتــی کاربــر میباشــند بایــد در دســتگاههای ذخیرهســازی یــا ابــر
ذخیــره شــوند ،کــه ممکــن اســت هــر دوی آنهــا مــورد حملــه قــرار
گیرنــد و دادههــا بــه مخاطــره بیفتنــد یــا بــه جزئیــات نادرســت تغییــر
یابنــد .تکــرار دادههــا و همچنیــن دسترســی بــه دادههــا بــرای انــواع
مختلــف افــراد منجــر بــه افزایــش ســطح حمــالت میشــود.
 ارائــه اطالعــات جعلــی (ســاختگی) :حملــه کننــدگانمیتواننــد اطالعــات جعلــی یــا ســاختگی وارد کننــد و باعــث واکنــش
نامناســب یــا خطرنــاک سیســتم شــوند .بــا ایــن کار زمینــه یــک حملــه
فیزیکــی ایجــاد میشــود و تهدیــدات ممکــن اســت نهفتــه باقــی
بماننــد.
د) مسائل امنیتی در الیه فیزیکی
مســائل امنیتــی زیــادی در الیــه فیزیکــی یــک سیســتم  IoTنیــز
وجــود دارنــد .منابــع قــدرت و مکانیســم هــای امنیــت فیزیکــی نیــاز
شــدیدی بــه حفاظــت توســط تکنولــوژی جدیــد دارنــد .دســتگاهها
بایــد در برابــر حمــالت فیزیکــی هــم از نظــر آب و هــوا و هــم از نظــر
افــراد محافظــت شــوند .همچنیــن دســتگاهها بایــد از نظــر قــدرت اثــر
بخشــی الزم را داشــته باشــند و بتواننــد در صــورت قطــع شــبکه بــرق،
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بــه قــدرت باتــری متکــی باشــند .باتریهــا بایــد بــه مــدت مشــخص
شــارژ خــود را نگــه دارنــد و بــرای اســتفاده مــداوم از دســتگاه بــه
ســرعت شــارژ شــوند .مشــکالت رایــج در الیــه فیزیکــی عبارتانــد از:
 آســیب فیزیکــی :مثالــی از ایــن نــوع حملــه ،دســتگاههایفیزیکــی ماننــد حســگرها ،گرههــا و فعالکنندههــا میباشــد کــه
از نظــر فیزیکــی توســط واحدهــای مخــرب آســیب میبیننــد .ایــن
امــر موجــب میشــود کــه حســگر ،گرههــا و فعالکنندههــا عملکــرد
و قابلیــت مــورد انتظــار خــود را از دســت دهنــد و در برابــر خطــرات
دیگــر آســیب پذیــر شــوند.
 حمــالت محیطــی :مثالــی از ایــن نــوع حملــه حســگری اســتکــه در معــرض خطــرات شــدید محیطــی ماننــد بــاران غیــر طبیعــی/
بــرف  /بــاد قــرار میگیــرد .ایــن امــر باعــث میشــود کــه حســگر
عملکــرد و قابلیــت مــورد انتظــار خــود را از دســت دهــد و در برابــر
خطــرات دیگــر آســیب پذیــر شــود.
 از دســت دادت قــدرت :دســتگاههایی کــه تــوان خــود را ازدســت میدهنــد ،اساســا نمیتواننــد بهطــور طبیعــی کار کننــد و
ایــن منجــر بــه عــدم ارائــه ســرویس میشــود .بــه عنــوان مثــال ،یــک
اســتراتژی رایــج بــرای حفــظ قــدرت دســتگاهها ،ورود بــه حالتهــای
مختلــف ذخیــره انــرژی میباشــد  ،بــه عنــوان مثــال ،حالتهــای
مختلــف خــواب .یــک حملــه جلوگیــری از خــواب ،درخواســتهای
صحیحــی را بــرای جلوگیــری از ورود یــک دســتگاه بــه حالــت ذخیــره
انــرژی ایجــاد میکنــد.
 خرابــی ســخت افــزار :دســتگاهها بــه عنــوان راه نجــات بــرایکاربــران عمــل میکننــد و کاربــر ممکــن اســت تــا حــد زیــادی بــه
ایــن دســتگاهها وابســته باشــد .بنابرایــن ،عــدم خرابــی ســختافزار کــه
منجــر بــه متوقــف شــدن عملکــرد دســتگاه یــا ارســال اطالعــات غلــط
میشــود ،حائــز اهمیــت میباشــد .حمــالت ســایبری بــه شــهرهای
هوشــمند منجــر بــه تأمیــن ناکافــی آب و بــرق و هرجومــرج میشــوند.
 دســتکاری (دخالــت) فیزیکــی :در اتوماســیون کــف کارخانــه ،کنتــرلکننــده منطقــی نهفتــه و برنامــه ریــزی شــده ( )PLCsکــه سیســتمهای رباتیک
را اداره میکننــد در زیرســاخت  ITشــرکت ادغــام شــدهاند .حفاظــت از PLCهــا
در برابــر رابطهــای انســانی و در عیــن حــال حفاظــت از ســرمایهگذاری در
زیرســاخت  ITو نفــوذ کنترلهــای امنیتــی موجــود حائــز اهمیــت میباشــد.
نتیجهگیری
در ایــن مقالــه ،بــه بیــان ایــن موضــوع پرداختیــم کــه بــا اتصــال
دســتگاههای مبتنــی بــر  IoTبهصــورت فزاینــده بــه اینترنــت ،ســطح
حمــالت خارجــی افزایــش مییابــد .ایــن حمــالت بــر اســاس الیههــای
تشــکیل دهنــده  IoTطبقهبنــدی شــدند و چنــد حملــه بــا مثالهــای
مرتبــط مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتنــد .در ایــن مقالــه و بــه منظــور
پذیــرش تکنولوژیهــا و برنامههــای  IoTتوســط ٌمشــتریان ،مســائل امنیتی
و حریــم خصوصــی و همچنیــن محدودیتهــا بایــد مــورد بررســی قــرار
گرفتــه و بالفاصلــه پیادهســازی شــوند ،بــه طــوری کــه پتانســیل تکنولوژی
 IoTو کاربردهــای آن محقــق شــود.
منبــع :مجلــه کنفرانــس بیــن المللــی هاوایــی علــوم سیســتم دانشــگاه :دانشــگاه کارولینــای ســاحلی،
کانــوی ،ایــاالت متحــده آمریــکا
چاپ شده در نشریه IEEE :
Sathish Alampalayam Kumar ; Tyler Vealey ; Harshit Srivastava

 BLOCKCHAINبالکچین
ترجمه :محمد هزارجریبی

امــروزه بیتکویــن تکنولــوژیای پــر رونــق اســت ،در حالیکــه بالکچیــن در حــال تکامــل
اســت .بیتکویــن همیشــه نقطــه مرجــع بــرای تکنولــوژی بالکچیــن اســت زیــرا یکــی از
اولیــن کاربردهــای ایــن تکنولــوژی و قطعــا گســترده تریــن کاربــرد شــناخته شــده آن اســت.
امــا بالکچیــن چیــزی بیشــتر از بیتکویــن اســت و پتانســیل تکامــل و توســعه در امورمالــی،
امــالک داری ،خــرده فروشــی و تعــداد بیشــماری از دیگــر صنایــع را دارد.
اصطــالح بالکچیــن اندکــی رمزگونــه اســت امــا مفهــوم آن آنقــدر ســخت نیســت کــه
غیرقابــل فهــم باشــد .ابــزار بالکچیــن بــرای نگهــداری ســوابق معامــالت جهانــی رمزگــذاری
شــده ،یــک دفتــر حســابداری عمومــی درســت میکنــد .شــرح معامــالت بــرای جلوگیــری از
دســتکاری و اطمینــان از اعتبــار و صحــت آن ،بــه صــورت مســتند شــده نگهــداری میشــوند
و در دســترس عمــوم قــرار میگیرنــد .کاربــرد اولیــه بالکچیــن ایــن اســت کــه بــه عنــوان
یــک چهارچــوب بــرای تجــارت و معامــالت ارز دیجیتــال مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،امــا ایــن

تکنولــوژی را میتــوان در صنایــع مختلــف متعــددی اســتفاده کــرد .خودمختــاری پایــگاه دادههــا
کاربــران را قــادر میســازد تــا بــا اعتبــار بخشــیدن بــه دادههــای خــود و جلوگیــری از ســرقت ،آنهــا
را در دســترس عمــوم قــرار دهنــد.
ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی میتواننــد بــا اســتفاده از ویژگیهــای رمزگــذاری خــود ،از
محرمانــه بــودن پرداختهــا ،قراردادهــا و ارتباطــات اطمینــان حاصــل کننــد .همچنیــن میتواننــد
بــا کمــک اینترنــت اشــیاء دســتگاههای الکترونیکــی پزشــکی را بــدون مداخلــه انســان بههــم
وصــل کننــد.
رای دادن ،بیشــتر یــک برنامــه نظــری و تئــوری بــه نظــر میآیــد امــا بالکچیــن میتوانــد
عــالوه بــر شــمردن آراء ،منبــع و تاریــخ و زمــان رایهــا را هــم مشــخص کنــد.
بنگاههــای امــالک و مســتغالت و ســرمایهگذاری میتواننــد از ایــن تکنولــوژی بــرای نظــارت و
ثبــت معامــالت ،شناســایی رونــد و رمزگــذاری اطالعــات حســاس اســتفاده کننــد.
برنامههــای کاربــردی آن همچنیــن میتواننــد در صنایعــی ماننــد مدیریــت زنجیــره تامیــن،
مدیریــت قــرارداد ،ذخیرهســازی ابــری و پــردازش پرداخــت ،ظاهــر شــوند.
از نظــر امنیــت ،بالکچیــن و دفتــرکل ( )Ledgerعمومــی آن بــه عنــوان یــک راه حــل بالقــوه
بــرای پــردازش دادههــا ،نــرم افــزار حفاظــت از پایگاههــای داده ،ابزارهــای مالــی و نرمافــزار
مدیریــت زنجیــره تامیــن بــه حســاب میآیــد .بالکچیــن بــا تقســیمبندی و تمرکــز زدایــی،
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بــه معامــالت شــفافیت بیشــتری میدهــد
و بــه حفــظ تاریخچــه شــبکههای بــزرگ
بهبــود میدهــد .مرجــع دفتــرکل ،کار را بــرای
کالهبــرداری در معامــالت بــدون اینکــه کســی
متوجــه شــود بســیار مشــکل میکنــد .ایــن
دفتــرکل همچنیــن میتوانــد چهارچوبــی امــن
و مقیــاس پذیــر بــرای حفاظــت از پایگاههــای
داده اینترنــت اشــیاء اســتفاده شــود.
یــک دفتــرکل غیرمتمرکــز بــرای همــه
دادههــا میتوانــد هــر خطایــی را در
زیرســاختهای دیجیتــال حــذف کنــد و
یکپارچگــی سیســتم هــای اینترنــت اشــیاء را
بهبــود بخشــد.
پیشگامان فناوری بالکچین
بســیاری از کارشناســان ،بیتکویــن را
اولیــن کاربــرد تکنولــوژی بالکچیــن در نظــر
میگیرنــد Satoshi Nakamoto .اولیــن
بیتکویــن هــا را در ســال  2009اســتخراج
کــرد کــه ســود و ســرمایه آن بالفاصلــه
ادامــه یافــت .از صفــر ،ســرمایه  Bitcoinبــه
 20000دالر رســید .دیگــر ارزهــای دیجیتــال
مثــل  Litecoinو  Ethereumهــم بــا
پیدایــش معجــزه آســای بیتکویــن رشــد
چشــمگیری پیــدا کردنــد .امــا پیشــگامان در
بــازار بالکچیــن بیشــتر مایــل بــه اســتفاده از
ارزهــای دیجیتــال خــود هســتند.
ســال  ،2017شــاهد تعــداد زیــادی از
ســرمایه گذاری بــا ریســک پذیری بــاال
در تکنولــوژی بالک چیــن بــودR3 .
فنــاوری ارائــه دهنــده خدمــات مالــی
بــا اســتفاده از تکنولــوژی بالک چیــن در
ســال  2017بــه  106میلیــون دالر دســت
یافــت Corda .یکــی از ابزارهــای مهــم
آن اســت ،یــک ابــزار معامالتــی کاربــردی
بــرای شــرکت ها ،کــه بــه منظــور
ساده ســازی نگهــداری تاریخچه هــا و
عملکردهــای خــاص اســتفاده می شــود.
ایــن شــرکت اعــالم کــرده اســت کــه در
ایــن پلت فــرم  Cordaمی توانــد بــرای
توســعه راه حــل هــای مدیریــت مالــی
شــرکت اســتفاده شــود.
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موسســه هــای خدمــات مالــی و شــرکتهای
بانکــی فراوانــی مثــل Citigroup. JP
Morgan. Visa and Capital One
بــه جرگــه اســتفاده کننــدگان از فنــاوری
بیتکویــن پیوســتهاند .در مــاه اکتبــرJP ،
 Morganیــک شــبکه پرداختــی بالکچیــن
بــه نــام  Quorumمعرفــی کــرد .بــر خــالف
مدیــر عاملــش کــه رونــق بالکچیــن را بــه
عنــوان یــک حبــاب محکــوم کــرده بــود .در
مــاه نوامبــر ،ویــزا سیســتم پرداخــت B2B
را کــه توســط بالکچیــن طراحــی شــده
بــود اعــالم کــرد .ســال گذشــته Capital
 Oneبــا شــرکتهای بالکچیــن همــکاری
کــرد تــا تعــدادی از ادعاهــا و تواناییهــای
تجزیــه و تحلیــل بــرای صنعــت بهداشــت
و درمــان را پایــش و آزمایــش کنــد .در مــاه
مــی Citigroup ،بــا  NASDAQهمــکاری
کــرد و یــک راه حــل پرداخــت یکپارچــه را بــا
تکنولــوژی بالکچیــن اعــالم کــرد.
مایــکل کوربــت ،مدیــر عامــل شــرکت
 Citigroup Inc.بــه بلومبــرگ در مــاه نوامبــر
گفــت» :مــن فکــر نمیکنــم کــه دولتهــا
قصــد داشــته باشــند کــه اجــازه دهنــد دیگران
بــه راحتــی وارد و بــه طــور بالقــوه مانــع
تواناییهایشــان در زمینــه دادههــا ،جمــعآوری
مالیــات ،پولشــویی و اطمینــان مشــتری
شــوند .ایــن امــکان وجــود دارد کــه مــا شــاهد
ایــن باشــیم کــه دولــت هــا نــه ارز دیجیتــال
کــه فکــر میکنــم نــام نامناســبی بــرای آن
باشــد امــا پــول دیجیتــال را معرفــی کننــد».
شــرکتهایی کــه ابزارهــای کیــف پــول را
بــرای ذخیــره ســازی ،مدیریــت و تجــارت ارز
دیجیتــال ارائــه میدهنــد ،بــه ســرمایه قابــل
توجهــی دســت یافتهانــد .شــرکتی بــه نــام
بالکچیــن کــه امــروزه بیشــترین اســتفاده
از کیــف پــول رمزنــگاری را دارد در ســال
 2017چهــل میلیــون دالر ســرمایه دریافــت
کــرده اســت .شــرکتهای مشــابه ماننــد
آبــراه و کلــداالر بــه ترتیــب در مــاه اکتبــر
 2017مبلــغ  16میلیــون دالر و در دســامبر
 2017مبلــغ  10میلیــون دالر افزایش ســرمایه
داشــتند .همانطــور کــه معامــالت ارز دیجیتالی
محبوبتــر میشــوند ،افــراد و شــرکت هــا
بــه مــکان هایــی نیــاز دارنــد تــا دارایــی هــای
دیجیتــال خــود را ذخیــره کننــد.
تکنولــوژی بالکچیــن ،امنیــت ســایبری
صنعــت را بــه چندیــن روش تحــت تاثیــر قــرار
داده اســت HYPR .بــا اســتفاده از تکنولــوژی
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بالکچیــن بــه تمرکــز زدایــی دادههــای دارای اعتبــار و بیومتریــک بــرای ســهولت در ســنجش
اعتبــار مبتنــی بــر ریســک میپــردازد .ایــن رقــم در ســال جــاری  10میلیــون دالر بــرای ایــن
پلتفــرم بــه ارمغــان آورده اســت ،کــه احتمــاال برخــالف بســیاری از راهحلهــای  RBAدر بــازار
اســت NuCypher .یکــی دیگــر از شــرکتهای امنیتــی بــالک چیــن اســت کــه در ســال 2017
بــه  4.3میلیــون دالر رســیده اســت .تکنولــوژی آن از سیســتمهای بالکچیــن بــرای رمزگــذاری
مجــدد پروکســیها اســتفاده میکنــد .ایــن همچنیــن یــک پلــت فــرم کنتــرل دسترســی اســت که
از رمزنــگاری هــای کلیــد عمومــی اســتفاده مــی کنــد تــا ایمنــی انتقــال دادههــا و اجــرای الزامــات
دسترســی را بیشــتر و قــوی تــر کنــد.
 Guardtimeدر حــدود ســال  2007تاســیس شــده اســت ،امــا بــا تکنولــوژی امنیــت محــور
بالکچیــن تفــاوت اندکــی میکنــد .ایــن شــرکت اســتونیایی ،یــک پلتفــرم بالکچیــن را بــر مبنــای
مبــادالت امــن اطالعــات فراهــم کــرده اســت .ایــن شــرکت یــک زیرســاخت بــدون کلیــد (بــدون
رمزگــذاری) را فراهــم آورده اســت کــه بــر خــالف محصــوالت دارای کلیدهــای عمومــی میباشــد .امــا
ایــن اجــازه را میدهــد تــا انتقــال اطالعــات بــه صــورت نامتقــارن بــرای بهبــود امنیــت و مدیریــت
متمرکــز رمزگــذاری شــود .در حــال حاضــر ایــن برنامــه بــرای محافظــت  1میلیــون پرونــده ســالمت
اســتونی اســتفاده میشــود.

آینده بالک چین در تجارت
معاملــه و ســرمایه گذاری ارز دیجیتالــی از بدیهی تریــن اقدامــات در آینــده اســت.
ارزش  Bitcoin ،Ethereumو  Litecoinبــه احتمــال زیــاد افزایــش خواهــد یافــت .امــا
شــرکت های دیگــری ماننــد  ،Rippleارز دیجیتــال را بــه طــور خــاص بــرای بخش هــای
مالــی جهانــی توســعه داده انــد .خــودا( Ripple )RPXبســیار متمرکزتــر از (Bitcoin
 )BTC .XBTاســت ،امــا بــه لحــاظ نظــری می توانــد بــه راحتــی در ســاختار فعلــی اکثــر
صنایــع مالــی بــه کار گرفتــه شــود کــه ســریعتر اســت و بــه بانک هــا و ارائــه دهنــدگان
خدمــات مالــی وصــل می شــود ،کــه دسترســی ،امنیــت و دقــت تراکنش هــای مبتنــی
بــر بالک چیــن را افزایــش می دهــد.
از لحــاظ کاربــرد بالک چیــن ،مدیریــت پایــگاه داده و سیســتم های ذخیره ســازی
اطالعــات ،شــاهد هجــوم زیــادی از سیســتم های امنیتــی بالک چیــن خواهنــد بــود.
ابزارهایــی ماننــد  BigChainDBپایــگاه داده هــای مبتنــی بــر بالک چیــن مقیــاس پذیــر
بــرای برنامه هــای کاربــردی و پــردازش داده هــای بــزرگ را بــرای توســعه دهندگان
فراهــم می آورنــد .پایــگاه داده  NoSQLمی توانــد بــه عنــوان ابــزار پایــگاه داده هــای
توزیــع نشــده غیــر بالک چیــن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،امــا ذخیره ســازی
دارایی هــای بیشــتر ،دسترســی غیرمتمرکــز و غیــر قابــل تغییــر بــودن را بــه ســادگی
فراهــم می کنــد.
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راهکارهــای  Fintechمبتنــی بــر بالکچیــن بــه دلیــل
افزایــش امنیــت آن ،راه خــود را ادامــه خواهــد داد.
برنامههــای کاربــردی ابــر ،شــاهد هویــت جدیــد و راهحلهــای
دسترســی خواهنــد بــود Storj .محصولــی جالــب اســت کــه میتوانــد
در آینــده شــاهد رشــد باشــد کــه یــک پلتفــرم ذخیــره ســازی ابــری
بــر اســاس تکنولــوژی بالکچیــن اســت و دارای رمزگــذاری جامعــی
میباشــد کــه ســرعت آن بــا تکنولــوژی همتــا افزایــش پیــدا کــرده و
از دسترســی باالیــی برخــوردار اســت .ایــن شــرکت در ســال گذشــته
 30میلیــون دالر ســرمایه گــذاری کــرد و میتوانــد یــک نقــش تأثیــر
گــذاری در زمینــه ذخیرهســازی ابــر و بازارهــای امنیتــی ابــر داشــته
باشــد Fintech .مبتنــی بــر بالکچیــن بــه دلیــل امنیــت بــاالی
خــود راه خــود را ادامــه خواهــد داد .شــرکت هــا هــم همچنیــن بــه
تولیــد تکنولــوژی امــن معامــالت ادامــه میدهنــد .مســترکارت در
حــال حاضــر ارائــه دهنــده دفتــرکل توزیــع شــده اســت و رابیکــس از
شــرکت  Deloitteچنــد ســالی اســت کــه در بــازار بــوده اســت .بعــد

از فاجعــه  Equifaxو اتفاقــی کــه بــرای امنیــت اطالعــات و یکپارچگــی
شــرکتها افتــاد ،شــرکتها بــه عنــوان یــک اقــدام احتیاطــی در
بالکچیــن ســرمایهگذاری میکننــد.
شــرکتهایی همچــون  Riotبالکچیــن ،اولیــن شــرکت بالکچیــن
لیســت شــده در  NASDAQاســت ،کــه همچنــان بــه رشــد خــود
ادامــه میدهــد .ایــن شــرکت در تکنولــوژی کاربــردی بالکچیــن و
ارز دیجیتــال ســرمایه گــذاری میکنــد .نمونــه کارهــای آن شــامل
یــک ابــزار حســابداری ارز دیجیتــال بــه نــام  ،Veradyیــک مبادلــه
ارز دیجیتــال بــه نــام  Coinsquareو یــک ســرویس ســپردهگذاری
مبتنــی بــر بالکچیــن بــه نــام  Tesspayاســت .عرضــه اولیــه عمومــی
ایــن شــرکت در مــاه اکتبــر بــود .ســهام آن کــه  8.74دالر ثبــت شــده
بــود تــا  38.50دالر افزایــش یافتــه کــه از تاریــخ  8ژانویــه  2018بــه
 23.69دالر رســیده اســت .ســرمایه شــرکت  Riot Blockchainدر
بــازار بــه بیــش از  260میلیــون دالر رســید .ســرمایهگذاران ممکــن
اســت شــرکتهای مشــابه و پــر منفعتــی را هــم بیابنــد.

اینترنــت اشــیا یکــی دیگــر از تکنولوژی هایــی اســت کــه پــا بــه قلمــروی بالک چیــن گذاشــته اســت .هــر دوی ایــن تکنولوژیهــای
پیشــرفته و در حــال ظهــور می تواننــد از یکدیگــر بهره منــد شــوند .مــدل غیرمتمرکــز مناســب بــرای تســهیل ارتباطــات بیــن نقطههــای
چندگانــه اســت .ابــزار مــدرن بالکچیــن بــه انــدازه کافــی بــرای بارگیــری اندازه هــا و مقیاس هــای ســازمانی قابــل توســعه اســت.
پلت فــرم اینترنــت اشــیاء آی بــی ام واتســون در حــال حاضــر ابزارهایــی بــرای ادغــام فنــاوری بالکچیــن بــه برنامه هــای اینترنــت
اشــیاء دارد SAP Leonardo .شــامل برخــی از قابلیتهــای اولیــه بالکچیــن اســت .بــا ســرمایهگذاری شــرکتهای بــزرگ در
اینترنــت اشــیاء آنهــا هم زمــان شــروع بــه ســرمایهگذاری در بالک چیــن هــم میکننــد حتــی اگــر در حــال حاضــر آن را انجــام نــداده
باشــند.
منبع:
blog.g2crowd.com; Aaron Montemayor Walker date: oct 2018
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چالشهای پیش روی اینترنت اشیاء
نویسنده :صغری آقابابائی

اینترنــت اشــیاء ( )IoTکــه بــرای نخســتین بــار در
ســال  1999میــالدی توســط کویــن اشــتون ،مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت ،جهانــی را توصیــف کــرد
کــه در آن هــر چیــزی از جملــه اشــیاء ،بــرای
خــود ،هویــت دیجیتــال داشــته باشــند و بــه
کامپیوترهــا اجــازه دهنــد آنهــا را مدیریــت کننــد.
اینترنــت اشــیاء ،فنــاوری پیشــرفتهای اســت کــه در آن بــرای هــر
موجــود ،قابلیــت ارســال داده از طریــق شــبکههای ارتباطــی اعــم از
اینترنــت و یــا اینترانــت فراهــم میشــود.
واژه «چیزهــا» در عبــارت اینترنــت اشــیاء میتوانــد بــه طیــف
گســتردهای از دســتگاهها ماننــد ایمپلنــت نظــارت بــر قلــب ،فرســتنده
زیســت تراشــه در حیوانــات مزرعــه ،حلزونهــای الکتریکــی در
آبهــای ســاحلی ،خودروهــای دارای سنســور ،دســتگاههای تجزیــه
و تحلیــل  DNAبــرای نظــارت بــر محیــط زیســت یــا دســتگاههای
عملیــات میدانــی کــه بــه آتشنشــانان در عملیــات جســتجو و نجــات
کمــک میکنــد ،اطــالق شــود.
امــروزه حتــی سنســورهای تشــخیص گازی ســاخته میشــوند
کــه میتواننــد تهدیدهــای بیوشــیمیایی را در فرودگاههــا تشــخیص
دهنــد و از وقــوع آنهــا جلوگیــری کننــد و یــا مشــخص کننــد
اســتیکی کــه در یخچــال شــما هســت خــراب شــده یــا نــه ،یــا حتــی
بــا تجزیــه و تحلیــل نحــوه نفــس کشــیدن شــما معلــوم کننــد بــه چــه
نــوع بیمــاری مبتــال هســتید.
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عمدهتـرین کاربـردهای اینتـرنت اشیـاء طـی ایـن سـالها
«مراقبــت از ســالمت» و «ماشــین هوشــمند و ســرویسهای ابــری
خــودکار» بــوده اســت.
کارشناســان تــا ســال  2020تعــداد اشــیاء متصــل بــه اینترنــت را
بالــغ بــر  50میلیــارد تخمیــن میزننــد.
ایــن تکنولــوژی روز دنیــا در مســیر توســعه خــود بــا چالشهــای
بســیاری روبــهرو اســت .هــر نــوآوری تــازه در ایــن حــوزه،
پیچیدگیهــای خــود را نیــز بــه همــراه مــیآورد.
متاســفانه مســائل حــل نشــده اینترنــت و فضــای مجــازی و
شــبکهها کــه اینترنــت اشــیاء ،وارث آنهاســت بــه صــورت خــودکار
وارد ایــن فنــاوری شــده اســت ،ایــن مشــکالت در نقــاط مختلــف
کــره زمیــن ،متفــاوت اســت ،امــا مهمتریــن چالشهــای پیــش رو
در بیشــتر نقــاط ،فــارغ از توســعه یافتگــی و عــدم توســعه یافتگــی
مــوارد زیــر میباشــد:
چالش رگوالتوری
در ایــران ،بــا وجــود تالشهــای زیــادی کــه در زمینــه تنظیــم
رگوالتــوری وجــود داشــته ،امــا هنــوز در حــوزه امنیــت ،حریــم
خصوصــی ،معمــاری و ارتباطــات نیــاز بــه وضــع اســتانداردهای دقیقــی
اســت .مهمتریــن نمــود ایــن چالــش را میتــوان در پراکندگــی
محصــوالت هوشــمند در بــازار تجــاری ایــران مشــاهده کــرد .در دیگــر
نقــاط دنیــا نیــز ،ایــن موضــوع بــه طــور کامــل ،حــل نشــده اســت.

چالش امنیت و حریم خصوصی
اینترنــت اشــیاء نیازمنــد مکانیزم هــای محرمانگــی ،یکپارچگی ،تصدیق هویت و کنترل دسترســی به صورت دقیق می باشــد.
وقتــی قــرار اســت میلیاردهــا دســتگاه در اقصــی نقــاط جهــان بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــته باشــند و بــا هــم بــه تبــادل اطالعــات
بپردازنــد ،موضــوع حریــم شــخصی کاربــران چگونــه مدیریــت خواهــد شــد؟ تــا کنــون ،پاســخ روشــنی بــه ایــن ســوال داده نشــده
اســت.
دســتیابی بــه اطالعــات مربــوط بــه عــادات رفتــاری کاربــران می توانــد آنهــا را در معــرض انــواع تبلیغــات و آگهی هــای ناخواســته
قــرار دهــد.
نکتــه دیگــر در خصــوص چالــش اینترنــت اشــیاء ایــن اســت کــه کاربــران تصــور می کننــد در یــک محیــط آزاد و بــا اختیــار خــود
در حــال انتخــاب هســتند در حالــی کــه واقعیــت ایــن اســت کــه ابزارهــای فنــاوری بــا جمــع آوری اطالعــات از افــراد و بــا مهندســی
افــکار ،ابتــدا بــرای آنهــا ،ذائقه ســنجی و ســپس ذائقه ســازی خواهنــد کــرد.
هم چنیــن ،تحقیقــات مربــوط بــه حــوزه تأمیــن امنیــت اطالعاتــی نشــان می دهــد کــه بســیاری از دســتگاه های گســترش یافتــه
اینترنــت اشــیاء ،سیســتم امنیتــی قابــل اتکایــی ندارنــد.
از جملــه سیســتم های متصــل بــه اینترنــت ،می تــوان بــه سیســتم های امنیتــی خانگــی ،نــور و تهویــه هــوای خانــه ،تلویزیون هــا
و ابزارهــای بــازی و ســرگرمی و حتــی یخچــال ،فریزرهــا ،ماشــین لباسشــویی و غیــره اشــاره کــرد .بــا ایــن اوصــاف در آینــده نزدیــک
بســیاری از وســایل خانــه در حریــم خصوصــی ،قابلیــت جــذب اطالعــات را دارنــد.

ایــن موضــوع ،عــالوه بــر محاســن ،معایبــی هــم بــه دنبــال دارد.
مثــ ً
ال سنســورهایی کــه میتواننــد بگوینــد کارگــری کــه در یــک
میــدان نفتــی کار میکنــد در حــال حرکــت اســت یــا مدتــی طوالنــی
بیحرکــت مانــده و در نتیجــه شــاید مجــروح شــده اســت .از ســوی
دیگــر ،همیــن سنســورها میتواننــد بــه کارفرمایــان کمــک کننــد تــا
متوجــه شــوند دقیق ـاً چــه طــور و کجــا کارمنــدان شــان تــک تــک
لحظههــای روزشــان را پشــت ســر میگذارنــد .ممکــن اســت افــراد
تمایــل نداشــته باشــند تــا ایــن حــد مــورد کنتــرل قــرار گیرنــد.
همچنیــن برخــی از دســتگاههای اینترنــت اشــیاء بــه علــت
عــدم رمزگــذاری انتقــال ،رابــط وب ناامــن ،عــدم حفاظــت کافــی از
نرمافــزار و  ...آســیبپذیرند .برخــی از برنامههــای اینترنــت اشــیاء
از زیرســاختهای حســاس و خدمــات اســتراتژیک ماننــد شــبکههای
هوشــمند و حفاظــت از تأسیســات ،پشــتیبانی میکننــد؛ و یــا برخــی

از اپلیکیشــنهای اینترنــت اشــیاء مقــدار زیــادی اطالعــات شــخصی
در مــورد خانــواده ،ســالمت و وضعیــت مالــی فــرد را جمــعآوری
میکننــد .عــدم رعایــت نــکات امنیتــی و بیتوجهــی بــه حریــم
خصوصــی ســبب ایجــاد مقاومــت در پذیــرش اینترنــت اشــیاء توســط
افــراد و ســازمانها خواهــد بــود.
ســؤالی کــه در ایــن جــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه واقعــاً
چــه کســی صاحــب تمــام ایــن دادههاســت؟ آیــا اطالعــات (بــه شــدت
شــخصی) کــه ردیــاب تناســب انــدام شــما ضبــط میکنــد بــه شــما
تعلــق دارد یــا بــه ســازنده؟ آیــا پلیــس بایــد ایــن اجــازه را داشــته
باشــد کــه در یــک پرونــده قضایــی بــه اطالعــات بــه دســت آمــده از
ایــن طریــق ،دسترســی پیــدا کنــد؟
بنابرایــن ،قطع ـاً بــا ورود اینترنــت اشــیاء ،حریــم خصوصــی افــراد،
نقــض خواهــد شــد.
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چالش جرایم سایبری
جرایــم ســایبری یکــی از مشــهورترین موانــع همهگیــر شــدن  IoTبــه شــمار مــیرود .امــروزه نرمافزارهــای پیشــرفتهای در حــوزه دادهکاوی
وجــود دارد کــه قــادر اســت از دادههــای گمنــام ،اطالعــات دقیــق و فراوانــی اســتخراج کنــد .همیــن موضــوع ،نگرانــی کارشناســان را از
فعالیتهــای مجرمــان ســایبری بــر بســتر  IoTبــه دنبــال داشــته اســت.
اگرچــه اینترنــت اشــیاء ،کیفیــت زندگــی مــردم و روال کاری ســازمانها را بهبــود میبخشــد ،امــا خــود ،بســتری آســیب پذیــر در برابــر
حملــه احتمالــی هکرهــا اســت.
از طرفــی ،همــان طــور کــه بدافزارهــای فراوانــی در ســالهای گذشــته بــرای برنامههــای آندرویــد نوشــته شــده ،امــکان تهیــه بدافــزار در
اینترنــت اشــیاء هــم وجــود دارد.
یــک متخصــص  ITاخیــرا ً نشــان داد کــه چقــدر ســاده میتوانــد یــک پمــپ انســولین کــه بــا اســتفاده از فرکانــس رادیــو کنتــرل میشــود
را هــک کنــد و از راه دور مقادیــر مرگبــار انســولین را بــه یــک بیمــار دیابتــی تزریــق کنــد .دیگــر متخصصــان هــم ادعــا کردهانــد کــه هکرهــا
اگــر انگیــزه الزم را داشــته باشــند میتواننــد بــه نــرم افزارهــای داخــل ماشــینهای هوشــمند دسترســی پیــدا کننــد و کنتــرل ســرعت ،ترمــز
و فرمــان ماشــین را بــه دســت بگیرنــد .پیامدهــای مضــر هــک کــردن اشــیایی کــه از ایــن تکنولــوژی اســتفاده میکننــد مــی توانــد بینهایــت
باشــد.
امــا چالشهــای تکنولوژیکــی بــا وجــود بــزرگ بودنشــان بیشــتر از چالشهــای قانونــی ،اجتماعــی و قانونگــذاری ،مســئوالن و متخصصــان
را نگــران نمیکننــد .چــون ایــن دســتگاههای سنســوردار میتواننــد بــه افــراد خاصــی قــدرت زیــادی ببخشــند.
چالش هرج و مرج
پیشــرفت اینترنــت اشــیاء بــه قــدری ســریع اســت کــه از روال زندگــی عــادی پیشــی گرفتــه و از آن جــا کــه اســتانداردها هنــوز در زمینــه
امنیــت ،مســائل خصوصــی ،ارتباطــات پیچیــده و شــمار کثیــری از دســتگاهها ،بــه خوبــی مــورد آزمایــش قــرار نگرفتهانــد ،چنانچــه دقــت
کافــی و همــه جانبــه در تولیــد و طراحــی ایــن محصــوالت ،وجــود نداشــته باشــد ،زندگــی افــراد میتوانــد بــه هرجومــرج تبدیــل شــود .دور از
ذهــن نیســت اگــر نقــص یــک ترموســتات بتوانــد کل سیســتم هوشــمند یــک خانــه را دچــار اختــالل کنــد.

چالش عدم مسئولیتپذیری
تــا امــروز ،ســازمانهای مختلــف ،از کاربریهــای ایــن فنــاوری بــرای
دســتیابی بــه اهــداف و ماموریتهــای خــود بهــره بردهانــد و هرکــدام
از ایــن دســتگاهها ،مســئولیت اســتفاده خــود از ایــن فنــاوری را بــر
عهــده داشــتهاند و البتــه گزارشــاتی مبنــی بــر ورود و ســرمایهگذاری
شــرکتهای بــزرگ اقتصــادی در پروژههــای متعــدد مبتنــی بــر ایــن
فنــاوری نیــز وجــود دارد.
از طرفــی در  IoTمــا بــا مفاهیــم اتوماســیون روبــهرو هســتیم و بــه
دنبــال آن ،ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه اگــر عملکــرد غلــط یــک ابــزار
باعــث ایجــاد آســیبهای فیزیکــی شــود ،چــه کســی مســئول خواهــد
بــود؟
بــه عنــوان مثــال پمــپ انســولین کــه وظیفــه تزریــق انســولین بــه زیر
پوســت بیمــاران دیابتــی را بــر عهــده دارد ،اگــر در طــول شــب خــراب
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شــود یــا ارتبــاط خــود را از دســت داده و از کار بــاز بمانــد ،معلــوم نیســت
چــه عواقبــی بــرای بیمــار بــه همــراه خواهــد داشــت.
ایــن موضــوع در صنعــت خودروســازی نیــز بــه شــدت مشــهود اســت.
اگــر یــک خــودروی بــدون راننــده دچــار تصــادف شــود ،بــا توجــه بــه این
کــه هیــچ عامــل انســانی رانندگــی آن را بــر عهــده نــدارد ،مقصــر چــه
کســی خواهــد بــود؟
چالش آدرس IP
همــان طــور کــه میدانیــم ،مشــخصه هویتــی و ارتبــاط اینترنتــی ،دو
ویژگــی اصلــی اســت کــه میتوانــد اشــیاء مختلــف را بــه عنــوان بخشــی
از اینترنــت اشــیاء قــرار دهــد .هــر کــدام از ایــن اشــیاء هوشــمند ،یــک
آدرس پروتــکل اینترنتــی ( )IPمختــص بــه خــود را خواهنــد داشــت تــا
ابــزاری کــه بــه ارســال یــا دریافــت اطالعــات میپــردازد ،قابــل تشــخیص

شــود .ایــن اشــیاء هوشــمند ،قــادر خواهنــد بــود سیســتمهایی را تشــکیل
دهنــد کــه توانایــی ارتبــاط بــا یکدیگــر را داشــته باشــند.
بنابرایــن در اینترنــت اشــیاء هــر یــک از دســتگاههای الکترونیکــی
دارای یــک آدرس  IPبــوده کــه از طریــق اینترنــت بــه هــم متصــل
می شــوند.
طبــق گــزارش هــا تــا کنــون تمامــی آدرسهــای  IPنســخه  ،4بــه
سیســتمها اختصاصیافتــه و بــه اتمــام رســیده اســت .میلیاردهــا
سنســور جدیــد در اینترنــت اشــیاء وجــود دارنــد کــه بایــد آدرس
منحصربهفــردی بــه آنهــا اختصــاص داد در غیــر ایــن صــورت رونــد
پیشــرفت اینترنــت اشــیاء بــه کنــدی انجــام خواهــد شــد .البتــه در حــال
حاضــر ،بــا اســتقرار  IPنســخه  ،6بــا امــکان پیکربنــدی خــودکار ،مدیریت
شــبکه را آســانتر میکنــد و مجموعــهای از ویژگیهــای امنیتــی
پیشــرفته را ارائــه میکنــد.
چالش دادهکاوی ،مراکز داده و نیروی متخصص
در حــوزه اینترنــت اشــیاء ،نهتنهــا دادههــای ســنتی گسســته ،بلکــه
انتقــال دادههــای تولیدشــده توســط سنســورهای دیجیتــال در تجهیــزات
الکتریکــی ،صنعتــی ،خــودرو و حملونقــل ،اطالعــات محســوب
میشــود .ایــن انتقــال دادههــا در مــورد محــل ســکونت ،حرکــت ،لــرزش،
دمــا ،رطوبــت و حتــی تغییــرات شــیمیایی در هــوا هســتند .دادهکاوی
میتوانــد در رســیدگی بــه مســائل عملیاتــی فــوری و یــا اطــالع مدیــران
از رفتــار مشــتریان و اســتراتژی رقبــا موثــر باشــد .دادههــا نیــاز بــه مهــار
و درک بــا اســتفاده از کامپیوتــر و مدلهــای ریاضــی دارنــد .در حــال
حاضــر بــا توجــه بــه ســرعت گســترش ایــن فنــاوری ،در زمینه اســتخراج
داده از شــبکههای حســگر و تحلیــل دادههــای تصویــری و ویدئویــی و
حتــی نیــروی اجرایــی ،کاســتی هایــی دیــده میشــود.
چالش مالی و عدم وجود زیرساخت های کافی
ایــن مســئله بــه همــراه بهرهمنــدی از اینترنــت پرســرعت بــرای
اســتفاده از ایــن فنــاوری ،بیشــتر در کشــورهای در حــال توســعه مطــرح
اســت کــه نیازمنــد ســرمایه گــذاری بــرای گســترش اینترنــت اشــیاء و
خریــد تجهیــزات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مــورد نیــاز میباشــند.
چالش به روزرسانی
نرمافزارهایــی کــه بــر روی اشــیاء مختلــف نصــب شــدهاند بــا توجــه
بــه مســائل امنیتــی ،هماهنگــی بــا رشــد ســخت افزارهــا و نیازهــای دیگر
نیــاز بــه بهروزرســانی دارنــد کــه خــود ایــن موضــوع از معضــالت ایــن
فنــاوری اســت.
چالش زیست محیطی و مدیریت انرژی
در ابزارهــای مــورد اســتفاده در اینترنــت اشــیاء ،گاهــی نیــاز اســت
کــه سنســورها بــه طــور دائــم ،روشــن باشــند .از طرفــی تعویــض مــدام
باتریهــای میلیاردهــا دســتگاه در سراســر دنیــا دور از ذهــن اســت.
بایــد بــه دنبــال شــیوههایی بــود کــه از انرژیهــای محیــط ماننــد
ارتعــاش ،نــور ،جریــان هــوا و… در تأمیــن تــوان سنســورها بهــره بــرد.
بهطــور مثــال دانشــمندان ،یــک نانوژنراتــور را معرفــی کردهانــد کــه از
تکانههــای بــدن ،الکتریســیته تولیــد میکنــد.
همچنیــن اســتفاده از میلیاردهــا سنســور و دروازههــای ورودی و

ســرورهای ذخیــره و پــردازش اطالعات ،نیازمنــد مصرف انــرژی الکتریکی
فراوانــی میباشــد کــه میتوانــد آســیبهای جــدی بــه محیــط زیســت
وارد نمایــد.
چالش نظامیسازی
از نــکات قابــل توجــه در تحــوالت فنــاوری ،پیونــد توســعه فناوریهــای
جدیــد بــا فعالیتهــای نظامــی بــوده کــه ایــده جهانیســازی را بیشتــر
بــه ذهــن متبــادر میســازد .بــا نگاهــی بــه تاریخچــه بســیاری از
تکنولوژیهــا میتــوان دریافــت کــه تولــد رادیــو بــا توجــه بــه مقتضیــات
دوران جنــگ و پیدایــش اینترنــت بــه خواســته وزارت دفــاع آمریــکا بــرای
حفاظــت از شــبکه کامپیوترهــای ایــن کشــور ،پیونــد خــورده اســت.
بنابرایــن نقــش اهــداف اقتصــادی و سیاســی قدرتمنــدان در توســعه
تحــوالت ایــن حــوزه را نمیتــوان انــکار کــرد.
بــرای مثــال در چندیــن دهــه گذشــته ،وزارت دفــاع آمریــکا ،نقــش
اساســی را در پیشــبرد فناوریهــای مبتنــی بــر سنســورها ،شــبکههای
کامپیوتــری و تکنولوژیهــای ارتباطــی بــر عهــده داشــته اســت و ایــن
مــوارد ،پایــه فنــاوری اینترنــت اشــیاء را شــکل دادهانــد.
سیســتمهای مختلــف نظامی(فرمــان ،کنتــرل ،ارتبــاط ،پــردازش،
اطالعــات ،پایــش و شناســایی) ،از میلیونهــا سنســور اســتفاده میکننــد
کــه مبتنــی بــر پلتفرمهــای مختلفــی عمــل کــرده و هــدف آنهــا ،ارائــه
درک صحیحــی از نیروهــا و تهدیــدات میــدان نبــرد (در زمیــن ،هــوا و
دریــا) اســت.
بــه عنــوان مثــال ،در سیســتمهای کنتــرل آتــش ،اســتفاده از
سنســورهای شــبکهای و تحلیلهــای دیجیتالــی موجــب شــده تــا امــکان
پاســخهای خــودکار بــه تهدیدهــای متعــدد ،بــه صــورت هــم زمــان
وجــود داشــته باشــد.
برخــی از فناوریهــای مرتبــط بــا حــوزه فنــاوری اینترنــت اشــیاء
در حوزههــای غیــر رزمــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .بــه
عنــوان نمونــه ،از ایــن فنــاوری بــرای تمرینهــا و شبیهســازهای نظامــی
اســتفاده شــده اســت تــا بــا کمــک سنســورها و دریافــت کنندههــای
مختلــف ،شــرایط واقعــی صحنــه نبــرد بــه درســتی شبیهســازی شــود.
هــم چنیــن ،ایــن امــکان فراهــم میشــود کــه ســالمت جســمانی نیروهــا
در هــر زمــان ،بــه فرماندهــان اطــالع داده شــده و امــر تصمیمگیــری در
لحظــات ســخت ،تســهیل گــردد.
ایــن کــه بتــوان زندگــی عــادی و روزانــه مــردم را از کنتــرل نظامیــان
بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیاء ،دور نگهداشــت از دیگــر معضــالت پیــش
روی ایــن فنــاوری اســت.
در مجمــوع ،آن چــه قطعــی و مســلم اســت گســترش
فراگیــر و رو بــه رشــد اینترنــت اشــیاء در دنیــای امــروز
اســت .هــر چنــد بــا ایــن توصیفــات ،امــکان کنتــرل و مهــار
ایــن فنــاوری تقریبـ ًا غیرممکــن اســت ولــی بــرای اســتفاده
بهینــه از مزایــای بیشــمار آن بایــد آمادگیهــای الزم
بــرای مواجهــه بــا آن صــورت پذیــرد تــا بــه ایــن طریــق،
اثــرات منفــی آن کاهــش یابــد.
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ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای اینترنت صنعتی اشیا ()IIoT

ترجمه :علیرضا بنیجمالی

بهتازگــی تعــداد بســـیاری از مـــوارد منتشــر شـــده جالــب
در حــوزه اینترنــت صنعتــی اشــیاء (( ،)IIoTماننـــد کنتــرل
تجهیـــزات صنعتــی ،مدیریــت مالکیــت صنـــعتی ،تولیـــد
هوشــمند ،کارخانــه هوشمنـــد) توجــه روزافـــزون جامعــه
آکادمیــک و صنعــت را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
 ،IIoTتکنولــوژی اســت کــه بــه وســیله آن هــر چیــزی در صنعــت،
بــا یکدیگــر ارتبــاط و تعامــل برقــرار میکنــد .بــه صورتــی کــه بــرای
تلفیــق و ادغــام اشــیای فیزیکــی ،اشــیای ســایبر و اشــیای اجتماعــی
در صنعــت ،میتــوان از آن اســتفاده کــرد .همچنیــن  IIoTدارای رفتــار
هوشــمندانه بــرای خدمترســانی بهتــر بــه افــراد در صنعــت اســت .بــرای
مثــال میتــوان بــرای کارخانههــای پتروشــیمی ،بــا تغییــر و تبدیــل
سیســتمهای فیزیکــی ـ ســایبری و فضاهــای اجتماعــی ،سیســتمهای
نظــارت هوشــمند ( )IIoTطراحــی و اجــرا کــرد.
همچنیــن ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد بــه عنــوان مکانیــزم ارتقــای
عملکــرد ،بــه صورتــی گســترده در سیســتمهای مختلــف (ماننــد
سیســتمهای اجتماعــی ،سیســتمهای مبتنــی بــر شــبکه ،سیســتمهای
کامپیوتــری) بــهکار گرفتــه میشــود.
اعتمــاد کــه توســط مریاموبســتر تعریــف شــده اســت ،اتــکای مطمئــن
بــر کاراکتــر ،توانایــی ،قــدرت یــا اعتمــاد فــردی یــا مــوردی اســت.
ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد ،بــا همــراه کــردن اعتمــاد در ارتباطــات
(ماننــد ارزش اعتمــاد ،آســتانه ارزشــی اعتمــاد) و برحســب ماهیتهــا
(ماننــد فــرد ،شــبکه ،گــره شــبکه ،ســرور) اجــرا میشــوند کــه میتوانــد
بــا هــدف ارتقــای کیفیــت خدمــت  Quality of Serviceا()Qos
سیســتم ،مــورد اعتمــاد باشــد .بــرای مثــال میتــوان اثربخشــی انــرژی و
ایمنــی یــک سیســتم شــبکه بیســیم را بــا کســب اعتمــاد گــره شــبکه
بــا شــماری از مســیرهای ردیابــی ،بهبــود بخشــید.
در ایــن مقالــه بــا کشــف عملکــرد  ،IIoTارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد
بــرای  IIoTمــورد بررســی قــرار میگیــرد .بــه ویــژه ،بــا تمرکــز بــر

سنســورـ ابــر کــه یــک پارادایــم بــرای  IIoTاســت ،ســه نــوع مکانیــزم
ارتباطــی مبتنــی بــر اعتمــاد بــرای سنســورـ ابــری ،معرفــی میشــود.
همچنیــن بــا نتایــج عــددی نشــان میدهــد کــه ارتباطــات مبتنــی
بــر اعتمــاد ،میتوانــد تــا حــد زیــادی عملکــرد سنســورـ ابــری را ارتقــا
ببخشــد .درنهایــت ،مســائل تحقیقــات آزاد در رابطــه بــا ارتباطــات مبتنی
بــر اعتمــاد بــرای سنســور ـ ابــری ارائــه میشــوند.
تحقیقات مرتبط با ارتباطات مبتنی بر اعتماد
در ارتبــاط بــا ســنجه هوشــمند ،یــک مفهوم با عنوان ســنجه هوشــمند
مــورد اعتمــاد ،بــرای محافظــت از اطالعــات خصوصــی مصرفکننــدگان
از پایانــه نهایــی ،معرفــی شــده اســت .همچنیــن بــرای پنهــان کــردن
پیکربنــدی پلتفــرم ســنجههای هوشــمند ،گواهینامههــای مشــخصی
بــهکار مــیرود و بــرای پنهــان کــردن اطالعــات شــخصی کاربــران،
فنــاوری امضــای حلقــهای ،مــورد بهرهبــرداری قــرار میگیــرد.
در مــورد شــبکه هوشــمند ،مســئله جایگزینــی سیســتم اعتمــاد ،از
دیــدگاه نوعشناســی شــبکه مــورد بررســی قــرار میگیــرد .همچنیــن
یــک طــرح بــرای دفــاع از کنتــرل نظارتــی ،شــبکههای اکتســاب
داده ،بــا حداقــل تعــداد گرههــای اعتمــاد ،توســعهیافته اســت .یــک
رویکــرد بخشبنــدی شــبکه نیــز بــرای توزیــع گرههــای اعتمــاد بــهکار
گرفتهشــده؛ درحالیکــه فرموالســیون مســائل برنامهریــزی خطــی و
تحقیقــات محلــی بــرای محاســبه گرههــای شــبکه بــهکار مــیرود.
در مــورد خانــه هوشــمند ،یــک سیســتم کــه از منطــق ،واســطه مغــز
ـ کامپیوتــر و عوامــل حســگر ،بهــره میگیــرد؛ در بهکارگیــری منطــق
معرفتشــناختی و منطــق اعتمــاد ،ارتبــاط میــان شــخص و عوامــل
حســگر ،بــا یــک هدســت واســطه مغــز ـ کامپیوتــر ،امکانپذیــر میشــود.
در ارتبــاط بــا فضــای هوشــمند ،یــک معمــاری براســاس محیــط
اجرایــی قابــل اعتمــاد بــرای کنتــرل دسترســی ایمــن ،نشــان داده شــده
اســت .بــا همــراه کــردن مکانیزمهــای رمزگــذاری مبتنــی بــر هویــت،
چالشهــای ایجــاد معمــاری ،شناســایی شــده و مزایــای بالقــوه معمــاری،
ارائــه میشــوند.
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بــا توجــه بــه شــهر هوشــمند ،یــک پلتفــرم ســرویس قابــل اعتمــاد بــه اهــرم کنتــرل کاربــر داده ،تبدیــل شــده اســت .همچنیــن یــک رویکــرد کنتــرل
کاربــری مبتنــی بــر اعتمــاد در راســتای توانمنــد ســاختن ذینفعــان ،بــرای تنظیــم سیاســتهای کنتــرل دسترســی ،مالحظــه روابــط قابــل اعتمــاد آنهــا بــا
مصرفکننــدگان داده ،برقــرار میشــود .نقشهــا و تعامــالت مؤلفههــای رویکــرد کنتــرل کاربــری مبتنــی بــر اعتمــاد نیــز نشــان داده میشــوند.
سه نوع مکانیزم ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای سنسور ـ ابر

در ایــن بخــش ،نخســت سنســور ـ ابری
ارائــه شــده اســت کــه شــامل مکانیــزم
ارتباطــی مبتنــی بــر اعتمــاد برای سنســور
ـ ابــر ،سنســور ـ ابــر مســتقل ( )ISCا
،Independent Sensor-Cloud
سنســورـ ابــر مبتنــی بــر همــکاری ()CSC
ا Collaborative Sensor-Cloudو
سنســور ـ ابــری دوجانبــه )MSC( Mutual
ا Sensor-Cloudبــا مــورد توجــه قــرار
دادن ارزش اعتمــاد و آســتانه ارزش اعتمــاد
اســت.

مشخصهها

ISC

ـ ارزشهای اعتماد گرههای حسگر و آستانههای ارزش اعتماد ،با  ،WSNتعیین میشوند.
ـ ارزشهای اعتماد مراکز داده و آستانه ارزش اعتماد با ابر ،تعیین شده است.

CSC

ـ ارزشهای اعتماد گرههای حسگر ،با  ،WSNتعیین میشوند.
ـ ارزشهای اعتماد مراکز داده با ابر ،تعیین شده است.
ـ آستانه ارزش اعتماد با ابر ،با همکاری  ،WSNابر و کاربران ،تعیین میشوند.

MSC

ـ ارزشهای اعتماد گرههای حسگر و آستانههای ارزش اعتماد ،با  ،WSNتعیین شده است.
ـ ارزشهای اعتماد مراکز داده و آستانه ارزش اعتماد با ابر ،تعیین میشوند.
ـ ارزشهای اعتماد ارزشهای اعتماد مراکز داده و آستانه ارزش اعتماد با ابر ،تعیین شده است.
ـ در ارتباط با  WSNها ابرها و کاربران ،تعیین میشوند.
ـ آستانههای ارزش اعتماد دوجانبهای میان  WSNها ،ابرها و کاربران وجود دارند.

سنسورـ ابر
سنســورـ ابــر ،بــه عنــوان یــک پارادایــم از  ،IIoTبرای عملیــات و ارتباطات هوشــمند شــبکه حســگر بیســیم ()WSNا  Wireless Sensor Networkو ابر،
بــا تلفیــق آنهــا ،ارائــه ســاده دادههــای حســگر مطلــوب اســت ،بنابرایــن میتــوان بهتــر به افــراد خدمــت کــرد (مانند تصویــر .)1
در سنســور ـ ابــر ،بــا ارتبــاط و واســطهگری  WSNو ابــر ،میتــوان دادههــا را کــه از طریــق گرههــای سنســور در  ،WSNحــس شــده و گــرد آمدهانــد ،بــه
ابــر انتقــال داد کــه بــا قــدرت ذخیــره و پــردازش مراکــز داده در ابــر ،دنبــال میشــوند .ســپس دادههــای حســگر پــردازش شــده را برحســب تقاضــا در هــر زمــان

و هــر مکانــی ،از ابــر بــه کاربــران ،منتقــل کــرد .ایــن دادههــای حســگر
ارائــه شــده ،بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای اطالعاتــی افــراد هســتند.
سنسورـ ابری مستقل
همانطورکــه در جــدول  1نشــان داده شــده ،ارزشهــای اعتمــاد
گرههــای حســگر و ارزشهــای اعتمــاد مراکــز داده ،بــا  WSNو ابــر
بهطــور مســتقل تعییــن شــده اســت .آســتانه ارزش اعتمــاد گرههــای
حســگر و مراکــز داده نیــز بــا  WSNو ابــر بهصــورت مســتقل ،انتخــاب
میشــوند .جزئیــات ایــن فراینــد بــه صــورت زیــر نشــان داده شــده
اســت:
 ،WSN .1ارزش اعتمــاد هــر گــره حســگر را بهدســت مــیآورد و ابــر
بــه ارزش اعتمــاد هــر مرکــز داده از طریــق روشهــای محاســبه ارزش
اعتمــاد ،دســت مییابــد.
 .2در هر دوره زمانی:
 -مســیر انتقــال در  ،WSNشــکل داده یــا آســتانههای ارزش اعتمــاد

تصویر  .2نسبت  TSCبه  )%( NTSCدر مورد بازده و خروجی سناریو
F2-and d( P2 ;F1-c( P2 ;F2-b( P1 ;F1-a( P1 :1

گرههــای حســگر بــا  WSNتعییــن شــده اســت.
 براســاس وظیفــه در ابــر ،آســتانه ارزش مراکــز داده بــا ابــر ،انتخــاب میشــود و بعــد از اینکــه آســتانه ارزش اعتمــاد گرههــای حســگر ومراکــز داده ،انتخــاب شــدند؛ گرههــای حســگر قابــل اعتمــاد و مراکــز داده قابــل اعتمــاد ،بــه ترتیــب در  WSNو ابــر ،بــهکار میرونــد.
 .3از  WSNتــا ابــر ،دادههــای حســگر ،گــردآوری و منتقــل میشــوند و از ابــر تــا کاربــران ،دادههــای حســگر ،ذخیــره شــده ،پــردازش شــده
و برحســب تقاضــا ،ارائــه میشــوند.
سنسورـ ابر مبتنی بر همکاری
در ارتبــاط بــا  ،CSCبــه همــان صورتــی کــه در جــدول  1نشــان داده شــده ،گامهــای  1و  ،CSC 3مشــابه گامهــای  ISCهســتند؛ ولــی گام
 CSC 2بــه ایــن صــورت نخواهــد بــود .عمدت ـاً ،در ارتبــاط بــا انتخــاب آســتانه ارزش اعتمــاد در گام  CSC، WSN 2نــه تنهــا مــورد توجــه
قــرار میدهــد کــه آیــا مســیر انتقــال را میتــوان در  WSNشــکل داد یــا خیــر؛ بلکــه تعامــالت قبلــی بــا ابــر را کــه از آســتانه ارزش اعتمــاد
گرههــای مختلــف سنســور در پیشــینه نشــأت میگیــرد ،بــه همــراه دارد .بههمیــن ترتیــب ابــر ،هــر دو مــواردی کــه آیــا وظیفــه را میتــوان
در ابــر ،بــرآورده ســاخت و تعامــالت قبلــی بــا  WSNو کاربــران را کــه بــا آســتانههای ارزش اعتمــاد مراکــز مختلــف داده در گذشــته ،هدایــت
میشــود؛ مــورد توجــه قــرار میدهــد.
بهعبــارت دیگــر ،بــا مقایســه  CSCبــا ISC؛ ارزشهــای اعتمــاد گرههــای سنســور و مراکــز داده ،هــر دو بــا  WSNو ابــر ،بهصــورت مســتقل،
انتخــاب میشــوند ،بنابرایــن آســتانههای ارزش اعتمــاد گـــرههای سنـــسور ،بــا همــکاری  WSNو  ،CSCتعییــن شــده اســت .آستـانـــههای

23

سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

شماره سوم  -پاییز 1397

IoT

ارزش اعتمــاد مراکــز داده نیــز بــا همــکاری  ،WSNابــر و کاربــران در
 ،CSCتعییــن میشــوند .همچنیــن همــکاری  ،WSNابــر و کاربــران
در طــول رویــه انتخــاب آســتانه ارزشــی اعتمــاد ،انتخــاب آســتانههای
ارزش اعتمــاد مناســبتر ،بــا مالحظــه تعامــالت قبلــی در میــان
 ،WSNابــر و کاربــران بــوده کــه بــا آســتانههای ارزش اعتمــاد در
پیشــینه تفــاوت دارنــد.
سنسور ـ ابر دوجانبه
در  ISCو  ،CSCصرفا فرض میشــود که:
• ارزشهــای اعتمــاد گرههــای سنســور در  WSNو ارزشهــای
اعتمــاد مراکــز داده در ابــر ،وجــود دارد.
• آســتانههای ارزش اعتمــاد در مــورد گرههــای سنســور در WSN
و آســتانههای ارزش اعتمــاد در مــورد مراکــز داده در ابــر ،وجــود دارد.
در  ،MSCارزشهــای اعتمــاد و آســتانههای ارزش اعتمــاد گرههــای
سنســور ،بــا  ،WSNتعییــن میشــوند .همچنیــن ارزشهــای اعتمــاد
و آســتانههای ارزش اعتمــاد مراکــز داده بــا ابــر ،تعییــن شــده اســت.
ارزشهــای اعتمــاد ( ،)VWSNابــر ( )VCloudو کاربــر ( )VUserرا میتــوان
بــا سیســتم مدیریــت و اعتمــاد بهدســت آورد .آســتانههای ارزش
اعتمــاد دوجانبــه در میــان  WSNهــا ،ابرهــا و کاربــران ،بــه صــورت
دوجانبــه ،توســط آنهــا تعییــن میشــوند .بــرای مثــال آســتانه ارزش
اعتمــاد  d3بــرای  WSNو انتخــاب ابــر ،بــا  WSNتعییــن میشــود.
آســتانه ارزش اعتمــاد  ،d4بــرای ابــر و انتخــاب  ،WSNبــا ابــر انتخــاب
خواهــد شــد .بــه همیــن ترتیــب ،آســتانه ارزش اعتمــاد  d5بــرای ابــر
تــا کاربــر اعتمــاد ،تصمیــم ابــر و آســتانه ارزش اعتمــاد  d6و بــرای
کاربــر تــا ابــر اعتمــاد ،تصمیــم کاربــر اســت.
جزئیات گامها  MSCبه صورت زیر ارائه میشود:
• بــا مقایســه ( )VUser( ،)VCloud( ،)VWSNهــا بــا  d3هــاd6 ،d5 ،d4 ،
هــا (بــرای مثــال  VWSNبایــد فراتــر از  ،d4باشــد؛  VCloud ،بایــد فراتــر
از  d3و  d6باشــد؛  ،VUserبایــد فراتــر از  d5باشــد) هــر  ،WSNابــر
(هایــی) را کــه بــه آن اعتمــاد دارد ،برمیگزینــد .بــا ایــن فراینــد،
اعتمــاد دوجانبــه میــان  WSNهــا ،ابرهــا و کاربــران ،برقــرار میشــود
(یعنــی  WSNهــا ،ابرهــا و اعتمــاد کاربــران بــه صــورت دوجانبــه،
نســبت بــه یکدیگــر)
• گام  )3از ISC
• گام  )2از ISC
• گام  )1از ISC
در مــورد ( ،)VUser( ،)VCloud( ،)VWSNمفهــوم آنهــا اطمینانــی وجــود
دارد کــه  ،WSNابــر و کاربــر بــه یکدیگــر ،در رویارویــی بــا عــدم

تصویر  .3نسبت  TSCبه  NTSCدر مورد زمان واکنش در سناریو :1
F2-and d( P2 ;F1-c( P2 ;F2-b( P1 ;F1-a( P1

IoT

سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

شماره سوم  -پاییز 1397

24

اطمینــان در تعامــالت آتــی ،از خــود نشــان میدهنــد .همچنیــن در
رابطــه بــا آســتانههای ارزش اعتمــاد دوجانبــه d3 ،و  ، d6بــا یکدیگــر
تعییــن میکننــد کــه آیــا ابــر ،واجــد شــرایط اســت تــا بــا دادههــای
حســگر  WSNروبــهرو شــود و تقاضــای داده از کاربــر را بــرآورده
ســازد؟ و آیــا  d4و  d5نیــز تعییــن میکننــد کــه  WSNو کاربــر،
بــه ترتیــب قابــل اعتمــاد هســتند؟  WSNهــا ،ابرهــا و کاربــران ،بــا
اســتفاده از  VWSNهــا VCloud ،هــا VUser ،هــا و  d3هــا d4 ،هــا d5 ،هــاd6 ،
هــا ،تعامــالت دوجانبــه همــراه بــا اطمینــان را آغــاز خواهنــد کــرد.
ارزیابی ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای سنســورـ ابر
تعییــن اثربخشــی ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد در مــورد ارتقــای
 QoSکــه داده حســگر ،از طریــق کاربــران از ارتباطــات مبتنــی بــر
اعتمــاد سنســور ـ ابــر بــرای سنســور ـ ابــر ( ،)TSCحاصــل شــده
اســت؛ در تضــاد بــا ارتباطــات غیرمبتنــی بــر اعتمــاد بــرای سنســور
ابــری ( )NTSCبــوده کــه بــا یــک ابــزار شبیهســازی بــا عنــوان
 NetTopoبــه اجــرا درآمــده اســت؛ بــازده ،خروجــی و زمــان واکنــش
بــه عنــوان ســنجههای ارزیابــی بــهکار میرونــد و ارزیابــی کامــل
بهصــورت زیــر ارائــه میشــود.
آمادهسازی ارزیابی
سیســتم سنســورـ ابــری شــامل یــک  ،WSNیــک ابــر و  10کاربــر
میشــود .یــک گــره چاهــک (گــره ســینک) ،یــک گــره منبــع ،و
 100گــره سنســور نرمــال در  WSNبــا نــرخ داده kb/s 1000
(کیلوبایت/ثانیــه) گنجانــده شــدهاند ،WSN .دادههــای حســگر را بــه
ابــر ،ازجملــه  10مرکــز داده ،انتقــال میدهــد .دادههــای حســگر در
ابــر نیــز برحســب تقاضــای هــر کار ،بیشــتر مــورد درخواســت و تقاضــا
قــرار میگیرنــد .هــر دوره زمانــی 1 ،ثانیــه اســت.
بهطــور کلــی ارزش اعتمــاد گرههــای حســگر و ارزشهــای اعتمــاد
مراکــز داده از آســتانه و حــدود مشــخصی در  ،TSCفراتــر اســت.
ارزشهــای اعتمــاد گرههــای حســگر و ارزشهــای اعتمــاد مراکــز
داده ،ارزشهــای تصادفــی در محــدودهای از  0و  ،1در  NTSCهســتند.
در ادامه دو ســناریو ،اطالعاتی را درمورد ارزیابی بیان میکنند.
ســناریو  :1از مقایســه بــازده ،خروجــی و زمــان واکنــش  TSCو
 100 ،NTSCشبیهســازی بــا جانماییهــای مختلــف ،بــهکار رفتــه
اســت .در ایــن جانماییهــا ،تعــداد گرههــای حســگر ،از  1تــا ،20
تغییــر کــرده و تعــداد مراکــز داده از  1تــا  5در مســیر گــذر ابــرـ
سنســور ،بــرای هــر دو  TSCو  NTSCتغییــر میکنــد .در مــورد ،TSC

تصویر  .4نسبت  TSCبه  NTSCبر بازده در سناریو
F2-and d( P2 ;F1-c( P2 ;F2-b( P1 ;F1-a( P1 :2

هــر دو آســتانههای ارزش اعتمــاد گرههــای حســگر و آســتانههای
ارزش اعتمــاد مراکــز داده ،0.5 ،تنظیــم شــده اســت .از منظــر ،NTSC
هــر ارزش اعتمــاد گــره حســگر و هــر ارزش اعتمــاد مرکــز داده،
همــواره مقادیــر تصادفــی در محــدودهای از  0و  1هســتند.
ســناریو  :2بــرای تحلیــل تأثیــرات آســتانه ارزش اعتمــاد بــر بــازده
و زمــان واکنــش یــک جانمایــی ویــژه کــه مســیر انتقــال سنســور ـ
ابــر 10 ،گــره حســگر و  2مرکــز داده را دربرمیگیــرد؛ بــرای هــر دو
 TSCو  NTSCبــهکار رفتــه اســت .بــرای ایــن جانمایــی ،آســتانههای
ارزش اعتمــاد گرههــای حســگر و آســتانههای ارزش اعتمــاد مراکــز
داده 7 ،برابــر (از  0.0تــا  ،)0.7در  ،TSCمتغیــر هســتند .همچنیــن
بــرای هــر زمــان ،آســتانه ارزش اعتمــاد تــا  0.1در  ،TSCافزایــش
یافتــه اســت .در عیــن حــال ،ارزش اعتمــاد هــر گــره حســگر و ارزش
اعتمــاد هــر مرکــز داده ،همــواره مقادیــر تصادفــی ،در محــدودهای از
 0و  1در  NTSCهســتند.
نســبت ( TSC )%بــه  NTSCدر بــازده و زمــان واکنــش بهدســت
آمــده از همــان جانمایــی (یعنــی همــان ترکیــب تابــع ـ توزیــع) بــرای
مقایســه عملکــرد  TSCو  NTSCبــه کار مــیرود؛ زیــرا ایــن رونــد
منصفانهتــر اســت کــه تحلیــل ،براســاس بــازده و زمــان واکنــش در
رابطــه بــا همــان جانمایــی باشــد .بــا اشــاره بــر توزیــع یکســان و
توزیــع نمایــی نرمــال بــا  P1و  P2و ارائــه تابــع معکــوس و تابــع
نمایــی منفــی ،بــه ترتیــب بــا  F1و  ،F2چهــار ترکیــب تابــع ـ توزیــع
(یعنــی  )F2-P2 .F1-P2 .F2-P1 .F1-P1حاصــل شــده و مــورد
تحلیــل قــرار میگیــرد.
نتایج ارزیابی
در ارتبــاط بــا نســبت  TSCبــه  NTSCدر بــازده و زمــان واکنــش در
ســناریوی  ،1تصویــر  2d-2aو تصویــر  ،3d-3aنتایــج ارزیابــی را بــه
ترتیــب ترســیم میکننــد .از ایــن ارقــام ،میتــوان بــه دســت آورد
کــه در جانماییهــای مختلــف ،بــازده  TSCتقریبــاً همــواره فراتــر از
بــازده  NTSCعمــل میکنــد ،بنابرایــن همــواره زمــان واکنــش TSC
پیــش از زمــان واکنــش  NTSCقــرار میگیــرد.
بــا توجــه نســبت بــه  TSCو  NTSCدر بــازده و زمــان واکنــش در
ســناریوی  ،2تصویــر  4d-4aو تصویــر  ،5d-5aبــه ترتیــب نتایــج
ارزیابــی را تشــریح میکننــد .بنابرایــن میتــوان آن را از ارقــام و
آســتانههای ارزش اعتمــاد مختلــف ،بهدســت آورد .هنــوز ،TSC
بــازده بزرگتــری نســبت بــه  NTSCدارد؛ درحالیکــه  TSCهنــوز
زمــان واکنــش کوچکتــری نســبت بــه  NTSCدارد .همچنیــن
میتــوان نســبت  TSCبــه  NTSCدر بــازده و خروجــی را افزایــش
داد و نســبت  TSCبــه  NTSCدر زمــان واکنــش را بــا رشــد کلــی در
آســتانه ارزش اعتمــاد ،کاهــش داد .براســاس تمــام نتایــج ارزیابــی،
ایــن امــکان وجــود دارد کــه عملکــرد حســگرـ ابــر تــا حــد زیــادی بــا
ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد ،ارتقــا پیــدا کنــد.
مســائل تحقیقــات آزاد در ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد برای
حســگر و سنسورـ ابر
ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد بــرای حســگرـ ابــر متحرک:
در سنســورـ ابــر متحــرک کــه قابلیــت حرکــت و تحــرک سنســورها و
حســگرها را دارد؛ فراینــدی کــه تعییــن میکنــد بــه کــدام ماهیتهــا
میتــوان اعتمــاد کــرد ،تحتتأثیــر سنســورها و حســگرهای متحــرک
قــرار دارد .بــر همیــن اســاس چگونگــی محاســبه ارزش اعتمــاد

تصویر  .5نسبت ( TSC )%به  NTSCدر زمان واکنش در سناریو
.F2-and d( P2 ;F1-c( P2 ;F2-b( P1 ;F1-a( P1 :2

ماهیتهــا بــا مالحظــه تحــرک حســگرها ،ارزش بیشــتری دارد کــه
در مــورد آن بایــد مطالعــه نمــود.
ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد بــرای سنســورـ ابــر زیرآب:
در ارتبــاط بــا سنســورـ ابــر زیــرآب ،گــردآوری شــواهد در ارتبــاط
بــا قابلیــت اطمینــان ماهیتهــا در زیــر آب ،اجــرا شــده اســت .در
چنیــن مــوردی ،امــکان دارد عوامــل (بــرای مثــال انتشــار صــوت)
بــر فراینــد گــردآوری تأثیــر بگــذارد و بایــد در ارزیابــی ارزشهــای
اعتمــاد ماهیتهــا ،محیــط زیــر آب مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد بــرای حســگرـ ابــر ســبز :بــا
توجــه بــه حســگرـ ابــر ســبز کــه حســگرـ ابــر بــرای کنتــرل یــا نظارت
ســبز اســت؛ ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد بایــد مطابــق بــا نیــاز ســبز
باشــد ،درحالیکــه  QoSرا بــرآورده میســازد .همچنیــن اگــر QoS
بــا توجــه ویــژه کنتــرل آن انجــام گیــرد؛ ایــن امــکان وجــود دارد کــه
درســتی ارتباطــات ســبز مبتنــی بــر اعتمــاد متمایــل بــه درســتی ،در
ســناریوهای کاربــری بــه صــورت واقعــی بــهکار گرفتــه شــود.
ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد بــرای حســگر و سنســورـ ابــر
اجتماعــی :ایــن نــوع سنســور کــه بــرای یــک گــروه اجتماعــی اســت.
مالحظــه قابلیــت اعتمــاد افــراد در گــروه اجتماعــی ،یــک مــورد
بســیار ضــروری اســت؛ ایــن نــوع سنســور قابلیــت اطمینــان و اعتمــاد
را مــورد توجــه قــرار میدهــد .بــر ایــن اســاس ممکــن اســت ارزیابــی
اعتمــاد اعضــای گــروه اجتماعــی و ارزیابــی اعتمــاد در ماهیتهــای
سنســورـ ابــر تأثیرگــذار باشــند.
نتیجه گیری
در ایــن مقالــه ،بــا تمرکــز بــر عملکــرد  ،IIoTارتباطــات مبتنــی بــر
اعتمــاد بــرای  IIoTارائــه شــده اســت .بــه ویــژه ســه نــوع مکانیــزم
ارتباطــی مبتنــی بــر اعتمــاد ( ISC، CSCو  )MSCبــرای سنســور ـ
ابــر فــرض شــده کــه یــک پارادایــم  IIoTاســت .ایــن رونــد نشــان
میدهــد کــه ارتباطــات مبتنــی بــر اعتمــاد میتوانــد تــا حــد
زیــادی عملکــرد سنســورـ ابــر بــا نتایــج عــددی را ارتقــا ببخشــد.
درنهایــت ،مســائل تحقیقــات آزاد درمــورد ارتباطــات مبتنــی بــر
اعتمــاد ،بــرای سنســورـ ابــر ارائــه شــده اســت.
منابــع :مجلــه شــبکههای حســگر بیســیم پیشــرفته و  IoTهوشــمند پیشــرفته دانشــگاه:
دانشــگاه کشــاورزی نانجینــگ و دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا نشــریه:
IEEE 2018
; Chunsheng Zhu ; Joel J. P. C. Rodrigues ; Victor C. M. Leung ; Lei Shu
Laurence T. Yang

25

سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

شماره سوم  -پاییز 1397

IoT

تازهترین اخبار دنیا در حوزه فناوری
محققــان علــم اســتیلومتری یــا سبکشناســی از قدیــم بــر ایــن بــاور
بودهانــد کــه نوشــتن ،یــک فرآینــد اختصاصــی و منحصربهفــرد اســت.
بــه بیــان دیگــر لغــات ،ترکیــب کلمــات و انتخابهــای دســتورزبانی هــر
شــخص ،امضــای شــخصی او هســتند .در حــال حاضــر ابزارهــای خــودکاری
توســعه داده شــده کــه توانایــی تشــخیص و شناســایی مولــف یــک متــن در
انجمنهــای آنالیــن را دارنــد .البتــه ایــن ابزارهــا بــرای عملکــرد عالــی
نیــاز بــه دادههــای کافــی بــرای اســتنتاج دارنــد.
تحقیقــات جدیــد نشــان میدهــد اســتیلومتری در نمونــه زبانهــای
مصنوعــی ماننــد کدهــای کامپیوتــری نیــز قابــل اجــرا اســت .بــه بیــان
دیگــر بــه نظــر میرســد توســعهدهندگان نرمافــزار نیــز ،ردپــای خــود را
در کدهایشــان بــر جــای میگذارنــد.
راشــل گرینســتاد ،اســتادیار علــوم کامپیوتــر در دانشــگاه درکســلو آیلیــن
کالیســکان ،دانشــجوی ســابق گرینســتاد و اســتادیار کنونــی دانشــگاه جــرج
واشــنگتن در تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه کــد نیــز
ماننــد هــر اصطــالح یــا عبــارت ســبکدار ،کام ـ ً
ال ناشــناس نیســت .آنهــا از
روشهــای مختلــف یادگیــری ماشــین بــرای شناســایی برنامهنویسهــای
چندیــن کــد نمونــه اســتفاده کردهانــد .یافتههــای ایــن دانشــمندان
خصوصــاً در حــل مشــکالت ســرقت کــد مفیــد خواهــد بــود .البتــه
پیامدهایــی نیــز بــرای جامعــه توســعهدهندگان خواهــد داشــت و یکــی از
آنهــا مشــکالت حریــم خصوصــی اســت کــه بــرای برنامهنویســان متنبــاز
در سرتاســر جهــان رخ خواهــد داد.

ترجمه :صغری آقابابایی

جا ماندن اثرانگشت
برنامهنویسهای ناشناس!

منبعwww.wired.com :

هوش مصنوعی چگونه میفهمد که بازیکن مصدوم شده است؟
حــوادث بخــش جداییناپذیــر از ورزش هســتند و فوتبــال نیــز از ایــن
قائــده مســتثنی نیســت .اگــر جــام جهانــی روســیه را دنبــال کــرده باشــید،
بیشــک از مصدومیــت ادینســون کاوانــی ،ســتارهتیم ملــی اروگوئــه
باخبــر هســتید .اهمیــت ایــن مصدومیــت بــه حــدی بــاال بــود کــه حضــور
نداشــتن وی در بازیهــای بعــدی نتیجــهای جــز حــذف بــرای تیــم ملــی
اروگوئــه در بــر نداشــت.
حــال بهواســطه همــکاری مشــترک برخــی از دانشــگاهها و باشــگاههای
ورزشــی نظیــر دانشــگاه پیــزا ،CNR ،دانشــگاه میــالن ،باشــگاه بارســلونا و
باشــگاه بســکتبال فیالدلفیــا ،الگوریتمــی توســعه یافتــه کــه بــا اســتفاده از
کالندادهها،هــوش مصنوعــی را بهگونــهای تربیــت میکنــد تــا توانایــی
پیشبینــی مصدومیــت بازیکنــان حرفــهای را داشــته باشــد.
بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم ،الگوریتــم ،ترکیبــی از پارامترهــای فیزیکــی
را از طریــق دســتگاه  GPSکــه بــه بازیکنــان بســته شــده ،در طــی بازیهــا
و تمرینــات دریافــت میکنــد و پیشــنهادات الزم بــرای جلوگیــری از
مصدومیتهــای بیشــتر را بــه مربیــان و پزشــکان ارائــه میکنــد.
در آزمایشــی کــه روی یــک تیــم ورزش در طــول یــک فصــل صــورت
گرفــت ،الگوریتــم یادشــده توانســت بیــش از  50درصــد از مصدومیتهــای
عضالنــی را پیشبینــی کنــد .ایــن هوشمصنوعــی از احتمــال مصدومیــت
بازیکنــان در صــورت دویدنهــای طوالنــی و پرســرعت خبــر میدهــد؛

IoT

سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

شماره سوم  -پاییز 1397

26

همیــن امــر باعــث میشــود تــا مربیــان فشــار کمتــری روی بازیکنــان
آســیبدیده بیاورنــد تــا رونــد بهبــود آن تســریع شــود.
طبــق گفتــه پژوهشــگران ایــن پــروژه ،اگــر مربیــان ورزشــی در طــول
مســابقات قهرمانــی بــه ایــن اطالعــات دسترســی داشــته باشــند ،هزینــه
بازیابــی بازیکنــان بــه مقــدار  70درصــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.
آلســیو روســی ،پژوهشــگر بیومدیــکال کــه در ســالهای اخیــر در زمینــه
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و هوشمصنوعــی بــرای ارزیابــی عملکــرد
ورزشــی تخصــص کســب کــرده ،در ایــن بــاره میگویــد:
چنــد ســالی میشــود کــه تیمهــای حرفــهای بــا عالقــه زیــاد دنیــای
کالنداده و پتانســیل موجــود در آن را بــرای نظــارت و بهبــود عملکــرد
ورزشکارانشــان دنبــال میکننــد .حــال ایــن پدیــده در فوتبــال نیــز ماننــد
دیگــر ورزشهــا در حــال رشــد اســت.
قــرار اســت در ماههــای آتــی ،ایــن پژوهشــگران از دیگــر تیمهــای حرفــهای
فوتبــال بــرای آزمایــش الگوریتــم خــود اســتفاده کننــد .طبــق گفتــه آنهــا،
ابزارهــای جدیــد بــه آنهــا در تشــخیص دقیقتــر مصدومیتهــای ورزشــی
کمــک بیشــتری خواهــد کــرد.
منبعwww.sobigdata.eu :

تازهترین اخبار دنیا در حوزه فناوری

تشخیص سرطان از طریق بوی دهان بیمار
تــا کنــون کاربردهــای متنوعــی از هــوش مصنوعــی در رشــتههای مختلــف
بــه مرحلــه اجــرا رســیده اســت .ایــن موضــوع تنهــا بــه رشــتههای
مرتبــط بــا انفورماتیــک و روباتیــک محــدود نمیشــود .از علــوم ارتباطــات
تــا پزشــکی و علــوم نظامــی ،هوافضــا و خــودرو ،دانشــمندان از هــوش
مصنوعــی بــرای پیشــرفت در کار خــود اســتفاده میکننــد.
امــا یکــی از کاربردهــای مهــم فنــاوری هــوش مصنوعــی اســتفاده از آن
بــرای کاهــش خطــا در علــم پزشــکی و مهمتــر از آن تشــخیص بیمــاری
بــرای درمــان بــه موقــع و مناســب اســت.
مهمتریــن ویژگــی ایــن فنــاوری در علــم پزشــکی اســتفاده و یادگیــری
از اطالعــات و دادههــای ذخیــره شــده قبلــی و تحلیــل مقایســهای اســت.
یکــی از مــوارد اســتفاده از فنــاوری هــوش مصنوعــی تجزیــه و تحلیــل
ترکیبــات شــیمیایی بــوی دهــان اســت.
نفــس انســان دارای ترکیبــات شــیمیایی اســت کــه بــا حــس بویایــی
نمیتــوان آن را تشــخیص داد .امــا دانشــمندان بریتانیایــی یــک فنــاوری
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی را توســعه دادهانــد کــه قــادر بــه تحلیــل و
تجزیــه دقیــق بــوی دهــان اســت.
ایــن فنــاوری از طریــق سنســورهای مختلــف بــوی دهــان بیمــار را دریافــت
کــرده و پــس از بررســی ترکیبهــای شــیمیایی آن یــک نمــودار ســهبعدی
ارائــه میکنــد .بــرای مثــال میتــوان از طریــق ایــن تکنولــوژی ابتــالی

بیمــار بــه ســرطان را بــا تشــخیص مولکولهــای تنفســی تشــخیص داد.
یکــی دیگــر از مــوارد اســتفاده هــوش مصنوعــی در علــم پزشــکی ،تشــخیص
بیماریهــای نــادر ژنتیکــی اســت.
ممکــن اســت عجیــب بــه نظــر برســد ،امــا بســیاری از بیماریهــای
مــادرزادی و ژنتیکــی کــودکان را میتــوان از طریــق فــرم جمجمــه و
موقعیــت چشــم آنهــا تشــخیص داد.
فنــاوری هــوش مصنوعــی میتوانــد از طریــق تجزیــه و تحلیــل فــرم
اســکن شــده جمجمــه و مقایســه آن بــا دادههــای پیشــین و پایــگاه داده
خــود ،بیمــاری ژنتیکــی را تشــخیص دهــد.
اگرچــه هیــچ فنــاوری نمیتوانــد بــا تجربــه همــراه بــا دانــش پزشــکان
رقابــت کنــد امــا از آنجــا کــه تشــخیص زودهنــگام و درســت برخــی از
انــواع ســرطان بــا درمــان آن رابطــه مســتقیم دارد ،اســتفاده از هــوش
مصنوعــی میتوانــد بــه پزشــکان متخصــص نیــز کمــک کنــد.
تشــخیص انــواع مالنومــا یــا تومــور بدخیــم پوســتی و یــا تشــخیص
پولیپهــای (تودههــا) دســتگاه گوارشــی و خوشخیــم یــا بدخیــم بــودن
آنهــا از جملــه کاربردهــای فنــاوری هــوش مصنوعــی در علــم پزشــکی
اســت.
منبعwww.euronews.com :

وضع قانون برای ایمنسازی
اینترنت اشیاء
جــری بــراون فرمانــدار کالیفرنیــا بــرای اولیــن بــار از قانونگــذاری بــرای
ایمنســازی اینترنــت اشــیاء در ایــن ایالــت آمریــکا خبــر داده اســت.
ایــن اولیــن بــار در آمریــکا اســت کــه بــه منظــور حفــظ امنیــت کاربــران
اینترنــت اشــیاء و وســایل الکتریکــی هوشــمند قوانینــی خــاص وضــع میشــود.
قانــون یادشــده کــه ســال گذشــته بــرای تصویــب تقدیــم مجلــس ایالتــی شــد،
در اگوســت گذشــته بــه تصویــب رســید.
اجــرای ایــن قانــون از اول ژانویــه ســال  2020آغــاز میشــود و بــر اســاس آن
ســازندگان محصوالتــی کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه اینترنــت
متصــل میشــوند بایــد آنهــا را بــه قابلیتهــای امنیتــی مناســب مجهــز کننــد
تــا از ایــن طریــق از دسترســی افــراد غیرمجــاز بــه دســتگاههای یادشــده و
هرگونــه دســتکاری و ســرقت اطالعــات از طریــق آنهــا جلوگیــری شــود.
همچنیــن دســتگاههای قابــل اتصــال بــه اینترنــت بایــد بــه گونــهای طراحــی
شــوند کــه دسترســی بــه آنهــا از راه دور حتم ـاً بــا اســتفاده از کلمــات عبــور

ممکــن باشــد و ایــن کلمــات عبــور بایــد بــرای هــر دســتگاهی خــاص و
منحصــر بــه فــرد باشــند .همچنیــن کاربــران بایــد مجبوربــه تغییــر کلمــات
عبــور پیــش فــرض بــرای اولیــن اســتفاده از دســتگاههای یادشــده باشــند.
برخــی کارشناســان امنیتــی از تصویــب چنیــن قانونــی انتقــاد کردهانــد
و میگوینــد مشــکالت امنیتــی محصــوالت مبتنــی بــر اینترنــت اشــیاء
گســتردهتر از مــواردی اســت کــه در ایــن قانــون بــه آنهــا پرداختــه شــده و
امــروزه روشهــای تاییــد هویــت گوناگونــی مــورد اســتفاده اســت کــه برخــی از
آنهــا مبتنــی بــر شناســایی هویــت فــرد از طریــق چهــره یــا اثرانگشــت اســت
و در ایــن قانــون مشــکالت امنیتــی ایــن روشهــا مــورد بیتوجهــی قــرار
گرفتــه اســت.
منبعwww.mehrnews.com :
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استفاده از شناسایی فرکانس رادیویی ()RFID
در مدیریت پارکینگها

یافتــن یــک فضــای پارکینــگ خالــی در طــی ســاعات
شــلوغی ،یــک مســئله رایــج در بســیاری از شــهرها اســت.
بــرآورد میشــود کــه  30درصــد ازدحــام ترافیــک روزانــه
در مناطــق مرکــز شــهری ،ناشــی از جســت و جــوی فضــای
پــارک بــرای خودروهــا بــوده و اینکــه راننــده بــه طــور
متوســط  7.8دقیقــه را صــرف یافتــن فضــای پــارک میکنــد.
ایــن نــه تنهــا موجــب تلــف شــدن زمــان و ســوخت بــرای
رانندگانــی کــه در جســت و جــوی پارکینــگ هســتند
میشــود بلکــه موجــب افزایــش آلودگــی هــوا و اذیــت
شــدن راننــدگان میشــود.

دســتاوردهای اخیــر در زمینــه فناوریهــای اینترنــت اشــیاء (،)IoT
فرصــت هایــی را بــرای توســعه سیســتمهای پارکینــک هوشــمند
جدیــد ایجــاد کــرده و بــه طــور معنــیداری موجــب کاهــش شــلوغی
ترافیــک و بهبــود کیفیــت زندگــی شــهروندان میشــود.
در میــان فناوریهــای بیســیم نوظهــور ،شناســایی فرکانــس
رادیویــی ( )RFIDو شــبکههای حســگر بیســیم ( ،)WSNدو مــورد
از مفیدتریــن کاندیدهــا بــرای اجــرای یــک محیــط هوشــمند کامــل
میباشــند .بــه خصــوص RFID ،یــک فنــاوری کــم هزینــه و کــم
مصــرف میباشــد کــه متشــکل از دســتگاههای غیــر فعــال موســوم
بــه تــگ میباشــند کــه قــادر بــه انتقــال دادههــای ذخیــره شــده در
زمانــی میباشــند کــه انــرژی آنهــا توســط میــدان الکترومغناطیســی
تولیــد شــده توســط یــک قطعــه موســوم بــه قرائتگــر تامیــن شــود.
چــون تــگ هــای  RFIDغیــر فعــال نیــازی بــه منبــع انــرژی ندارنــد
طــول عمــر آن هــا را مــی تــوان بــر حســب دهــه انــدازه گیــری
کــرد و ایــن موجــب شــده اســت تــا فنــاوری  RFIDبــرای بســیاری
از ســناریو هــای نــرم افــزاری مناســب باشــد .بــا ایــن حــال ،مشــکل
اصلــی مربــوط بــه فنــاوری  RFIDناشــی از ایــن حقیقــت اســت کــه
تگهــا میتواننــد تنهــا تحــت منطقــه تحــت پوشــش قرائتگــر کار
کننــد کــه ایــن موجــب میشــود تــا اســتفاده از ایــن راه حــل محــدود
بــه شناســایی شــیء در مناطــق کوچــک باشــد .تلفیــق فناوریهــای
 RFIDو  WSNمــی تواننــد یــک رویکــرد مناســب بــرای غلبــه بــر
ایــن محدودیــت باشــند و بــه ایــن ترتیــب ،امــکان توســعه برنامــه هــای
پیشــرفته نســل آینــده را مــی دهنــد .اساســا WSN ،هــا متشــکل
از تعــداد زیــادی از دســتگاههای تعبیــه شــده کــم تــوان موســوم
بــه گرههــای حســگر اســت کــه قــادر بــه خــود پیکربنــدی و خــود
ســازمان دهــی میباشــند .ایــن ویژگیهــا موجــب میشــوند تــا
آنهــا بــرای اســتفاده در محیطهــای نامســاعد بــه منظــور پوشــش
دادن پارامترهــای مهــم ( بــرای مثــال دمــا ،نــور ،رطوبــت و غیــره)
بــدون مداخلــه انســان مناســب باشــند .دادههــای جمــعآوری شــده
معــوال در حالــت چنــد نقطــه بــه یــک نقطــه مرکــزی بــرای اســتفاده
و پــردازش مناســب تحویــل میشــوند.
اگرچـــه  RFIDو  WSNدر ابتدا با اهـــداف مختـــلفی طـــراحی
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شــدند ،مزایــای ناشــی از هــر دو فنــاوری حاکــی از توســعه یــک
راه حــل یکپارچــه در الیــه فیزیکــی بــه منظــور ترکیــب قابلیــت
شناســایی فنــاوری  RFIDو ویژگیهــای برقــراری ارتبــاط پیشــرفته
راهحلهــای  WSNمیباشــد .ایــن ویژگــی میتوانــد بــه طــور قابــل
توجهــی ،اثــر بخشــی هــر دو فنــاوری را بهبــود بخشــد و از ایــن
روی چشــم اندازهــای جدیــدی را بــرای طیــف وســیعی از برنامههــای
نویــن نظیــر راهحلهــای پارکینــگ هوشــمند در اختیــار بگــذارد.
در طــی ســالهای اخیــر ،چندیــن رویکــرد بــا هــدف بهبــود مدیریــت
پارکینــگ پیشــنهاد شــده اســت .بســیاری از آنهــا بــر مبنــای اســتفاده
از سیســتمهای اطالعــات( )PGIو هدایــت پارکینــگ هوشــمند می باشــند
کــه قــادر بــه ارائــه اطالعاتــی بــه راننــدگان در خصــوص مــکان و
قابلیــت دسترســی فضاهــای پــارک ماشــین و راهنمایــی آنهــا بــه
نقــاط خالــی پارکینــگ میباشــد .بهرهبــرداری و عملکــرد مناســب
ایــن سیســتمها بــر مبنــای اســتفاده از سنســورهایی اســت کــه قــادر
بــه شناســایی و تشــخیص حضــور خودروهــای واقــع در مجــاورت فضــا
هــای پارکینــگ میباشــند .سنســورهای دوربیــن بــرای جمــع آوری
اطالعــات مربــوط بــه محــل پــارک خــودرو اســتفاده میشــوند .بــا
ایــن حــال ایــن ابزارهــا معمــوال حجــم زیــادی از دادههــا را تولیــد
میکننــد کــه انتقــال آنهــا در شــبکههای بیســیم ســخت اســت.
بــر عکــس ،فنــاوری  WSNیــک گزینــه ایــدهآل بــرای اجــرای
ســرویسهای پارکینــگ هوشــمند میباشــد زیــرا سنســورها را بــه
آســانی میتــوان در فضاهــای پارکینــگ موجــود بــدون نصــب اجــزای
جدیــد مــورد اســتفاده قــرار داد .بــه عــالوه ،اطالعــات پارکینــگ
دریافــت شــده توســط هــر گــره میتواننــد در یــک حالــت مشــترک
بــه منظــور ارزیابــی شــاخصهای مهــم نظیــر زمــان پارکینــگ،
صــورت حســاب و پرداخــت پــردازش شــوند .محققــان از گرههــای
 WSNمجهــز بــه یــک سنســور نــوری بــرای تشــخیص وضعیــت
هــر نقطــه از پارکینــگ در محیــط خانگــی و بــرای انتقــال اطالعــات
برگرداننــده شــده بــه ســرور وب از طریــق  WSNاســتفاده کردنــد.
اطالعــات همچنیــن بــه یــک ســرور مرکــزی بــا اســتفاده از شــبکه
 WiFiارســال شــده و بــرای راننــدگان از طریــق یــک تلفــن موبایــل
قابــل دســترس خواهــد بــود .محققــان ،یــک طــرح تشــخیصی را بــا
اســتفاده از اندازهگیــری مغناطیسســنج پیشــنهاد کردنــد کــه قــادر
بــه مســیریابی فضاهــای پارکینــگ موجــود در مناطــق عمومــی در
زمــان دقیــق و ارســال اطالعــات بــه کاربــران میباشــد .بــه عــالوه،
یــک سیســتم پارکینــگ هوشــمند مبتنــی بــر رزرو ،کــه نــه تنهــا
اطالعــات زمانــی پارکینــگ را بــه راننــده انتقــال میدهنــد ،بلکــه
ســرویس رزرو را در اختیــار میگــذارد.
بــا ایــن حــال ،تــا کنــون هیــچ یــک از سیســتمهای پارکینــگ
ارائــه شــده در منابــع قــادر بــه شناســایی اســتفادههای غیــر مجــاز

از فضاهــای رزرو نبودهانــد .اغلــب راننــدگان
کــه بــا کمبــود فضــای پارکینــگ در مناطــق
کالن شــهری بــزرگ اذیــت میشــوند ،از
نقــاط پارکینــگ رزرو شــده بــرای افــرادی
نظیــر افــراد معلــول یــا مامــوران اجــرای
قانــون اســتفاده میکننــد .معرفــی یــک
سیســتم مدیریــت پارکینــک جدیــد کــه
نــه تنهــا کاربــران را بــه ســمت نقــاط خالــی
پارکینــگ هدایــت میکنــد ،بلکــه بــه
مامــوران ترافیــک امــکان پایــش و کنتــرل
دقیــق وضعیــت فضاهــای پارکینــگ رزرو
شــده را میدهــد ،میتوانــد بــه طــور قابــل
توجهــی موجــب بهبــود کیفیــت زندگــی
شــهروندان شــود .بــه عــالوه ،توانایــی کاربــر
بــرای پرداخــت اتوماتیــک بــرای فضــای
پارکینــک اشــغال شــده بایســتی بــه عنــوان
یــک ویژگــی سیســتم مرکــزی باشــد چــرا
کــه بــه کاربــر امــکان کار بــا یــک برنامــه را
داده و در عیــن حــال ،مامــوران ترافیــک را
قــادر بــه انجــام کنتــرل هــا در زمــان مقــرر
می کنــد .
بــرای رفــع ایــن نیــاز هــا ،یــک سیســتم
پارکینــگ هوشــمند بــر اســاس فناوریهــای
نویــن مختلــف نظیــر RFID،WSN،NFC
( ارتبــاط حــوزه نزدیــک) و تلفــن موبایــل،
بــرای پایــش و مدیریــت خــودکار فضاهــای
پارکینــگ در ایــن مقالــه معرفــی میشــود.
ایــن سیســتم موجــب تقویــت کارکــرد هــای
 WSNاســتاندارد از طریــق اســتفاده از
گرههــای شــبکه پیشــرفته میشــود کــه
قابلیتهــای شناســایی  RFID-UHFو
ســنجش /ارتبــاط  WSNرا دارا میباشــد.
ایــن سیســتم در زمــان واقعــی ،قــادر بــه
جمــعآوری اطالعــات در مــورد وضعیــت
اشــغال فضاهــای پارکینــگ ( رزرو شــده یــا
رزرو نشــده) و هدایــت راننــدگان بــه ســمت
نزدیکتریــن نقطــه خالــی پارکینــگ بــا
اســتفاده از یــک برنامــه سفارشــی مخصــوص
طراحــی شــده بــرای دســتگاههای موبایــل
نظیــر تلفنهــای هوشــمند ،تبلتهــا و
غیــره میباشــد .ایــن برنامــه بــه کاربــران
امــکان پرداخــت هزینــه فضــای پارکینــگ
اشــغال شــده را میدهــد و بــه طــور کامــل
از رونــد افزایشــی پرداخــت موبایلــی نزدیــک
( )MPPبهــره میبــرد بــه طــوری کــه بیــش
از  50درصــد تلفنهــای موبایــلNFC ،
را پشــتیبانی خواهنــد کــرد .بــه عــالوه ،در
صــورت اســتفاده نامناســب از یــک فضــای

رزرو شــده یــا انقضــای زمــان خریــد ،سیســتم فــورا قــادر بــه اطــالع رســانی بــه پلیــس
ترافیــک مجهــز بــه یــک تلفــن هوشــمند متصــل بــه یــک قرائتگــر  RFID-UHFقابــل حمــل
کوچــک میباشــد.
معماری سیستم
سیســتم پارکینــگ هوشــمند پیشــنهادی ( )SPSنــه تنهــا از ترکیبــی از فناوریهــای
نویــن مختلــف اســتفاده میکنــد ،بلکــه در آن تلفیــق فیزیکــی از فناوریهــای RFID-UHF
و  WSNدیــده میشــود .در زیــر ،معمــاری کلــی کــه در شــکل  1نشــان داده شــده اســت
توصیــف میشــود.
الف :نگاهی کلی بر معماری SPS
اســاس SPS ،ســرویسهای جدیــد و نوآورانــه را بــرای نظــارت خــودکار بــر فضاهــای
پارکینگــی کــه هزینــه آنهــا پرداخــت شــده اســت از طریــق اســتفاده از  WSNمبتنــی بــر IEEE
 802.15.4ارائــه میکننــد کــه قــادر بــه جمــعآوری و انتقــال دادههــا بــه یــک ســرور مرکــزی
میباشــد .یــک برنامــه سفارشــی در ســرور ،اطالعــات دریافتــی را تجزیــه و تحلیــل کــرده و یــک
پیــام هشــدار را بــه برنامــه موبایــل پلیــس ترافیــک در صــورت اســتفاده غیــر مجــاز از فضــای
رزرو شــده یــا انقضــای رســید پارکینــگ ارســال میکنــد .راننــدگان همچنیــن میتواننــد از
سیســتم بــرای پرداخــت هزینــه اســتفاده کننــد .زیــر ســاخت سیســتم ،متشــکل از  WSNهــا،
درگاه هوشــمند ( ،)SGســرور مرکــزی ( )CSو دو برنامــه موبایــل مختلــف موســوم بــه Parking
 Appو  .Policeman Appمیباشــد کــه بــه ترتیــب بــرای راننــدگان خــودرو و پلیسهــای
ترافیــک طراحــی شــده اســت.
اجــزای اصلــی شــبکه  Zigbeeشــامل گرههــای روتــر( )Rو کوردیناتــور( )Cمی باشــند(جدول
 .)1گرههــای  ،Rقابلیتهــای هدایــت و مســیریابی را در اختیــار میگذارنــد ،در حالــی کــه گــره
 ،Cدادههــای دریافتــی را جمــعآوری کــرده و آنهــا را بــه ســرور مرکــزی ارســال مــی کنــد .در
سیســتم یکپارچــه  ، RFID-WSNنــوع گــره قرائتگــر روتــر( )RRمعرفــی شــده اســت کــه یــک
گــره  Rرابــط را بــا قرائتگــر  RFID-UHFشناســایی میکنــد.
سیســتم طراحــی شــده متشــکل از یــک  WSNبــا چندیــن گــره  Rو  RRتوزیــع شــده در
منطقــه پارکینــگ میباشــد .بــه خصــوص ،گرههــای  Rمجهــز بــه یــک سنســور نــوری بــر روی
هــر پارکینــگ بــرای پایــش وضعیــت آن قــرار داده میشــود ،در حالــی کــه گرههــای  RRبــر
روی ســتونهای نزدیــک بــه فضاهــای پارکینــگ رزرو شــده نصــب میشــوند .اطالعــات بازیابــی
شــده توســط گرههــا در حالــت چنــد هــاپ بــه گــره  Cتحویــل داده میشــوند کــه آنهــا را بــه
 SGارســال میکنــد .ایــن مــورد آخــر ،بــه نوبــه خــود ،دادههــای جمــعآوری شــده را تحلیــل
کــرده و آنهــا را همــراه بــا موقعیــت منطقــه پارکینــگ ،بــه  CSارســال میکنــد SG .یــک شــیوه
 NFCرا بــرای نهاییســازی پرداخــت هزینــه پارکینــگ توســط کاربــر فراهــم میکنــد.
جدول  :1انواع گرههای تشکیلدهنده سیستم SPS
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وظیفــه اصلــی گرههــای  ،RRکنتــرل ایــن مــورد اســت کــه فضاهــای پارکینــگ رزرو
شــده تنهــا توســط ماشــینهای مجــازی اشــغال میشــوند کــه دارای برچســب RFID-UHF
میباشــند .بــه طــور خالصــه ،وقتــی کــه  CSاطالعــات مبنــی بــر ایــن کــه فضــای پارکینــگ
رزرو شــده ،اشــغال شــده اســت را دریافــت میکنــد ،کنتــرل میکنــد کــه آیــا تــگ RFID
جدیــد توســط گــره  RRمســئول کنتــرل آن فضــای رزرو شــده خــاص ،خوانــده شــده اســت
یــا نــه و در چنیــن مــواردی ،مجــاز بــودن اشــغال فضــا را تاییــد میکنــد CS .یــک دیتابیــس
دارد کــه اطالعــات زیــاد در مــورد موجــود بــودن فضــای پارکینــگ و پرداخــت هــای کاربــر
را مدیریــت میکنــد .در صــورت اســتفاده نامناســب از فضــای رزرو شــده یــا انقضــای رســید
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پارکینــگ ،یــک برنامــه پایــش پارکینــگ بــر روی  ،CSبــه پلیــس ترافیــک کــه از برنامــه
پیامرســانی ابــری گــوگل اســتفاده میکنــد( )GCMاطــالع میدهــد.
ب :توپولوژی شبکه بیسیم
بــه منظــور توســعه همــه اجــزای  WSNعــالوه بــر گرههــای  RRیکپارچــه ،صفحــه
سنســور  XM1000اســتفاده شــده اســت .ایــن صفحــه دارای فرســتنده/گیرنده بــی ســیم
 CC2420متناســب بــا اســتاندارد  802.15.4 IEEEمیباشــد MCU .بــرای ارائــه عملکــرد
بــاال بــا مصــرف تــوان بســیار پاییــن بهینهســازی میشــود .بهعــالوه در ایــن صفحــه،
سنســورهای دمایــی ،رطوبتــی و نــوری وجــود دارد.
دیگــر جــزء کلیــدی سیســتم ،گــره  RRنشــان داده شــده در شــکل  2اســت .ایــن گــره
بــا اتصــال قرائتگــر  RFIDبــه صفحــه سنســور  XM1000اجــرا مــی شــود .قرائتگــر انتخــاب
شــده ،بــه آســانی بــا صفحــه  XM1000از طریــق رابــط  UARTقابــل پیکربنــدی و کنتــرل
اســت .قرائتگــر از دســتورات اســتاندارد  Read/Write Gen2بــرای خوانــدن /نوشــتن
دادههــا از حافظــه تــگ و نیــز بــه حافظــه تــگ بــا فاصلــه تقریبــا  8متــر پشــتیبانی میکنــد.
گزینــه اســتفاده از تجهیــزات ســختافزاری  RFIDکــه در دامنــه فرکانــس  860مگاهرتــز
تــا  960مگاهرتــز کار میکننــد ،از هــر گونــه تداخــل احتمالــی بــا دســتگاه هــای WSN
انتخــاب شــده اجتنــاب میکنــد.
سیســتم عامــل  OSبــرای توســعه نرمافــزار بــرای گرههــای  WSNانتخــاب شــده اســت.
ایــن یــک سیســتم عامــل متنبــاز ( )Open Sourceمحبــوب اســت کــه در معماریهــای
میکروکنترلــر کوچــک اســتفاده شــده اســت .ایــن سیســتم دارای حافظــه بســیار کارآمــدی
بــوده و مجموعــهای از مکانیســمهای مفیــد را بــرای تخصیــص حافظــه ارائــه میکننــد.
ج :درگاه هوشمند
درگاه هوشــمند ،وضعیــت فضــای پارکینــگ را از  WSNدریافــت کــرده ،ســپس ایــن
دادههــا را تجزیــه تحلیــل و بــه ســرور مرکــزی ارســال میکنــد کــه مجهــز بــه یــک
قرائتگــر  NFCمیباشــد و ایــن امــکان صــدور صــورت حســاب را کــه در بخــش بعــد
توصیــف شــده اســت میدهــد.

شکل  :2گره  RRکه یک قرائتگر ( قرائتگر)  RFID-UHFدر
آن تعبیه شده است.

شکل  :3درگاه هوشمند با ماژول  GPRS، NFCخوان و گره C

در ایــن مطالعــه SG ،کــه در شــکل  3نشــان داده شــده اســت ،بــا ارتبــاط یــک مــدار Rasperry PI
بــه گــره  Cایجــاد میشــود .ایــن مــدار مجهــز بــه یــک مــاژول  ،GPRSیــک مــاژول  GPSو قرائتگــر
 13.56مگاهرتــزی چنــد پروتــکل  SCL3711بوده اســت.
بــه منظــور تجزیــه تحلیــل دادههــای فضــای پارکینــگ ارســال شــده از طریــق  ،WSNبرنامــه
ا( Standalone Java Application )SJAاجــرا و بــر روی  SGنصــب شــده اســت .ایــن برنامــه،
دادههــای دریافتــی از گرههــا را بــا اســتفاده از  jNetPcap SDKجمــعآوری و بســتهبندی کــرده و
آنهــا را بــه  CSاز طریــق درخواســتهای  RESTfulبــا اســتفاده از اجــزای  Apache HTTPارســال
میکنــد.
ت :سیستم صدور صورت حساب
مــا یــک سیســتم صــدور صــورت حســاب جدیــد بــر اســاس پرداختهــای پیشــرفته کــه از
دســتگاههای شــخصی مشــتری بــرای ارســال اطالعــات صــدور صــورت حســاب اســتفاده میکنــد
طراحــی کردیــم .پرداختهــای موبایلــی نزدیــک  ،MPPمفیدتریــن ســرویس پرداخــت میباشــد کــه
در ســالهای آینــده رشــد زیــادی خواهــد داشــت .پیشبینــی میشــود کــه در  ، 2018یــک دوم
موبایلهــا ،دارای پشــتیبانی  MPPباشــند MPP .بــرای مشــتریان ایمــن ،جــذاب و راحــت بــوده و از
ایــن روی موفقیــت زیــادی را کســب کــرده اســت.
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 ،NFCیــک فنــاوری پشــتیبانی کننــده
 MPPاســت NFC .امــکان اســتفاده از تلفــن
موبایــل را بــه عنــوان کارت اعتبــاری بــدون
تمــاس میدهــد .وقتــی کــه تلفــن موبایــل
 NFCدر یــک دامنــه کوتــاه ( 3-2ســانتی
متــری) از یــک پایانــه فــروش  NFCقــرار
میگیــرد ،یــک لینــک  RFبیــن دو ســرویس
ایجــاد میشــود .گــوگل ،احتمــاال یــک نــام
برتــر در دنیــای  NFCبــه دلیــل تالشهــای
انجــام شــده توســط غــول فنــاوری اطالعــات
در ارائــه ویژگیهــای  NFCقــوی ،مقــرون بــه
صرفــه و قابــل تنظیــم در تلفنهــای موبایــل
هوشــمند میباشــد .معمــوال ،کارتهــا بــا یــک
تراشــه مجــزا در دســتگاه ،کــه موســوم بــه
« المنــت ایمــن» ( )SEاســت شبیهســازی
می شــوند.
بــرای ایــن کار ،مــا سیســتم  IDA-Payرا
بــه منظــور پشــتیبانی از فنــاوری  HCEجدیــد
توســعه دادیــم .در شــکل  ،4معمــاری زیــر
سیســتم صــدور صــورت حســاب نشــان داده
شــده اســت.
برنامــه  ،Parking Appاز طریــق اســتفاده
از پارادایــم آندرویــد  Intent-Filterبــا برنامــه
 IDA-Payتمــاس برقــرار میکنــدIDA-Pay .
میتوانــد بــا درگاه هوشــمند ارتبــاط برقــرار
کــرده و اقــدام بــه مبادلــه واحدهــای دادههــای
پروتــکل برنامــه کنــد .در پایــان فرآینــد
پرداخــت ،یــک تائیدیــه بســتهبندی شــده
و برنامــه پارکینــگ  Parking Appمجــددا
ظاهــر میشــود.
زیــر سیســتم صــدور صــورت حســاب
متشــکل از چهــار بخــش اصلــی اســت -1
 NFCموبایــل کاربــر -2 ،درگاه هوشــمند
بــا یــک پایانــه  -3 ،POS IDA-Payیــک
ســرور پردازنــده پرداخــت شــخص ثالــث و -4
شــبکههای پرداخــت اختصاصــی.

شکل  :4معماری زیر سیستم پرداخت

ث :سرور مرکزی
ســرور مرکــزی (  )CSهســته اصلــی سیســتم پیشــنهادی اســت .ایــن ســرور مســئول
جمــع آوری داده هــا و پــردازش آنهــا ،مدیریــت سیســتم و اجــرای آن و کنتــرل رفتــار
کل سیســتم اســت.
ایــن مــورد همچنیــن قــادر بــه ارســال پیغام هــای فــوری بــه دســتگاه های موبایــل
بــا اســتفاده از پیام هــای ابــری گــوگل (  )GCMمی باشــند .الزم بــه ذکــر اســت کــه
اســتفاده از  GCMبــه جــای ســایر فناوری هــا ( بــرای مثــال  )GSMبــه مــا امــکان
برقــراری ارتبــاط مســتقیم بــا برنامه هــای موبایــل را داده و از ایــن روی می تــوان بــه
همــه اطالعــات در مــورد فضاهــای پارکینــگ ذخیــره شــده در دیتابیــس دســت پیــدا
کــرد .بــه خصــوص ،مــا تصمیــم گرفتیــم تــا از ســرویس ابــر  SNSآمــازون اســتفاده
کنیــم زیــرا می توانــد بــه طــور یکپارچــه از تعــداد کمــی تــا صــد هــا پیــام روزانــه
مقیاس بنــدی شــود .ایــن وضعیــت در شــهرهای بــزرگ دیــده نمی شــود .بــه عــالوه،
ایــن خــود یــک ســطح انتزاعــی را می افزایــد کــه بــه برنامه نویســان امــکان اســتفاده
از  APIهــای یکســان را بــرای ارســال پیغام هــا در پلت فرم هــای مختلــف می دهــد
( بــرای مثــال  IOSو آندرویــد) .ایــن یــک ویژگــی بســیار مهــم متناســب بــا اصــول
مهندســی نرم افــزار اســت.
معماری کلی  CSدر شــکل  5نشــان داده شــده است.
ج :برنامه های موبایل
همــان طــور کــه قبــال گفتــه شــد SPS ،دو برنامــه موبایــل متفــاوت یعنــی Parking
 Appو  Policeman Appرا ارائــه می کنــد .ایــن برنامه هــا بــر روی سیســتم عامــل
آندرویــد اجــرا می شــوند زیــرا بــه طــور کامــل فنــاوری  NFCرا پشــتیبانی می کنــد.
بــه عــالوه ،SPS ،ســرویس های پرداخــت مربــوط بــه اکوسیســتم  IDA-PAYرا مرتــب
می کنــد ( یعنــی  SPSیکــی از ســرویس های اســتفاده کننــده از  IDA-PAYبــه
عنــوان یــک پلت فــرم پرداخــت اســت) .از ایــن روی ،برنامــه  IDA-PAYبایســتی بــر
روی تلفــن موبایــل راننــده نصــب شــود.

شکل  :5معماری نرمافزار کلی سرور مرکزی

شکل  :6معماری برنامه مشتری IDA-PAYC

ویژگــی هــای اصلــی برنامــه هــای موبایــل طراحــی شــده شــامل مــوارد زیــر
ا ست :
●  :Parking Appبــه راننــده امــکان یافتــن فضــای قابــل دســترس پارکینــگ را در
یــک منطقــه معیــن داده و جهــات صحیــح را بــرای رفتــن بــه ســمت نقطــه پارکینــگ
انتخــاب شــده ،پرداخــت هزینــه پارکینــگ بــا اســتفاده از برنامــه  ،IDA-payکنتــرل زمــان
پارکینــگ باقــی مانــده و دریافــت پیغــام در صــورت انقضــای زمــان را میدهــد.
●  :IDA-payاز یــک حافظــه امــن بــرای حفــظ و بازیابــی دادههــای کارت اعتبــاری
اســتفاده میکنــد ( شــکل  .)6ایــن جعبــه داده در حافظــه تلفــن هوشــمند قــرار داده
می شــود.
●  :Policeman Appایــن نرمافــزار بــر روی دســتگاه موبایــل پلیــس ترافیــک نصــب
میشــود .آنهــا مجهــز بــه یــک تلفــن هوشــمند متصــل بــه یــک قرائتگــر RFID-UHF
میباشــند .ایــن برنامــه بــه پلیــس ترافیــک امــکان کنتــرل پیغامهــای مربــوط بــه تشــخیص
اســتفاده غیــر مجــاز از یــک فضــای رزرو شــده را داده و خوانــدن مســتقیم اطالعــات ذخیــره
شــده در تــگ  RFIDواقــع در دســتگاه و صــدور هــر گونــه جریمــه را میدهــد.
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نتیجهگیری
در ایــن مطالعــه ،یــک سیســتم
پارکینــگ هوشــمند ( )SPSبــر اســاس
اســتفاده ترکیبــی از چندیــن فنــاوری
 IoTجدیــد نظیــر WSN، RFID،NFC
و موبایــل ارائــه شــده اســت .سیســتم،
از شــبکه ناهمگــن دســتگاههای WSN
مبتنــی بــر  802.15.4 IEEEو UHF
 RFIDترکیبــی اســتفاده میکنــد کــه
میتــوان از آنهــا در پارکینگهــای
بیرونــی اســتفاده کــرد .یــک ســرور
مرکــزی روشهــای مدیریــت دیتابیــس
پیشــرفته و یــک برنامــه نرمافــزار جــاوای
 RESTfulرا اجــرا میکنــد کــه بــه طــور
پیوســته قــادر بــه پایــش پارکینــگ بــوده و
در صــورت اســتفاده غیــر مجــاز از فضــا یــا
انقضــای رســید پارکینــگ ،فــورا پیغــام را
بــه برنامــه هوشــمند نصــب شــده بــر روی
تلفــن موبایــل پلیــس ترافیــک ارســال
میکنــد .یــک برنامــه موبایــل دیگــر بــه
رانندههــا امــکان یافتــن فضــای خالــی و
پرداخــت هزینــه پــارک را میدهــد .توســعه
ایــن برنامــه بــرای امــکان افزایــش ســرعت
پرداخــت هزینــه در دســتور کار مطالعــه و
کارهــای آینــده مــا قــرار میگیــرد.

شکل  :7سناریوهای ارزیابی که نشان دهنده تعامل میان راننده،
درگـاه هوشمنـد و پلیس ترافیـک در زمـانی که راننـده دارای
مجوز ویژه است.
منبــع :مجلــه بیســت و دومیــن کنفرانــس بین المللــی
نرم افــزار ،مخابــرات و شــبکه های کامپیوتــری دانشــگاه:
گــروه مهندســی نــوآوری ،دانشــگاه ســلنتو ،ایتالیــا
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تجربه سالمتی و
امنیت با NB-IoT
نویسنده :رضا فارسی

دنیای اینترنت اشــیاء
در زندگــی پــر مشــغله امــروز یادآورهــای تلفنهــای
همــراه ( )Reminderنقــش مهمــی را ایفــا میکننــد .بدیــن
صــورت کــه در آغازیــن ســاعات کاری روز تمــام برنامــه
هــا را بــه آن هــا ســپرده و منتظــر فرمــان گوشــی بــرای
اجــرای تــک بــه تــک آنهــا خواهیــم مانــد .اطــالع رســانی
در گام بعــدی پــر کاربــرد تریــن اســتفاده انســان هــا از تلفن
هــای همــراه میباشــد .اطالعاتــی همچــون محــل کنونــی،
احــواالت ،مشــکالت و اخبــاری از ایــن دســت ،بخــش
عمــدهای از حافظــه تلفــن هــای همــراه مــا را بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
اینترنــت اشــیا یکــی از راه حــل هــای نویــن بشــر بــرای
مدیریــت هــر چــه هوشــمندانه تر مشــغله های زندگــی اســت.
همانطــور کــه در طــول ایــن مقالــه تــالش شــده اســت متوجــه
می شــویم کــه تکنولــوژی اینترنــت اشــیاء بــا چنــد چالــش
بــزرگ رو بــرو اســت .بعضــی از ایــن چالش هــا محــدود کننــده
پیشــرفت محصــوالت  IoTاســت و بعضــی هــم مزیــت  IoTبــر
دیگــر محصــوالت تلقــی می شــود .در ایــن مقالــه تــالش شــده
اســت کــه گام بــه گام روش هــای انتخــاب یــک بســتر مطمئــن
ارتباطــی جدیــد بســته بــه نیازهــای خــود بــرای ســاخت یــک
محصــول را بررســی نماییــم .محصولــی کــه یــاری کننــده
انســان ها در بهبــود ســالمت خــود و خانــواده خــود باشــد و
همچنیــن در ارتقــاء ســطح امنیــت زندگــی شــهری کمک هــای
شــایانی بــه عمــل آورد.
 IoTو دیگــر ماژول های مخابراتی
در محصــول مــورد نظــر دو ویژگــی تــوان مصرفــی و ســطح
پوشــش شــبکه نقــش مهمــی ایفــا می کننــد.
در نظــر بگیریــد بــرای محصــول خــود از تکنولــوژی هــای حوزه
(  PAN )Personal Area Networkاســتفاده مینماییــد .در
ایــن حــوزه بــا تکنولوژیهــای امثــال Wifi- Bluetooth-ZigBee
روبــرو خواهیــم شــد کــه در بــازار امــروز کشــور بــه فراوانــی یافــت
شــده و در قیمت هــای مناســب قابــل اســتفاده و بهره بــرداری
خواهنــد بــود .محدودیــت مــا در اســتفاده از  Wifiبــرای
مثــال ،در ایــن اســت کــه شــما در ایــن پــروژه نیــاز بــه ارســال
اطالعــات تمامــی سنســور هــای متصــل بــه بــدن خــود بــرای
یــک پزشــک داریــد و معمــوال بــه طــور میانگیــن فاصلــه شــما
بــا پزشــک تان بیشــتر از  1000متــر خواهــد بــود .امــا نهایــت
ســطح پوشــش  PANدر حــد چنــد صــد متــر خواهــد بــود و
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جــواب گــوی نیاز هــای مــا نخواهــد بــود.
تــا اینجــا تکنولــوژی مــا محــدود بــه  LANو  WANشــده
اســت کــه بــه ترتیــب  Local/Wide Area Networkخواهند
بــود و شــامل -LoRa- Sigfox-Simtech ICs-NB-IoT
 2G -3G-LTE -5Gخواهنــد بــود .در میــان تکنولوژی هــای
موجــود فیلترهــای دیگــری الزم خواهیــم داشــت کــه مــا را بــه
ســمت محصــول مقصــود هدایــت کننــد .ایــن ویژگی هــا شــامل
هزینــه ،انــرژی مصرفــی ،میــزان  Bitrateمــورد نیــاز بــرای
تکنولــوژی و در نهایــت ســرعت انتقــال اطالعــات می باشــد.
اگــر در نظــر داشــته باشــیم کــه یــک مــکان شــهری بــه
وســعت مشــخصی را تحــت پوشــش شــبکه اینترنــت اشــیا در
بیاوریــم ،هزینــه ماژول هــای شــبکه موبایــل چیــزی در حــدود
 10برابــر هزینــه هــای الزم بــرای پوشــش شــبکه بــه وســیله
ســایر مــاژول هــای  IoTماننــد  NB-IoTو  LoRaخواهــد
بــود .موضــوع هزینــه بــه دو علــت اساســی چنیــن اختالفــی
را رقــم می زنــد .یکــی از ایــن مــوارد میــزان ســرعت و حجــم
ارســال اطالعــات در هــر بــار ارســال مــاژول هــا خواهــد بــود
و دیگــری امکانــات بیشــتری ماننــد ارســال ویدئــو و صــوت
می باشــد کــه می دانیــم طبــق نظریــه  Tradeoffمهندســی
بــرق بــرای بهــره منــدی از ویژگــی هــای بهتــر بایــد هزینــه
بیشــتری پرداخــت کنیــم یــا از بعضــی از دیگــر ویژگــی هــا
چشــم پوشــی نماییــم.
سیســتم هــای  2G -3G-LTE -5Gدر میــان تکنولوژی هــای
بــاال دارای ســرعت انتقــال و اطالعــات بــاال مــی باشــند ،بــرای
مثــال ســرعت دانلــود در  4Gدر حــدود  5تــا  12مگابایــت
در هــر ثانیــه بــوده و در  2Gچیــزی در حــدود  50کیلوبایــت
در هــر ثانیــه می باشــد .در حالــی کــه در شــبکه  LoRaایــن
مقــدار درحــدود  27کیلــو بایــت در هــر ثانیــه بــوده کــه مقــدار

کمتــر ی خو اهــد بــود  .ا مــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه
بــر ا ی محصــو ل خــو د کــه د ر نهایــت ر و زی یــک بــا ر مــو ر د
ا ســتفاد ه قــرا ر خواهــد گر فــت ســرعت انتقــال اطالعــا ت
نقــش مهمــی ر ا ا یفــا نمی کنــد  .از ســو ی دیگــر در ا یــن
محصــول ویدئــو ای ا رســال نخواهــد شــد و حتــی صدایــی
هــم ار ســا ل نمی گــردد و صر فــا ا طالعــا ت متنــی می با شــند
و ا یــن اطالعــا ت د ر حــد چنــد عــد د اعشــا ری و یــا یــک
عکــس جمــع آور ی شــده ا ز سنســو ر هــا می باشــد  ،پــس
نیــاز ی بــه بســته ها ی بــزر گ ا طالعــا ت نیــز نمی باشــد .
انــرژ ی نیــز بــرا ی تکنو لوژ ی هــا ی نویــن نقــش مهمــی
ایفــا می کنــد  .همانطــو ر کــه می دانیــم بــا رو شــن بــودن
ســاده تر ین گوشــی همــر اه و ار ســا ل چنــد پیا مــک
متنــی شــما نیــاز بــه شــارژ مجــدد دســتگاه بعــد ا ز
ســه ا لــی چهــا ر ر و ز دا ریــد .ا مــا ما ژ ول هــا ی  I oTدا رای
مود هــا ی کار ی مشــخصی هســتند کــه دســتگاه در آن
حالــت کمتریــن مصــر ف انــرژ ی را خواهنــد د اشــت کــه
در توضیحــا ت مــاژو ل نهایــی اندکــی بــه آن پرداختــه
خو اهــد شــد .
از ایــن ســو نتیجــه می گیر یــم کــه بــر ا ی محصــو ل
خــود ماژو ل هــا ی  NB -I oT -L oRa- S i g foxو دیگــر
ماژو ل هــا ی مخصــوص اینترنــت اشــیاء بســیار کا را تــر
خواهنــد بــود  ،بــه طــور ی کــه انتخــا ب آن هــا تمامــی
مــو ارد ذکــر شــده در پار اگر ا ف هــا ی پیشــین ر ا پوشــش
می دهــد و همچنیــن بــه مــا اجــازه خواهنــد د اد کــه
محصــو ل ر ا بــر ا ی هفته هــا در دو ر تریــن نقطــه ممکــن
بــدون نیــاز بــه تکنســین فعــال نگــه د ار یــم  .در اد امــه
نیــا ز د ا ریــم تــا د ر میــان ایــن ما ژ و ل هــا نیــز بــه انتخــا ب
بهتریــن گزینــه بــر ا ی محصــول خــود بگرد یــم .

 N B- IoTو دیگــر ماژول های اینترنت اشــیا ء
در میــان ایــن ماژولهــا نیــز بســته بــه کار مــورد نظــر
انتخاب هــای گوناگونــی خواهیــم داشــت .از نظــر هزینــه و انــرژی
مصرفــی  LoRaو  Sigfoxنســبت بــه دیگــر ماژولهــا برتــری
دارنــد .ایــن ماژول هــا در جهــان در محصوالتــی کــه نیــاز بــه
شــارژ ســاالنه دارنــد اســتفاده مــی گردنــد ،بــه صورتــی کــه
دســتگاهی در بیابانــی دور کار گذاشــته می شــود بــدون اینکــه
نیــاز بــه شــارژ آن تــا دو ســال وجــود داشــته باشــد .همچنیــن هــر
کــدام از ایــن ماژول هــا می تواننــد در یــک  Gatewayمشــخص
بیــش از هــزاران گــره اعــم از سنســور و دوربیــن را کنتــرل کننــد
و بــه جمــع آوری اطالعــات از آنهــا بپردازنــد .متاســفانه ایــن
تکنولوژیهــا در مقابــل دارای ضعفهــای بســیاری در انتقــال
اطالعات هســتند.
اولیــن و مهــم تریــن محدودیــت حجــم کــم بســته های ارســال
اطالعــات اســت بــه طــوری کــه بــرای مثــال در  LoRaایــن مقــدار
چیــزی در حــدود  50تــا  255بایــت میباشــد و بیشــتر از ایــن
را پشــتیبانی نمیکنــد و یــا بــرای  Sigfoxایــن مقــدار بــه 12
بایــت محــدود شــده اســت .محدودیــت مهــم دیگــر ایــن اســت کــه
ایــن ماژولهــا بــرای اپلیکیشــنهای  Real-Timeبــه هیــچ وجــه
گزینــه مناســبی نیســتند زیــرا کــه از  Latencyبســیار باالیــی رنــج
می برنــد و ممکــن اســت در ارســال اطالعــات اخــالل ایجــاد شــود.
گاهــاً شــما می بایســت بیــش از  10دقیقــه صبــر نماییــد تــا 255
بایــت اطالعــات جدیــد دریافــت کنیــد و مجــددا ً  10دقیقــه دیگــر
بــرای بســته اطالعــات بعــدی مجبــور بــه توقــف برنامــه هســتید.
در شــکل ( )1ایــن قضیــه خــود را بــه صــورت نمــوداری از تعــداد
بســته پیامهــای دریافــت شــده نســبت بــه کل تعــداد پیامهــای
ارســال شــده در هــر آزمایــش بــرای تعــداد گره هــای مشــخص
نشــان میدهــد .در حــد مثالــی کوچــک می تــوان تاکیــد کــرد
کــه بــرای  Sigfoxهــر بســته  6ثانیــه نیــاز بــه انتقــال دارد و
همچنیــن تنهــا در هــر ســاعت  6پیــام را می تــوان ارســال نمــود.
در جــدول ( )1تعــدادی از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد  LoRaو
 Sigfoxمطــرح شــده اســت.
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جدول( )1مشخصات ماژول های LoRa , Sigfox , NB-IoT
Tx PWR

range Urban

Mobility

Rx BW

Cost
))Modules

Duplex
Mode

Regulation

Payload/
))M/d

UL rate

DL rate

20 dbm

5-2 Km

Better than
NB-IoT

250
125–kHz
KHz

~$10

Half

License free
ISM Band

243 bytes/
unlimited

50 kbit/s

290 bit/s

LoRa

27dbm

10-3 Km

Better than
NB-IoT

100 Hz

<$5

Half

License free
ISM Band,
but base
stations are
only run by
SigFOX

12 bytes/
()140

100 bit/s

100 bit/s

SigfOX

23 / 20 dBm

5-1 Km

No

180 kHz

>$12

Half

expensive
dedicated
regional
freq/
Channel

1600 bytes/
unlimited

205 kbit/s

234.7 kbit/s

LTE Cat NB1
()NB-IoT

امــا جالــب اینجاســت کــه تمامــی مــوارد بــاال باعــث کاهــش
قیمــت ایــن محصــوالت شــده اســت و جالب تــر از ایــن موضــوع
نیــز ایــن اســت کــه تمامــی ویژگی هــا و محدودیت هــای بیــان
شــده بــرای محصــول مــورد نظــر مشــکلی ایجــاد نمی کننــد.
همانطــور کــه گفتــه شــد صرفــا اطالعــات مــا شــامل متــن و
نهایتــا یــک عکــس کــم حجــم اســت .امــا چــرا مــا ماژول هــای
 NB-IoTرا انتخــاب نمــوده ایــم؟ (مــاژول هــای گــران تــر و
دارای ویژگــی هــای مــازاد بــر نیــاز مــا در ایــن محصــول)؛
ایــن اقــدام هماننــد خریــد یــک پاکــت شــیر از ســوپرمارکت
محلــه بــه وســیله یــک کامیــون هجــده چــرخ می باشــد.
در ماژول هــای  LoRaو  Sigfoxشــاهد ایــن قضیــه هســتیم
کــه هــر کــدام بــه نوبــه ای محدودیتــی در شــبکه و یــا مــاژول
خــود تعبیــه نموده انــد .در اســتانداردهای تعریــف شــده از
طــرف شــرکت  Sigfoxبــه محدودیــت Private Network
 Standardبرخواهیم خــورد کــه مانعــی بــرای امنیــت شــبکه
می باشــد .و یــا از طــرف شــرکت های ســازنده LoRa
محدودیــت  Private Radio Standardرا بــرای مــاژول
خــود در نظــر گرفته انــد .همچنیــن ماژول هــای  LoRaو
 Sigfoxنیــازی بــه ســیم کارت بــرای راه انــدازی ندارنــد و در
محــدوده هــای فرکانســی خــارج از شــبکه  4Gکار می کننــد.
پــس صرفــا بــا مجــوزی از ســوی وزارت مخابــرات می تــوان
بخشــی از پهنــای بانــد را بــرای محصــول خــود اختصــاص
دهیــم ،بــدون اینکــه نیــازی بــه همــکاری بــا اپراتــور هــای
فعــال در کشــور باشــد.
امــا در عــوض  NB-IoTبــرای فعالیت هــای خــود نیــاز بــه
ســیم کارت خواهــد داشــت .از آنجایــی کــه ایــن ماژول هــا در
شــبکه ی  4Gکار خواهنــد کــرد ،پــس نیــاز بــه مجوزهــای الزم
از ســوی وزارت مخابــرات و اپراتور هــای همــراه خواهنــد داشــت.
از آنجایــی کــه نفــوذ و ثــروت اپراتورهــای مخابراتــی بســیار بــاال
می باشــد و ایــن شــرکت ها تــوان ایجــاد بســترهایی امــن و
پــر کاربــر (بــدون اختــالل در شــبکه) را در ســابقه کاری خــود
دارنــد ،نتیجــه بــر آن اســت کــه تکنولوژی هــای  NB-IoTدر
آینــده ای نزدیــک رشــد بیشــتری خواهنــد داشــت و اســتفاده
از ایــن بســتر در محصــوالت باعــث جــذب بــی دغدغــه ســرمایه
گــذار و همچنیــن شــبکه ای پیشــرفته و مطمئــن خواهــد شــد.
بایــد بدانیــم کــه ســود حاصــل از پیشــرفت و فــروش شــبکه،
ســیم کارت و محصــوالت اینترنــت اشــیاء بســیار وســیع اســت.
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پــس هیــچ گاه هیــچ شــرکتی خواســتار تقســیم ایــن ســود بــا
دیگــر شــرکت ها و حوزه هــای کاری نمی باشــد .از ایــن رو
اپراتور هــا و شــرکت هایی ماننــد هــواوی تــالش روزافزونــی
دارنــد تــا بســتر  NB-IoTرا گســترش دهنــد و از نفــوذ و
ثــروت خــود بــرای ایجــاد موانعــی در شــکل گیری شــبکه های
 LoRaو  Sigfoxبهــره می برنــد.
تــا اینجــای کار ماژول هــای  NB-IoTرا برگزیده ایــم کــه
در ادامــه مقالــه بــه ویژگی هــای تخصصــی ایــن تکنولــوژی
خواهیــم پرداخــت .امــا قبــل از آن بایــد گفــت کــه متاســفانه
در کشــور هنــوز شــاهد برقــراری ارتباط هــای موثــر شــبکه
اینترنــت اشــیاء نبوده ایــم و صرفــا چنــد اپراتــور و شــرکت
کوچــک محصوالتــی را تحــت ایــن تکنولــوژی ســاخته و ارائــه
کرده انــد کــه کافــی نیســت .امیــد اســت در آینــده ای نزدیــک
اپراتــور هــای همــراه بســترهای مناســب شــبکه های NB-IoT
را روی شــبکه همــراه فعلــی کشــور راه انــدازی نماینــد تــا
پیشــرفت های شــگرف ایــن حــوزه علمــی در کشــور متبلــور
گــردد.
ویژگی هــای تکنولوژی NB-IoT
اینترنــت اشــیاء  Narrow Bandیکــی از فناوری هــای
 LPWANاســت کــه ایــن قابلیــت را فراهــم می کنــد تــا
تعــداد زیــادی از دســتگاه ها و ســرویس ها بتواننــد از طریــق
شــبکه های ســلولی بــه یکدیگــر متصــل شــوندNB-IoT .
فنــاوری ای اســت کــه توســط ســازمان استانداردســازی 3GPP
بــرای حمایــت از اینترنــت اشــیاء به وجــود آمــده اســت .در
مــاه نوامبــر ســال  3GPP ،2015یــک گــروه کاری را بــرای
ادغــام فنــاوری اینترنــت اشــیاء  Cellularشــرکت هــواوی و
فنــاوری  NB-LTEشــرکت نوکیــا ،اریکســون و اینتــل ایجــاد
کــرد کــه در نتیجــه ایــن جلســه  NB-IoTارائــه شــده اســت.
هــدف ایــن فنــاوری تمرکــز بــر روی هزینــه کــم ،دوام بیشــتر
باتــری ،پوشــش در مناطــق داخلــی و پشــتیبانی از تعــداد زیــاد
دســتگاه ها اســت NB-IoT .بــا پشــتیبانی از تمامــی تجهیــزات
موبایــل اصلــی ،تولیدکننــدگان  Chipsetو مــاژول ،می توانــد
بــا شــبکه های  2G .3G .4Gســازگار باشــد .همچنیــن از
تمامــی ویژگی هــای امنیتــی و حفــظ حریــم خصوصــی
شــبکه های تلفــن همــراه ماننــد پشــتیبانی از هویــت کاربــر،
تأییــد هویــت ســازمانی ،محرمانــه بــودن ،یکپارچگــی داده هــا
و شناســایی تجهیــزات موبایــل بهــره می بــرد .ویژگی هــای

شــبکه و ارســال اطالعــات توســط ماژول هــای  NB-IoTنیــز
در جــدول (  )1قابــل مشــاهده اســت.
شــرکت های زیــادی بــرای استانداردســازی ایــن تکنولــوژی
تــالش می کننــد و هــر کــدام تــالش دارنــد تــا منافــع خــود
را در ایــن اســتاندارد قــرار دهنــد .از ایــن رو در ســطح جهــان
انجمنــی بــه نــام انجمــن  NB-IoTتشــکیل شــده اســت کــه
اهــداف آن را می تــوان:
 )1تســهیل راه انــدازی تجــاری راه حل هــای  NB-IoTدر
ســطح جهانــی
 )2رهبــری همــکاران صنعتــی بــرای بهره منــدی از یــک
حلقــه محکــم صنعتــی بــرای پیشــرفت و رشــد NB-IoT
 )3مدیریــت و رشــد برنامه هــای کاربــردی  NB-IoTدر
بازارهــای عمــودی بــرای فرصت هــای کســب و کار جدیــد
 )4ارتقــاء همــکاری بیــن تمــام شــرکای صنعــت NB-IoT
بــرای اطمینــان از قابلیــت همــکاری راه حل هــا دانســت.
مدیریــت ایــن انجمــن بــر عهــده  Luke Ibbetsonاز گــروه
صنعتــی  Vodafoneمی باشــد .تعــداد زیــادی از شــرکت های
بــزرگ عضــو ایــن انجمــن می باشــند کــه می تــوان از جملــه
مهم تریــن آنهــا بــه شــرکت های ARM Ltd. ، Huawei
Technologies Co Ltd، Intel Corporation ، Nokia،
 SAMSUNG، BlackBerryو از ایــران نیــز بــه حضــور
ایرانســل اشــاره کــرد.
ایــن فنــاوری بــا بهره گیــری از پهنــای بانــدی بســیار
باریــک  200کیلوهرتــزی (  180کیلوهرتــز به عــالوه محافــظ
بیــن بانــد) می توانــد نــرخ انتقــال چنــد ده کیلوبیتــی فراهــم
کنــد .پهنــای بانــد  200کیلوهرتــزی می توانــد بــه ســه
شــکل وجــود داشــته باشــد .در حالــت  In-Bandاز همــان
بلوک هــای منابــع موجــود در  LTEاســتفاده می شــود ،در
حالــت  Guard-Bandاز بلوک هــای منابعــی کــه بــه عنــوان
محافــظ در  LTEهســتند و از آن هــا اســتفاده نمی شــود،
بهــره می برنــد و در حالــت  Standaloneاز پهنــای بانــد
اختصاصــی خــود اســتفاده می کنــد ،کــه در ایــن حالــت
می توانــد از بانــد فرکانســی  GSMنیــز اســتفاده کنــد.
شــکل(  )2نمایــش دهنــده نحــوه قــرار گیــری و ویژگی هــای
خــاص ایــن  3حالــت می باشــد.

ویژگــی مهــم دیگــر ماژول هــای  NB-IoTدر ایــن اســت
کــه در میــان تمــام حالت هــای کاری خــود مزیتــی کــه بــر
دیگــر ماژول هــا دارنــد وجــود یــک مــود کاری جدیــد بــه
نــام  PSMمی باشــد .ایــن مــود کــه خالصــه شــده Power
 Saving Modeاســت بــه کمــک طراحــان آمــده اســت تــا
بتواننــد انــرژی بیشــتری را ذخیــره کننــد .ایــن کار باعــث
می شــود کــه محصوالتــی کــه بــا ایــن ماژول هــا طراحــی
شــده اند بتواننــد تــا  10ســال بــا یــک بــار شــارژ کار کننــد و
بــه انتقــال اطالعــات مشــغول باشــند .در حالــی کــه همیشــه

امــکان خامــوش کــردن مــاژول بــرای برنامــه کاربــردی بــه
منظــور مدیریــت میــزان مصــرف باتــری وجــود دارد ،دســتگاه
می بایســت هــر بــار بــه طــور اتوماتیــک بعــد از روشــن شــدن
مجــدد ا ً مــاژول را بــه شــبکه متصــل نمایــد .تــالش بــرای
اتصــال مجــدد بــه شــبکه انــرژی کمــی نیــاز دارد امــا مجمــوع
ایــن مصــرف انــرژی در طــول عمــر یــک محصــول می توانــد
مقــداری چشــم گیــر باشــد .بنابرایــن یافتــن روشــی کــه
نیــازی بــه اتصــال مجــدد نداشــته باشــد بســیار کارا خواهــد
بــود و طــول عمــر باتــری را بــه شــکل محسوســی افزایــش
خواهــد داد.
شــرکت های مختلفــی در ســطح جهــان اقــدام بــه تولیــد ایــن
ماژول هــا کرده انــد کــه هــر کــدام ویژگی هــای اضافــی بــرای
مــاژول در نظــر گرفتــه انــد .ایــن شــرکت ها تــالش دارنــد
تــا بــا طراحــی ماژول هایــی کــه خــود شــامل میکروکنترلــر
نیــز هســتند میــزان مصــرف انــرژی را بــه حداقــل برســانند
امــا هنــوز شــرکتی بــه صــورت کامــل چنیــن ماژولــی را ارائــه
نــداده اســت و هــر کــدام بــه نوبــه خــود نواقصــی دارنــد کــه
نیــاز بــه میکروکنترلــر را در محصــوالت همچنــان زنــده نگــه
می دارنــد .تعــدادی نیــز بــا قــرار دادن  GNSSنیــاز طراحــان
بــه یــک مــاژول خارجــی مــکان یابــی را برطــرف کرده انــد.
در ایــن میــان می تــوان بــه شــرکت های  Quectelکــه بــا
تولیــد مــاژول  BG96ســعی در رفــع تمامــی ایــن نیــاز هــا و
پشــتیبانی از شــبکه  4Gرا دارد و یــا شــرکت های Ublox
کــه بــا مدل هــای  Saraماژول هــای خــود را در بــازار عرضــه
می کننــد اشــاره کــرد .شــرکت  SIMCOMMنیــز هماننــد
 Quectelتمامــی نیــاز هــای طــراح را حــل خواهــد کــرد و در
ماژول هــای خــود امــکان مــکان یابــی را تعبیــه نمــوده اســت.
حــال بــا اطالعــات بــاال می تــوان بــه راحتــی بــرد توســعه
یــک مــاژول  NB-IoTرا تولیــد کــرد و بــرای کاربردهــای
مختلــف بــه کار گرفــت .در ایــن بیــن گــروه کاری دانشــگاه
شــریف نیــز دســت بــه اقداماتــی زده اســت تــا بــه وســیله ایــن
مــاژول محصوالتــی در زمینــه ســالمت و مکان یابــی عرضــه
کنــد .ایــن پــروژه همچنــان در حــال ســاخت و طراحــی اســت و
از آنجایــی کــه همچنــان بســتر الزم بــرای  NB-IoTدر ســطح
کشــور وجــود نــدارد ،متأســفانه محصــوالت در ســطح ارائــه
متوقــف خواهنــد شــد و تــالش بــرای کاهــش میــزان مصــرف
انــرژی در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.
منا بع :
1( Ferran Adelantado, Xavier Vilajosana, Pere Tuset-Peiro, Borja
Martinez, Joan Melià-Seguí, Thomas Watteyne, “Understanding
the Limits of LoRaWAN”/ IEEE Communications Magazine.
2( GSMA Group “ NB-IoT Deployment Guide” _v2 _5 Apr 2018
3( ScienceDirect.com
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IoT

مکانیابی داخلی با استفاده از سیگنالهای
پهنباند )(UWB

آیــا تــا بــه حــال بــه پــرواز مــوزون و هماهنــگ
فالمینگوهــا توجــه کــرده ایــد؟ چگونــه ایــن پرنــدگان
زیبــا در آســمان مکانیابــی میکننــد تــا بــه مقصــد
برســند و بــدون هرگونــه برخــوردی بــا یکدیگــر بــه راه
خــود ادامــه میدهنــد؟

از فالمینگــو در بســیاری از مباحــث بــه عنــوان نمــاد شــبکه متصــل
هوشــمند یــاد میشــود .مهندســان امــروزی همــواره ســعی بــر ایــن
داشــته انــد کــه از دنیــای طبیعــی پیرامــون انســان در پیــدا کــردن
راهکارهــای جدیــد بــرای توســعه سیســتم هــای مهندســی شــده ،ایــده
بگیرنــد؛ همانگونــه کــه طراحــی شــبکههای عصبــی و هــوش مصنوعــی
بــا ســاختار سیســتم عصبــی انســان و ارتبــاط نــورون هــا بــا یکدیگــر
مشــابه ســازی شــده اســت .حــال بــا توجــه بــه پــرواز فالمینگوهــا ســواالت
بســیاری در ذهــن تماشــگر خــالق شــکل میگیــرد از جملــه ایــن کــه:
آیــا میتــوان سیســتمی طراحــی کــرد کــه در همــه مکانهــا از جملــه
داخــل محیــط هــای سربســته بتــوان بــا کمــک آن مکانیابــی نمــود؟
آیــا سیســتمی میتــوان طراحــی کــرد کــه دقــت مکانیابــی آن در حــد
ســانتیمتر باشــد؟ آیــا میتــوان سیســتمی طراحــی نمــود کــه نیازمنــد
مــکان مشــخص و مبــدا مختصــات معینــی بــرای مکانیابــی نباشــد؟ آیــا
میتــوان سیســتمی طراحــی کــرد کــه در محیطهــای شــلوغ بــا کمتریــن
خطــا بــه کار خــود ادامــه دهــد؟ و...
در ایــن مقالــه ســعی بــر آن شــده اســت کــه در ابتــدا توضیحاتــی درباره
امــواج بانــد فــوق وســیع ( )Ultra WideBandو ویژگیهــای منحصــر
بــه فــرد آنهــا ارائــه شــود ،ســپس بــه مقایســه ایــن ســیگنالها بــا دیگــر
ســیگنالهای متــداول مکانیابــی میپردازیــم و در انتهــا کاربردهــای
ایــن ســیگنالها در تشــخیص حــرکات بــدن انســان بــه تفصیــل بیــان
میگــردد.
( Ultra WideBand )UWBچیست؟
ســیگنالهای بانــد فــوق وســیع بــه ســیگنالهایی اطــالق میگــردد
کــه طیــف فرکانســی وســیعی دارنــد کــه طبــق اســتاندارد  IEEEبــازه
فرکانســی  3.1GHzتــا  10.6GHzبــا حداقــل پهنــای بانــد  500MHzرا شــامل
میشــوند .ســطح تــوان ایــن ســیگنالها کمتــر از  - 40dBmاســت و در
حــد نویــز یــک کامپیوتــر شــخصی میتوانــد باشــد .پــس بیــن ایــن نــوع
ســیگنالها بــا ســیگنالهای دیگــری کــه در ایــن بــازه فرکانســی قــرار
دارنــد تداخلــی بــه دلیــل تــوان ســیگنال بوجــود نمیآیــد .همانگونــه کــه
در شــکل زیــر نیــز مشــخص اســت ســطح تــوان ســیگنالهای  UWBبــه
انــدازه قابــل توجهــی کــم اســت.
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همچنیــن میدانیــم کــه هرچــه یــک ســیگنال در زمــان طوالنیتــر
باشــد در حــوزه فرکانــس طیــف باریکتــری خواهــد داشــت بــه طــوری
کــه یــک ســیگنال سینوســی کامــل در حــوزه فرکانــس مشــخصه یــک
ضربــه را دارد ،بــه طــور مشــابه هرچــه یــک ســیگنال در حــوزه فرکانــس
طیــف وســیعتری داشــته باشــد ،در زمــان کوتاهتــر خواهــد بــود تــا
جایــی کــه ســیگنالهای  UWBدر حــوزه زمــان ماننــد شــکل زیــر بــه
صــورت یــک ســیگنال ضربــه یــا پالــس باریــک خواهنــد بــود .بــه همیــن
جهــت پیشتــر ،ایــن ســیگنالها  Pulse-Radioیــا Impulse-Radio
نامیــده میشــدند.

تفــاوت عمــده  UWBبــا ســیگنالهای معمــول دیگــر نظیــر
 Bluetooth – GPS – AM – UHF – VHFدر ایــن اســت کــه
اطالعــات در ایــن دســته از ســیگنالها در دامنــه ،تــوان ،فرکانــس و فــاز
یــک سینوســی قــرار دارد در حالــی کــه در  UWBهمــه اطالعــات در
بازههــای زمانــی بیــن پالسهــا قــرار گرفتــه انــد و مــکان پالسهــا در
زمــان ،عمــده اطالعــات را مشــخص میکنــد.
حــال ایــن پالسهــای زمانــی باریــک میتوانــد تــا نــرخ  1میلیــارد
پالــس در ثانیــه متراکــم شــوند و در کاربردهایــی همچــون انتقــال داده
بــا ســرعت زیــاد بــه کار گرفتــه شــوند .در ایــن حالــت بیشــترین ســرعت
انتقــال داده کــه تــا بــه حــال بدســت آمــده اســت حــدود  650MB/sاســت.

همچنیــن اگــر ایــن پالسهــا بــا نــرخ نســبتا کمتــری ارســال گردنــد
میتــوان اثــر چنــد مســیری ( )Multipath Fadingرا در انتقــال
دادههــا از بیــن بــرد کــه در شــکل زیــر نیــز نشــان داده اســت .در ایــن
حالــت ایــن ســیگنالها کاربردهایــی از جملــه رادار پیــدا میکننــد و
ناممکنــی ماننــد مشــاهده پشــت دیــوار را میتــوان بــا ایــن ســیگنالها
ممکــن ســاخت.

همچنیــن یکــی از اصلیتریــن مــوارد کاربــرد  UWBکــه نگارنــده نیــز
روی آن تاکیــد داشــته اســت مکانیابــی اســت .در سیســتمهای مکانیابــی
میتــوان فاصلــه بیــن دو جســم را از طریــق اندازهگیــری زمــان رفــت
و آمــد یــک ســیگنال بیــن آنهــا و ســرعت حرکــت آن ســیگنال بدســت
آورد .در ایــن حالــت چــون ســرعت ســیگنالهای الکترومغناطیســی بــه
انــدازه ســرعت نــور (  ) 3x108 m/sمیباشــد پــس فاصلــه بیــن دو جســم
از ضــرب زمــان انتقــال یــک ســیگنال الکترومغناطیــس در ســرعت نــور
بدســت مــی آیــد .بــه طــور مثــال اگــر فاصلــه دو جســم  3متــر باشــد،
زمــان انتقال یک ســیگنال الکترومغناطیســی بیــن آن دو برابــر  10نانوثانیه
خواهــد بــود .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،اگــر بخواهیم فاصلــه دو جســم را
بــا امــواج الکترومغناطیــس بــه ایــن روش اندازهگیــری کنیــم میبایســت
هرچــه بیشــتر زمــان خــود ســیگنال از ایــن مقــدار کوچکتــر باشــد (مثــال
در حــدود پیکوثانیــه) کــه در ایــن حالــت فقــط ســیگنالهای UWB
دارای ایــن پتانســیل هســتند .دقــت ایــن اندازهگیــری بــا طــول زمانــی
ســیگنال و همچنیــن پهنــای بانــد ســیگنال نســبت مســتقیم دارد .البتــه
طراحــی دســتگاههایی کــه ایــن قابلیــت را داشــته باشــند کــه زمانهایــی
بــه ایــن انــدازه کوچــک را شناســایی کننــد و دقــت اندازهگیــری آنهــا
در حــدود پیکوثانیــه باشــد خــود یــک چالــش عظیــم اســت و مســتلزم
ســرمایهگذاری فــراوان .بیشــترین دقتــی کــه بــا ایــن سیســتمها تــا بــه
حــال بدســت آمــده چنــد ســانتیمتر اســت.
مقایسه سیستمهای مکانیابی و اهمیت آنها:
امــروزه مکانیابــی بــه جــزء جداییناپذیــر زندگــی انســانها تبدیــل
شــده اســت بــه طــوری کــه زندگــی در اکثــر شــهرهای دنیــا بهخصــوص
شــهرهای بــزرگ و پرجمعیــت بــدون وجــود سیســتم هــای مکانیابــی
غیرممکــن شــده اســت .طبــق آخریــن آمــار ســایت  Statistaبیــش از
 50درصــد از ســاکنین آمریــکای شــمالی در روز بــرای ســفرهای درون
شــهری و بــرون شــهری خــود از  GPSاســتفاده میکننــد .کــه خــود از
نیــاز روزافــزون انســان بــه سیســتمهای مکانیابــی حکایــت میکنــد.
همچنیــن طبــق بررســیهای اخیــر آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت

کشــور آمریــکا ،انســانها بــه طــور میانگیــن  93درصــد از اوقــات روزانــه
خــود را در فضاهــای بســته ســپری میکننــد و تنهــا  7درصــد در فضاهــای
بــاز قــرار دارنــد .بــا ایــن حــال ،بــرای مکانیابــی در محیطهــای بــاز
سیســتمهای بســیار فراگیــری از جملــه  GPSو  GLONASSو هــزاران
اپلیکیشــن بــرای تلفنهــای همــراه و وســایل الکترونیکــی دیگــر وجــود
دارد ولــی بــرای مکانیابــی در محیطهــای سرپوشــیده هنــوز تشــکیالت
فراگیــری بــه وجــود نیامدهانــد .ایــن مســئله میتوانــد پتانســیل بســیار
مناســبی بــرای ســرمایهگذاری در شــرکتهایی ایجــاد کنــد کــه در تــالش
بــرای راهانــدازی و تولیــد سیســتمهای مکانیابــی درون فضاهــای بســته
فعالیــت میکننــد .ســیگنالهای  GPSکــه از ماهوارههــای اطــراف کــره
زمیــن ارســال میگردنــد پــس از آنکــه بــه ســطح زمیــن رســیدند تــوان
بســیار کمــی دارنــد و تــوان خــود را در عبــور از جــو از دســت میدهنــد،
ایــن ســیگنالها پــس از عبــور از دیوارهــای ســاختمانها بســیار کــم
تــوان میگردنــد و عمــال اســتفاده از ایــن ســیگنالها بــا خطــای بســیار
زیــادی در داخــل ســاختمان همــراه خواهــد بــود.
بــه هــر حــال ،تشــکیالت مختلفــی بــرای بدســت آوردن مــکان اجســام
در محیطهــای سرپوشــیده ماننــد انبارهــای صنعتــی معرفــی شــده انــد
کــه مهمتریــن آنهــا سیســتم  UWBاســت کــه در بخــش قبلــی معرفــی
گردیــد ،بــا ایــن وجــود ،سیســتمهای دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه بــه
اختصــار نمونــه هایــی از آنهــا در زیــر معرفــی میگردنــد:
سیســتم بازشناســی بــا امــواج رادیویــی ( :)RFIDایــن سیســتم کــه
بســیار رایــج اســت در اکثــر کارتهــای هوشــمند ،انبــارداری و سیســتم های
حفاظتــی فروشــگاهها اســتفاده میگــردد .ایــن سیســتم دارای دو نــوع
فعــال و غیرفعــال اســت کــه در حالــت غیرفعــال بــا قیمــت بســیار ارزان
در سیســتمهای حفاظتــی فروشــگاهها یــا کارتهــای متــرو و اتوبــوس
اســتفاده میشــود .در حالــت غیرفعــال امــکان تشــخیص مــکان دقیــق
وجــود نــدارد و فقــط وجــود داشــتن یــا نداشــتن شــیئ را میتــوان
تشــخیص داد RFID .فعــال بیشــتر در مدیریــت انبارهــا اســتفاده میگــردد
و در ایــن حالــت میتــوان بــا داشــتن حداقــل  3یــا  4عــدد دســتگاه ثابــت
در چهارطــرف یــک مــکان هــر دســتگاه دیگــری کــه در آن فضــا قــرار
دارد را بــا دقــت چنــد متــر مکانیابــی نمــود .ایــن سیســتمها نیــاز بــه
یــک دســتگاه مخصــوص بــه خــود دارنــد و در گوشــیهای هوشــمند ایــن
سیســتم تعبیــه نشــده اســت.
سیســتم مکانیابــی بــا اســتفاده از  Bluetoothیــا  :Wi-Fiسیســتم های
انتقــال داده بیســیم کــه در اکثــر دســتگاههای الکترونیکــی موجــود
اســت  Bluetoothیــا  WiFiاســت و کاربــرد اصلــی آنهــا نیــز در رابطــه
بــا انتقــال پــر ســرعت داده اســت .بــا ایــن حــال ،بــا نــرم افــزار هــای جدید
میتــوان از ایــن سیســتمها بــه نوعــی در مکانیابــی اســتفاده کــرد.
روشــی کــه در ایــن نــوع مکانیابــی اســتفاده میشــود بررســی تــوان
ســیگنال دریافتــی در گیرنــده و مقایســه آن بــا تــوان ســیگنال فرســتاده
شــده اســت .طبــق ایــن روش نیــز حداکثــر دقتــی کــه بدســت آمده اســت
در حــدود متــر اســت و هنــوز بــا ســیگنال هــای  UWBقابــل مقایســه
نیســت .مزیــت ایــن روشهــا در ایــن اســت کــه تقریبــا تمــام دســتگاههای
الکترونیکــی پیشــرفته از جملــه تلفــن هــای هوشــمند بــه ایــن سیســتم
مجهــز شــدهاند و بســیار فراگیــر هســتند در نتیجــه طراحــی و ســاخت
ســخت افــزار از مراحــل اجــرای سیســتم مکانیابــی حــذف شــده و
هزینههــا بهطــور قابــل توجهــی کاهــش مییابــد.
سیســتم مکانیابــی بــا اســتفاده از شتابســنج :امــروزه
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شتابســنجهای الکترونیکــی کاربردهــای فراوانــی پیــدا کردهانــد و بــا
پیشــرفت تکنولــوژی دقــت آنهــا روز بــه روز در حــال افزایــش اســت .یکــی
از کاربردهــای آنهــا را میتــوان اســتفاده در مکانیابــی نامیــد .در قطعاتــی
کــه مجهــز بــه شتابســنج  3محــوره باشــند میتــوان بــا انتگــرال
گرفتــن از شــتاب در هــر محــور ،ســرعت در آن راســتا را بدســت آورد و
بــار دیگــر انتگرالگیــری از آن ســرعت ،مــکان جســم را در مختصــات 3
بعــدی نمایــان میکنــد .ایــن سیســتمها دارای خطــای فزاینــده هســتند
بدیــن صــورت کــه خطــای بســیار جزئــی در شــتاب یــک محــور ،پــس از
مــدت زمــان طوالنــی منجــر بــه خطــای بســیار زیــادی در مــکان جســم
میشــود .البتــه سنســورهای دقیقــی نیــز وجــود دارنــد کــه البتــه قیمــت
آنهــا بســیار باالســت.
در نهایــت بــا مقایســه انــواع سیســتمهای ذکــر شــده از لحــاظ میــزان
دقــت و مقیــاس قابــل اســتفاده بــودن سیســتم میتــوان نمــودار زیــر را
تشــکیل داد:

کاربردهای سیستم :UWB
کاربــری ایــن سیســتمها بــا توجــه بــه مزایــای چشــمگیری کــه دارنــد
بســیاری از شــاخهها را از جملــه صنعــت ،کشــاورزی ،ســالمت و نظامــی
در بــر میگیــرد .مــوارد زیــر نمونههــای بــارزی از کاربــرد ایــن سیســتم
هستند :
کارخانــه هــای  Airbusدر انگلســتان ،فرانســه و آلمــان :مســاحت حدود
 18000متــر مربــع بــرای هــر آشــیانه  38 ،سنســور ثابــت در هــر آشــیانه
و دقــت کمتــر از 1متــر در  3بعــد از مشــخصات ایــن سیســتم اســت .در
ایــن آشــیانهها مــکان هــر قطعــه حیاتــی بــه صــورت بــر خــط تحــت نظــر
گرفتــه میشــود و از خطــای انســانی در نصــب و تجهیــز قطعــات هواپیمــا
جلوگیــری میشــود.
کارخانــه  BMWدر  Regensburgآلمــان :طــول خــط مونتــاژ
 1.7کیلومتــر 350 ،سنســور ثابــت در طــول خــط و دقــت کمتــر از 30
ســانتیمتر در  3بعــد از مشــخصات ایــن سیســتم اســت .در ایــن کارخانــه
بــه دلیــل آن کــه انــواع مختلفــی خــودرو بــا قطعــات مختلفــی مونتــاژ
میگــردد نیــاز اســت کــه مــکان دقیــق هــر خــودرو و هــر قطعــه مشــخص
باشــد تــا قطعــات مربــوط بــه هــر خــودرو بــه آن متصــل گــردد و قطعــات
دیگــر در خــط مونتــاژ قــرار نگیــرد.
محیــط دامــداری  Dairy Cow Stablesدانمــارک :مســاحت 1500
مترمربــع 8 ،سنســور ثابــت و دقــت کمتــر از  30ســانتیمتر در دو بعــد از
مشــخصات ایــن سیســتم اســت .در ایــن اســتبلهای گاوداری حــرکات
گاوهــا مانیتــور میگــردد تــا از ســالمت آنهــا اطمینــان حاصــل شــود.
نیــروگاه  PoscoFinexPlantدر کــره جنوبــی :مســاحت 12000
مترمربــع در  12طبقــه 80 ،سنســور ثابــت و دقــت کمتــر از  1متــر در
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دو بعــد از مشــخصات ایــن سیســتم اســت و بــه منظــور امنیــت پرســنل
اســتفاده میشــود.
یکــی دیگــر از کاربردهــای ســیگنالهای  UWBکــه در بخــش
تحقیقاتــی دانشــکده بــرق دانشــگاه صنعتــی شــریف در حــال اجــرا
مــی باشــد اســتفاده از ایــن ســیگنالها بــرای تشــخیص حــرکات بــدن
انســان اســت.
در ایــن پــروژه حداقــل  10سنســور  UWBاجــرا شــده روی مــاژول
هایــی دایــرهای شــکل بــه قطــر  5ســانتیمتر ،روی مفاصــل اصلــی بــدن
(مــچ پاهــا دو عــدد – زانوهــا دو عــدد – مــچ دســتها دو عــدد – آرنــج
دســتها دو عــدد – خــط کمربنــد و گــردن) نصــب میگــردد ،ســپس
بــه ترتیــب تــک تــک فاصلــه بیــن ایــن سنســورها توســط قابلیــت UWB
انــدازه گیــری میشــود بــه ایــن معنــی کــه بــرای  10سنســور موجــود
 45فاصلــه بــه ترتیــب سنســورها (ابتــدا فاصلــه سنســور  1تــا 2و3و4و...
ســپس فاصلــه سنســور 2تــا 3و4و5و ...و بــه همیــن ترتیــب تــا انتهــا)
انــدازه گرفتــه میشــود و در انتهــا نتایــج ایــن اندازهگیــری بــا قابلیــت
 Bluetoothتعبیــه شــده روی مــاژول هــا بــه تلفــن هوشــمند شــخص
منتقــل میشــود .در برنامــه موجــود بــر روی تلفــن آندرویــدی ،از روی
فواصــل بدســت آمــده محــل نســبی نقــاط سنســورها نســبت بــه یکدیگــر
بدســت میآیــد .الگوریتمهــای بســیاری بــرای پیــدا کــردن وضعیــت 3
بعــدی تعــداد حداقــل  5عــدد سنســور کــه فواصــل تــک تــک آنها نســبت
بــه یکدیگــر معلــوم اســت وجــود دارد و در ایــن پــروژه تــالش شــده اســت
کــه بهتریــن آنهــا بــا توجــه بــه عملکــرد ســختافزاری و نرمافــزاری
دســتگاه انتخــاب شــود.
مزیــت اصلــی ایــن دســتگاه در مقایســه بــا نمونههــای موجــود در آن
اســت کــه ایــن دســتگاه در همــه مکانهــا اعــم از پــارک ،ورزشــگاه یــا
خانــه قابــل اســتفاده اســت ولــی نمونههــای دیگــر فقــط در محیــط هــای
آزمایشــگاهی خاصــی میتواننــد پیــاده ســازی شــوند .مزیــت دیگــر ایــن
دســتگاه در ایــن اســت کــه دقــت اندازهگیــری فواصــل در آن حداقــل
 30ســانتی متــر میباشــد و بــا الگوریتمهایــی میتــوان ایــن دقــت را
افزایــش داد و بــه حــدی رســاند کــه حرکــت شــخص را بتــوان بــه طــور
کامــل شبیهســازی کــرد.
هــدف غایــی در ایــن پــروژه بدســت آوردن انــرژی دقیــق مصرفــی
یــک شــخص در حــال حــرکات ورزشــی اســت همچنیــن بــا تلفیــق ایــن
دســتگاه بــا دســتگاه اندازهگیــری نــوار قلــب میتــوان کمــک شــایانی
بــه بازیابــی ســالمت بیمــاران قلبــی و عروقــی نمــود .کاربــرد دیگــر ایــن
دســتگاه در باشــگاههای ورزشــی اســت ،بــه ایــن صــورت کــه ایــن دســتگاه
بــه عنــوان مربــی ورزشــی در کنــار ورزشــکار قــرار میگیــرد و نــه تنهــا
برنامهریــزی دقیــق بــرای وی انجــام میدهــد بلکــه بــا داشــتن حــرکات
وی در هــر لحظــه میتوانــد بــه اجــرای صحیــح آن حرکــت نظــارت کنــد
و برنامهریــزی متناســب بــا شــخص انجــام دهــد.
منبعUbisense 2011 Company :

صدایصنعت:

 5Gنرمافزار اتوبان ،به زودی جادهها را
از بلوکهای جادهای پاک میکند.
ترجمه :سارا جباری

در طــول چنــد ســال گذشــته صنعــت بی ســیم  ،5Gرا بــه
عنــوان وســیله ای بــرای شــروع کار محصــوالت هیجان انگیــز
جدیــد و ســرویس هایی مثــل اتومبیل هــای خــودکارAR/ ،
 ،VRوصنعــت عظیــم اینترنــت اشــیاء ارائــه کــرده اســت .آیــا
خودروهــا بــه امنیــت و ســرعت در  5Gنیــاز دارنــد؟ شــاید
نیــاز داشــته باشــند ،امــا زمینــه اســتفاده و تاثیــر آن در کســب
و کار هنــوز مشــخص نیســت .از ســوی دیگــر ،صنعــت خــودرو
در حــال رویارویــی بــا یــک نرم افــزار پویــا شــبیه بــه صنعــت
کامپیوتــر اســت کــه می توانــد ســودآوری آنهــا را تهدیــد
کنــد .ترویــج کنترل هــای الکترونیکــی ،افزایــش پیچیدگــی
نرم افــزار ،کاهــش ســیکل های توســعه ،چرخــه عمــر طوالنــی
محصــول و قوانیــن جــاری ،شــرایط چالــش برانگیــزی بــرای
 OEMهــا ایجــاد کــرده اســت .قابلیت هــای پهــن بانــد 5G
بــرای آنهــا بســیار مفیــد و کاربــردی خواهــد بــود ،چــرا کــه
آنهــا نیــاز بــه توانایــی ارتقــاء ســریع نــرم افزارهــا دارنــد.
واحــد کنتــرل الکترونیکــی بــا ســامانه نهفتــه بــرای اولیــن
بــار در ســال  1980بــه اســتفاده عمومــی درآمــد .موفقیت هــای
اولیــه اقتصــادی ،انتشــار ،ایمنــی ،ســهولت در اســتفاده و
تامیــن نیازهــای ســرگرمی بــه لحــاظ اقتصــادی باعــث افزایــش
اســتفاده آن در طــول ســال ها شــد .امــروزه یــک خــودروی
متوســط ممکــن اســت  40تــا  80کنتــرل کننــده جاســازی

شــده داشــته باشــد و برخــی از مدل هــای بــاال حداقــل 150
کنترلــر در هــر وســیله نقلیــه بــه کار می برنــد .تعــداد نــرم افــزار
در هــر وســیله نقلیــه غالبــاً  150میلیــون خــط برنامــه اســت.
در مقایســه ،سیســتم عامــل مایکروســافت وینــدوز 10
حــدود  50میلیــون خــط برنامــه دارد ،جنگنــده  35 -Fدارای
 8میلیــون تــا  9میلیــون خــط برنامــه اســت و شــاتل فضایــی
تقریبــا پنجــاه میلیــون خــط برنامــه دارد .تنهــا بــا چنــد
اســتثناء در گذشــته ،باگ هــای نرم افــزاری بــرای یــک واحــد
خــط برنامــه مقــدار ثابتــی مانده انــد .افزایــش ســریع شــمار
کنترلرهــای الکترونیکــی و پیچیدگــی نرم افــزار اتومبیل هــا
باعــث فراخــوان کمپین هایــی بــه شــمار می آیــد کــه بــه
دلیــل مســائل صرفــا مکانیکــی /الکتریکــی ایجــاد می شــود.
باگ هــای نرم افــزار در حیــن توســعه ،یــک کار بســیار
چالــش برانگیــز اســت .از یــک طــرف گســترش کنترلرهــا بــه
حجــم توســعه نــرم افــزار اضافــه می شــود و از ســوی دیگــر،
پلت فــرم کلــی چرخــه توســعه وســیله نقلیــه از  8 /4ســال در
ســال های  1980بــه  7 /6ســال در ســال جــاری کاهــش یافتــه
اســت .بــا انجــام کار بیشــتر در بــازه زمانــی کمتــر بــا توجــه
بــه تمــام محدودیت هــای بازپرداخــت ســرمایه در ابــزار و
تولیــد ،احتمــال اجــرای روش هــای دقیق تــر و گران قیمت تــر
بســیار کــم بــه نظــر می رســد.
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بــرای تولیــد یــک پلتفــرم خــودرو بــا هرگونــه ضمانــت ارائــه
شــده ( 10-3ســال) و مقــررات محدودیتهــای ایمنــی (10
ســال بــرای هــر  )NHTSAیــک تولیــد کننــده عمومــا  23ســال
صــرف مدیریــت تنهــا یــک نــرم افــزار پلت فــرم خــودرو بســته بــه
مســائلی کــه بعــد از فــروش آن روی می دهــد ،میکنــد .بــا توجــه
بــه ایــن زمــان بــرای ســاخت یــک پلت فــرم ایــن انتظــار مــیرود
کــه در دهــه بعــد تعــداد واحدهــای کنترلــر الکترونیکــی بــرای هــر
خــودرو بیشــتر شــود .نــاوگان فعلــی ،یعنــی یــک میلیــارد وســیله
نقلیــه در ســطح جهــان تنهــا یــک درصــد از مشــکل بالقــوه را نشــان
می دهــد .بــه عبــارت دیگــر ،بــه نظــر میرســد وضعیــت بــرای
 OEMهــا ســخت تر بشــود.
قوانیــن از تولیــد خودروهــای جدیــدی کــه آدرس ریکال بــاز (open
 )recall addressنداشــته باشــند ،جلوگیــری میکنــد .همچنیــن
اخیــرا قوانیــن بــرای آژانــس هــای اجــاره خــودرو محدودیتهایــی
وضــع کــرده اســت کــه از اجــاره خودروهایــی بــا آدرس ریــکال بــاز
بــه مشــتریان جلوگیــری میکنــد .انگیــزه مالــی بــرای بروزرســانی
فهرســت نمایندگــی و نــاوگان اجــارهای بــا نــرم افــزار جدیــد بــه
ســرعت رو بــه افزایــش اســت زیــرا هیــچ کــس نمیخواهــد درآمــد
خــود را بــه یــک فروشــنده یــا نماینــدهای از رقیــب واگــذار کنــد .حمــل
تــدارکات دوچرخــه ســواری بــدون اســتفاده از اتومبیــل و بــه صــورت
دســتی و یــا راهانــدازی یــک صــف وســیعی از  Wi-Fiدر هــر تعــداد
فقــط بــرای بهروزرســانی نــرم افــزار بــه نظــر نمیرســد جــذاب باشــند.
بهروزرســانی نرمافــزاری بخشــی از ســرویسهای وســیع متصــل بــه
خــودرو اســت.

صنعــت بیســیم بــه طــور کلــی بایــد بــه بررســی مــوارد جدیــد
اســتفاده از قابلیــت هــای  5Gبپــردازد .در عیــن حــال صنعــت
خــودرو در حــال حاضــر در حــال رویارویــی بــا یــک مشــکل نســبتا
بــزرگ اســت کــه بــه نظــر می رســد در طــول زمــان حتــی بزرگتــر
هــم بشــود .تعــداد کنترلگرهــا ،پیچیدگــی برنامههــا ،توســعه
طوالنــی و چرخــه عمــر محصــوالت ،انــدازه نــاوگان جهانــی و
قوانیــن جدیــد کــه بــه نظــر می رســد فرصــت خوبــی همزمــان بــا
معرفــی  5Gبوجــود آورده اســت.
پــل بانیســیک تحلیلگــر ارشــد  ،Mobile Experts LLCاز
کارشناســان نتــورک مارکتینــگ و تکنولــوژی اســت کــه بازارهــای
بیســیم را تجزیــه و تحلیــل میکنــد .او در حــال حاضــر بــر
روی کاربردهــای خــاص اینترنــت اشــیاء و نحــوه ارتبــاط آنهــا بــا
صنعــت بی ســیم تمرکــز میکنــد .تجربــه کاری او شــامل تجربــه
مهندســی و مدیریــت در کنترلهــای نخســتین موتــور ،تولیــد
و اندازهگیــری انــرژی ،مدیریــت نــاوگان ،لــوازم الکترونیکــی
مصرفــی ،ســرگرمی خــودرو و برنامههــای نیمههــادی اســت.
پــاول قبــال در  Qualcomm Incorporated، Eatonشــرکت،
وودوود ،و  Cumminsکار کــرده و دارای مــدرک مهندســی بــرق
از دانشــگاه  Ketteringاســت.
منبع :
Fiercewireless.com ; by Paul Banasik ;Sep 5,p2018
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 T-Mobileدر پاسخی سریع به توقف
رویه ادغامش ،نه گفت
ترجمه :محمد هزارجریبی

 T-Mobileاعــالم کــرده اســت کــه شــبکه  NB-IoTکــه
بــه طــور خــاص بــرای برنامه هــای کاربــردی اینترنــت طراحــی
شــده اســت ،اکنــون بــه صــورت سراســری در دســترس اســت.
دیــو مایــو ،نائــب رئیــس ارشــد شــرکت های  5Gو اینترنــت
اشــیا ،توضیــح داد کــه راه انــدازی ایــن بــدان معنــی اســت کــه
ســرویس  NB-IoTاپراتــور در حــال حاضــر در سراســر شــبکه
 2.1میلیــون مایــل مربــع حامــل بــا  320میلیــون  POPدر
دســترس اســت T-Mobile .در حــدود یــک ســال اســت کــه
شــبکه  NB-IoTرا معرفــی و بــه توســعه آن مشــغول اســت.
ایــن اپراتــور در مــاه جــوالی ســال  2017اعــالم کــرد کــه
اولیــن تســت شــبکه زندگــی در قــاره اروپــا را بــا فنــاوری
 NB-IoTمبتنــی بــر  LTEهمــراه بــا کوالــکام و اریکســون
در چندیــن ســایت شــبکه خــود در الس وگاس بــا اســتفاده
از  200کیلوهرتــز از طیــف  AWSتکمیــل کــردT-Mobile .
یــک مشــارکت بــا الس وگاس بــرای گســترش خدمــات اینترنــت
اشــیاء ارائــه کــرد .در مــاه ژانویــه  T-Mobileیــک طــرح
خدمــات  NB-IoTرا اعــالم کــرد کــه تــا  12مگابایــت ارائــه
می شــود .مایــو توضیــح داد کــه اپراتــور از طریــق برنامــه
همــراه جدیــد خــود ،T-Mobile CONNECT ،سرویســی
ارائــه می دهــد کــه مشــتریان و ارائــه دهنــدگان راه حل هــا را
بــه هــم متصــل می کنــد .مایــو گفــت خدمــات اینترنــت اشــیاء
 T-Mobileنیــز از طریــق ســرویس « Twilioبرنامه نویســی
بی ســیم» کــه در مــاه آوریــل راه انــدازی شــده اســت ،در
دســترس خواهــد بــود .مایــو ادامــه داد «آنچــه کــه مــا در
حــال انجــام آن هســتیم ،ایجــاد مجموعــه ای از برنامه هــای
کاربــردی اینترنــت اشــیاء اســت و مــا ایــن برنامه هــا را از
طریــق کانال هــای فــروش خــود ،عمدتــا بــرای کســب و کارهــای
کوچــک و متوســط و شــرکت هــا و دولــت ،توزیــع می کنیــم»
مایــو در توضیــح اســتراتژی  T-Mobili، go to marketگفــت
« مــن بــه ایــن موضــوع بیشــتر بــه صــورت دیــد آنالیــزی نــگاه
می کنــم زیــرا ایــن دیــد خــالف رویــه ای اســت کــه رقبــای
مــا پیــش می گیرنــد ».مایــو گفــت کــه  T-Mobileبــر روی
برنامه هــای کاربــردی ماننــد ردیابــی نــاوگان ،نظــارت بــر
کنترل هــای روشــنایی و سنســورها بــرای شــرایط اظطــراری،
تمرکــز خواهــد کــرد .مایــو همچنیــن گفــت کــه T-Mobile
بــر فــروش راه حل هــا متمرکــز خواهــد بــود و نــه فقــط
اتصــاالت Netcracker .تامیــن کننــده پلت فــرم مدیریــت

اســت کــه مشــتریان  T-Mobileمی تواننــد بــرای مدیریــت
ارتباطــات و راه حل هــای اینترنــت اشــیاء خــود اســتفاده کننــد.
مایــو توضیــح داد کــه شــبکه  NB-IoT T-Mobileطــول عمــر
باتــری را بــرای دســتگاه ها و برنامه هــای ارزان قیمــت همــراه
بــا ســرعت های پایین تــر شــبکه فراهــم می کنــد .او اضافــه
کــرد کــه مــاژول  NB-IoTهزینــه ای حــدود  10دالر خواهــد
داشــت کــه بــه احتمــال زیــاد قیمــت آن بــه عنــوان فــروش
بــه دســت می آیــد .شــبکه  NB-IoTاپراتــور در درجــه اول در
نوارهــای محافــظ  AWSو  PCSاپراتــور کار مــی کنــد ،هرچنــد
ممکــن اســت از  700مگاهرتــز در مکان هــای انتخابــی نیــز
اســتفاده کنــد .جالــب توجــه اســت کــه مایــو گفــت :اپراتــور
شــبکه  NB-IoTدر ســال گذشــته در کنــار گــره  ITموجــود
در بــازار ،کــه ســرعت بســیار بیشــتری را در شــبکه فراهــم
می کنــد ،برنامه هــای خدماتــی و ماژول هــای گــران قیمــت
را هــم ارائــه می دهــد .علــی رغــم اینکــه مایــو ارائــه یــک
جــدول زمانــی بــرای  T-Mobileبــرای راه انــدازی  Cat Mرا
نپذیرفــت  T-Mobileاعــالم کــرد کــه امســال یــک شــبکه
 Cat Mرا راه انــدازی خواهــد نمــود 1 ،Cat M .مگابیــت در
ثانیــه ســرعت دارد در حالــی کــه  Cat 1ســرعت  10مگابیــت
در ثانیــه و  NB- IoTســرعت حداکثــر تکــرار  30کیلوبایــت در
ثانیــه را کاهــش می دهــد ،امــا در عمــل حــدود  15کیلوبیــت
در ثانیــه اســت .مایــو گفــت« :مــا فکــر مــی کنیــم کــه بخــش
بزرگــی از بــازار را بــا  Cat 1و  Narrowbandپوشــش
داده ایــم» .مهم تــر از همــه ،مایــو گفــت کــه T-Mobile
شــبکه فعلــی  2Gخــود را در آینــده قابــل پیش بینــی ادامــه
خواهــد داد امــا اپراتــور جدیــد مشــتری های اینترنــت اشــیاء
را بــه شــبکه جدیــد  NB-IoTهدایــت می کنــد زیــرا گفتــه
اســت کــه ایــن شــبکه بــرای خدمــات اینترنــت اشــیاء بهتــر
اســت T-Mobile .هنــوز تاریــخ اتمــام کار را بــرای شــبکه 2G
خــود ارائــه نــداده اســت ،بــا توجــه بــه اینکــه  AT & Tبســته
 2Gخــود را در ســال  2017لغــو کــرده اســت و Verizon
گفتــه اســت کــه ایــن کار را در پایــان ســال آینــده انجــام
خواهــد داد.
منبع :
Fiercewireless.com ; by Monica Alleven Aug 21,i2018
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سامانههای مدرن ردیابی خودرو:

چالشها،راهکارها
تیم فنی شرکت رهنگار گستر

امــروزه ســامانههای مــدرن ردیابــی خـــودرو جهــت جلــب
رضایــت کاربـــران و ارائــه ســرویس کیـــفی ،بــا چالشهــای زیادی
روبـــهرو هســتند .بخــش زیــادی از ایــن چالشهــا مرتبــط بــا
بحثهــای فنــی و زیرســاختی اســت کــه پرداختــن بــه آن و یافتــن
راهــکار جهــت رفــع آن ،بســیار حیـــاتی بــه حســاب میآیـــد .از
چالشهــای فنــی مهــم پیــش روی ســامانههای مــدرن ردیابــی
خــودرو میتــوان بــه قابلیــت اطمینــان ،پوشــش تنــوع زیــاد
پروتـــکلهای ردیابــی ،حفــظ حریــم خصوصــی و امنیــت کاربــران،
ارائــه واســط و تجربــه کاربری مناســب و دستـــرسی یکپـــارچه از
طریــق ســـکوهای مختلــف ،اشــاره کــرد .در ایــن مقالــه برآنیــم
تــا روی چالــش قابلیــت اطمینــان تمرکــز کــرده و مؤلفـــههای
آن را از قبیـــل دستـــرسی مـــداوم ،مقیاسپذیـــری و کارایــی باال
بررســی کنیــم .سایـــر چالشهــا در مقــاالت آتــی بــه تفصیــل
بررســی خواهنــد شــد.

 .1سامانه ردیابی خودرو
ســامانه ردیابــی خــودرو ،نرمافــزاری بــرای تشــخیص موقعیــت
جغرافیایــی یــک وســیله نقلیــه ،نظــارت بــر عملکــرد آن بــا ارســال
اطالعاتــی از قبیــل ســرعت ،ســطح ســوخت ماشــین و  ...و اطــالع
آن بــه کاربــر اســت .موقعیــت جغرافیایــی معمــوال بــه وســیله یــک
ردیــاب و بــا اســتفاده از تکنولــوژی  GPSمشــخص شــده و مکانیــزم
انتقــال اطالعــات میتوانــد ،پیــام کوتــاه GPRS ،یــا رادیویــی باشــد.
ســامانه ردیابــی خــودرو ابــزاری قدرتمنــد بــرای مدیریــت نــاوگان
ماننــد وســایل نقلیــه خدماتــی ،وســایل نقلیــه اضطــراری و وســایل
نقلیــه عمومــی ماننــد اتوبوسهــا و قطارهــا اســت .همچنیــن بــرای
ردیابــی تجهیــزات ســیار ماننــد وســائل ســاخت و ســاز ،تریلرهــا و
ژنراتورهــای بــرق همــراه ،اســتفاده میشــود .تصــور کنیــد یــک نــاوگان
آمبوالنــس میخواهــد طــی شــش دقیقــه پــس از دریافــت درخواســت،
بــه محــل حادثــه برســد .بــا اســتفاده از یــک سیســتم مدیریــت نــاوگان،
میتوانیــد مکانهــای تمامــی آمبوالنسهــا و راننــدگان را بررســی
کنیــد تــا وســیله نقلیــهای انتخــاب شــود کــه احتمــاال ســریعتر از بقیــه
بــه مقصــد میرســد.
 .2مؤلفههای مرتبط با قابلیت اطمینان
 .2.1دسترسی مداوم
یــک ســامانه موفــق بایســتی همیشــه در دســترس باشــد و
ســامانههای ردیابــی خــودرو نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند.
مشــتریان و کاربــران بایــد بــه منابــع سیســتم در زمــان وقفههــای
برنامهریــزی شــده ماننــد تعمیــر یــا بهروزرســانی نرمافــزار یــا
ســختافزار و حــوادث غیــر مترقبــه ،ماننــد قطعــی بــرق یــا شــبکه،
خرابــی ســختافزار ،سیســتم عامــل و یــا خطاهــای نرمافــزاری دیگــر،
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دسترســی مــداوم داشــته باشــند .بــرای مثــال هنگامیکــه ســامانه
شــما در حــال کار اســت ،حتــی اگــر یکــی از چنــد ســرور ،خامــوش،
خــراب یــا بــه طــور غیــر منتظــره از بقیــه شــبکه جــدا شــود ،سیســتم
بایســتی بــه حیــات خــود ادامــه دهــد.
راهکارهای ذیل جهت بهبود دسترسی مداوم قابل استفادهاند:
افزونگــی :وجــود ســرورهای ثانویــه در یــک سیســتم کــه کپــی از
ســرور اصلــی هســتند باعــث میشــود تــا در صــورت خرابــی یکــی از
ســرورها کنتــرل پردازشهــای آن ســرور بــر عهــده ســایر ســرورها قــرار
گیــرد و دسترســی کاربــران بــه ســامانه از دســت نــرود .ایــن سیســتمها
اصطالحــا سیســتمهای تحملپذیــر خطــا نامیــده میشــوند.
تعــادل بــار :سیســتمی بــا ایــن قابلیــت میتوانــد درخواســتهای
مشــتری را بــه ســروری کــه دارای منابــع آزادتــری اســت ارســال نمایــد.
در نتیجــه هیــچ ســروری بــر اثــر حجــم زیــاد پــردازش دچــار اختــالل
نمیشــود.
 .2.2مقیاسپذیری
در ســامانههایی کــه بــا حجــم عظیمــی از داده ســر و کار دارنــد،
نگهــداری ســامانه و حفــظ عملکــرد آن همزمــان بــا توســعه سیســتم
بســیار حیاتــی اســت .درصورتــی کــه بــر روی ســرورهای یــک ســامانه
حجــم عظیمــی از داده ذخیــره شــده یــا پردازشهــا انجــام شــود،
ممکــن اســت در عملکــرد سیســتم اختــالل بــه وجــود آمــده یــا در
بهتریــن حالــت زمــان پاســخگویی بــه کاربــر ،بــه میــزان قابــل توجهــی
افزایــش یابــد .در ســامانههای ردیابــی خــودرو نیــز مــا انتظــار داریــم تــا
افزایــش تعــداد خودروهــا و اطالعــات آنهــا بــر تجربــه کاربــری تاثیــر
منفــی نگــذارد.
توانایــی یــک سیســتم بــرای اســتفاده از منابــع اضافــی ماننــد
ســرورهای پایــگاه داده ،پردازندههــا ،حافظــه ،یــا فضــای دیســک در
صــورت نیــاز ،بــه طــوری کــه ســامانه عملکــرد عــادی خــود را ادامــه
دهــد ،مقیاسپذیــری میگوینــد .مقیاسپذیــری بــر دو نــوع اســت:
 .2.2.1مقیاسپذیری افقی
یــک سیســتم مقیاسپذیــر بــه صــورت افقــی از طریــق افــزودن
ســرور یــا گرههــای جدیــد بــا قابلیتهــای یکســان بــا ســرور موجــود
گســترش مییابــد و بــار میــان آنهــا بــه صــورت متعــادل توزیــع
میشــود .خوشــه یــا کالســتر یــک اصطــالح مرســوم بــرای توصیــف
یــک سیســتم پــردازش مقیاسپذیــر افقــی اســت .در ایــن نــوع
مقیاسپذیــری میتــوان بســته بــه نــوع نیــاز پردازشهــا و دادههــا
را روی گرههــا تقســیم یــا کپــی کــرد.

شــکل :1مقیاسپذیــری افقــی یا خوشــه بندی

 .2.2.2مقیاسپذیری عمودی
در یــک سیســتم مقیاسپذیــر بــه صــورت عمــودی ،بــرای
پاســخگویی بــه درخواســتهای بیشــتر در هــر سیســتم ،حافظــه اصلــی،
دیســکهای ذخیرهســازی ،پردازندههــا یــا رابطهــای شــبکه افــزوده
میشــوند .بــرای مثــال شــرکتهای ســرویس میزبانــی ،بــرای میزبانــی
بیشــتر ســرورهای مجــازی ،تعــداد پردازندههــا یــا حافظههــای خــود
را افزایــش میدهنــد.

شــکل:2مقیاسپذیری عمــودی یــا مجازیســازی

تفــاوت اصلــی مقیاسپذیــری افقــی و عمــودی در آن اســت کــه در
حالــت افقــی بــا توســعه سیســتم تعــداد ســرورها افزایــش مییابــد و
ســرور اصلــی دســت نخــورده باقــی میمانــد .امــا در حالــت عمــودی،
تعــداد ســرورها افزایــش نیافتــه بلکــه ســرور از لحــاظ ســخت افــزاری
(پردازنــده ،حافظــه و فضــای ذخیرهســازی) بهبــود مییابــد.
 .2.3کارایی
کارایــی بــه معنــی عملکــرد سیســتم روی یــک حجــم کاری مشــخص
در یــک زمــان خــاص اســت .کارایــی بــا تســت مقیاسپذیــری و
قابلیــت اطمینــان ســختافزار ،نرمافــزار و شــبکه اعتبــار ســنجی
میشــود .محاســبه کارایــی یــک فرآینــد مــداوم اســت و نمیتــوان بــر
اســاس محاســبات پیشــین دربــاره کارایــی فعلــی سیســتم قضــاوت کرد.
رســیدن بــه کارایــی فوقالعــاده ممکــن اســت مســتلزم تغییــرات و
بهینــه ســازی نرمافــزاری و ســختافزاری قابــل توجهــی باشــد.
 .3راهکار پیشنهادی جهت افزایش قابلیت اطمینان
بــا توجــه بــه اهمیــت دسترســی مــداوم در ســامانه ردیابــی خــودرو،
اطمینــان از در حــال اجــرا بــودن ســرویسها و دسترســی بــه پایــگاه
داده اهمیــت دوچندانــی دارد .بــه همیــن منظــور بایســتی در کنــار
ســرور اصلــی یــک یــا چنــد ســرور دیگــر نیــز پیــش بینــی شــود
کــه از لحــاظ پیکربنــدی ســختافزاری ،نرمافــزاری بایســتی کامــال
شــبیه ســرور اصلــی باشــند (افزونگــی) .پایگاههــای داده ایــن ســرورها
نیــز بایســتی بــا یــک دیگــر همــگام بــوده تــا در صــورت خرابــی یــک
ســرور ،پایــگاه داده بــه روز شــده از بیــن نــرود .اســتفاده از تکنولــوژی
 Replicationدر ایــن زمینــه میتوانــد بــه مــا کمــک نمایــد.
هــر دو نــوع مقیاسپذیــری افقــی و عمــودی نیــز در ایــن سیســتم
بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــا افــزودن گرههــای مشــابه و
تشــکیل یــک خوشــه میتــوان پردازشهــا و درخواســتهای کاربــران
را بیــن ســرورها تقســیم نمود(مقیاسپذیــری افقــی) .از طــرف دیگــر بــا
افزایــش حجــم پایــگاه داده و پــردازش طوالنیتــر و حجیمتــر دادههــا
بایســتی حافظــه داخلــی ،پردازنــده و فضــای ذخیــره ســازی اطالعــات
را بهبــود داد(مقیاسپذیــری عمــودی) .یکــی از مهمتریــن اشــتباهات

مدیــران صــرف هزینــه بیــش از حــد بــرای زیرســاخت نرمافــزار در
ابتــدای کار ،بــدون توجــه بــه نیــاز موجــود اســت .بــا اســتفاده از قابلیــت
مقیاسپذیــری میتــوان از صــرف هزینههــای اضافــی جلوگیــری
کــرده و منابــع را بســته بــه نیــاز بــه ســامانه افــزود.
راهانــدازی نرمافــزار متعادلکننــده بــار ،بهتریــن راه بــرای معمــاری
زیــر ســاخت یــک خوشــه اســت .بــا اســتفاده از ایــن نرمافزارهــا
میتــوان مقیاسپذیــری افقــی یــا عمــودی را انجــام داد بــدون اینکــه
در برنامــه تغییراتــی ایجــاد کنیــم .ایــن نرمافزارهــا ،بــر ســالمت منابــع
یــک شــبکه نظــارت کــرده ،درخواســتهای کاربــران را بــه ســمت
ســرورهای ســالم و فعــال هدایــت کــرده و در نتیجــه در دســترس
بــودن همیشــگی سیســتم را تضمیــن میکننــد .بــا اســتفاده از
نرمافــزار متعــادل کننــده بــار و افزونگــی پایــگاه داده مــا میتوانیــم
بــه یــک خوشــه بــا قابلیــت دسترســی بــاال و مقیاسپذیــر برســیم .از
ابزارهایــی ماننــد  Haproxyمیتــوان بــه عنــوان متعــادل کننــده بــار
اســتفاده کــرد.
یکــی از مهمتریــن چالشهایــی کــه کارایــی یــک ســامانه ردیابــی
را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ،حجــم زیــاد دسترســی بــه پایــگاه
داده اســت .بــا توجــه بــه آنکــه اکثــر درخواســتهای کاربــران از
نــوع گزارشگیــری و پــردازش موقعیتهــای مکانــی بــوده ،یافتــن
مکانیزیمیکــه در آن بتــوان از حجــم درخواســتها بــه پایــگاه داده
کــم نمــود ،اهمیــت دو چندانــی دارد .یکــی از موثرتریــن راهحلهــا
ذخیرهســازی دادههــای پرکاربــرد ،در حافظــه داخلــی گرههاســت .بــه
عبــارت دیگــر میتــوان بخشهایــی از پایــگاه داده را کــه کاربــران
بســیار بــه آنهــا مراجعــه میکننــد در حافظــه داخلــی اصطالحــا Cash
کــرده و در هنــگام درخواســت ،بــا دسترســی مســتقیم بــه مبــدأ ارســال
کــرد.
بــا توجــه بــه آنکــه حافظههــای داخلــی گرههــای مختلــف در یــک
خوشــه بایســتی بــا هــم همــگام باشــند ،اســتفاده از حافظــه  Cashبــا
روشهــای مرســوم امــکان پذیــر نیســت و بایســتی بــه ســراغ ابزارهایــی
رویــم کــه از ســاختار دادههــای توزیــع شــده پشــتیبانی میکننــد.
ابــزار  Redisیکــی از مرســوم تریــن ابزارهــا در ایــن حــوزه اســت.
در شــکل زیــر معمــاری یــک خوشــه بــا کمــک گرفتــن از متعــادل
کننــده بــار را مشــاهده میکنیــد.

شــکل  :3معمــاری یک ســامانه با متعــادل کننده بار

 .4نتیجهگیری
چالــش قابلیــت اطمینــان یکــی از مهمتریــن چالشهــای موجــود
در زیرســاختهای فنــی ســامانههای ردیابــی خــودرو اســت .در ایــن
مقالــه تعریــف و اهمیــت ایــن چالــش و مؤلفههــای آن در ایــن حــوزه
بررســی شــد و راهکارهــا و تکنولوژیهایــی بــرای اجــرای آنهــا معرفــی
شــد.
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شهرهوشمند ،خانه هوشمند ،مراقبت خانگی و غیره
ترجمه :علیرضا بنیجمالی

عالقــه زیــادی بــه فرصتهــای بالقــوه کــه میتوانــد بــا تلفیــق
دســتگاهها و ابزارهــای هوشــمند بــرای جمــعآوری دادههــا یــا فرآیندهای
خــودکار حاصــل شــود ،وجــود دارد .نــوع ارتباطــات بیــن دســتگاههای بــا
حداقــل مداخلــه انســانی اشــاره بــه ارتباطــات ماشــین بــه ماشــین دارد.
راهحلهــای  M2Mرا میتــوان بــرای بهبــود کاربردهــای صنعتــی،
خدماترســانی و تجــاری بــه کاربــرد .مــا بــا ارتباطــات انســان بــا ماشــین
مواجــه میباشــیم بــرای مثــال هنــگام اســتفاده از یــک تلفــن هوشــمند
بــرای تعامــل بــا سنســورها بــرای پایــش از راه دور و کنتــرل خانههــا و
یــا هنــگام اســتفاده از خدمــات خریــد بلیــط الکترونیکــی .اینترنت اشــیاء
یــک مفهــوم مناســب بــرای خدمــات بــا ارتباطــات بیــن سنســورهای
متصــل و بــا خدمــات هوشــمند اســت .پیشبینیهــا اغلــب اشــاره بــه
یــک رقــم  50میلیــارد دســتگاه موبایــل دارد کــه طــی چنــد ســال بعــد
از هــم اکنــون متصــل خواهنــد شــد.
محرکهــای مختلــف و متعــددی بــرای ایجــاد راهحلهــای بــر
اســاس ارتباطــات  IoTو  M2Mوجــود دارد .بــرای اپراتورهــای شــبکه،
عالقــه زیــادی بــه بازارهــای  M2Mبــه دلیــل اشــباع فعلــی خدمــات
ســنتی و کاهــش ســود در کشــورهای توســعه یافتــه وجــود دارد .بــا ایــن
حــال اپراتورهــای تلــکام و پهــن بانــد بــا موانع زیــادی مواجــه هستنـــد،
زیـــرا جـریـان درآمـــد سنـتی آنها بـر اسـاس میـزان ترافیـک بـاال بـه

ازای هــر کاربــر میباشــد و دســتگاههای  M2Mاز ایــن الگــو
پیــروی نمیکننــد .درعــوض ،آنهــا تولیــد ترافیــک بســیار پایینــی
کــرده و اپراتورهــای آنهــا انتظــار ســود پاییــن بــه ازای هــر کاربــر
دارد ( .)ARPUایــن بایــد بــرای توســعه مجموعــه فعالیتهــای فراتــر
ازمقــررات ارتباطــی و دسترســی بــه ســودها در ارائــه مقــررات در نظــر
گرفتــه شــود .پذیــرش و اســتفاده از خدمــات مبتنــی بــر دســتگاههای
هوشــمند مســتلزم تغییــر نگــرش ســنتی کســب و کار بــه دلیــل تحــول
و تغییــر شــبکه ارزش میباشــد.تعیین مدلهــای کســب و کار موثــر
در ایــن ســناریوها بــرای ایجــاد ارزش از ایــن تغییــر ســنتی الزم اســت،
در غیــر ایــن صــورت کاربــران جدیــد بــرای انجــام فعالیتهــای مــورد
نیــاز ظهــور خواهنــد کــرد .انگیزشهــای  M2Mبــرای هــر یــک از
کاربردهــا الزم بــوده و بســتگی بــه نیازهــای بــازاری دارد .بــرای مثــال،
در بخــش مراقبتهــای درمانــی ،تأکیــد اصلــی تغییــر از مراقبتهــای
گسســته بــه مراقبتهــای پیوســته و کاهــش هزینههــا بــا مراقبــت از راه
دور بیمــاران در خانــه بــه جــای مراقبتهــای ســنتی در بیمارســتانها
میباشــد ،بــه عــالوه کاربردهــا مربــوط بــه اندازهگیــری هوشــمند و
شــمارش ســالمت الکترونیــک بــا محرکهــای قــوی از ســرمایه دولتــی
میباشــند.

جدول  :1مروری بر موارد تحلیل شده در مقاله
مورد

نوع خدمات

عوامل اصلی

شرایط خدماتی

کنترل دسترسی و گزارش زمان

خانه سالمندان

عرضهکننده فناوری ،مسئولیت خانه سالمندان

B2B

خدمات الکترونیکی مراقبت در خانه

خانه سالمندان

مسئول خانه سالمندان ،اداره فناوری اطالعات

B2B

زیر ساخت شهر هوشمند

تاسیسات دولتی ،خدمات بهداشت و درمان و رسانه

مسئوالن محلی ،شرکتهای تاسیساتی
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سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی
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موارد
در ایــن بخــش ،مــوارد انتخاب شــده برنامههــای مختلــف  IoTو M2M
بــر اســاس مشــارکت در تحقیقــات مربوطــه و یــا مطالعــات عمقــی مــوارد
توصیــف میشــوند .ایــن مــوارد بــه تشــریح و توضیــح انــواع مختلــف موانــع
و مســائلی میپردازنــد کــه هنــگام تــالش بــرای پیادهســازی راهحلهــای
فنــاوری جدیــد درخدمــات و بــازار مطــرح شــده و بــر اســاس روابــط و
فعالیتهایــی هســتند کــه یــک نیــاز جدیــد را در نظــر نمیگیرنــد.
تلفنهای موبایل برای دسترسی و گزارش زمان
مورد مراقبتهای خانگی و راهحل فونیرو
راهحــل مطــرح شــده توســط شــرکت ســوئوی فونیــرو ازتلفــن موبایــل
بــرای بــاز کــردن درب اســتفاده کــرده و از ایــن روی نیــازی بــه اســتفاده
کلیــد دســتی یــا اســتفاده از ارتبــاط بولوتوثــی تلفــن و یــا قفــل الکترونیکی
نمیباشــد .ایــن راهحــل بــرای خدمــات و مراقبتهــای پزشــکی خانگــی
بــرای  30شــهر و شهرســتان در ســوئد بــرای بهبــود راحتــی و کارایــی
اســتفاده میشــود.
مــاژول قفــل خانگــی فونیــرو بــه قفــل موجــود بــدون اینکــه بــر دربهــا
خســارتی وارد کنــد و بــدون نیــاز بــه سیمکشــی و یــا اســتفاده از باطــری
افــزوده شــده اســت .ایــن بدیــن معنــی اســت کــه قفــل در نبــود بــرق نیــز
کار میکنــد و نیــازی بــه پوشــش رادیویــی بــرای شــبکه موبایــل نیســت.
کارکنــان مراقبتهــای درمانــی از تلفنهــای بلوتوثــی بــرای باز کــردن درب
بــا وارد کــردن پســورد در موبایــل اســتفاده میکننــد .همچنیــن پســورد بــه
عنــوان یــک کارت شناســایی دیجیتــال اســتفاده میشــود .درصورتــی کــه
تلفــن موبایــل دزدیــده شــود ،ورود بــا تلفــن صــورت نمیگیــرد .اطالعــات
کنتــرل دسترســی توزیــع شــده و کاربــر خدمــات خانگــی مــی توانــد از
کلیــد فیزیکــی یــا ریمــوت بــرای بــاز کــردن اســتفاده کنــد .کاربــر خدمات
خانگــی میتوانــد از کلیــد فیزیکــی بــرای بــاز کــردن یــا ریمــوت اســتفاده
کنــد .بازدیدهــا ثبــت شــده و بــرای گــزارش زمــان و تضمیــن امنیــت فــرد
وارد شــونده بــه خانــه اســتفاده میشــود .یــک شــبکه مبتنــی بــر خدمــات
پرتــال بــه سیســتم کنتــرل دسترســی متصــل اســت کــه خویشــاوندان را
قــادر بــه کنتــرل ورود و خــروج میکنــد (مرکانــدل .)2011
سیســتمهای کارکنــان مراقبتهــای خانگــی موجــب صرفهجویــی در
زمــان زیــادی میشــود .همچنیــن نیــازی بــرای رفتــن بــه دفتــر مرکــزی
و جمــعآوری کلیــد نمیباشــد و گــزارش زمــان در زمــان واقعــی صــورت
گرفتــه و نیــازی بــه رفتــن بــه دفتــر و تهیــه گــزارش وجــود نــدارد .در طــی
یــک پــروژه آزمایشــی ،صرفهجویــی در زمــان بــه میــزان بیــش از  3ســاعت
در هــر روز کاری میباشــد.
بــه مــدت چندیــن ســال ،اپراتــور موبایــل  Telia Soneraیــک ســری
خدماتــی ترویــج داده اســت ،کــه در آن کلیدهای الکترونیکی درگوشــیهای
موبایــل بــا ثبــت و گــزارش زمــان ترکیــب میشــوند .بــرای بخــش
مراقبتهــای خانگــی Telia ،ایــن خدمــات رابــه صــورت تلیــا کیوتــن هــم
وارد بازاریابــی کــرده اســت .بــا ایــن حــال همــه خدمــات در ثبــت زمانــی و
زمینــه گزارشدهــی بــه تدریــج بعــد از  2010ارائــه خواهــد شــد .پروژههــا
و طرحهــای فعلــی بــه شــریک تجــاری یعنــی اویســتا ارائــه شــده اســت.
هــدف اصلــی  Teliaتغییــر راهبــرد از جملــه عوامــل زیــر اســت :فــروش
پایین،کمبــود تلفنهــای مناســب ،محصــوالت پیشــرفته بــرای نیــروی
فــروش و ســیکلهای فــروش طوالنــی در بخــش عمومــی.
خدمــات مراقبتهــای خانگــی بــا قفلهــای دیجیتــال ،کلیدهــای تلفــن
موبایــل ،ثبــت زمــان و گزارشدهــی افــراد و کاربــران درون ســازمان را مــورد

هــدف قــرار میدهنــد .ایــن کارکنــان درب خانــه مشــتری را ،بــا اســتفاده از
برنامــه فونیــرو فــون در تلفــن بــاز میکننــد .ایــن سیســتم توســط نرمافــزار
فونیــرو ادمیــن مدیریــت میشــود .ایــن شــامل احــراز هویــت بــرای
کارکنــان ،بــرای دسترســی بــه قفلهــای مشــتریان و مدیریــت و پــردازش
دادههــای ثبــت زمــان اســت .وقتــی کــه برنامــه نصــب شــد ،کلیــد موبایــل
میتوانــد بــدون اســتفاده از فونیــرو صــادر شــود مگــر اینکــه صاحــب خانــه
از فونیــرو بخواهــد تــا بــه عنــوان یــک عرضهکننــده خدمــات اســتفاده کند،
همچنیــن ایــن کلیدهــا میتواننــد توســط مســئول خانــه مدیریــت و صــادر
شو ند .
کاربــر خدمــات مراقبتهــای خانگــی بــه طــور مســتقیم بــه عنــوان
کاربــردی در ارایــه خدمــات عمــل میکننــد .ســه کاربــرد مختلــف وجــود
دارد کــه از سیســتم ذینفــع میشــود:
• عرضهکنندههای خدمات داخلی و کاربران
• مسئول خدمات خانگی
• خویشاوندان شخص مسن
یــک ارزش بــزرگ و اصلــی در ایــن اســت کــه مســئولین خدمــات و
مراقبتهــای داخلــی اثبــات کردهانــد کــه خویشــاوندان میتواننــد ورود و
خــروج بیمــار و یــا افــراد دیگــر را براســاس درگاه مبتنــی بــر وب کنتــرل
کننــد.
شــهر واســتراز ســوئد درحــال توســعه خدمــات مراقبتهــای الکترونیکی
خانگــی بــرای افــراد مســن اســت .مشــتریان مراقبتهــای خانگــی نیازمنــد
کمــک بــه صــورت چنــد بــار در روز بــا فنــاوری  ICTبــوده و از ایــن روی
ارتباطــات ویدئویــی برخــی از بازدیدکنندههــای فیزیکــی روزانــه میتوانــد
بــا مکالمههــای ویدئویــی بــا کارکنــان منــزل جایگزیــن شــود.
از ایــن روی ،گفتــه میشــود کــه گفتوگوهــای ویدئویــی بــه صــورت
خــوب بــرای برخــی از ارتباطــات عمــل میکنــد ،بــرای مثــال کنتــرل اینکه
آیاقرصهــا خــورده شــدهاند و یــا ایــن کــه در صــورت اتفــاق در اولیــن
مرحلــه هشــدارها صــورت گیرنــد .بــا ایــن حــال ،ایــن راهحــل مســتلزم
ایــن اســت کــه مشــتریان مراقبتهــای خانگــی فــرد پشــت صفحــه
ویدئویــی رابشناســند .دریــک پــروژه آزمایشــی یکــی از بازدیــد کنندههــا
در طــی شــب میتوانســت بــا اســتفاده از خدمــات مراقبتهــای خانگــی
الکترونیکــی جایگزیــن شــود .ایــن به معنــی بازدید کمتــر از  300بــار درروز
اســت کــه در آن  100بازدیــد توســط مراقــب صــورت میگرفــت .شــهر
واســت رابــرآورد میکنــد کــه پــس انــداز ســاالنه هزینــه بــرای مشــتریان
مراقبتهــای خانگــی بیــش از 2میلیــون پونــد اســت ضمــن اینکــه کیفیت
یکســانی فراهــم میکنــد (فورســتروم .)2013
بــا ایــن حــال گفتــه میشــود کــه مــدل کســب و کار ســنتی بــرای
خدمــات دسترســی اینترنتــی ،راهحــل مناســبی را ارائــه نکــرده اســت .کمتر
از  30درصــد افــراد بــا ســن بــاالی  70ســال دارای ارتباط اینترنتــی در خانه
میباشــند ولــی از آن اســتفاده نکــرده و تمایلــی بــرای پرداخــت هزینــه
ندارنــد .ایــن مشــتریان اعتمــادی به کارکنــان تأسیســاتی  ISPندارنــد .برای
ISPهــا ،خدمــات مراقبتهــای خانگــی الکترونیکــی یــک بخــش بــازاری
حســاس بــه قیمــت و بســیار کوچــک را شــامل میشــوند بــه عــالوه ایــن
مشــتریان نیــاز بــه کمــک و خدمــات مشــتری زیــادی دارند.بــا این شــرایط،
مســئولین خدمــات خانگــی بــه عنــوان کمــک عمــل میکننــد ولــی
مســئولیت فنــی را قبــول نمیکننــد.
از ایــن روی ،یــک مــدل جدیــد کســب و کار و یــک پیشــنهاد بــرای
خدمــات خانگــی الکترونیکــی توســعه یافــت .مشــتریان نیــازی به ســفارش
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یــا پرداخــت اشــتراک پنهــای بانــد خصوصــی ندارنــد ،بلکــه به آنهــا خدمات
الکترونیکــی بــه صــورت بخشــی از بســته خدمــات خانگــی کلــی ارائــه
میشــود .نصــب تجهیــزت بــا اســتفاده ازکارکنــان مراقبتهــای خانگــی
صــورت میگیــرد .اداره خدمــات فنــاوری اطالعــات شــهر واســتراز ،یــک
ظرفیــت ارتبــاط پنهــای بانــد جدیــد را خریــداری کــرده و بــه عنــوان
عرضهکننــده خدمــات عمــل کــرده و مســئول مشــکالت فنــی نیــز
میباشــند.
شهرهای هوشمند :بندر سلطنتی استکهلم
یــک منطقــه شــهری جدیــد بنــدر ســلطنتی اســتکهلم در شــرق
اســتکهلم قــرار دارد .منطقــه صنعتــی برانفیلــد بــه مســاحت  236هکتــار
بــه یــک منطقــه پیشــرفته تبدیل شــد .ابعاد کلیــدی شــامل زندگــی پایدار،
کســبوکار و تفــرج پایــدار بودنــد .تأسیســات و خدمــات دولتــی مختلف در
بخشهــای مختلــف نظیــر انــرژی ،مخابــرات ،رســانهها ،بهداشــت و درمــان
و حملونقــل وجــود دارد .یــک مســئله و چالــش مهــم شناســایی شــده این
حقیقــت اســت کــه ،عوامــل و بازیگــران مربــوط بــه بخشهــای مختلــف بــر
ایــن باورنــد کــه خدمــات بایــد توســط زیرســاخت ارائــه شــود .ایــن منجــر
بــه یــک ســری زیرســاختهای خدماتــی مختلــف میشــود.
ایــن چالــش توســط شــرکتهای  ICTو تلــکام شناســایی و مــورد
بحــث قــرار گرفتــه اســت .ایــن عوامــل یــک زیرســاخت مشــترک عمومــی
را پیشــنهاد کردهانــد .اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه رویکــرد لولــه بخــاری،
بــه خصــوص در باغچــه دیــواری یــک شــهروند میتوانــد مانعــی بــرای
توســعه و پذیــرش انــواع خدمــات  IoTباشــد .ایــن رویکــرد با زیرســاخت باز
و مشــترک نیازمنــد راهحلهــای نــوآوری و کارآمــد میباشــد.
همچنیــن زیرســاخت مشــترک فرصتهایــی را بــرای بازارهــا ارائــه
میکنــد کــه امــروزه توســط هزینههــای ســرمایهگذاری ورودی در زیــر
ســاخت محــدود شــده اســت .ایــن چالــش نیازمنــد چالشهــای کســب
وکار و فنــی میباشــد ولــی کنسرســیوم پــروژه بهطــور فعاالنــهای در
تعییــن نیازهــا ،معمــاری ،نقــش و خصوصیــات الزم بــرای توســعه زیــر
ســاخت ارتباطــی مشــترک بــر اســاس نیــاز بــه همــه کارکنــان و مرکــز
عمــل میکنــد.
خانههــای هوشــمند و مدیریــت تأسیســات :مطالعــه مــوردی:
هالماســتاد
در بســیاری از ســاختمانها ،تعــداد خدمــات و ســرویسهای مــوازی
بــا سیســتمهای مجــزا ،زیرســاختها و عرضهکنندههــای خدماتــی
مجــزا ارائــه میشــود .پــروژه خانــه الکترونیکــی در هالمســتاد ،بــه بررســی
مســئله لولــه بخــاری در چارچــوب بخــش صنعــت میپــردازد .در ایــن
بررســی کاربردهــا و برنامههــای مــوازی مختلــف موجــود میباشــند ،نظیــر
بهینهســازی انــرژی و آب و هــوا ،پایــش آسانســور ،هشــدارهای امنیتــی و
آتشســوزی ،خدمــات دفاعــی ،قفلهــای الکترونیکــی و کنتــرل دسترســی
بــه مناطــق مشــترک و مشــاع .در ایــن صــورت ،ســرویسهای مختلــف
بــا راهحلهــای فنــی عمــودی بــرای رســیدگی بــه اســتفاده از شــبکه و
عملیــات و بهرهبــرداری از آن و روابــط مشــتری ارائــه میشــوند.

راهحــل پیشــنهادی یــک مــدل کســبوکار افقــی و بــاز بــا اســتفاده از
زیرســاخت مشــترک اســت .هــر عرضهکننــده خدماتــی میتوانــد ،خدماتــی
را بــا اســتفاده از زیرســاخت ارتباطــی مشــترک ارائــه کنــد کــه توســط یــک
عامــل خنثــی یــا اپراتــور ارتباطــی عملیاتــی و بهرهبــرداری میشــوند.
سیســتمهای هوشــمند انــرژی :مدلســازی ارزشــمند
شــبکههای هوشــمند
مــدل ســازی کســبوکار و ارزش شــبکههای هوشــمند در  2012در
آزمایشــگاه  EIT ICTو سیســتمهای انــرژی هوشــمند انجــام شــد .هــدف
اصلــی انجــام یــک آنالیــز ســود و هزینــه و آنالیــز ارزش و کســبوکار
مفاهیــم انــرژی هوشــمند در یــک زمینــه کســب و کار کلــی بــود .تاکنــون،
هیچگونــه گــزارش عمومــی بــرای ایــن پــروژه منتشــر نشــده اســت .یــک
نتیجــه مشــترک ایــن اســت کــه صرفهجویــی توســط الگوریتمهــای
هوشــمند بســیار پاییــن اســت و خانــوار میتوانــد تنهــا  10درصــد را
صرفهجویــی کنــد .ایــن مطالعــه همچنیــن یــک ســری خرابیهــای
سیســتم را بــرای راهبــرد تولیــد انــرژی گــزارش کــرده اســت .بــرای
مثــال ،راهبــرد قیمــت در ســوئد از مصــرف کنندههــا بــرای جابهجایــی
بــار بــه جایــی کــه انــرژی ســبزتر اســت پشــتیبانی نمیکننــد ،برعکــس
پایینتریــن قیمــت زمانــی اســت کــه انــرژی بــا انتشــار دیاکســیدکربن
بــاال وارد میشــود.
تحلیل و ترکیب موارد
مروری بر ارزشها و موقعیت عوامل
تجزیــه و تحلیــل مــوارد نشــان دهنــده برخــی از شــباهتها و الگوهــا
میباشــد بــه خصــوص زمانــی کــه پــای ارزش و مزایــا در میــان باشــد .ایــن
الگوهــا همچنیــن نشــان میدهنــد کــه برخــی از نتایــج را میتــوان در
مــورد مــدل کســبوکار و نیــز موقعیــت عوامــل حاصل کــرد کــه در جدول
 2میتــوان بــه آن اشــاره کــرد .بــرای پارکینــگ ســیار و مــوارد مراقبــت
الکترونیکــی از خانــه ،ارزش مزایــا بــرای کاربــران نهایــی و عرضهکنندههــا
زیــاد بــوده و مشــخص اســت و از ایــن روی آنهــا محرکهایــی بــرای
پذیــرش ایــن خدمــات محســوب میشــوند .بــرای شــهر هوشــمند و
خانههــای هوشــمند ،مزایــا تــا حــدودی ناملمــوس اســت.
مســئول مراقبتهــای خانگــی نقــش شــفاف و موقعیتــی قــوی بــه
عنــوان عرضهکننــده خدمــات دارد کــه هــم رابــط خدماتــی و هــم
پلتفــرم ســرویس را کنتــرل میکنــد .بــرای پرداخــت پارکینــگ ســیار،
امــکان شناســایی یــک ســری عوامــل واســطه وجــود دارد کــه ایفــای نقش
میکننــد :عرضهکننــده پرداخــت موبایــل ،عرضهکنندههــای پرداخــت
و عرضهکنندههــای بلیطهــای پیامکــی .بــرای مــوارد شــهر هوشــند و
خانــه هوشــمند ،نقشهــا غیــر شــفاف بــوده و بعــد مهــم دیگــر ایــن اســت
کــه موقعیــت اپراتورهــای ســنتی ضعیفتــر اســت .اپراتورهــای ســیار در
ارائــه پرداختهــای پارکینــگ ســیار و یــا کنتــرل دسترســی و یــا خدمــات
گــزارش زمانــی بــا موبایــل نقــش ندارنــد .بــرای مراقبتهــای خانگــی
الکترونیکــی در منــزل ISP ،از شــبکه ارزش خــارج شــده و نقــش آن را
مســئول محلــی ایفــا میکنــد.

جدول  :2مقایسه موارد
بعد مدل کسب و کار

کنترل دسترسی و گزارش زمانی

خدمات مراقبت الکترونیکی منزل

شهر هوشمند

خانه هوشمند

پرداخت پارکینگ سیار

ارزش کاربر نهایی

بزرگ

یکسان

کوچک

کوچک

بزرگ

صرفه جویی در هزینه

بزرگ

بزرگ

مبهم

کوچک

بزرگ

کنترل رابط مشتری

مسئول مراقبت از خانه

مسئول مراقبت از خانه

تاسیسات ISP

مبهم

ارائه کننده پرداخت

کنترل پلت فرم خدماتی

عرضه کننده راهحل

مسئول مراقبت از خانه مسئول مراقبت خانگی

مبهم

مبهم

ارائه کننده پرداخت
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صرفهجویی در هزینه و سایر ارزشها
انــرژی هوشــمند ،شــبکه هوشــمند و راهحلهــای اندازهگیــری هوشــمند،
توجــه زیــادی را هــم از طــرف انــرژی و هــم از طــرف  ICTو نیــز دانشــگاهها
بــه خــود معطــوف کردهانــد .پروژههــای انــرژی هوشــمند و کارگاههــای
آموزشــی ســطح پاییــن مزیتهــای سیســتمهای هوشــمند را پیشبینــی
کردهانــد .صرفهجویــی در مصــرف بــرق بــه میــزان  5تــا  10درصــد اســت
و بــا کاهــش صورتحســاب بــرق تــا  10تــا  20یــورو در مــاه برابــر اســت.
بــرآورد مزیتهــای کنتــرل هوشــمند خانههــا ســخت اســت و از ایــن روی
هــدف و انگیــزه ســرمایهگذاری در راهحلهــای جدیــد میتوانــد پاییــن
باشــد .اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه مزیتهــای نســبتاً کــم و صرفهجویــی
هزینــه راهحلهــای هوشــمند میتوانــد ،پاییــن باشــد.مصرف انــرژی کمتــر
یــک عامــل محــرک بــرای عرضهکنندههــای انــرژی نیســت زیــرا بــه معنــی
کاهــش در فــروش اســت.
از ســوی دیگــر ،مــورد مراقبتهــای خانگــی نشــان دهنــده صرفهجویــی
هزینــه زیــاد ضمــن حفــظ کیفیــت خدماتــی مشــابه اســت .صرفهجویــی
ســاالنه در مــورد مراقبتهــای الکترونیکــی خانگــی بیــش از  20میلیــون
یــورو بــرای  300فــرد مســن بــوده اســت کــه برابــر بــا صرفهجویــی ســاالنه
 7000یــورو بــه ازای خدمــات مراقبتهــای الکترونیکــی بــرای هــر کاربــر
اســت .بــرای مــورد مربــوط بــه صرفهجویــی ناشــی از بازدیــد کــم یــا کمــک
از راه دور از دفتــر ،صرفهجویــی در زمــان  2تــا  3ســاعت در هــر روز بــود ،کــه
شــامل 25تــا  35درصــد ســاعات کاری کل میشــد .اگــر فــرض شــود کــه
هزینــه ســاالنه بــرای کارکنــان  100000یــورو باشــد آنــگاه ایــن صرفهجویی
برابــر بــا  35-25هــزار یــورو در ســال اســت.
بــرای مــوارد شــهر هوشــمند و خانــه هوشــمند ،صرفهجویــی در هزینــه
یــک عامــل محــرک بــرای اســتفاده از زیــر ســاخت مشــترک اســت .همــان
طــور کــه گفتــه شــد ،پرداخــت غیــر نقــدی بــا خدمــات موبایلــی اشــاره بــه
صرفهجویــی هزینه بــرای کســب و کار پارکینــگ دارد .اپراتورهــای پارکینگ
میتواننــد تعــداد دســتگاههای بلیــط را کاهــش دهنــد و هزینــه عملیــات را
بــه دلیــل هزینههــای نگــهداری و جابهجایــی کمتــر پــول ،کاهــش دهنــد.
اظهاراتی در خصوص ارزشهای اضافی
طرحهــای شهرهوشــمند ،خانههــای هوشــمند و سیســتمهای انــرژی
هوشــمند اغلــب بــا هــدف بهبــود بهرهبــرداری از منابــع و صرفهجویــی
در هزینههــای مربوطــه در نظــر گرفتــه میشــوند .حتــی اگــر ایــن
صرفهجوییهــا پاییــن باشــد راهحلهــای ســبز و کارآمــد انــرژی بــه عنــوان
ارزش محســوب میشــوند ،زیــرا منجــر بــه صرفهجویــی در انــرژی و جامعــه
پایــدار میشــوند .صرفهجویــی زمانــی در مــوارد مراقبتهــای خانگــی نــه
تنهــا منجــر بــه صرفهجویــی هزینــه بلکــه موجــب پاســخ ســریعتر ،فشــار
کمتــر بــرای کارمنــد و مــرور و بازنگــری بهتــر نیــروی کار ســیار میشــود.
مســئول مراقبــت از خانــه ســاعات کار خانــه را که افراد مســن دریافــت کرده
اســت پایــش میکنــد .راهحلهــای پرداخــت ســیار موجــب بهبــود راحتــی
کاربــر از حیــث نیــاز بــه پــول نقد ،عــدم خطــر جریمــه پارکینــگ و پرداخت
بــه ازای زمــان پارکینــگ میشــوند .شــرکتها از صورتحســابهای
پارکینــگ مشــترک بــرای همــه کارکنــان ذینفــع میشــوند.
نتیجهگیری
تعریــف سیســتمهای  IoTو  M2Mو معمــاری پلتفــرم بهطــور
عمــدهای بــر حــل محدودیتهــای بالقــوه فنــاوری بــه منظــور اتصــال بــه
دســتگاهها تأکیــد داشــته اســت .بــا ایــن حــال بعــد از مقایســه مــوارد
ارائــه شــده در ایــن مقالــه ،میتــوان دیــد ،کــه تالشهــای زیــادی بــر

خدماترســانی متمرکــز نبــوده اســت و دیــدگاه یــا چشــمانداز مشــتری
کمتــری در بســیاری از ایــن راهحلهــای فنــاوری وجــود دارد.
هنگامــی کــه مــوارد مختلــف بحــث و مقایســه شــدند میتــوان گفــت کــه
یــک رابطــه مســتقیم بیــن ســطح رقابــت و انتشــار انــواع خاصــی از برنامههــا
وجــود نــدارد .وقتیکــه مزایــا و ارزش افــزوده قابــل توجــه باشــد ،خدمــات
و راهحلهــا ظهــور مییابنــد و بــه یــک کســب و کار ســودمند تبدیــل
میشــوند .بــا ایــن حــال وقتــی کــه ارزش مبهــم و مزایــا حاشــیهای اســت،
راهحلهــا و خدمــات بــه دلیــل هزینههــای ورود بــاال بــه بــازار ،پاییــن اســت.
بــه عــالوه بعــد از تجزیــه و تحلیــل همــه مــوارد ذکــر شــده در ایــن مقالــه،
بدیهــی اســت کــه راهحلهــای کوچــک را میتــوان بــه طــور موفقهنگامــی
کــه ارزش ظاهــری آنهــا بــاال باشــد ،بــه کار بــرد .بــا ایــن وجــود وقتــی کــه
حــرف از تلفیــق راهحلهــای مختلــف و ارزیابــی برنامههــای بــزرگ مقیــاس
در میــان باشــد،یک چالــش تحقیقاتــی بــاز بــرای خدمــات  IoTو ارتباطــات
 M2Mایجــاد میشــود .زیــر ســاخت مشــترک برایاجــزای خدمــات افقــی
کارآمــد اســت کــه اجــزا و مؤلفههایــی کــه در کســب و کارهــای عمومــی
مشــترک اســت و بایــد بــرای مؤلفههــای افقــی نیــز در دســتور کار قــرار گیرد.
همــه مــواردو نمونههــای موفــق بــا راهحلهــای مربوطــه بررســی شــدند
و از ایــن روی ،نشــان میدهــد کــه راهحلهــا بایــد بــه بخشهــای صنعتــی
خــاص تخصیــص داده شــود و از ایــن روی ایجــاد راهحــل جدیــد مطابــق بــا
ملزومــات خــاص برنامــه امــکان پذیــر نیســت .زیــرا راهحلها مســتلزم دانش
جامــع از صنعــت و نیازهــای خــاص آن اســت .بــا ایــن حــال بــه منظــور
دســتیابی بــه اقتصادهــای مقیــاس ،برنامههــا بایــد بــرای هرصنعــت خــاص
باشــد و در عیــن حــال در بازارهــای مختلــف مجــددا ً قابــل اســتفاده اســت.
راهحــل کســب و کار در مــوارد موفــق بایــد در ســایر شــرایط بــازاری بــرای
ارزیابــی قابلتوســعه و مقیاسپذیــری ارزیابــی شــود.
در پاســخ بــه ســواالت تحقیــق مطــرح شــده در مقدمــه ،مزایــا و
ارزشهــای مربوطــه شناســایی شــده در خدمــات  IoTارائــه شــدند .نتایــج
کلــی شــامل صرفهجویــی درارائــه خدمــات ســهولت اســتفاده بــرای کاربــران
نهایــی ،بهبــود کارایــی در اســتفاده از منابــع ودسترســی زمــان واقعــی بــرای
اطالعــات خدماترســانی میباشــد .بــا در نظــر گرفتــن عوامــل محــرک،
نشــان داده شــده اســت کــه ســطح همــکاری بــاال و ســطح رقابــت پاییــن
لزومــاً یــک عامــل بــرای پذیــرش ســرویسهای  IoTمیباشــد و ایــن در
شــهرهای هوشــمند و عوامــل مدیریــت تأسیســات نشــان داده شــده اســت.
همچنیــن ،وقتــی کــه کاهــش هزینــه مشــخص باشــد،پذیرش و اســتفاده از
خدمــات ســودمند اســت .یــک مانــع مهــم در تغییــر ســازمان بــرای عرضــه
کنندههــای خدمــات ســنتی ،کهنــه از خدمــات اســتفاده شــده و نــه بــه
صــورت اشــتراکی اســتفاده میشــود ،میباشــد.
بعــد از مطالعــه مــوارد مختلــف ،یــک الگویــی وجــود دارد کــه در آن فــرد
یــا مســئولی کــه موقعیــت عالــی دارد معمــوال یــک عرضــه کننــده خدماتی
اســت .ایــن را میتــوان در راهحــل دسترســی و خدمــات مراقبتهــای
داخلــی دیــد ،کــه عرضــه کننــده بایــد نقشهــای بیشــتری را نســبت بــه
نــوع ســنتی خدمــات بــرای ایجــاد خدمــات پوشــش دهنــد .در نهایــت،
یــک موقعیــت تضعیــف شــده از عرضهکنندههــای ارتباطــات در ایــن نــوع
خدمــات را میتــوان دیــد ،زیــرا ایــن راهحلهــا بخشــی از جریــان خدمــات
ســود ســنتی نمیباشــند و آنهــا تمایلــی بــرای توســعه فعالیتهــای خــود
فراتــر از ارائــه ارتباطــات ندارنــد.

منبع:

29th IMP-conference. Industrial Marketing and Purchasing Group
)IMP group(, At Atlanta, Georgia. IEEE Jan Markendahl A. Laya
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 Qualcommتستقابلیتهمگامسازیچندکامپیوتر
 C-V2Xرا در چین به پایان میرساند.
ترجمه :امیر رشیدی

 Qualcommمیگویــد نقطــه عطفــی کــه بــا شــرکت داتنــگ بــه
دســت آورده اســت ،نمایانگــر بلــوغ تکنولــوژی در راســتای حمایــت از
 C-V2Xمیباشــد.
 Qualcommاعــالم کــرد کــه نخســتین آزمایــش موفقیتآمیــز
 multichipset vendor interoperabilityرا بــرای LTE-V2X
بــا شــرکت داتنــگ تلــکام کــه بــا نــام آکادمــی فنــاوری ارتباطــات
چیــن ( )CATTنیــز شــناخته میشــود بــه پایــان رســانده اســت.
ایــن آزمایشــات بــه طــور ویــژه شــامل 14 3GPP Release
 C-V2Xارتباطــات مســتقیم در یــک آزمایشــگاه کوالکــوم در پکــن
بــود و از روش چیپســت کوالکــوم  C-V2X 9150و مــاژول داتنــگ
 LTE-V2X ، DMD31اســتفاده کــرد .ایــن شــرکت همچنیــن اظهــار
کــرد نشــانگر بلــوغ فنــاوری و برنامههــای رادیویــی  C-V2Xبــرای
بهبــود ایمنــی خــودرو ،رانندگــی خــودکار و رونــد ترافیــک اســت.
ناکــول دوگال معــاون مدیــر محصــول شــرکت کوالکــوم تکنولــوژی
در یــک نشــریه مطبوعاتــی اذعــان داشــت کــه کوالکــوم تکنولــوژی
مفتخــر بــه توســعه و ارائــه راهحلهایــی اســت کــه صنعــت
اتومبیلهــای متصــل بــه اینترنــت را متحــول میکنــد ،و محــدود
بــه  C-V2Xنیســت .دســتیابی بــه ایــن نقطــه عطــف بــا شــرکت
داتنــگ بســیار قابــل توجــه اســت ،زیــرا کــه نمونــهای از بلــوغ
تکنولــوژی در راســتای پشــتیبانی از اســتقرار تجــاری  C-V2Xاســت
کــه از ســال  2019آغــاز میشــود .وی همچنیــن افــزود کــه بــا توجــه
بــه تجربــه زیــادی کــه در مدیریــت فنــاوری بیســیم در چیــن و
همکاریهــای نزدیــک بــا صنایــع خــودرو و مخابــرات داشــتهایم،
مشــتاق همکاریهــای بیشــتر بــا مدیــران در راســتای تجــارت
وســایل نقلیــه امنتــر و یکپارچهتــر در چیــن هســتیم.
مرتبــط :کوالــکام و فــورد قصــد دارنــد  C-V2Xرا در خودروهــای
فــورد در ســال  2018را اســتفاده کننــد.
مدیــر عامــل شــرکت داتنــگ ،یینگمیــن وانــگ در بیانیــهای آزمــون
تطبیقپذیــری را بــه عنــوان یکــی از اهــداف مهــم و نقطــه عطفــی
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بــرای صنعــت توصیــف نمــود و آن را نشــان از آمادگــی توســعه تجــاری
بــرای تکنولــوژی  C-V2Xخوانــد .شــرکت داتنــگ تلــکام پیشــرو
در  C-V2Xاســت و مــا بــر ایــن باوریــم کــه ایــن فنــاوری نقــش
کلیــدی در صنعــت خودروهــای هوشــمند و یکپارچــه خواهــد داشــت.
 C-V2Xدر حــال رقابــت بــا سیســتمهای ارتباطــی بــرد کوتــاه
( )DSRCاســت کــه برخــی از ســازندگان خــودرو ماننــد تویوتــا از آن
حمایــت میکننــد .برخــی از ایالــت هــای کشــور آمریــکا همچــون
کلــرادو تاکنــون تکنولــوژی خاصــی را در ایــن زمینــه وضــع نکردهانــد،
ســازمانهای دولتــی تــا زمانــی کــه ،بــازار تصمیــم نهایــی را بگیــرد از
هــر دو تکنولــوژی  DSRCو  C-V2Xاســتفاده خواهنــد کــرد.
مرتبــط :کوالــکام ،فــورد و پاناســونیک بــرای اولیــن بــار از U.S.
 C-V2Xدر کلــرادو اســتفاده میکننــد.
نســل بعــدی شــبکه موبایــل ( )NGMNبررســی کــرده و نتیجــه
گرفــت کــه تکنولــوژی  C-V2Xاز اســتانداردهای 802.11p IEEE
از لحــاظ فنــی ،اقتصــادی و اکوسیســتمی برتــر اســت NGMN .بــر
اســاس یــک بیانیــه اخیــر ( )PDFپیشبینــی میکنــد کــه ایــن
فنــاوری تــا ســال  2020بــه کار گرفتــه شــود.
کوالــکام ،کــه تراشــهها را بــرای  C-V2Xو  802.11pمبتنــی بــر
 DSRCتوســعه داده اســت ،تحقیقــات قابــل توجهــی نیــز در مــورد
هــر دو تکنولــوژی انجــام داده و نتیجــه گرفتــه اســت کــه C-V2X
برتــر اســت .امــا هنــوز تمامــی ســازندگان خــودرو در ایــاالت متحــده
متحدالقــول نیســتند.
تویوتــا در مــاه آوریــل اعــالم کــرد امــکان اســتفاده از  DSRCاز
ســال  2021در خودروهــای تویوتــا و لکســوس کــه در ایــاالت متحــده
بــه فــروش می-رســند وجــود دارد .جنــرال موتــورز قصــد دارد در
نهایــت  DSRCرا بــه تمــام نمونههــای  Cadillacخــود گســترش
دهــد.
منبع:
Fiercewireless.com ; by Monica Alleven ; Aug 24,i2018

ترموستات ،قفل و چراغ:
ابزارهای دیجیتال برای خانواده آزاری

ترجمه :محمد هزارجریبی

اریــکا اولســن ،مدیــر پــروژه شــبکه ایمنــی در شــبکه ملــی بــرای
خاتمــه دادن بــه خشــونت خانگــی ،در جلســات آموزشــی دربــاره
خشــونت خانگــی و تکنولــوژی ،از مــردم خواســت تــا دربــاره نحــوه
اســتفاده از لــوازم خانگــی متصــل بــه شــبکه در شــرایط ســوء
اســتفاده ،صحبــت کننــد.
بــه گــزارش سانفرانسیســکو :کســانی کــه بــا خطــوط ارتباطــی
کمــک اضطــراری و پناهــگاه خشــونتهای خانگــی تمــاس گرفتنــد،
گفتهانــد کــه احســاس میکننــد کــه دیوانــه شــدهاند .یــک زن
کــه سیســتم تهویــه هــوای خــود را روشــن کــرده بــود ،گفــت بــدون
حتــی لمــس کــردن آن خامــوش شــده اســت .یکــی دیگــر گفــت
کــه شــمارههای کــد قفــل دیجیتــال درب خانــهاش هــر روز تغییــر
میکننــد و او نمیتوانــد دلیلــش را بیابــد .یکــی دیگــر بــه خــط
اورژانــس خشــونتهای خانگــی گفــت کــه زنــگ درب خانــهاش مــدام
بــه صــدا در میآمــد ،بــدون اینکــه کســی آنجــا باشــد.
داســتانهای آنهــا بخشــی از یــک الگــوی جدیــد رفتــاری در مــوارد
خانــواده آزاری اســت ،کــه بــا پیشــرفت تکنولــوژی خانــه هــای
هوشــمند مرتبــط اســت .قفــل ،بلندگــو ،ترموســتات ،چــراغ و دوربیــن
متصــل بــه اینترنــت کــه بــه عنــوان جدیدتریــن تســهیالت خانگــی بــه
بــازار عرضــه شــده اســت ،در حــال حاضــر نیــز بــه عنــوان وســیلهای
بــرای آزار و اذیــت ،نظــارت ،انتقــام و کنتــرل اســتفاده میشــود.
در بیــش از  30مصاحبــه بــا نیویــورک تایمــز ،قربانیــان خشــونتهای
خانگــی ،وکالی آنهــا ،کارکنــان گرمخانههــا و پاســخ گویــان
تماسهــای اضطــراری توضیــح دادنــد کــه چگونــه ایــن فنــاوری تبدیل
بــه یــک ابــزار جدیــد هشــدار دهنــده شــده اســت .آزاردهنــدگان بــا
اســتفاده از برنامههایــی بــر روی گوشــیهای هوشــمند خــود ،کــه
بــه دســتگاههای فعــال شــده بــا اینترنــت متصــل هســتند ،میتواننــد
از راه دور وســایل خانــه را کنتــرل کننــد ،گاهــی شــنود کننــد و گاهــی
بــرای ترســاندن و نشــان دادن قدرتشــان اســتفاده کننــد .حتــی پــس
از اینکــه یکــی از افــراد خانــه را تــرک کــرد ،دســتگاه اغلــب همــان جــا
میمانــد و همچنــان بــرای ارعــاب و گیــج کــردن اســتفاده میشــود.

بــرای قربانیــان و پاســخ گویــان اورژانــس ،اغلــب تجربیــات
ناخوشآینــدی کــه ناشــی از کمبــود دانــش در مــورد اینکــه
چگونــه فناوریهــای هوشــمند کار میکننــد و چقــدر دیگــران
بــر روی دســتگاه قــدرت و تســلط دارنــد و چگونــه بــا اســتفاده از
قانــون میتــوان بــا ایــن مــوارد برخــورد و آن را متوقــف کــرد ،تشــدید
میشــود.
اریــکا اولســن ،مدیــر پــروژه شــبکه ایمنــی شــبکه ملــی ،پایــان
دادن بــه خشــونت خانگــی ،در مــورد جلســاتی کــه پیرامــون
تکنولــوژی و ســوء اســتفاده بــر عهــده دارد ،گفــت« :مــردم شــروع
کــرده انــد بــه تبحــر پیــدا کــردن و پرســش کــه دربــاره آن
چــه بکننــد» .او گفــت نگــران بحــث پیرامــون ســوء اســتفاده از
تکنولوژیهــای اورژانســی بــوده اســت زیــرا « نمیخواســتیم
ایــن ایــده را بــه جهــان معرفــی کنیــم ،امــا اکنــون کــه ایــن
موضــوع بســیار شــایع شــده اســت ،ناچــار هســتیم (چــون دم
خــروس از زیــر لبــاس بیــرون زده اســت)».
بعضــی از بزرگتریــن شــرکتهای فنــاوری محصــوالت خانگــی
هوشــمند ماننــد آمــازون بــا بلندگــوی اکــو و ترموســتات هوشــمند
الفبــای  Nestرا تولیــد میکننــد .ایــن دســتگاهها معمــوال بــه
عنــوان همراهــان زندگــی مفیــد هســتند ،از جملــه زمانــی کــه
مــردم در محــل کار یــا در تعطیــالت هســتند و می خواهنــد
خانه هــای خــود را از راه دور نظــارت کننــد.
برخــی از ســازندگان دســتگاه ها گفتهانــد کــه گزارشــی را از
محصــوالت خــود کــه در شــرایط ســوء اســتفاده باشــند ،دریافــت
نکردهانــد .گجتهــا را میتــوان از طریــق دکمههــای  Resetو
تغییــر گــذرواژه  Wi-Fiخانگــی ،غیــر فعــال کــرد ،امــا ســازندگان
آن گفتهانــد کــه هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد .کارهایــی کــه
بــرای آســان ســاختن اســتفاده افــرادی کــه حســاب کاربــری یــک
محصــول هوشــمند را کنتــرل میکننــد ،اســتفاده میشــود،
می توانــد بهطــور ناخواســته دسترســی هکرهــا بــه سیســتم را
نیــز آســان تر کنــد.
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بــه نظــر نمی رســد کــه گــروه یــا اشــخاصی اســتفاده نابجــا از
دســتگاه های متصــل بــه اینترنــت خانگــی را تحــت نظــر بگیرنــد،
زیــرا ایــن تکنولــوژی بســیار جدیــد اســت اگرچــه بــه ســرعت در
حــال فراگیــری اســت .بــه گــزارش مــک کینســی در ســال ،2017
تخمیــن زده شــده اســت کــه  29میلیــون خانــه در ایــاالت متحــده
بــه نوعــی از تکنولــوژی هوشــمند اســتفاده مــی کننــد کــه پیشبینــی
میشــود ایــن مقــدار تــا  31درصــد در ســال افزایــش پیــدا کنــد.
بــا توجــه بــه کســانی کــه در زمینــه قربانیــان خشــونت خانگــی
مشــغول بــه کار هســتند ،دســتگاه های متصــل بــه اینترنــت
خانگــی در طــول ســال گذشــته بــه طــور فزاینــده ای باعــث
افزایــش خشــونت خانگــی شــده اســت .کســانی کــه در خطــوط
اورژانــس کار می کننــد می گوینــد ،تعــداد بیشــتری از مــردم در
 12مــاه گذشــته بخاطــر از دســت دادن کنتــرل درهــا ،بلندگوهــا،
ترموســتات ها ،چراغ هــا و دوربین هــا تمــاس گرفته انــد .وکال
نیــز گفته انــد کــه درحــال مباحثــه بــرای اضافــه کــردن قوانینــی
بــرای محــدود کــردن اســتفاده از تکنولــوژی سیســتم های
هوشــمند خانگــی هســتند.
مونهــار بختوانــی ،کــه پاســخگوی تماس هــای خطــوط تلفــن
ملــی خشــونت خانگــی اســت می گویــد کــه زمســتان گذشــته
شــروع تماس هایــی بــا داســتان هایی در مــورد سوءاســتفاده از
لــوازم هوشــمند خانگــی بــوده اســت .او گفــت « تمــاس گیرنــدگان
گفته انــد کــه سوءاســتفاده کننــدگان از طریــق کنتــرل از راه دور
کنتــرل لــوازم خانگــی هوشــمند آنهــا را در دســت گرفته انــد».
گریســیا رودریگــز کــه یــک پناهــگاه اورژانســی ســی تختخوابــی
را در مرکــز صلــح خانگــی در ســن رافائل ایالــت کالیفرنیــا اداره
می کنــد ،گفــت «بعضــی از مــردم اخیــرا در داستان هایشــان
از اتفاقــات دیوانــه وار ،مثــل ترموســتات کــه ناگهــان دمایــش
بــه  100درجــه می رســد یــا صــدای اســپیکرهای هوشــمند
ناخــودآگاه بــا صــدای بســیار بلنــد موزیــک پخــش می کنــد،
تعریــف می کننــد».
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او افــزود « آنهــا احســاس می کننــد کــه کنتــرل خانه هایشــان از
دستشــان خــارج می شــود .و بعــد از اینکــه چنــد روزی را در اینجــا
ماندنــد فهمیدنــد کــه از آنهــا سوءاســتفاده می شــده اســت».
تکنولــوژی هوشــمند خانه هــا می توانــد به راحتــی بــه چنــد
دلیــل مــورد سوءاســتفاده قــرار بگیــرد .دســتگاه های متصــل
بــه اینترنــت خانگــی مثــل دوربین هــای امنیتــی بســیار ارزان
هســتند بعضــی از آنهــا فقــط  40دالر هســتند و نصــب آنهــا
بســیار راحــت اســت .اغلــب کســی کــه در رابطــه بــا فــرد دیگــری
اســت ،طــرز اســتفاده و گــذرواژه دســتگاه های طــرف دیگــر را
دارد و ایــن قــدرت را پیــدا می کنــد کــه از آن علیــه آن طــرف
اســتفاده کنــد.
پاســخ گویان اورژانــس گفته انــد کــه بســیاری از کســانی کــه
مــورد سوءاســتفاده لــوازم هوشــمند خانگــی قــرار گرفته انــد،
خانــم بودنــد.
ملیســا گــرگ ،رئیــس مرکــز تحقیقــات در Intelکــه روی
مفهــوم تکنولــوژی خانه هــای هوشــمند کار می کنــد ،گفــت
«گجت هــای متصــل بــه اینترنــت خانگــی اغلــب توســط مــردان
نصــب می شــوند .جنــی کنــدی ،فــوق دکتــرا تحقیقــات در
دانشــگاه  RMITدر ملبــورن اســترالیا کــه روی خانواده هایــی کــه
دســتگاه های هوشــمند خانگــی دارنــد ،تحقیــق می کنــد ،گفــت
«بســیاری از زن هــا همــه برنامه هــا را در تلفن هــای همــراه خــود
ندارنــد».
بــر اســاس گــزارش مرکــز کنتــرل بیمــاری  ،2010هــر یــک زن
از ســه زن و هــر یــک مــرد از چهــار مــرد قربانــی خشــونت های
فیزیکــی و یــا جاسوســی شــریک زندگی شــان بوده انــد.
افــرادی کــه بــا روزنامــه تایمــز ،دربــاره مــورد خشــونت
قــرار گرفتــن توســط دســتگاه های هوشــمند خانگــی صحبــت
کرده انــد ،همــه زن هایــی بوده انــد کــه بســیاری از آنهــا از
خانواده هــای ثروتمنــدی بوده انــد کــه ایــن تکنولــوژی زندگــی
آنهــا را به هم ریختــه اســت .آنهــا بــه دالیــل امنیتــی از اینکــه

اسم شــان فــاش شــود ،امتنــاع کرده انــد زیــرا آنهــا در حــال
تــرک کســانی بودنــد کــه از آنهــا سوءاســتفاده می کرده انــد.
داســتان های آنهــا توســط کارکنــان مرکــز خشــونت های خانگــی
تاییــد و توســط وکال در دســت پیگیــری بــوده اســت.
هــر کــدام از آنهــا گفته انــد کــه اســتفاده از لــوازم خانگــی
متصــل بــه اینترنــت آنهــا توســط سوءاســتفاده کنندگان شــان
خشــونت آمیز و تهاجمــی بــوده اســت .یکــی از آنهــا آن را شــکلی
از جنــگ جنگلــی توصیــف کــرده زیــرا ســخت اســت کــه بفهمــی
از چــه جهتــی حملــه می شــود .آنهــا همچنیــن آن را توزیــع
نامتقــارن قــدرت توصیــف کرده انــد ،زیــرا طرفشــان کنتــرل
تکنولــوژی خانــه و بــه عــالوه خودشــان را هــم داشــته اســت.
یکــی از زنــان کــه یــک پزشــک در دره ســیلیکون اســت ،گفتــه
اســت؛ شــوهرش کــه یــک مهنــدس اســت کنتــرل ترموســتات،
کنتــرل چراغ هــا و کنتــرل موســیقی را دارد .او گفــت «روابــط
خشــونت آمیز و سوءاســتفاده گر دربــاره قــدرت و کنتــرل کــردن
دیگــری اســت و او از تکنولــوژی بــرای ایــن منظــور اســتفاده
می کنــد .او گفــت» او نمی دانــد کــه چگونــه تمــام ایــن
تکنولــوژی کار می کنــد و چــه کار کنــد تــا دسترســی شــوهرش
را بــه حســاب های کاربــری دســتگاه ها ببنــدد ،امــا گفــت کــه
آرزو می کنــد کــه ایــن تکنولــوژی را بــه زودی بــاز پــس گیــرد».
او گفــت « مــن برنامــه ویــژه ای دارم کــه در حــال اجــرای آن
هســتم و یکــی از آرزوهــای مــن ایــن اســت کــه روزی بتوانــم
بگویــم  :گــوگل ،هــر موســیقی کــه مــن می خواهــم را بگــذار».
او افــزود برنامــه اش در مــورد ترموســتات ایــن اســت کــه آن را از
دیــوار بکنــد.
جنیفــر بکــر ،وکیلــی در مرکز قانونــی  Momentumعضــو مدافعان
حمایــت از حقــوق زنــان گفــت «متخصصــان مــی گوینــد وقتــی یــک
قربانــی دســتگاه را لغــو نصــب میکنــد (از کار میانــدازد) ،میتوانــد
باعــث تشــدید درگیــری شــود .سوءاســتفادهکننده میبینــد کــه دیگــر
دســتگاه نیســت و همیــن باعــث بــاال گرفتــن خشــونت میشــود».

اوا گالپریــن ،رئیــس امنیــت ســایبری در Electronic
 Frontier Foundationدر گــروه حقــوق دیجیتــال
گفــت «متوقــف کــردن ایــن دســتگاه ها حتــی ممکــن اســت
بــرای قربانیــان بدتــر باشــد ،زیــرا آنهــا نمی داننــد کــه
سوءاســتفاده گران آنهــا از چــه راهــی وارد می شــوند و لزومــا
هــم نخواهنــد فهمیــد زیــرا آنهــا کار بــا ایــن دســتگاه ها را
نمی داننــد و فقــط تنهــا کاری کــه می کننــد ،ایــن اســت
کــه همــه وســایل را خامــوش می کننــد کــه همیــن باعــث
منزوی تــر شــدن آنهــا می گــردد».
بــه گفتــه خانــم بکــر مراجــع قانونــی ممکــن اســت محدودیــت
داشــته باشــند .سوءاســتفاده کننــدگان یــاد گرفته انــد کــه
چطــور از تکنولــوژی بــرای افزایــش قــدرت و کنترل شــان در
راه هایــی اســتفاده کننــد کــه ورای حقــوق جــزا باشــد .او گفــت
در بعضــی از مــوارد اگــر یــک سوءاســتفاده کننــده ویدئوهایــی
را کــه توســط دوربین هــای متصــل بــه اینترنــت خانگــی گرفتــه
شــده اند را انتشــار بدهــد ،می توانــد بــا اســتفاده از قوانیــن
انتقام جویــی پــورن ،شــریک زندگــی ســابقش را از انتشــار
عکس هــا و ویدئوهــای خصوصی شــان در اینترنــت بــاز دارد.
وکال شــروع بــه آمــوزش پاســخ گویان خط هــای اورژانــس
کرده انــد تــا وقتــی آنهــا تماســی بــا درخواســت های محــدود
کــردن دریافــت می کننــد ،تمــام لــوازم هوشــمند خانــه را کــه
بــرای قربانــی؛ چــه شــناخته شــده و چــه ناشــناخته باشــند،
بــه قاضــی معرفــی کننــد .خانــم بکــر گفــت بســیاری هنــوز
نمی داننــد کــه چطــور ایــن درخواســت را بکننــد ،حتــی اگــر
مــردم بــرای مــوارد محــدودی مثــل عــوض شــدن ناگهــان دمــای
خانــه و یــا روشــن شــدن تلویزیــون و یــا چراغ هــا تمــاس
بگیرنــد ممکــن اســت قوانیــن  no-contactرا تخطــی نکنــد.
بســیاری از قانــون گــزاران گفته انــد ،تکنولــوژی هنــوز
بســیار جدیــد اســت کــه بتواننــد آن را در قوانیــن بگنجاننــد،
علــی رغــم اینکــه فعالیت هــای مشــکوکی در آن دیده انــد.
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زاک پــرون ،رئیــس پلیــس در دپارتمــان پالــو آلتــو ایالــت کالیفرنیــا گفــت « مــن مطمئنــم کــه ایــن اتفــاق می افتــد .مــن در مــورد
عــوارض روانــی ناشــی از خشــونت های خانگــی کامــال آگاهــم .خشــونت های خانگــی اکثــرا در مــورد کنتــرل کــردن اســت .مــردم فکــر
می کننــد خشــونت فیزیکــی اســت ،امــا در واقــع خشــونت احساســی نیــز هســت».
روث پاتریــک کــه  WomanSVیــک برنامــه علیــه خشــونت خانگــی را در  Silicon Valleyاداره می کنــد گفــت «بعضــی از مــردم
بــاور ندارنــد کــه اســتفاده از لــوازم هوشــمند خانگــی خــودش مشــکل ســاز اســت» .او گفــت کــه مراجعه کنندگانــی دارد کــه بعــد از
اینکــه مــورد خشــونت خانگــی قــرار گرفته انــد ،تحــت درمــان روانپزشــکی هســتند تــا درمــان روانــی بــه روی آنهــا صــورت بگیــرد.
او گفــت « اگــر شــما بــه فــرد ،اشــتباهی بگوییــد کــه شــوهرش تمــام حرکاتــش را تحــت نظــر دارد و او می دانــد کــه شــما حتــی
تــو اتــاق خــواب چــه گفته ایــد ،بــه نظــر دیوانــه می آییــد .ایــن آســان تر اســت تــا دیوانــه بــه نظــر بیاییــد تــا اینکــه بــاور کنیــد
تمــام ایــن اتفاقــات در حــال روی دادن اســت».

محققان میگویند ،پرسش از همه ساکنین خانه درباره درک تکنولوژی خانه هوشمند ،ضروری است.
کیتــی ری جونــز ،رئیــس اجرایــی خط هــای اورژانــس خشــونت های خانگــی گفــت « وقتــی تکنولــوژی جدیــد پــا بــه عرصــه وجــود
می گــذارد مــردم اغلــب فکــر می کننــد کــه زندگــی آنهــا بســیار راحت تــر خواهــد شــد .امــا مــا در نجــات یافتــگان خشــونت های
خانگــی خــالف ایــن امــر را می بینیــم».
منبع :
Nytimes.com; By Nellie Bowles June 23,i2018
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گالیدری باهوشتر از عقاب
محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا موفــق بــه تولیــد گالیــدری (هواپیمــای بــدون
موتــور) شــدهاند کــه میتوانــد بــدون نیــاز بــه دخالــت انســان و بــا اســتفاده
از جریــان هــوای گــرم تــا ارتفــاع  700متــری پــرواز کنــد.
ایــن هواپیمــای گالیــدر بــا جمــعآوری اطالعــات از محیــط اطــراف و بــا
افزایــش آموختههــا و اطالعــات ،میآمــوزد کــه چگونــه بایــد خــود را بــا
جریــان هــوای گــرم هماهنــگ کنــد تــا بتوانــد بدیــن طریــق ارتفاعــش را تــا
حداکثــر  2300پــا ( 700متــر) ارتقــاء بخشــد.
در واقــع ایــن هواپیمــا از همــان اصــول و آموزههایــی پیــروی میکنــد
کــه پرنــدگان و بــه خصــوص عقابهــا از آنهــا بــرای پــرواز کــردن و افزایــش
ارتفــاع خــود بهــره میگیرنــد .آنهــا بــه خوبــی میداننــد کــه چگونــه بایــد
از جریانهــای هوایــی گــرم بــرای ایــن کار اســتفاده کننــد و گالیــدر جدیــد
نیــز بــا هــوش مصنوعــی خــود میتوانــد در ایــن زمینــه بــا پرنــدگان رقابــت

کنــد .ایــن هواپیمــا بــه طــور خــودکار در مــورد زمــان مناســب بــرای چرخــش،
حرکــت اریــب ،کاهــش ارتفــاع و غیــره تصمیــم میگیــرد.
طراحــی و آزمایــش ایــن هواپیمــا بــا همــکاری متخصصــان ایتالیایــی
صــورت گرفتــه اســت.
طــول بالهــای گالیــدر یادشــده دو متــر اســت و یــک سیســتم کنتــرل
پــرواز نیــز بــرای اســتفاده در مواقــع اضطــراری در نظــر گرفتــه شــده اســت.
دادههــای هــر بــار پــرواز نیــز بــر روی رایانــه نصــب شــده در ایــن گالیــدر ثبــت
میشــود و در پروازهــای بعــدی از آنهــا بــرای بهینهســازی فرآیندحرکتــی
اســتفاده میشــود.
منبعwww.newatlas.com :

تشخیص بیش از  50بیماری
چشمی با DeepMind
بخــش هــوش مصنوعــی گــوگل یعنــی  DeepMindبــا همــکاری
بیمارســتان چشمپزشــکی مورفیلــدز در لنــدن بــا اســکن ســهبعدی شــبکیه
چشــم ،قابلیــت تشــخیص بیــش از  50بیمــاری را بــا دقتــی نزدیــک بــه
پزشــکان دارد.
ایــن نرمافــزار کــه جزئیــات آن در ژورنــال علمــی Nature Medicine
منتشــر شــده ،بــر اســاس سیســتم یادگیــری عمیــق ،طراحــی شــده و از
الگوریتمهــای خــاص بــرای تشــخیص الگوهــای مشــابه در داده اســتفاده
میکنــد .در ایــن مــورد ،داده همــان اســکن ســهبعدی چشــم بیمــار اســت
کــه بــا تکنیــک  OCTانجــام میشــود .ایجــاد ایــن اســکنها حــدود  10دقیقــه
زمــان میبــرد .در خــالل ایــن فرآینــد نــور نزدیــک بــه فروســرخ بــه ســطح
چشــم تابانــده میشــود .ســپس یــک تصویــر ســهبعدی از بافــت چشــم ایجــاد
میشــود .ایــن فرآینــد بــرای تشــخیص ســالمت چشــم ،فرآینــدی مرســوم
اســت .در واقــع اســکنهای  OCTابزارهــای پزشــکی حیاتــی هســتند؛ چــرا کــه
تشــخیص زودهنــگام بیمــاری چشــمی عمومـاً بینایــی بیمــار را حفــظ میکنــد.

در آمــوزش ایــن نرمافــزار از  15هــزار اســکن  OCTاز چشــم  7500بیمــار
اســتفاده شــد .تمامــی ایــن بیمارهــا در مراکــز درمانــی زیرمجموعــه مورفیلــدز
درمــان شــده بودنــد .ایــن مجموعــه بیمارســتانی ،بزرگتریــن بیمارســتان چشــم
در اروپــا و شــمال آمریــکا اســت .تمامــی اســکنها بههمــراه اســناد تشــخیص
بیمــاری توســط پزشــکان ،بــه سیســتم داده میشــوند .نرمافــزار بــا اســتفاده
از ایــن دادههــا ،ابتــدا توانایــی تشــخیص المانهــای آناتومــی چشــم را پیــدا
میکنــد .ایــن فرآینــد عمومــا بــا نــام بخشبنــدی شــناخته میشــود .ســپس
هــوش مصنوعــی عملیــات درمانــی الزم را بــر اســاس نشــانههای بیمــاری
موجــود در اســکنها پیشــنهاد میدهــد.
در آزمایشــی کــه بــرای دقــت ایــن سیســتم انجــام شــد ،نرمافــزار
در مقایســه بــا تیمــی  8نفــره از پزشــکان ،بــا دقــت بیــش از  94درصــد
بیماریهــا را تشــخیص داد.
منبعwww.theverge.com :
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سیستم ردیابی چشم برای توصیف حاالت چهره
گــوگل ،اختــراع جدیــدی بــه ثبــت رســانده اســت کــه خبــر از سیســتم
تعقیــب چشــم بــرای توصیــف حــاالت چهــره در هدســتهای واقعیــت
مجــازی را میدهــد.
بهنظــر میرســد روزی فــرا خواهــد رســید کــه گــوگل از طریــق سیســتم
تعقیــب چشــم ( )Eye Trackingبتوانــد بــه توصیــف حالتهــای چهــره
آواتــار در هدســتهای واقعیــت مجــازی ،دســت پیــدا کنــد.
اختــراع جدیدگــوگل ،خبــر از سیســتمی بــرای «طبقهبنــدی حــاالت
چهــره بــا اســتفاده از دوربینهــای تعقیــب چشــم» میدهــد .انتظــار
مــیرود کــه ایــن سیســتم جدیــد بتوانــد بــا اســتفاده از یــک یــا چنــد
سنســور در دســتگاههایی کــه روی ســر قــرار میگیرنــد ،بــه توصیــف
حــاالت چهــره کاربــر از طریــق اســکن چشــمها بپــردازد.
از آنجایــی کــه انتظــار مــیرود سیســتم  ،Eye-trackingقابــل اعتمــاد
و دقیــق باشــد ،در نتیجــه میتوانــد یکــی از ویژگیهــای اصلــی و بــزرگ
در هدســتهای واقعیــت مجــازی نســل بعــدی بــه حســاب آیــد .سیســتم
تعقیــب چشــم ،بهصــورت کامــل ،قســمتی از نمایشــگر را کــه کاربــر
بهصــورت مســتقیم بــه آن نــگاه میکنــد ،اســکن کــرده و تصاویــری دقیــق

از آن تهیــه میکنــد .سیســتم جدیــد گــوگل بــا اســتفاده از الگوریتــم،
حــاالت چهــره کاربــر را در زمــان واقعــی اســکن کــرده و ســپس حــاالت
اسکنشــده را بــرای آواتــار مجــازی ترجمــه میکنــد و آواتــار میتوانــد
حالتهــای اسکنشــده را نمایــش دهــد .براســاس اطالعــات منــدرج در
ایــن اختــراع ،امکانشخصیســازی حــاالت چهــره کاربــر درایــن سیســتم
وجــود دارد؛ درنتیجــه میتوانیــم انتظارداشــته باشــیم کــه پژوهشــگران
در ایــن زمینــه ،بــا توجــه بــه نــوع آواتــار ،واکنشهایــی را بــرای سیســتم
تعریــف کننــد.
اگرچنیــن سیســتمی دقیــق باشــد ،میتوانــد انقالبــی در کاربردهــای
اجتماعــی هدســتهای واقعیــت مجــازی ایجــاد کند،کــه گــوگل پیــش از
ایــن چنیــن سیســتمی بــا چنیــن ویژگــی نداشــته اســت.گوگل،در حــال
حاضــر هدســت واقعیــت مجــازی بــا سنســور تعقیــب چشــم نــدارد ولــی
اگــر چنیــن سیســتمی توســعه پیــدا کنــد ،میتوانــد کاربردهــای متنوعــی
از ایــن فنــاوری جدیــد را متصــور شــویم.
منبعwww.venturebeat.com :

چین به دنبال اینترنت 6G
چیــن بــه حــدی منتظــر رســیدن برنامههــای تحقیــق و توســعه اســت کــه
بتوانــد از سیســتمهای بیســیم نســل ششــم در ســال  2020رونمایــی کنــد.
ایــن موضــوع اخیــرا ً از ســوی وزارت صنایــع و فنــاوری اطالعــات چیــن نیــز
مطــرح شــده اســت.
وزارت صنایــع و فنــاوری چیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه پیشــرفت اینترنــت
اشــیاء نیــاز بــه افزایــش قابلیتهــای شــبکههای تلفــن همــراه خواهــد داشــت.
میائــو وی ،وزیــر صنعــت و فنــاوری اطالعــات ،آغــاز تحقیقــات را در مــورد
نســل بعــدی شــبکههای ارتباطــی تلفــن همــراه ،6G ،در حاشــیه ســیزدهمین
کنگــره ملــی مــردم اعــالم کــرد .او خاطــر نشــان کــرد کــه شــروع تحقیقــات
بــه طــور گســتردهای بــه گســترش و توســعه اینترنــت اشــیاء وابســته اســت.
میائــو وی معتقــد اســت کــه اســتفاده از ماشــینهای بــدون راننــده در آینــده و
همچنیــن دیجیتالســازی کلــی زندگــی ،قابــل توجــه خواهــد بــود .بــه گفتــه
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وزیــر ،بــه منظــور عملکــرد مناســب ،چنیــن دســتگاههایی بایــد بــه طــور فعــال
بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه همیــن ترتیــب شــبکههای ســریعتر
نیــاز دارنــد کــه بتواننــد مقــدار زیــادی داده را در آینــده انتقــال دهنــد.
طبــق گفتــه وزیــر فنــاوری ،ایــن کشــور انتظــار دارد تــا ســال  2030کلیــه
خدمــات تجــاری خــود را درســطح  6Gبــه صــورت تجــاری عرضــه کنــد و
تحقیقــات مفهومــی در ایــن زمینــه نیــز از هــم اکنــون آغــاز شــده اســت.
جالــب اســت بدانیــد ،ســرعت  6Gمیتوانــد ســرعت انتقــال اطالعــات را
بیــش از  10برابــر ســریعر از  5Gارائــه دهــد و از لحــاظ فنــی نیــز ســرعت
دانلــود میتوانــد بــه 1ترابایــت در هــر ثانیــه برســد.
منبعwww.sputniknews.com :

امن ،دقیق و ارزان

مزایای فناوری ریلی در راهآهن
ترجمه :آتنا شاهمرادی

فناوریهــای ردیابــی جدیــد اکنــون میتواننــد
بــه منظــور بهبــود دقیــق لحظــه بــه لحظــه بــر
روی قطارهــای مــدرن اســتفاده شــوند کــه اکنــون
بهمــراه ایمنــی میباشــند .در ایــن مقالــه مــا بــه
سنســورهای پیشــرفته و گزینــهای ردیابــی ماهــوارهای
میپردازیــم کــه میتوانــد مشــکالت ناشــی از رفــت
و آمــد را حــل کنــد.
اســتفاده از  GPSو دیگــر سیســتمهای ماهــوارهای بــرای ردیابــی
قطارهــا و انتقــال اطالعــات در زمــان واقعــی بــه عنــوان وســیلهای
امــکان پذیــر اســت کــه مســافران ناراضــی میتواننــد ســریعا
اطالعــات در مــورد اینکــه چــرا قطــار دیــر رســیده اســت ،جایــی
کــه در آن اســت و زمانــی کــه آن خواهــد رســید را ،بدســت آورنــد.
سیســتمهای قدیمــی کــه شــامل افســران ایســتگاه و رلــه تمــاس
تلفنــی میشــدند ،میتوانــد در فاصلــه زمانــی خیلــی کمــی بــه
عنــوان تکنولــوژی گذشــته در آیــد.
بــا ایــن حــال ،اســتفاده از سیســتمهای ردیابــی مبتنــی بــر
ماهــواره نــه تنهــا محــدود بــه افزایــش ســرعت اطالعــات مســافرین
و همچنیــن افزایــش ســرعت ســفرها نمیباشــد بلکــه سیســتمها
هنــوز میتواننــد بــرای جلوگیــری از حــوادث ناشــی از بالیــای
طبیعــی و خدمــات اضطــراری مســتقیم ،بــه مکانهــای دقیــق در
شــرایط اضطــراری بــه کار آینــد.

جلوگیــری از حــوادث ناشــی از بالیــای طبیعــی ،اشــتباهات
انســانی بــا اســتفاده از NDGPS
در پــی وقــوع فاجعــه مترولینــک در ســپتامبر  2008کــه در آن
قطــار مســافرتی بــا قطــار حمــل و نقــل اتحادیــه اقیانــوس آرام در
ناحیــه لسآنجلــس برخــورد کــرد  ،تعــداد  25مســافر کشــته و 135
تــن نیــز زخمــی شــدند .بــر ایــن اســاس کنگــره ایــاالت متحــده،
یــک الیحــه بــرای افزایــش تکنولوژیهــای مکانیابــی ( )GPSبــر
روی نــاوگان ریلــی ارائــه نمــود.
در ســال  ،2008تکنولــوژی ردیابــی بــرای ارائــه سیســتم کنتــرل
دقیــق قطــار ( )PTCارائــه گردیــد ،کــه توســط دولــت ایــاالت
متحــده مــورد تاییــد قــرار گرفــت کــه ایــن امــر باعــث افزایــش
اســتفاده از دســتگاههای ردیابــی شــده اســت .در پیــش از ایــن
دســتگاههای ردیابــی  GPSســیگنالها را از  4ماهــواره  GPSبــه
گیرنــده ارســال میکننــد ،بــا ایــن وجــود حاشــیه خطــا بــه علــت
شــرایط جــوی وجــود دارد و محاســبات نادرســت نیــز توســط انتقــال
رادیویــی فرکانــس مشــابه بــه ســطح زمیــن افزایــش مییابــد.
برنامــه  PTCموفــق بــه غلبــه بــر ایــن محدودیتهــا بــا اســتفاده
ازتکنولــوژی ( GPS Differential GPS )NDGPSگردیــد کــه
شــامل یــک شــبکه از ایســتگاههای مرجــع مبتنــی بــر زمیــن بــه
منظــور خدمــت بــه عنــوان نقطــه مرجــع نزدیکتــر میباشــد در
ایــن حالــت دریافــت اطالعــات در مــورد محــل قطــار و در امتــداد
خطــوط ریلــی راهآهــن از ایســتگاههای زمینــی میباشــد ســفری بــا
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خیــال راحــت را تضمیــن نمایــد کــه ایــن خــود انقالبــی در تکنولــوژی
ردیابــی صنعــت ریلــی بــوده اســت.
تکنولــوژی  NDGPSدر مناطقــی کــه ســیگنال ضعیــف وجــود دارد
بــه ماننــد تونلهــا یــا نقــاط تاریــک کــه در آنهــا پوشــش کاهــش
مییابــد ،جلوگیــری میکنــد و میــزان پوشــش را دقیقتــر میکنــد
تــا از تاثیــر قابــل توجــه روی سیســتم جلوگیــری شــود ،در حالیکــه
اســتفادههای متــداول سیســتم  PTCشــامل توانایــی مســیر حرکــت
ترافیکــی و ایمنبــودن نگهــداری مســتقیم بــر روی و خــارج از مســیر،
همچنــان بــه کار خــود بدرســتی ادامــه میدهنــد.
بــه همیــن ترتیــب ،سیســتم کنتــرل قطــار اروپایــی ()ETCS
کــه در کشــورهایی از جملــه ایتالیــا ،دانمــارک ،هلنــد ،فرانســه و
آلمــان مســتقر اســت از سیســتمهای ماهــوارهای ناوبــری جهانــی
در همــکاری بــا سیســتمهای برقــی اســتفاده میکنــد تــا ســرعت
قطــار را محاســبه کنــد و در صــورت مقایســه بــا حداکثــر ســرعت،
در صورتــی کــه ســرعت قطــار باالتــر باشــد ،ســرعت قطــار بــه طــور
خــودکار کنــد میشــود کــه ایــن از حــوادث ناشــی از اشــتباهات
انســانی نیــز جلوگیــری میکنــد.
تکنولوژی ردیابی برای دقیق بودن
یــک سیســتم مشــابه نیــز در هنــد اســتفاده میشــود کــه اطالعــات
دقیــق زمــان و مــکان حرکــت قطارهــا و همچنیــن اطالعــات توقــف و
مــکان حرکــت قطــار بعــدی را نشــان میدهــد و وضعیــت نگهــداری
قطارهــا نیــز مشــخص میگــردد.
سیســتم اطالعاتــی قطــار در زمــان واقعــی ( ،)RTISیــک پــروژه
ماهــوارهای  24.5میلیــون دالری میباشــد کــه از طریــق اینترنــت،
پیامهــای  ،SMSمراکــز تمــاس و تابلوهــای اطــالع رســانی قطــار،
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اطالعــات حیاتــی قطــار را بــه عمــوم مــردم ارائــه میدهــد.
«اســتفاده بیشــتر بــرای سیســتم بــه هــر کاربــر خــاص اجــازه
میدهــد کــه پیشــروی و میــزان اســتفاده و مــکان و زمــان دقیــق
یــک قطــار خــاص را از طریــق اینترنــت پیگیــری کنــد ».در حالــی
کــه دادههــای جمــعآوری شــده نیــز میتواننــد مــورد تجزیــه
و تحلیــل قــرار گرفتــه و بــرای بهبــود کارایــی در هــر خــط بــه
کار آینــد کــه نتایــج ایدهآلــی را بــرای هــر لحظــه حمــل و نقــل
مســافری و بــار ارائــه میدهــد.
سیســتم قدیمــی مســتلزم آن بــوده اســت کــه ایســتگاه
اطالعرســانی در یــک اتــاق کنتــرل مرکــزی باشــد و هــر بــار کــه
قطــار از ایســتگاه خــود عبــور میکنــد اطالعــات مبادلــه گــردد،
کــه ایــن مــورد میتوانســت اطالعــات ناکافــی یــا نادرســت را بــه
وجــود آورد.
بــا تجهیــز  8000قطــار و  8177ایســتگاه در کشــور هنــد بــه
سیســتم مذکــور ،بــا اســتفاده از دســتگاههای موقعیتیــاب
میتــوان دادههــای پویــا را از جملــه نــام قطــار ،ســرعت و مــدت
زمــان حرکــت ،توقــف و مســیر آن را دریافــت و ارســال کننــد.
ایــن سیســتم توســط موسســه فنــاوری هند-کانپــور طراحــی شــده
اســت و سیســتم از ماهوارههــای  GPSو فناوریهــای ارتباطــات
همــراه بــرای رلــه اطالعــات اســتفاده میکنــد و آزمایشــات مربــوط
بــه قطارهــای  Shatabdiو  Rajdhaniنتایــج قابــل توجهــی را
ارائــه میدهــد.
شــرکت راهآهــن پیدوانــا همچنیــن در حــال طراحــی و پیادهســازی
یــک سیســتم ردیابــی قطــار ماهــوارهای ،بــا اســتفاده از عملکردهــای
 GPS / GSM GPRSاســت کــه بــر روی قطارهــای هیونــدای
نصــب میشــوند و بــا همــکاری بســیار بــا سیســتم  RTLSبــرای

توســعه یــک سیســتم اطــالع رســانی ماهــواره ای کــه کارگــران را
در مــورد نزدیکشــدن دوره تعمیــر و نگهــداری بــا نزدیــک شــدن
قطارهــا بــه ایســتگاهها اطــالع میدهــد.
ایجاد بازدهی هزینه با GPS
یــک مقالــه تحــت عنــوان «کاربــرد فناوریهــای ناوبــری
ماهــوارهای» بــرای سیســتمهای حمــل و نقــل هوشــمند کــه توســط
پروفســور دکتــر پــل از موسســه مطالعــات حمــل و نقــل دانشــگاه
لیــدز تهیــه شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه  ETCSمیتوانــد
بــرای کاهــش هزینههــای مرتبــط بــا کنتــرل قطــار و مدیریــت
نــاوگان اســتفاده شــود.
فنــاوری هــای ناوبــری ماهــوارهای مــی تواننــد سیســتمهای
مبتنــی بــر زمیــن را بــه منظــور نظــارت بــر واگنهــای شــخصی
بــرای کنتــرل بــار و ارتبــاط دهــی قطارهــا کــه میتوانــد فاصلــه
زمــان الزم بیــن قطارهــا را کاهــش و تعــداد قطارهــای روی خطــوط
را افزایــش دهــد ،تعمیــم دهنــد.
افزایــش کارایــی قطارهــا از طریــق یــک شــبکه ماهــواره ای
نیــز در دســتور کار قــرار دارد ،همانطــور کــه توســط سیســتم
مدیریــت پیشــرفته قطــار ( )ATMSکــه در حــال حاضــر توســط
شــرکت راه آهــن اســترالیا مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد ،نشــان
داده شــده اســت.
ایــن سیســتم توســط الکهیــد مارتیــن ســاخته شــده و دارای
شــبکه گســترده  3G Telstraاســت ،ایــن سیســتم اجــازه میدهــد
تــا قطارهــای طوالنــی را بــا هــم در همــان مســیر بــا اســتفاده از
فرســتندههای متصــل بــه مســیریابی و بــه جلــو و عقــب قطارهــا
اجــرا کننــد .فرســتندهها محــل دقیــق قطــار را از طریــق شــبکه

بــه یــک مرکــز کنتــرل انتقــال میدهنــد ،جایــی کــه یــک اپراتــور
میتوانــد بــا راننــده ارتبــاط برقــرار کنــد و در صــورت لــزوم توصیــه
کنــد.
قطارهــای حمــل و نقــل در حــال حاضــر بیــن  10کیلومتــر و
 15کیلومتــر بــا یکدیگــر فاصلــه دارنــد بــه دلیــل اطالعــات دقیــق
مــکان کــه میــزان کمــی میباشــد ،امــا اجــرای سیســتمهای
 ATMSمیتوانــد ایــن شــکاف را بــه حــدود  2کیلومتــر کاهــش
دهــد کــه بــه طــور قابــل توجهــی باعــث افزایــش کارایــی شــبکه
می شــود.

«اگــر بتوانیــم ایــن شــکاف و حاشــیه ایمنــی را بــه
 2کیلومتــر کاهــش دهیــم ،قطعــا قطارهــای بیشــتری
در مســیر میگیریــم و ایــن سیســتم بــه مــا ایــن
امــکان را میدهدکــه میــزان بیشــتری از حمــل و
نقــل بــار و مســافر را بــا ســرعت و اطمینــان بیشــتری
بــر روی خطــوط ریلــی انتقــال دهیــم کــه ایــن خــود
باعــث کاهــش هزینههــا و افزایــش بهــرهوری در
آینــدهای نــه چنــدان دور خواهــد گردیــد».
منبع:
مجله تکنولوژیهای ریلی )Railway-Technology( 2018
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افزار  Cloudآمازون در حال آماده شدن
برای ایجاد انقالب فناوری بعدی در کشور هند
ترجمه :محمد هزارجریبی

 AISPLشعبهای از شرکت آمازون در هند میباشد ،که فروش مجدد و بازاریابی
خدمات  Cloudاینترنتی آمازون را در این کشور انجام میدهد.

هنــد کــه بــرای ســالیان ســال بــه عنــوان اعــزام کننــده مســتعدترین
افــراد در حــوزه نرمافــزار بــه سراســر جهــان شــناخته میشــود،
حــال راهــی مســیر  Cloudمحــور شــده اســت تــا بدیــن منظــور
نســل جدیــد کارگــران ماهــر ،دانشــمندان دادهای ،هــوش مصنوعــی و
ســازندگان موبایــل را بــرای کار آمــاده کنــد .ایــن کار عظیــم و ســنگینی
میباشــد و خردهفروشــی آنالیــن غــول بــزرگ ،یعنــی افــزار Cloud
آمــازون و خدمــات اینترنتــی آمازونــی حــال بــا آمــوزش مهــارت بــه
جوانــان آمیختــه شــده اســت .دسترســی بــه هنــگام بــه پایــگاه Cloud
مرکــزیاش را در اختیارشــان قــرار میدهــد کــه هماکنــون میلیونهــا
شــرکت تــازه راهانــدازی شــده را تغییــر شــکل داده اســت .بــرای
دههــا هــزار دانشــجوی هنــدی ،ایــن یــک موقعیــت مناســب اســت
و دو ســر بــرد اســت.
همانطــور کــه افــراد ،مشــغول بــه دســت آوردن مهارتهایــی در
محاســبه  Cloudبــا اســتفاده از برنامــه آمــوزش ( AWSخدمــات
اینترنتــی آمــازون) هســتند ،بــه ایــن امــر واقفنــد کــه وقتــی شــروع
بــه انجــام شغلشــان کننــد ،ورودشــان بــه نــوآوری آنقدرهــا ســخت
نخواهــد بــود ،زیــرا نیــازی نیســت نگــران نصــب و ســاخت زیرســاخت های
فنــاوری اطالعــات باشــند و الزم نیســت بخاطــر مســائل امنیتــی داده
و خرابــی مکــرر ســرورها نگــران باشــند .بــرای مــا ،هــر فــردی منبــع
نــوآوری میباشــد و پایــگاه  Cloudخدمــات اینترنتــی آمــازون بــه
یــک فــرد دسترســی کامــل بــه فنــاوری را میدهــد کــه شــرکتهای
بــزرگ را تغییــر شــکل داده اســت .وینســنت کــوآ رئیــس آمــوزش و
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پــرورش منطقــهای ،تحقیقــات و ســازمانهای غیردولتــی بــرای APAC
بــه خبرگــزاری هنــد آســیا میگویــد ،حتــی کوچکتریــن نــوآوری
کــه از نیــروی کار ماهــر  Cloudمحــور موجــب شــده باشــد تــا جهــان
را جــای بهتــری بــرای زندگــی کنــد ،بــرای مــا بســیار حائــز اهمیــت
میباشــد.
هنــد امــروزه کشــور در حــال پیشــرفت و خــالق میباشــد کــه نیازمنــد
عرضــه همیشــگی دانشــمندان علــم داده اســت .بــا توجــه بــه گــزارش
جدیــد کمیســیون سیاســتگذاری « راهبــرد ملــی بــرای هــوش
مصنوعــی» هنــد تــا ســال  2020بــا وجــود فاصلــه بیــن عرضــه و
تقاضــای  200000تحلیلگــر داده مواجــه خواهــد بــود .کــوآ متذکــر
شــد کــه دانشــجویان بایــد  Cloudمحــور باشــند مخصوصــا در زمانــی
ایــن چنیــن کــه دولتهــا و شــرکتها از نظــر فنــاوری و کامپیوتــری
در حــال دگرگونــی هســتند و شــرکتهای تــازه راه انــدازی شــده در
 Cloudبــه وجــود میآینــد.
زیبایــی برنامــه آمــوزش خدمــات اینترنتــی آمــازون ( )AWSایــن اســت
کــه دانشــجویان در حالــی کــه آموزشهــای عملــی میبیننــد و بــه
محتوایــی کــه توســط موسســات علمــی کامپیوتــر برتــر در سراســر
جهــان آمــاده شــده دسترســی پیــدا میکننــد ،همچنیــن اعتبــار
 Cloudرایــگان بــه حسابشــان نیــز دریافــت میکننــد .کــوآ در
حاشــیه ســران بخــش عمومــی  AWSتوضیــح داد کــه « اعتبــار رایــگان
 Cloudبــه دانشــجویان کمــک میکنــد بــا اســتفاده از پایــگاه یکســان
 AWSنــوآوری کننــد کــه تمامــی مشــتریانی بــه آن دسترســی دارنــد،

کــه ایــن مهــم بــه آنهــا کمــک میکنــد کــه در معــرض خدمــات اصلــی
ماننــد محاســبه ،ذخیــره داده ،پایگاههــای داده ،شبکهســازی ،تحلیــل،
هــوش مصنوعــی فراگیــری ماشــین ( ،)MLاینترنــت اشــیاء (،)IoT
برنامــه نویســی موبایــل و دیگــر مــوارد باشــند».
برنامــه آمــوزش  AWSتقریبــا  30گــذرگاه شــغلی دارد کــه میتــوان
از بینشــان انتخــاب کــرد کــه اساســا متعلــق بــه  4خانــواده بــزرگ
شــغلی هســتند؛ کالن داده و تحلیــل ،معمــاری  ، Cloudپشــتیبانی
سیســتم مهندســی و برنامــه نویســی نــرم افــزار و وب .هــر گــذرگاه بیــن
 30تــا  50ســاعت محتــوا را دارا میباشــد .دانشــجویان مرتبــا مــورد
ســنجش قــرار میگیرنــد تــا دانششــان ســنجیده شــود ،پروژههــای
کوچکــی انجــام میدهنــد و بعــد از گذرانــدن برنامــه ،مــدرک و درجــه
کامپیوتــری دریافــت میکننــد .ایــن برنامــه همچنیــن از فراگیــران
نوجــوان (بیــن  14تــا  17ســال) در مــدارس بــا محتــوای مقدماتــی در
مــورد  Cloudنیــز حمایــت میکنــد.

انجــام میدهــد .هفتــه گذشــته مــوج دورههــای آموزشــی  Cloudبــه
شــهر مقــدس «واراناســی» رســید ،موسســه فنــاوری بانــاراس هینــدو
( )IIT-BHUو  AISPLتفاهــم نامــهای امضــاء کردنــد تــا بــه دانشــجویان
کمــک کننــد مهارتهــای  Cloudکــه مربــوط بــه شغلشــان
میشــوند را بــا گذرانــدن برنامــه آمــوزش  AWSکســب کننــد.
همچنیــن اعــالم کردنــد کــه یــک آزمایشــگاه تحقیقاتــی Cloud
تاســیس میکننــد ،تــا بدیــن منظــور فرصتهایــی بــرای دانشــجویان
در راســتای اســتفاده از فنــاوری  Cloud AWSبــرای دنبــال کــردن
ابتــکار تحقیقاتــی کــه متمرکــز بــر نــوآوری هــوش مصنوعــی و
فراگیــری ماشــینی اســت ،فراهــم کننــد .گــروه  ASMدر «پونــه» یــک
گام جلوتــر رفتــه و از دانشــجویان مهندســی و غیــر رشــته فنــاوری
اطالعــات دعــوت بــه حضــور کــرده تــا محاســبه  Cloudرا بــا برنامــه
آمــوزش ( AWS )AWS Educateفراگیرنــد .دیگــر موسســاتی کــه در
یادگیـــری دانـش  Cloudپیـشدستـی کردهانـد عبارتنـد از شـرکت

در گــزارش اخیــر اتحادیــه مجالــس تجــارت و صنعــت هنــد و
شــرکتهای خدماتــی و نرمافــزار ملــی و  EYآمــده اســت کــه 9
درصــد از  600میلیــون نیــروی کار تخمیــنزده شــده کشــور تــا ســال
 2022وارد شــغل جدیــدی میشــوند و  37درصــد در شــغلهایی
وارد میشــوند کــه مجموعــه مهــارت هایشــان بــه کلــی تغییــر کــرده
اســت .مدیــر  AWSخاطــر نشــان کــرد ،هنــد بــه دنبــال اســتعداد
در فناوریهــای مختــل کننــده فعــال شــده بــا  Cloudمیباشــد
و گذرگاههــای شــغلی  AWSمیتوانــد بــه ایجــاد ایــن مجموعــه
اســتعداد کمــک کنــد .محاســبه  Cloudیــک فاصلــه مهارتــی مهــم
اســت کــه میخواهیــم مــورد خطــاب قــرار دهیــم تــا برنامــه تقاضــا
عرضــه را مدیریــت کنیــم.
در هنــد خدمــات اینترنتــی آمــازون ( )AWSبــه عنــوان خدمــات
اینترنتــی آمــازون ( )AISPLنــام گــذاری شــده اســت کــه فــروش
مجــدد و بازاریابــی  Cloudخدمــات اینترنتــی آمــازون را در ایــن کشــور

توســعه مهارتهــای ایالــت آنــدرا پــرادش ( ،)APSSDCمرکــز خدمــات
ـی ( )CSCوزارت بــرق و فنــاوری اطالعــات ( ،)MeitYموسســه
همگانـ ِ
بیــن المللــی فنــاوری اطالعــات ،بنگالــورو و چندیــن .IITs
در سراســر جهــان بیشــتر از  1500موسســه به برنامــه AWS Educate
پیوســتهاند تــا کمــک بــه نســل جــوان در کســب مهارتهــای Cloud
را ســرعت بخشــند .کــوآ بــه  IANSگفــت داشــتن آمــوزش Cloud
بــه موقــع ،بــه کــودکان کمــک میکنــد بیشــتر نــوآوری کننــد و در
نهایــت تبدیــل بــه کارآفریــن شــوند و ایجــاد کننــدگان شــغل بــرای
مهارتهــای عصــر جدیــد باشــند.
منبع:
Indiatimes.com/Business/; by:IANS ; Jun 22,i2018
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دادهکاوی رفتارهای پرخطر و کمخطر رانندگی
بر اساس دادههای سنسور شتابسنج موبایل
مقدمه
رانندگــی ،رفتــاری اجتماعــی اســت کــه گســتره وســیعی از کنشهــای
شــناختی ،عاطفــی و شــخصیتی افـراد را تحــت تاثیــر قـرار میدهــد .بنابرایــن
افـرادی کــه بــه رانندگــی اقـدام میکننــد ،همـواره نیازمنــد آگاهــی از وضعیت
روانشــناختی رانندگــی خویــش هســتند .رفتارهای پرخطــر رانندگــی میتواند
عاملــی تعیینکننــده ،در وقــوع انـواع تصادفــات محســوب گــردد .در واقــع اگــر
عامــل انســانی دخیــل در وقــوع حـوادث رانندگــی بــه دو بخــش فقـدان مهارت
کافــی و وجــود رفتارهــای پرخطــر طبقهبنــدی شــود ،امــکان اعمــال اقدامــات
تخصصــی اصالحــی بــر روی عامــل انســانی بوجــود آمــده و تســهیل میگــردد.
شــیوه رانندگــی بـرای راننــدگان فاقــد مهــارت ،بــا شــرکت در انـواع برنامههــای
آموزشــی تئــوری و عملــی بهبــود خواهــد یافــت؛ امــا رانندگانــی کــه رفتــار
پرخطــر داشــته و میــل بــه شکســتن هنجارهــای رایــج ایمنــی و اجتماعــی را
دارنــد ،حتــی در صــورت داشــتن مهــارت کافــی نیــز امــکان خطرآفرینــی برای
ســایر راننــدگان را داشــته و همیــن امــر بــر اهمیــت شناســایی و کنتــرل ایــن
دســته از افـراد میافزایــد .بنابرایــن مــورد توجــه قـراردادن و بهســازی رفتارهای
پرخطــر رانندگــی ایــن بخــش از افـراد ،عــالوه بــر بهبود فرهنــگ رانندگــی و به
تبــع آن کاهــش تلفــات و حـوادث رانندگــی ،موجب پیشــرفت فرهنگی جامعه
و مناسبســازی فضــای زیســتی شــهروندان نیــز خواهــد شــد.
امــروزه بــا توجــه بــه قــدرت محاســباتی بــاالی تلفــن همـراه و مجهز شــدن
آن بــه انـواع سنســورها و قابلیــت نصــب انـواع برنامههــای کاربــردی ،میتـوان
حجــم عظیمــی از اطالعــات را توســط ایــن وســیله اخــذ کــرده و مورد بررســی
و تحلیــل قـرار داد .یکــی از دادههــای مهــم قابــل اخــذ توســط موبایــل ،دادههای
شــتاب در جهــات مختلف اســت ،که خوشــبختانه بســیاری از تلفنهــای همراه
مجهــز بــه سنســور شتابســنج هســتند .در ایــن تحقیــق نشــان میدهیم،که
دادههــای شتابســنج ،اطالعــات قابــل توجهــی بــرای تحلیــل رفتارهــای
رانندگــی را بدســت مــیآورد و میتـوان از آن بــه عنـوان ابـزار قدرتمنــدی بـرای
پایــش و کنتــرل رفتارهــای رانندگــی پرخطــر اســتفاده کرد.
تعریف مسأله
هــدف تحقیــق حاضــر دســتهبندی رفتارهــای رانندگــی بــه دو
دســته کلــی کمخطر(معمولــی) و پرخطــر اســت .بــرای ایــن منظــور
تعــدادی از رفتارهــای رانندگــی را مــد نظــر قــرار میدهیــم و آنهــا
را بــه یکــی از دو دســته مذکــور اختصــاص میدهیــم .رفتارهــای
مــورد نظــر در ایــن تحقیــق ســرعتگرفتن ،ترمــز گرفتــن ،پیچــش
و حرکتهــای زیگــزاگ اســت .ســه رفتــار اول خــود بــه دو دســته
معمولــی و خطرنــاک تقســیمبندی میشــوند ،ولــی حرکــت
زیگــزاگ در کل حرکتــی غیرمعمولــی اســت و در دســته پرخطــر
جــای میگیــرد .بــرای مدلســازی مســاله حاضــر بایــد از هــر کــدام
از رفتارهــای ذکــر شــده تعــدادی داده اخــذ شــود .در ایــن تحقیــق
بــرای هــر رفتــار حــدود  30داده در حیــن انجــام رفتــار اخــذ شــده
اســت.
در ایــن تحقیــق از دادههــای سنســور شتابســنج موبایــل
اســتفاده میشــود .بــرای ایــن منظــور گوشــی موبایــل مطابــق
شــکل  1در اتوموبیــل قــرار میگیــرد.
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نویسندگان :بابک تیمورپور /نیلوفر قرهچماقلو

روش دستهبندی
پــس از اخــذ دادههــای
مــورد نیــاز توســط موبایــل،
دادههــای ثبــت شــده بــرای
مدلســازی بــه یــک سیســتم
شکل  .1نحوه قرارگیری موبایل درون اتومبیل برای اخذ
کامپیوتــر شــخصی انتقــال
دادههای شتابسنج
مییابنــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه اپلیکیشــن مذکــور اطالعــات دیگــری
همچــون موقعیــت ،زمــان ،ســرعت و  ...را نیــز ثبــت میکنــد ،ولــی مــا
تنهــا دادههــای شــتاب در ســه محــور را بــرای آنالیــز انتخــاب میکنیــم.
پــس از مرتبســازی دادههــا توســط نرمافــزار اکســل و دســتهبندی
رفتارهــا بــه دو دســته معمولــی و غیرمعمولــی ،فایــل داده مــورد نظــر
کــه شــامل  206رکــورد اســت ،بــرای مدلســازی آمــاده میشــود.برای
انجــام عملیــات دســتهبندی از دســتهبندهای رگرســیون لجســتیک
تنظیمشــده ( )RLRاســتفاده میشــود.
نتایج تحقیق
دادههــای مــورد اســتفاده در تحقیــق ،دادههــای زمانــی مربــوط بــه
شــتاب در ســه محــور و در طــول رفتــار مــورد نظــر اســت .بنابرایــن
بــرای هــر رفتــار تعــداد زیــادی داده خــام اســتخراج میشــود .بــرای
مثــال بــرای رفتــار دورزدن بــه مــدت  30ثانیــه و در هــر  0.5ثانیــه
دادههــای شــتاب ثبــت میشــود .در زیــر نمودارهــای مربــوط بــه
دادههــای چنــد رفتــار ،نشــان داده شــده اســت.

شکل  .2نمودارهای شتاب در جهت محور  Yبرای  .aحالت ترمز ایمن و  .bترمز نا ایمن .همانگونه که
از نمودارها مشخص است در حالت ایمن شیب و دامنه تغییر شتاب کم و در حالت نا ایمن زیاد است.

در هــر فایــل داده (مرتبــط بــا یــک نمونــه از رفتــار مــورد نظــر) بــرای هر
کــدام از دادههــای شــتاب در ســه محــور  4آمــار زیــر را محاســبه میکنیــم.
جدول 2
آمارهای استخراج شده
برای دادههای شتاب مرتبط
با نمونههای مختلف

آمار

توضیح

Min

کمترین شتاب در بازه زمانی مورد نظر

Max

بیشترین شتاب در بازه زمانی مورد نظر

Mean

میانگین شتاب در بازه زمانی مورد نظر

SD

انحراف معیار شتاب در بازه زمانی مورد نظر

نتایــج مدلســازی حاکــی از قــدرت ایــن ویژگیهــا بــه ویــژه مینیمــم
شــتاب در جهــت محــور  xبــود .ســپس بــا تحلیــل حساســیت مــدل،
بــه ویژگیهــا نشــان دادیــم کــه میتــوان بــا حــذف  7ویژگــی بــدون
از دســت دادن دقــت قابــل توجهــی بــا محاســبات و در زمــان کمتــری
میتــوان رفتارهــا را دســتهبندی کــرد.
منابــع :قرهچماقلــو نیلوفــر  ،1395دســته بنــدی راننــده کمخطــر و پرخطــر بــر اســاس رفتــار رانندگــی بــرای
قیمتگــذاری حــق بیمــه خــودرو ،اســتاد راهنمــا بابــک تیمورپــور ،دانشــگاه تربیــت مــدرس.
فراهــی ،فتــح نــژاد ،تیمــور پــور 1391:اســتفاده از روشهــای دادهکاوی برای پیشبینی ســطح خســارت مشــتریان
بیمــه بدنــه اتومبیــل ،فصلنامــه علمﯽ پژوهشﯽ پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران ،شــماره )699-722 (3

معرفی کتاب
Internet of Things Programming
Projects

Build modern IoT solutions with the Raspberry Pi 3 and Python
by Synopsis
Expand/Collapse Synopsis
A practical project-based guide to help you build and control
your IoT projects with ease.

About This Book
•Leverage the capability of IoT with the combination
of Raspberry Pi 3 and Python.
•Enhance your IoT skill set by building complex but
exciting Python-based applications.
•Develop basic electronics hands-on skills by building
circuits working on the various IoT projects.

Who This Book Is For
This book is for Python developers and programmers
who are interested in building their own IoT
applications and IoT-based projects. It is also targeted
at IoT Programmers and developers who are looking
to build exciting projects with Python.

What You Will Learn
•Use a servo (actuator) motor as an analog needle
meter to read weather data from a web service.
•Build a simple Home Security Dashboard using an
infrared motion detector and a Raspberry Pi web
server.
•Communicate with a web service that sends you a
text message whenever someone presses the doorbell.
•Receive data from the internet and displays it with an
actuator connected to the Raspberry Pi.
•Build an IoT Robot Car that is controlled through the
internet.

In Detail
The Internet Of Things promises to unlock the real world in a way that the internet unlocked millions
of computers just a few decades ago.
In this book we will unleash the power of Raspberry Pi and Python to create exciting Internet Of
Things projects. The first part of the book introduces you to the amazing Raspberry Pi. You will
learn to set it up and jump right into Python programming. Then you will start your foray into the
real world computing by creating the “Hello World” app for physical computing, the flashing LED.
Moving on, the first project takes you back to an age when analog needle meters ruled the world of
data display. You will learn how to retrieve weather data from a web service and display it on an
analog needle meter. You build a home security system using Raspberry Pi as web server to display
it in the second project. The next project has a 21st century twist where we have our Raspberry Pi
send a signal to a web service that will text us when someone is at the door. In the final project, you
take what you›ve learnt from the previous two projects and create an IoT robot car that you can use
to monitor what our pets are up to when you are away.
By the end of this book, you will be well versed in almost every possible way to make your IoT
projects standout.
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فرم اشتراک
مشخصات متقاضی
حقیقی
نام و نام خانوادگی:
متولد:
رشته و مقطع تحصیلی:
نام محل تحصیل:

حقوقی
نام شرکت /سازمان:
نام متقاضی:
سمت:
تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:
نسخه شروع اشتراک از شماره:
درخواست اشتراک جدید

تمدید اشتراک

نشانی
شهر:
کوچه:

استان:
خیابان:
پالک:
ایمیل:

فراخوان مقاله
بــه اطــالع کلیــه مدیــران ،متخصصــان ،صنعتگــران و پژوهشــگران محتــرم می رســاند ،دبیرخانــه نشــریه اینترنــت اشــیاء بــرای معرفــی آخریــن دســتاوردها و
فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی در نظــر دارد ،در هــر شــماره از فصل نامــه اینترنــت اشــیاء مقــاالت علمــی و پژوهشــی را بــه چــاپ رســاند .در همیــن راســتا از
تمــام دســت اندرکاران و فعــاالن مرتبــط بــا حوزههــای فعالیــت ســندیکا دعــوت بــه عمــل می آیــد ،در صــورت تمایــل ،مقــاالت خــود را بــه نشــانی دبیرخانــه
ســندیکا ،منــدرج در قســمت شناســنامه نشــریه ،ارســال کننــد.
مطالب حتما به صورت فایل  Wordبه نشانی پست الکترونیک  info@iotmagazineiran.comارسال شود.
مقاله ارسالی در هیچ نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
اولویت چاپ با مقاالتی خواهد بود که توسط دبیرخانه نشریه ،زودتر دریافت شده است.
فصل نامه در گزینش علمی ،ویرایش ،اصالح و تغییر یا انتخاب عنوان و بخشی از محتوا برای آثار ارسالی آزاد است.
تصاویر مرتبط با موضوع مقاله نیز حتما ارسال شود.
بــا توجــه بــه ایــن کــه سیاســت کلــی نشــریه ،معرفــی نویســنده بــوده ،ضــروری اســت؛ بــه همــراه آثــار ،مشــخصات عمومــی شــامل نــام و نــام خانوادگــی،
تحصیــالت ،نشــانی ،شــماره تلفــن و ایمیــل نویســنده نیــز ارســال شــود.
دبیرخانه نشریه در پذیرش یا رد مطالب دریافتی ،صاحب اختیار است.
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