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اینترنت اشیا ،نشریه سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی در زمینه فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات است.
این نشریه جنبه اطالع رسانی و خبری دارد و به هیچ دستگاه یا شرکت دولتی و یا غیردولتی وابسته نیست.
انتشار دیدگاه ها و مطالب نویسندگان به معنای تأیید یا رد آنها از سوی سندیکا نخواهد بود.
نشریه اینترنت اشیا از مطالب و مقاالت متخصصان و عالقهمندان ،همچنین اخبار اشخاص حقیقی و حقوقی فعال این حوزه استقبال میکند.
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با دبیرخانه نشریه سندیکا تماس حاصل فرمایید.

سـر مقـــالــه
رئیس هیات مدیره سندیکا :افشین کالهی

آینده دشوار فناوری
فعالیت در لبه فناوری همیشــه برای شــرکتهای فعال در این حوزه مخاطره آمیز است .بارها شــاهد بودیم که بزرگترین
شرکتهای دنیا به خاطر اشــتباه در انتخاب نوع فناوری یا مدل کســب و کار ،یا حتی تاخیر در ارائه محصول یا خدمت جدید
خود ،زیان های هنگفتی را متحمل شده اند .در ایران اما ،عالوه بر همه اینها ،دغدغهها از نوع دیگری است.
سیاست زدگی اقتصاد باعث قطع ارتباط شرکتهای فناور با خارج از کشور شده ،و این مساله هم استفاده از فناوری روز دنیا
و تعامل سازنده با دنیا را مختل کرده ،و هم بازار صادراتی شــرکت ها را محدود نموده است .سیاست های ارزی و نوسانات بازار
نیز ورود مواد و قطعات اولیه مورد نیاز را با مشــکل مواجه کرده ،و حتی تعیین قیمت برای خرید و فروش کاال موضوع پیچیده
روز است .در کنار اینها خروج شرکتهای بزرگ حوزه انرژی ،خودروســازی و دیگر حوزه های کالن ،بازار شرکتهای فناوری
که محصول و خدمت خود را به آنهــا ارائه میکردند از بین برده اســت .بزرگترین بخش بازار هم که در اختیار شــرکتهای
دولتی و یا وابسته به نهادهای عمومی و نظامی یا شــرکتهای خصولتی اســت ،که در اکثر پروژههای ملی یا حتی پروژههای
کوچک به عنوان مجری یا رگوالتور بازار را به صورت انحصار کامل برای زیر مجموعه های خود درآورده اند ،و قدرت رقابت را از
شرکتهای فناور و دانش بنیان گرفته اند.
آن تعداد محدود از شرکتها هم که موفق به عقد قرارداد شــده اند ،به خاطر عدم پرداخت مطالباتشان ،زمینگیر شده اند.
بوروکراســی اداری و مقررات و مجوزهای پیچیده و بیمه و مالیات هم که نمک همیشگی کســب و کار در این مرز و بوم بوده و
هست .در شرایط فعلی ،شاید اگر شرکتی بتواند با موفقیت فعالیتهای خود را تداوم ببخشد ،باید تعجب کرد.
اما به همراه هر تهدیدی ،همیشــه فرصت هائی هم هســت .با هدف گــذاری و ارائه خدمات و محصــوالت جایگزین برای
شــرکتهائی که ایران را ترک کرده اند ،می توان از این خالء رقیب خارجی اســتفاده کرد .همچنین حوزه های  B2Cهمچنان
میتوانند دورتر از مشکالت و فضای خوبی برای فعالیت باشند .مشــکالت اقتصادی و افزایش قیمت ارز ،سازمان ها و صنایع را
بیش از پیش ترغیب به تالش برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ،اســتفاده از روش های نوین جذب مشتریان جدید و
توسعه مدل های کســب و کار جدید خواهد کرد .اما در کدام حوزه فناوری میتوان پاسخ مناســبی برای همه موارد فوق پیدا
کرد؟ اینترنت اشیاء ...
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یادداشت سردبیر
رسدبیر :سعید محمودی
اینترنت اشیا ،در مسیر توسعه خود با چالشهای بسیاری روبه رو اســت .این معضالت در برخی نقاط دنیا پر رنگ تر است و
اگر به آنها پرداخته نشود ممکن است باعث اختالل در گسترش این فناوری شود.
از جمله موانع همهگیر شدن اینترنت اشیا ،جرایم ســایبری و تولید بدافزارها است .این فناوری ،اطالعاتی که افراد از یکدیگر
به دســت میآورند را افزایش داده و در نهایت به افرادی خاصی قدرت بیشــتر میبخشــد .وقتی صحبت از ارتباط میلیاردها
دســتگاه در نقاط مختلف جهان با یکدیگر به میان میآید ،مکانیزمهای کنترل دسترســی دقیقتری مورد نیاز است .از طرفی
تقریباً همه ابزارهای هوشمندی که به اینترنت متصل می شوند توسط آژانسهای اطالعاتی ،شنود و جاسوسی میشوند.
در ایران ،با وجود پیشــرفتهای زیادی که در زمینه تعیین استانداردها انجام شــده ،اما هنوز نبود استانداردهای مطمئن از
سوی ســازمان رگوالتوری و وزارت ارتباطات از معضالت بزرگ این فناوری اســت .در دنیا نیز تاکنون هیچ سازمانی مسئولیت
کلی این فناوری را بر عهده نگرفته است.
تکامل اینترنت اشیا آنقدر شتابان اســت که از چرخه نوآوری محصوالت مصرفی معمولی پیشی گرفته و چنانچه طراحی این
محصوالت ،به دقت صورت نگیرد ،گســتره وسیع دستگاهها و اپلیکیشــنها میتواند زندگی عادی افراد را به هرجومرج تبدیل
کند .چرا که در یک جهان ایزوله ،خطای هر بخش فقط مربوط به آن بخش اســت؛ حال آنکه در دنیای پیچیده امروزی خطا در
یک بخش میتواند ســبب اختالل در کل سیستم شود .هم چنین ،در صورت مهیا نبودن ســواد اینترنتی و فرهنگ سازیهای
الزم ،در هنگام اســتفاده از این فناوری ،موضوعاتی مانند عدم تطبیق خرده فرهنگها میتواند نظم زندگی شهروندان را به هم
زده و موجب بروز تغییرات ناخواسته در سبک زندگی آنان شود.
عالوه بر این ،میدانیم که در حوزه اینترنت اشیا ،استفاده از ابزارهای دادهکاوی یک ضرورت است .سنسورها و دستگاههایی
که حجم انبوهی از داده را تولید میکنند ،نیاز به پردازش و ذخیرهســازی با اســتفاده از کامپیوتــر و مدلهای ریاضی دارند.
ســاختار فعلی اغلب دیتاســنترها آمادگی پذیرش این حجم گســترده از اطالعات را ندارد .هم چنین ،در حال حاضر در توان
اجرایی و نیروی متخصص در این زمینه نیز ،کمبودهایی وجود دارد.
از دیگر ضروریات اســتفاده از این فناوری ،بهره مندی از اینترنت پرسرعت است .در کشــور ما اگرچه اینترنت پرسرعت در
اغلب شهرها در دســترس مردم اســت اما برخی از مناطق از جمله مناطق روســتایی هنوز از این امکان ،بیبهره هستند .این
مسئله را با در نظر گرفتن روشهای بهروزرســانی نرمافزارهایی که بر روی ابزارهای مختلف نصب شــدهاند ،میتوان از دیگر
معضالت مربوط به این فناوری برشــمرد .هم چنیــن ،در این فناوری تعداد آیپیهای مورد اســتفاده به یکبــاره با افزایش
چشمگیری روبرو شده این امر خود مستلزم انتقال به یک پروتکل اینترنتی جدید است.
عالوه بر موارد مطرح شده از دیگر چالشهای پیش روی اینترنت اشــیا میتوان به این موضوع اشاره کرد که اگر در ابزارهای
مورد استفاده سنسورها بهطور خودکار شارژ شوند ،توان شــبکه باال خواهد رفت؛ که در نتیجه موجب افزایش چشمگیر تقاضا
برای تولید الکتریسیته بیشــتر میشود ،به عالوه پســماندهای میلیاردها سنســور ،باطریهای کوچک ،قطعات پالستیکی و
مدارهای الکترونیکی معیوب ،خود میتواند موجب تشدید آسیبهای زیست محیطی همانند گرمایش جهانی شود.
کشــور ما در ســالهای اخیر در حوزه اینترنت اشــیاء ،صرفاً مصرف کننده بود .اما به تدریج در حال کاهش درصد مصرف
کنندگی است و تا حدودی در حال توسعه زیر ساختها و سخت افزارهای آن اســت ،اما تا رسیدن به درصد ایده آل ،گام های
زیادی باید برداشته شــود.آن چه قطعی به نظر میرسد ،ظهور و فراگیر شــدن این فناوری در آیندهای نه چندان دور است که
لزوم آمادگی و برنامهریزی از پیش انجام شــده در رابطه با چگونگی مواجهه با آن را روشــن میســازد تا بتوان از مزایای آن
استفاده و از اثرات منفی آن کاست.
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اخبــار سنـدیــــکـا
حضور سندیکا و اعضای آن در
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی
حملونقل عمومی و خدمات شهری

این نمایشگاه در ســه بخش حملو نقل ـ
خدمات شهری ـ شهر هوشمند ،شهروند
الکترونیک و رسانه های دیجیتالی شهری
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
تهران و از تاریخ  3تا  6دی ماه  96برگزار
شد .هدف از حضور ســندیکا و اعضای آن
معرفی دســتاوردها و فناوریهای جدید،
ظرفیــت و توانمندیهــای شــرکتها،
محصــوالت و  ...اســت .همانطورکــه
پیشبینی میشد بازدیدکنندگان بسیاری
مانند دوره هــای قبل در این نمایشــگاه
شرکت داشتهباشند.

عقد تفاهم نامه با مرکز ملی شماره گذاری
کاال و خدمات ایران

برای همکاری در راستای گسترش و پیادهسازی
نظام کدینگ ( )GS1با مدیا  RFIDدر سازمانها،
ارگانها ،کارخانجات اعــم از خصوصی و دولتی
تفاهمنامــهای مابین مرکز ملی شــمارهگذاری
کاال و خدمات ایران و ســندیکای شــرکتهای

شناســایی و مکانیابــی رادیویی در
تاریخ  11آذرماه  1396امضاءشد.
در این راســتا ،مســائل آموزشــی،
پژوهشــی ،مشــاوره ،اجرای پروژه،
برنامهریزیهــای کالن زمینهســاز
همکاری میشود.
با امضای ایــن تفاهمنامه طرفین حد
اعالي تــاش خويش را در راســتای
گســترش توان ملي در حل مشكالت
و معضــات علمــي ـ تحقيقاتــي و
اجرایی موضوع ايــن تفاهمنامه و نيل
به خوداتكايي ملي ،مبذول داشته و از
هيچ كوششي در اين مورد خودداري
نخواهند کرد.

رونمایی از اولین نشریه تخصصی
اینترنت اشیا در سی و یکمین
نمایشگاه بین الملی کتاب
با توجه به برگزاری سی ویکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب از تاریخ 12تا 22
اردیبهشت ماه  ،1397ســندیکا از اولین نشریه تخصصی اینترنت اشیا رونمایی
کرد.
این نشریه با در اختیار داشتن غرفهای در بخش ســازمان ها و نهادها و معرفی
نشریه پذیرای مخاطبان خاص خود در حوزه های فنی و تخصصی پرداخت.
هدف از ایــن رونمایی این بوده کــه حوزههای تخصصی فعالیت این ســندیکا،
فناوریهای روز دنیاست و روشن است استفاده کاربردی از آن ،امروزه در جهان
جایگاه رفیعی دارد ،باعلم براینکه جوانان ایــران زمین مخاطبان حال و آینده در
توسعه کسب و کار این حوزه هستند.
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جهان در تسخیر ... IoT
آیـا اینترنـت اشـیا زندگی
بشـر را متحـول میکنـد؟
گردآورنده :محمد هزار جریبی

بهطور کلی اینترنت اشیا ( ،)IoTبه بســیاری از اشیا مانند
وسایل محیط پیرامونکه به شــبکه اینترنت متصل شده و
بتواند توسط اپلیکیشنهای موجود در تلفنهای هوشمند و
تبلت کنترل و مدیریت شود ،اشاره دارد.
به گزارش ایســنا ،اینترنت اشــیا مفهومی جدید در دنیای
فناوری و ارتباطات بهشمار میآید؛ اما عبارت اینترنت اشیا،
برای نخســتین بار در سال  ۱۹۹۹توســط «کوین اشتون»
مورد اســتفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن
هر چیزی از جمله اشیای بیجان ،برای خود هویت دیجیتال
داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آنها را سازماندهی
و مدیریــت کنند .در حــال حاضر اینترنت همــه مردم را به
یکدیگر متصل میکند؛ ولی با اینترنت اشــیا تمام چیزها به
یکدیگر متصل خواهند شد.
اینترنت اشیا به زبان ســاده ،ارتباط سنسورها و دستگاهها
با شــبکهای اســت که از طریق آن میتوانند بــا یکدیگر و با
کاربرانشــان تعامل کنند .ایــن مفهوم میتواند به ســادگی
ارتباط یک گوشــی هوشــمند با تلویزیون یا بــه پیچیدگی
نظارت بر زیرساختهای شهری و ترافیک باشد.
اینترنــت اشــیا اجــازه میدهــد تــا اشــیا در سراســر
زیرســاختهای شــبکه موجــود ،از راه دورکنترل شــوند.

همچنین فرصت برای ادغام مســتقیم از جهــان فیزیکی به
سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر را ایجاد میکند.
اینترنت اشــیا قدرت تغییر دنیا را دارد .شرکتهایی مانند
گوگل و سامسونگ در حال سرمایهگذاری روی دستگاههای
خانگی هســتند و داشــتن یک آشــپزخانه متصل میتواند
ساالنه 15درصد منابع خوراکی و نوشیدنی را ذخیره کند.
شرکت گارتنر (شرکت پژوهشی و مشــاورهای آمریکایی)
پیشبینــی کرده اســت که تا ســال  ،2020حــدود ۲۰/۸
میلیارد دســتگاه روی اینترنت اشــیا وجود خواهد داشت.
تحقیقات  ABIتخمین زده اســت که تا سال  ،2020بیش از
 ۳۰میلیارد دســتگاه به صورت بیسیم به اینترنت اشیا وصل
خواهند شد.
اینترنت اشــیا با توانایی جاســازی  ،CPUحافظه و منابع
انرژی میتوانــد تقریباً همه چیــز را با اســتفاده از برنامهها
به شــبکه متصل کند .این سیســتمها وظیفــه جمعآوری
اطالعــات ،تنظیمــات اکوسیســتمهای طبیعــی و حتی
ساختمانها و کارخانهها را دارند.
در عصر کنونی اینترنت اشیا در حوزههای مختلف صنعتی،
پزشکی ،شهری ،کشاورزی و تجاری کاربرد دارد.
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موارد پزشکی
اینترنــت اشــیا فرصتی اســت کــه مراکــز درمانی و
بیمارســتانی بتواننــد رونــد درمانــی و منابــع خود را
بهینهســازی کنند .بــرای مثال بیمارســتانها میتوانند
از اینترنت اشــیا برای مدیریت داراییها یــا کنترل دما و
رطوبــت در اتاقهای عمل اســتفاده کننــد .هنگامی که
ارائهدهنــدگان خدمات پزشــکی از اینترنت اشــیا بهره
میبرند ،نظارت بر بیمار بر اســاس یک زمان واقعی انجام
میشود ،بنابراین تعداد دفعات ویزیت بیمار توسط پزشک
معالج ،کاهش یافته و هزینهها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
با توجه به اینکه بیماران به صورت مداوم نظارت و مراقبت
میشوند ،ارائهدهندگان خدمات پزشکی قادر خواهند بود
قبل از اینکــه بیماری از کنترل خارج شــود ،آن را درمان
کنند .ســاخت و مدیریت داروها هزینه عمدهای را به خود
اختصاص میدهد؛ اما به وسیله پردازشهای اینترنت اشیا
و دستگاههای وابســته به آن میتوان این هزینهها را بهتر
مدیریت کرد .پیشبینی میشــود در ســال  ،2020چهار
میلیون بیمار بتوانند از راه دور شــرایط ســامتی خود را
مشاهده کنند.
محیط زیست
دستگاههای دارای سنسور میتوانند در نظارت بر اثرات
محیط زیستی شهرها ،جمعآوری جزئیات درباره فاضالب،
کیفیت هــوا و زباله کمک کنند .چنین دســتگاههایی نیز
میتوانند بر نظــارت جنگلها ،رودخانههــا ،دریاچهها و
اقیانوسها نقش مهمی ایفا کند.
اینترنت اشــیا نقــش عمــدهای را در آینده شــهرهای
هوشــمند ایفا میکند .برنامههای نظارت محیطزیســتی
اینترنت اشیا از سنســورها برای حفاظت از محیطزیست
و از طریق نظــارت بر کیفیت هــوا یا آب ،شــرایط جو یا
خاک اســتفاده میکنند و حتی میتوانند شامل نظارت بر
حرکات حیوانات و زیســتگاههای آنها باشــند .از طریق
تجهیز خودروها و سیستمهای ترافیک شهری به اینترنت
و شبکه میتوان در مسیریابی بهتر راهها و کنترل ترافیک
به مصرف ســوخت کمتر و در نتیجه هوای سالمتر نزدیک
شد.
حملونقل
در حوزه حملونقل سه شاخه حملونقل زمینی ،هوایی
و ریلی تعریف میشــود که در آنها اتصال دســتگاههای
کممصرف میتواند منافع مالی برای ســازمانها و راحتی
برای مصرفکنندگان بــه ارمغان آورد .اغلب کشــورها و
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شهرها با مشــکالت و چالشهایی در زمینه حمل و نقل مواجه هستند .برای
مثال یافتن فضای پارک در یک شــهر شلوغ مســتلزم زمان بسیاری است و
خود موجب گرههای ترافیکی میشود .نصب یک سنسور که جای پارکهای
خالی را نمایــش میدهــد ،میتواند در یافتــن فضای پارک بــه رانندگان
کمک شــایانی کند و به شــهرداری ،پلیس راهور و مســئوالن پارکینگها
در بهرهوری بیشــتر ،اعمال قانون بهتر و حتی درآمد بیشــتر کمک خواهد
کرد .سیســتمهای حملونقل ریلی و هوایی نیز زیرســاختهای گســترده
و پیچیدهای با دامنه گســتردهای از تجهیزات دارند .در بســیاری از موارد،
سطح پایهای از اتصال به اینترنت و شــبکه میتواند برای مسئوالن اجرایی و
مسافران نیز مفید باشد.

مدیریت انرژی
اینترنت اشیا از طریق یکپارچهسازی و هوشمندسازی کنترل سیستمهای
گرمایشی و سرمایشی این قابلیت را ایجاد میکند که در ساعتها یا روزهای
تعطیل انرژی در ادارهها و مراکز تجاری به هدر نرود که این مورد میتواند در
کنترل آلودگی نیز مؤثر باشد.
کمک به حادثهدیدگان
ارتباطات همیشــه مهم اســت؛ امــا هنگامیکه یــک حادثــه طبیعی یا
غیرطبیعی رخ میدهد ،به مهمترین مســئله تبدیل میشود .در هر حادثهای
چه به صورت طبیعی و چه غیرطبیعی ،ممکن اســت برق قطع شود ،سرورها
آفالین شوند و سیســتمهایی مانند شــبکههای موبایل به دلیل حجم زیاد
ارتباطات دچار اختالل شــوند .زمانیکــه این مورد پیــش میآید ،هر نوع
ارتباط مؤثر با دنیای خارج قطع شــده و این مهمترین مشــکلی اســت که
برای افراد حاضر در محــل حادثه به وجود میآید .در این راســتا با پیدایش

و معرفی فناوری اینترنت اشــیا شاهد استفاده بیشــتر از  ۵میلیارد
دستگاه متصل از قبیل پوشــیدنیها ،سنسورها و کاشتنیها هستیم.
دستگاهها و سنســورهای  IoTکه انرژی کمی مصرف میکنند ،این
قابلیــت را دارند تا با یکدیگــر از طریق بلوتوث ارتبــاط برقرار کنند
و برای اتصــال به دســتگاههای دیگر نیاز بــه اســتفاده از اینترنت
نداشــته باشــند .حتی این احتمال وجود دارد که دستگاههای IoT
بتوانند شبکه خود را تشکیل دهند .شــبکهای مبتنی بر سنسور که
میتواند در زمانهایی که شبکه دچار مشــکل شده و به درستی کار
نمیکند ،برخی از عملکردهای پایهای شبکه را انجام دهد .همچنین
دســتگاههای  IoTاین توانایی را دارند تا در صورت از کار افتادن برق
و اینترنت ،شــرایط مورد نیاز برای برقراری ارتباط پهنای باند کم را
ایجاد کنند.
اتوماسیون خانگی
بــرای اینترنت اشــیا مبتنی بر بســتر ابری میتــوان کاربردهای
زیــادی در محیط خانه متصور شــد .درواقع با ترکیــب قابلیتهای
تجهیزات نهفته در محیط خانه و بســتر ابری ،انجام خودکار بسیاری
از فعالیتهای خانگی وجود دارد .همچنین امکان اتصال به وســایل
خانه از طریق اینترنــت برای مانیتورینگ یا کنتــرل آنها از راه دور
(مانند مدیریت هوشــمند روشــنایی ،گرما و تهویه هوا) وجود دارد.
از ســوی دیگر سیســتمهای اینترنت اشــیا میتوانند برای اجرای
فعالیت پاســخگو باشــند .برای مثال سیســتمهای خرید هوشمند
میتوانند خرید کاربران در یک فروشگاه مشــخص را از طریق تلفن

همراه ردیابــی کنند .همچنین به این کاربــران از طریق تلفن همراه
پیشنهادهای ویژهای در مورد کاالهای مورد عالقهشان یا حتی مکان
کاالهایی که به آن نیاز دارند ،ارائه میشود.
تأثیر اینترنت اشیا در محاسبات لبه
محاســبات لبه ( )Edge Computingیک روش بهینهســازی
سیســتمهای ابری اســت که عملیات پردازش دادهها را در نزدیکی
منابع محلی ( )localانجام میدهــد .این راهکار باعث کاهش پهنای
باند ارتباطی مورد نیاز بین سنســورها و مرکز دادهها خواهد شــد.
عالوه بر این محاســبات لبه ،ایــن قابلیت را دارد که مــواردی مانند
اپلیکیشنها ،دادهها و قدرت محاسبات سرویسها را از نقاط مرکزی
به  logical Extremesشــبکه ســوق میدهنــد .در نتیجه این
احتمال وجود دارد که رهبــران فناوری دنیا به موضوع محاســبات
لبه برای سرعت بخشــیدن به ســرویسهای  IoTو صرفهجویی در
هزینههای زیرســاختی برای هوشمندســازی ،تمایل زیادی نشان
دهند.
میزان محبوبیت برخی از کاربردهای اینترنت اشــیا که براســاس
جستجوی انجامشده در موتورهای جســتجوی شبکههای اجتماعی
و اخبار مورد بررسی قرار گرفته ،در شــکل زیر نشان داده شده است.
همانطور که مالحظــه میکنید محبوبتریــن کاربردها به ترتیب
عبارت از ابزارهای پوششی ،شهر هوشــمند ،خانه هوشمند ،اینترنت
صنعتی ،توزیع هوشــمند برق ،خودرو متصل ،سالمت ،کشاورزی و
دامپروری ،خرده فروشی و زنجیره تأمین است.

منبع ensafnews.com :
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تأسیسات بیمارستان هوشمند
اهمیت زیرساختهای هوشمند
در بیمارستانها
گردآورنده :محمود جعفری

امروزه رشــد جمعیت و افزایــش تعداد ســالمندان در جوامع
مختلف ،سازمان بهداشت و درمان را در سراسر جهان با چالشهای
بســیاری مواجه کرده اســت .به پیشبینی ســازمان ملل متحد
( )UNتا ســال  2100تعداد افراد با متوسط ســن  60سال به باال
تا سه برابر افزایشمییابد .بر این اســاس جمعیت  841میلیون
نفری سال  2013به  2میلیارد نفر در سال  2050و  3میلیارد نفر
در سال  2100افزایش خواهد یافت .طبق مستندات سازمان ملل
متحد  66درصد این افراد مسن ســاکنان مناطق در حال توسعه و
توسعه نیافتهاند که این رقم تا سالهای  2050و  2100به ترتیب
به مقادیر  79درص د و  85درصدمیرســد .افزایش سن به مراتب
بروز بیماریهای قلب و عروق ،ســرطان ،دیابــت و بیماریهای
هزینه های

مزمن تنفســی را محتمل کرده که منجر بــه تحمیل
ســنگین در خصوص خدمات درمانی و مراقبتیمیشود .از اینرو
ارائه دهندگان خدمات بهداشــتی و درمانی بــرای مقابله با این
چالش مســتلزم به کارگیری ابزارهای جدید با کارایی و عملکرد
بهینه هستند.زیرساختهای فناوری هوشمند ( )ITIیکی از این
ابزارهاست که از رشد ،توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات
و ارتباطات ( )ICTو ســایر پروتکلهای بی ســیم و
ارتباطات تلفن همراه نشــأت گرفته است و در
هوشمند ســازی زیر ســاختهای تأسیسات
بیمارستان هوشمند بسیار حائز اهمیت است.
تأسیساتبیمارستانهوشمند
چــرا بیمارســتانها ملــزم بــه طراحی
زیرســاختهای هوشمند هســتند؟ بر اساس
گزارشات سازمان بهداشــت جهانی( ،)WHOارتقا
بهــرهوری ،کاهش هدر رفــت انرژی و حــذف زبالههای
تولیــدی مهمتریــن فاکتورهایی هســتند کــه ارائهدهندگان
خدمات بهداشــتی باید توجه ویژهای به آنها داشــته باشــند.
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براساس تخمینهای زده شده توسط  WHOبه طور متوسط 20
تا  40درصــد از منابع مصرفی در مراقبتهای بهداشــتی به هدر
سیستم های قدیمیدر ارائه

میرود که علت اصلی آن اســتفاده از
خدمات درمانی و مراقبتی اســت .به توصیه  WHOمراکز درمانی
و بیمارســتانها باید تمرکز بیشــتری بر روی موارد ذیل داشته
باشــندکه عبارت از -1نحوه عملکرد صحیح کارکنان و پرســنل
درمانی  -2بهبود در بهر ه وری تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
برای ارائه خدمات درمانی و مراقبتی با کیفیت مطلوب  -3کاهش
خطاهای پزشکی و عملکردهای اشتباه پرسنل درمانی -4بررسی و
تحلیل نیازهای اصلی در سالمت جامعه و شناسایی و ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی مناسب است.
خوشــبختانه پیشــرفتهای اخیر فناوریهــای نوین منجربه
یکپارچهسازی زیرساختهای تأسیســات بیمارستان هوشمند
شده است که به صورت یک سیستم هوشمند واحد عملمیکند.
این امر عالوه بر پیشرفتهای قابل توجه در خصوص ارائه خدمات
درمانی و مراقبتی به بیماران منجر به کاهش چشمگیر هزینههای
عملیاتیمیشود.
سیستمهای یکپارچه وزیرســاختهای هوشمند بیمارستانی
با عملکردی منســجم به صورت یک سیســتم واحــد بر خالف
سیستمهای جداگانه ســنتی و قدیمیقادر به تبادل اطالعات با
یکدیگر بوده و توسط سیســتم مدیریت ساختمان تحت نظارت و
کنترلهستند.

پیادهسازی سیستم هوشمند در بیمارستان
زیرســاختهای هوشــمند بیمارســتانی براســاس طراحیهای انعطافپذیر به عنوان
سیســتمهایی با طول عمر کاری باال عملمیکنند .این سیســتمها به واسطه بهرهگیری از
تکنیک یکپارچه مدیریت توان و انرژی در دوره زمانی مشخص بدون خرابی به عملیات خود
ادامهمیدهند .آنها به راحتی قابل گسترش و تغییر بوده و با استفاده از فناوریهای پروتکل
باز بهسادگی و با صرف هزینههای کم با فناوریها و تجهیزات جدید ادغاممیشوند.

تأسیساتبیمارستانهوشمند
به طور کلی طراحیزیرساختهای هوشمند قابل اجرا
ن ها است .سیستم به صورت یک واحد
برای کلیه بیمارستا 
یکپارچه توزیع هوشمند طراحی شده و کلیه بخشهای
مختلف بر اساس دستور العملها و پروتکلهای مشخص
با یکدیگر همــکاریمیکنند .طبق گزارشــات WHO
با اســتفاده از ارتباطات ســختافزاری و به کمک نرمافزارهای کاربردی پزشکان و پرسنل
ایاالت متحده به تنهایی در ســال مبلغ  335میلیارد دالر درمانی در هر موقعیت زمانی و مکانی دلخواه قادر به دسترســی بــه اطالعات مورد نظر خود
به دلیل استفاده از خدمات بهداشــتی و مراقبتی قدیمی هستند .آنها به سادگی و تنها با استفاده از تلفن همراه خود شــرایط بالینی بیمار را کنترل
هدرمیدهد که علــت اصلی آن عــدم قابلیت همکاری نموده و وضعیت وی را ارزیابیمیکنند.
سیستمهای اطالعاتی سنتی اســت .امروزه در بسیاری از
استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان ( )BIMیکی از رویکردهای ناب در زمان طراحی
مناطق جهان بیماران برای دریافت خدمات درمانی حق تجهیزات جدید خدمات درمانی و بهداشــتی اســت BIM .رویکردی مناســب در خصوص
بیمارستان هوشمند است که منجربه کاهش هزینههای نهایی پروژه ،افزایش کیفیت

انتخابهای بســیاری دارند ،به طوریکه فشــار رقابتی طراحی
شدیدی بین بیمارستانهای مختلف در خصوص پذیرش پروژه و کاهش مدت زمان اجرای آنمیشود.
بیماران وجــود دارد .تجربهای که بیمــار در مدت زمان
بایکپارچهسازی سیستمهای مجزا به یک شبکه واحد میتوان از سرمایهگذاریهای اضافی
اقامت خود در بیمارســتان در خصوص خدمات درمانی و اجتناب کرد:
مراقبتی ازجمله عملکرد پزشکان و پرسنل ،کیفیت غذا • ،کاهش سیمکشی ،تعداد کابلها و طول متوسط آنها ،کاهش هزینههای نصب که مختص
نظافت و تســهیالت جانبی کســبمیکند ،بسیار حائز سیستمهای سنتی و قدیمیاست.
اهمیت بــوده و در تصمیمــات وی در مراجعت مجدد به • مــدت زمان کمتری صرف راهاندازی سیســتم شــده کــه منجر به کاهــش هزینههای
مرکز تأثیرگذار است.
ساخت وسازمیشود.
با اســتفاده از فناوریهای نوین و تأسیسات بیمارستان • کاهش تعداد دســتگاههای شــبکه فعال ( اکتیو) مورد نیاز برای راهاندازی شبکه فناوری
هوشمند قادر اســت -1 :شــرایط درمانی را بهبود داده و اطالعات و ارتباطات.
رضایتمندی بیشتری را برای پرســنل و بیماران فراهم یکی از مهمترین مزیتهای سیستمهای هوشمند در دسترس بودن شبکه است که کاهش
کند  -2با استفاده از سیســتمهای نظارت بالینی ،امنیت هزینههای عملیاتی و صرفهجویی در زمان و سرمایه را به دنبال دارد .موارد ذیل توضیح کاملی
و آسایش پرسنل و بیماران را فراهم کند -3 .سطح آگاهی برای این مسئله است:
بیماران را افزایش دهد  -4بهرهوری از انرژی را به واســطه • مدیریت شبکه و تشخیص عیوب آن در سیســتمهای یکپارچه به مراتب سادهتر بوده و در
کنترل و نظارت منابع انرژی ارتقا دهد  -5با اســتفاده از کوتاهترین زمان امکان رفع مشکل در سیستم وجود دارد.
سیســتمهای کنترلی و نظارت از قبیل خدمات فراخوانی • انعطافپذیری و باز بودن شبکه امکان ارتقا سیســتم را با فناوریهای نوین پیش رو فراهم
پرستاران ،کنترل نور ،درجه حرارت ،پردهها و موارد مشابه میکند .همچنین آنها به سادگی و در مدت زمان کوتاهی بر اساس استانداردهای ارتباطات
سطح رفاه بیشــتر و امنیت خاطر را برای بیماران فراهم اترنت IP/با شبکه منطبقمیشوند.
کند.
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• با اســتفاده تکنیکهای PoEمیتوان هزینههــای پیکربندی مجدد و
نگهداری را کاهش داد.
بهطور کلی مزایای پیادهسازیزیرساختهای هوشمند در بیمارستانها و
مراکز درمانی رامیتوان به صورت زیر شرح داد:
• بهبود مدت زمان پاسخگویی و ارتباطات پرسنل ،سیستمهای اطالعاتی
پرسنل هوشمند این اجازه را به آنهامیدهند تا واکنشهای سریعی نسبت
به حوادث رخ داده نشان دهند.
• ارتباط بیماران با واحد پرستاری از طریق صفحه نمایشهای تعبیه شده
در اتاق بیمار آنها را قادرمیسازد تا به طور دقیقتر نیازهای خود را به واحد
پرستاری منتقل کنند.
• کنترل برنامه غذایی و دارویی بیمار طبق برنامهریزیهای از پیش تعیین
شده و ارسال هشدار به واحد پرستاری
• نظارت و کنترل شــرایط محیطی از قبیل دما ،نورو پردهها توســط خود
بیمار
• کاهش خطاهای احتمالی در اتاقهای عمل ،مدیریت زمان ،هشــدارها و
تضمینکیفیت مطلوب

• کنترل شرایط بیمار و اتخاذ تصمیمات دقیق متناسب با عالیم حیاتی وی
• انتقال اطالعات در شــرایط پر مخاطره یا آتش ســوزی به رابط بیمار ،به
عنوان مثال مســیرهای خروجیمیتواند به صورت ســه بعدی و در طول
مسیر نمایش داده شوند.
• امکان سرشــماری افراد حاضر ،موقعیتیابی و تشخیص هویت آنها در
قسمتهایمختلفبیمارستان
• دسترسی به شبکه اینترنت و شبکه داخلی بیمارستان هوشمند
• افزایش عمر مفید ساختمان به واسطه کنترل تهویه و دمای داخلی
• بهینه سازی مصرف انرژی
• اســتفاده از پایگاه داده یکپارچه (منطبق با استانداردهای  )HL7سرعت
عمل دسترسی پزشکان به اطالعات پزشکی را افزایشمیدهد.
• امــکان ارائه خدمات درمانــی از راه دور از قبیــل آموزشهای مربوط به
ی و مدیریت خدمات درمانی با استفاده از
ســامت بیمار ،بهداشــت عموم 
فناوریهای الکترونیکی اطالعات و مخابرات .در خدمات پزشکی و مراقبتی
از راه دور باید از سنسورها و تحلیلگرهای هوشمند و پیچیدهتری استفاده
شود.

سرمایهگذاری در بخشزیرساختهای هوشمند
خودکفایی در خصوص مدیریت زیرساختهای فناوریهای نوین باید
یکی از اهداف کلیدی سازمان بهداشت و درمان باشد .وابستگی بیش از
حد به تامینکنندههای خارجی هرگز به سود بیماران و پرسنل نیست.
بخش عمدهای از ســرمایهگذاریها در مســیر فناوریهــای نوین و
هوشمند رامیتوان متعلق به دو دسته زیر دانست:
• بالینی /ســازمانی ـ پوشــشدهی بهرهوری ،هزینههای مســتقیم،
زیرساختها ،اهداف سازمانی و شاخصهای عملکرد کلیدی
• بیمار /اســتانداردهای مراقبتی ـ بهینهسازی شرایط مراقبت بیمار در
مدت زمان ارائه خدمات درمانی و اقامت وی در بیمارستان
عمده مشکالت و موانع پیش روی ســازمانهای بهداشتی در خصوص
پیادهســازیزیرســاختهای هوشــمند رامیتــوان به صــورت زیر
تقسیمبندی نمود:
• کمبود بودجه یا مشکالت مربوط به افزایش سرمایهگذاری ،برای رفع
این مشکل در بسیاری از موارد به خصوص زمانی که خط مشی اجرای

پروژه کامال روشن استمیتوان از قراردادهای اجارهای بهره برد .اغلب
سرمایهگذاران و مدیران بیمارســتانها بر این باورند که بخش عظیمی
از بودجه و سرمایه از بیرون بیمارســتان مانند کمکهای مالی از صنعت
بهداشــت ،درمان و بیمه (در خصوص مراقبتهای بهداشتی خصوصی)
و سرمایهگذاریهای دولتی (در خصوص مراقبتهای بهداشتی دولتی)
تأمینمیشود.
• عدم آگاهی و تخصص ،افراد حاضر در بیمارســتان که با سیستمهای
قدیمی کار کردهاند و آشــنایی آنها معطوف به این سیستمها است ،در
بسیاری از موارد با مواجه با سیستمهای یکپارچه و شبکههای هوشمند
با مشــکل مواجه شــده و قادر به راهاندازی و اجرای آن نیســتند .برای
مقابله با این مشــکلمیتوان از افراد متخصص و کارشناســان با تجربه
کمک گرفت و برنامههای آموزشــی برای پرســنل ترتیب داده شود که
البته این موضوع خود مستلزم ســرمایهگذاریهای اضافیدر این بخش
است.

منبع Effect of intelligent technology infrastructure on hospital :
operating cost and patient care; by, Graeme Robertson
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پردرآمدترین شغلهای

حوزه تکنولوژی
گردآورنده :محمد هزار جریبی

برای ورود به دنیای شرکتهای برتر تکنولوژی ،نیازی نیســت تخصصی فنی و تکنیکال داشته باشــید؛ اما افرادی که قابلیتهای فنی خود را
گســترش دادهاند ،میتوانند از موقعیتهای شغلی بسیار خوبی بهرهمند شــوند .طبق آخرین گزارش منتشر شده توســط  ،Glassdoorاین
شرکت رکورد پردرآمدترین موقعیت شغلی در دنیای تکنولوژی و فناوری را بر اســاس میانگین حقوق ،شکسته است .این شرکت به جهتدهی
سیستماتیک کارمندان خود در سیلیکون و حتی فراتر از آن ،معروف است؛ به صورتی که اغلب کارمندان این شرکت غالبا قادر هستند شغل خود
را بر اساس میزان و نوع عالقه خود انتخاب و دنبال کنند.
جایگاههای برتر شغلی بر اساس درآمد
 -10مهندس امنیت اطالعات 131.300-دالر
محــدوده کاری یک مهندس امنیــت اطالعات ،حفاظــت از اطالعات و
دادههای یک شرکت در مقابل هکرها و اقدامات جاسوسی است .این شغل
میتواند از راهاندازی شــیوههای رمز نگاری شــده قدرتمند تا پیدا کردن و
پرکردن گپهای امنیتی در زیر ساختهای شرکت ،متغیر باشد.
-9مهندستوسعهنرمافزاروعملیاتفناوریاطالعات 137.400-دالر
یک مهندس توســعه نرم افزار و عملیات فناوری اطالعات که اختصا را به
آن  DevOps Engineerگفته میشود ،در زمینه ارائه کدهای مختلف در
کمترین زمان تخصص دارد.
 -8آرشیتکت ارشد شرکت 144.400 -دالر
یک آرشیتکت ارشد یا  ، Enterprise architectطرحها و برنامههای
شرکت و سیســتم کاری کارمندان را پایهریزی کرده و سِ رورها ،نرم افزارها
و دیگر داراییهای آیتی شــرکت را مدیریت میکند .به عبارت دیگر ،یک
آرشیتکت شرکت ،استراتژی کلی شرکت را پایهریزی میکند.
 -7مدیر فنی برنامه 145.000 -دالر
یک مدیر فنی برنامــه یــا  Technical program managerتالش
میکند تا پروژههای مختلف شــرکت ،آزمایش ُکدها ،ارتقا ســطح کیفی
محصوالت و در کل پروسه توسعه شرکت ،با موفقیت انجام شود.
 -6آرشیتکت نرم افزار 145.400 -دالر
یک آرشــیتکت نرم افزار ( ،)Software architectمســئول تنظیم
برنامهای کلی یا یک شیوه و استراتژی ،برای طراحی و ساخت نرم افزارهای
اصلی است .برای گرفتن شغلهای مرتبط با این سِ مت ،باید در زمینه فنی و
تکنیکال تخصص داشته باشید؛ زیرا این شما هستید که برای دیگر افراد تیم
برنامه نویسان ،هدف تعیین میکنید.

 -5مهندس برنامهها –  149.000دالر
یک مهنــدس و آرشــیتکت برنامــه ()Applications architect
شخصی است که اســتراتژی برنامهها یا به عبارتی اپلیکیشنهای مرتبط
حیطه کاری شــرکت را انتخاب میکند .مثال چه زمانی بایــد از ابزارهای
موجود اســتفاده کرد و یا چه زمانی باید یک اپلیکیشن جدید ساخت .این
افراد حتی گاهی پروتوتایپهای انحصاری خود را نیز توسعه میدهند.
 -4آرشیتکت زیرساخت 153.000 -دالر
مهندس زیرساخت ،مسئول سیستمهای زیر ساختی حوزه آیتی در یک
شرکت است که شامل مواردی از جمله سِ رورها ،مراکز دیتا سنتر و پلت فرم
سیستمهای پردازش ابری است.
 -3مدیر توسعه نرم افزار153.300 -دالر
یک مدیر توسعه نرم افزار ،تیم مسئول برای توسعه و آزمایش سیستمهای
به خصوص یا برنامهها و اپلیکیشنهای یک شــرکت را رهبری و مدیریت
میکند.
 -2مهندس انبار دادهها 154.800 -دالر
وظیفه یک آرشیتکت انبار داده ،مدیریت شــیوههای ذخیرهسازی انبوه
دادههای یک شرکت و آمادهسازی آنها برای تجزیه و تحلیل است.
 -1مدیر مهندسی نرم افزار 165.500-دالر
مدیریت تیمهای توســعه ،تحقیــق و آزمایش نرم افزاری یک شــرکت،
بر عهده مدیر مهندســی نرم افزار آن شــرکت است .این سِ ــمت ،یکی از
حیاتیترین بخشها در ایجاد یک شــرکت و مدیریت بخش نرم افزاری آن
محسوب میشود.
منبع businessinsider :
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اینترنتاشیا

امنیت و حریم خصوصی در یک جهان متصل
گردآورنده :علیرضا بنیجمالی

اینترنت اشیا فرایندهای جدید ،معماری ارتباطی ،فناوریهای هوشمند و استراتژیهای مدیریت برای ادغام یکپارچه تعداد زیادی از اشیای هوشمند
با اینترنت را میپذیرد .همچنین پلتفورمی را برای جمعآوری و پردازش دادهها از طریق شــبکه حسگر بیســیم فراهم میکند .درواقع اینترنت اشیا
میتواند بهطور مشترک از سیســتمهای مجاور به مجاور ،رایانش ابری ،دادههای بزرگ و فناوریهای مرتبط برای ارائه قابلیت محاسباتی (رایانشی)
بهعنوان الگوی درحال ظهور برای قرن بیســتویکم استفاده کند .مزیتهایی وجود دارد که توسط اینترنت اشــیا برای محیطزیست ،جامعه و اقتصاد
فراهم میشود که دلیل آن ارتباط داخلی و همکاری اشیای هوشمند ازجمله پذیرش گسترده خدمات همراه بر روی فضای ابری و رایانش ابری است.
اما این الگوی جدید چالشهای بســیاری در حوزه امنیت و حریم خصوصی به ارمغان میآورد که دربرگیرنده احراز هویت و تأیید هویت ،محرمانگی
دادهها و اطالعات شخصی و ارتباطات و رایانش امن است .بنابراین بررسی و درک نحوه ارزیابی این چالشهای امنیتی و حریم خصوصی میتواند توسعه
بنیادین در زمینه علم و فناوری دستیابی به فناوریهای بهشدت گســترده و امن اینترنت اشیا و رایانش ابری فراهم کند .در مقاالت جدید و اخباری که
بهصورت جهانی گزارش شده ،حمالت مخرب و نقضهای امنیتی همانند نفوذ به حریم خصوصی ،دســتکاری دادهها ،دسترسی غیرمجاز ،هککردن
گوشی همراه و تزریق پیچیده ویروسها وجود دارد .این مسائل سبب شد تا موضوعات ویژ ه با جستجو در میان مقاالت باکیفیت باال توسعه داده شود که
نشاندهنده راهکارهای واقعی ،اثبات مفهوم و توصیهها برای تقویت اهمیت امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا هستند.
نشــریه اینترنت اشــیا با پیروی از یک فرایند دقیق و سازمانیافته
نوشتههایی را در شمارههای آینده ارائه میکند که با تحقیق و فناوری
پیشرفته درباره امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا مرتبط است.
نویسندگان این مقاالت منتخب مسائل امنیتی و حریم خصوصی در
اینترنت اشیا را مورد بررسی قرار داد ه و راهکارهایی برای این مشکالت
ارائه میکنند.
در نوشتهای با عنوان «مدلسازی و استنباط پخش احساسات منفی
کاربران گوشیهای همراه در شــبکههای اجتماعی» ،بررسی مکانیزم
پخش احساســات منفی در ســطح فردی گروههای کاربری بزرگ در
طوالنی مدت و درنهایت اســتنباط توانایی افراد در پخش احساسات
منفی با مشاهده رفتارهای مردم در شبکههای اجتماعی همراه است.
برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران شــبکههای  ،VANETدر
ی با عنوان «روشهای متقابل ناشناس حفظ حریم خصوصی
نوشــتها 
بهصورت محاســباتی و تأیید هویت اجرایی برای شــبکههای اد هاک
خودرویی» ،یک روش مؤثر محاســباتی بــرای حفظ حریم خصوصی
ارائه میکنند.
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این فناوریها مبتنــی بر اســتفاده از مجوزها و امضاهای ناشــناس
بهعنوان یک مؤلفه کلیدی از اینترنت اشــیا و توسعه شهرهای هوشمند
است.
پروتــکل تأیید هویت ســبک وزن مســئله مهمی در اینترنت اشــیا
ی با عنوان «یک پروتــکل تأیید هویت ســبک وزن
اســت .در نوشــتها 
برای دســتگاههای دارای توانمندی  IoTدر فضــای رایانش ابری توزیع
شده» ســاختاری پیشنهاد میشــود که قابلیت محیط ابری توزیع شده
و یک پروتکل تأیید هویت با اســتفاده از کارت هوشمند مبتنی بر آن را
دارد ،بهطوریکه کاربر ثبتشــده میتواند بهطور امن به تمام اطالعات
خصوصی از طریق سرورهای ابری خصوصی دست پیدا کند.

در پروتکل تأیید هویت جامعی برای شــبکههای منطقهای بیســیم
( )WBANمطابق با مشخصات ساختار شــبکه آن طراحی نشده است.
در نوشــتهای با عنوان «پروتکل احراز هویت چند الیه سبک وزن برای
شــبکههای منطقهای محلی» ،یک پروتکل تأیید هویت چند الیه و یک
روش تولید کلید جلسه امن برای  WBANپیشنهاد میدهند .نوشتهای
دیگر با عنوان «کنترل دسترسی امن براساس سوابق الکترونیکی مراقبت
ســامت در رایانش ابری ســیار» یک روش کنترل دسترســی سوابق
الکترونیکی مراقبت ســامت ( )HERرا پیشــنهاد میدهد که در مدل
استاندارد امن اثباتشده است.

در همین راســتا مشخصشــده که توســعه ســریعی از رایانش ابری
و اینترنت اشــیا وجود دارد .در نوشــتهای با عنوان «یکپارچهسازی امن
رایانش ابری و اینترنت اشیا» ،مطالعهای بر اینترنت اشیا و رایانش ابری با
تمرکز بر مسائل امنیت هر دو فناوری ارائه میکنند.
ی با عنوان «سیســتم تأیید هویت با حفظ حریم خصوصی
در نوشتها 
مبتنی بر آشکارســازی انتخابی و یکپارچــه» ،پروتکلهای تأیید هویت
محلی و راه دور را برای دستگاههای پوشیدنی ابری طراحی میکنند.
امــروزه پلتفورمهــای اندرویدی به هــدف اصلی حمــات تبدیل
شدهاند .در نوشتهای با عنوان «شناسایی برنامههای مخرب اندرویدی و
طبقهبندی برنامهها با استفاده از دستهبندیها» ساختاری برای مدیریت
مؤثر و کارآمد بازار بزرگ برنامهها براساس شناسایی برنامههای مخرب و
طبقهبندی آنها پیشنهاد میشود.
رایانش قابل تأیید بــه کالینتهای محدود به منابــع اجازه میدهند
تا محاســبات عظیم را به ســرورهای قدرتمندتر محول کرده ،ســپس
صحت نتایج را تأیید کنند .نوشتهای با عنوان «محاسبه قابل تأیید چند
کارکردی بر مبنای ویژگی» ،مفهوم محاســبه قابل تأیید چند کاربردی
مبتنی بر ویژگی را معرفی و رسمی میکند که کنترل دسترسی به نتایج
محاسبه را فراهم خواهد کرد.

برای موقعیتیابی و رصد دقیق مســدودکنندههای ســیار در شبکه
بیسیم چند مقصدی ( ،)MHWNنوشتهای با عنوان «ردیابی مشارکتی
مسدودکننده ســیار در شبکههای بیســیم چند مقصدی» ،یک روش
ردیابی توزیعشده مسدودکننده سیار را پیشنهاد میدهد که حاوی چهار
مرحله یعنی انتخاب نود نظارت ،اندازهگیری ســیگنال مسدودسازی و
جمعآوری نتیجه ،موقعیتیابی مسدودکننده و دست به دست شدن نود
نظارت است.
با توجه به فرصتهای فراهم شــده بهدلیل پیشــرفت در فناوریهای
اینترنت اشــیا و رایانش ابری ،برای مواجه با این چالشها ،نوشــتهای با
عنوان «مدل معماری ابری چند الیه و ســاختار خدمات امنیت مبتنی
بر هستیشناسی برای خانههای هوشــمند مبتنی بر  ،»IoTمدل جدید
ساختار ابری چند الیه برای تعاملهای یکپارچه در دستگاهها یا خدمات
ارائهشده توســط ســازندگان مختلف در خانههای هوشــمند مبنی بر
اینترنت اشیا را توسعه میدهد.

منبع :نشریه Elsevier
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کاربردهای
بالکچین

بالکچین پایگاه دادهای اســت که دو خاصیت مهم دارد؛ نخســت

اینکه دادهای که وارد بالکچین شــده است به هیچ وجه امکان تغییر

و پاک شــدن آن وجود ندارد .دوم اینکه هیچ شــخص یا ســازمانی

نمیتواند بالکچین را در اختیار خود داشته باشد ،بلکه چند صد هزار

کاربر این دسترســی را دارند .هر اطالعاتی که بخواهد وارد بالکچین

شود ،پخش میشود و باید به همه اعالم شــود تا هر کدام از کاربران
آن را به مرور زمان تأیید کنند .در اینجا به بررســی پنج کاربرد اصلی

بالکچین میپردازیم که میتواند زندگی آینده افراد را متحول کند.

گردآورنده :محمد هزار جریبی

 -1قراردادها
بالکچیــن تأثیر بســزایی بر نحــوه انجــام کســبوکارها و روش
سرویسدهی بین کســبوکارهای مختلف دارد .با اســتفاده از فناوری
بالکچین تمــام قراردادهــای تجاری تبدیــل به قرارداد هوشــمند
میشــوند و برخالف قراردادهای موجود ،در قراردادهای هوشمند کد
برنامهنویســی توسط بالکچین اجرا میشوند و بســیار جالب است که
بدانید امکان تغییر و پاک شــدن نــدارد .بنابراین بعــد از اینکه اجرای
قرارداد آغاز میشود ،هیچکس نمیتواند تبصره جدید به آن اضافه کند
یا با تصویب قانونی جدید ،افراد را از حق خود محروم کند.
برای مثال شــما میخواهیــد قطعه موســیقی خود را به شــخصی
بفروشید؛ اما از کجا مطمئن خواهید بود که شــخص خریدار پول را به
شــما پرداخت خواهد کرد؟ همینطور خریدار از کجا مطمئن باشد که
در ازای پرداخت پول ،موســیقی مورد نظر خود را دریافت خواهد کرد؟

IoT

شماره دوم ـ تابستان 1397

16

یک قرارداد هوشــمند ضمانت میکند که خریدار بعد از پرداخت قطعه
موسیقی مورد نظر خود را دریافت خواهد کرد ،بدون اینکه مجبور باشد
به وبسایت یا شرکت دیگری اطمینان و یا حتی مراجعه کند.
 -2پرداخت
اگر تجارت شــما نیازمنــد پرداخت بین کشــوری اســت ،فناوری
بالکچین به کمک شــما خواهد آمــد .یکی از بزرگتریــن رویاهای
بالکچین این است که روزی جایگزین پول متداول شود که البته زمان
بســیار زیادی نیاز اســت تا این اتفاق به حقیقت بپیوندد .اما هماکنون
شــما میتوانید از طریق بالکچین در چند دقیقه از هر کجای دنیا که
خواســتید پول منتقل کنید و یکی دیگر از مزایای آن این است که شما
دیگر نیاز ندارید موجــودی خود را در بانکی خاص نگــه دارید یا به آن
بانک پول واریز کنید.

 -3استخدام
از دیگر کاربردهای فناوری بالکچین میتوان به این مورد اشاره کرد
که فرایند اعتمادسازی با هزینه کمتری انجام خواهد شد .به این ترتیب
شــما با ثبت پرونده کاری بین کارمند و کارفرما بهطور کامل از صحت
سوابق هر فرد باخبر شده و برای اســتخدام و سنجش کیفیت کارمند و
کارفرما دیگر نیاز به استعالم و بررسی سوابق نخواهد بود؛ زیرا اطالعات
برای هر کارفرما و کارمند قابل مشــاهده اســت و به هیــچ وجه امکان
دستکاری در آن وجود نخواهد داشت.
 -4ذخیره ابری (کالد)
بیــش از  ۶۴درصــد شــرکتها اطالعــات خــود را روی ابرهــا
( )Cloud Storageذخیره میکنند .ذخیرهسازی اطالعات روی یک
وبسایت ریسک بســیاری دارد و ممکن است در صورت هک اطالعات
ارزشــمند از بین برود ،درحالیکه استفاده از ســرویسهای ابری باعث
میشود اطالعات شما برای همیشه حفظ شــود .نکته دیگر اینکه شما
باید به آن شرکت اعتماد کرده باشــید تا از اطالعات شما استفاده نکند.
بالکچین از آنجا که امکانتغییر در آن وجود ندارد و رمزنگاری شــده
و در بین هزاران کاربر پخش شــده اســت ،امکان هــک و تغییر در آن
نخواهد بــود .همچنین اطالعات شــما را به هزاران قســمت کوچکتر
تبدیل میکند که با بههم پیوستن این بستههای کوچک اطالعات شما
همیشه قابل دسترس است.

 -5تأیید هویت و سیستم رأیگیری
یکی دیگــر از کاربردهــای فنــاوری بالکچین تأیید هویت اســت.
کارت ملی هر کشــور را در نظر بگیرید ،اطالعــات آن در یکجا ذخیره
شده و قابل جعل اســت .همچنین فقط در یک کشور صادر شده و مورد
قبول کشــور دیگری نخواهد بود .حال اگر اطالعات افراد در بالکچین
ذخیره شود ،دیگر افراد ســودجو و تبهکار نمیتوانند از آن سوءاستفاده
کنند؛ زیرا کلید آن دست فرد است که به روشهای بسیار امن میتوان
این کلید را غیرقابل سرقت کرد.
داشــتن شناســنامه دیجیتالی فوایــد بســیاری دارد .از جمله دیگر
ویژگیهــای فناوری بالکچیــن در این حــوزه میتوان به سیســتم
رأیگیری اشاره کرد .اگر برای سیستم رأیگیری از فناوری بالکچین
استفاده شود ،نتایج قابل مشــاهده اســت و امکان تقلب و تغییر نتایج
غیرممکــن خواهد بود .با ایــن روش میتوان در مورد هــر موضوعی از
مردم رأیگیری کرد و تصمیمگیــری جمعی بهصورت کام ً
ال امن گرفته
شود.
به نظر شــما کدامیک از کاربردهــای فناوری بالکچین بیشــترین
فرصت را برای رشــد و توســعه کســبوکارهای داخلی در پی خواهد
داشــت؟ آیا با بالکچیــن میتوانیم از نظر اقتصادی شــاهد رشــدی
چشمگیر باشیم؟

منبع mag.arzplus.com:
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گردآورنده :محمد هزار جریبی

 7ترندکـه اینترنت
اشیا ودنیا را دگرگون
خواهدکـرد !...

سالهای بســیاری است که اینترنت اشــیا در کارخانهها ،معادن،
تأسیسات نفتی عمیق درحال رشد است .انتظار میرود که هزینههای
اینترنت اشیا در ســال جاری 15درصد افزایش پیدا کرده و تقریب ًا به
 773میلیارد دالر برسد .میتوان استفاده از اینترنت اشیا را در حال
رانندگی در بزرگراهها و صرفهجویی در ســاختمانها مشاهده کرد.
اینترنت اشیا از نشــت نفت جلوگیری میکند و به کشاورزان زمان
آبیاری و برداشــت را میگوید؛ اما در بیشــتر موارد ،سرمایهگذاری
اینترنت اشیا بر روی خودکارسازی پروسههای کسب و کارهای موجود
متمرکز شده و برای تغییرات در صنایع با ایجاد جریانهای درآمدی
و انواع کسب و کار جدید کاربردی نداشته است .این موضوع درحال
تغییر است .در این مقاله  7ترند که موجب تحوالت بزرگی در اینترنت
اشیا شدهاند ،بررسی میشوند.

 .1هوش مصنوعی ،فضای ابری و بالکچین تبدیل به فناوریهای کلیدی تحوالت اینترنت اشیا شده است :این سه تکنولوژی به شرکتها
کمک میکنند تا ارزش بیشتری از سرمایهگذاری اینترنت اشیا بهدســت آورند و بر محدودیتهای پیشین غلبه کنند تا اینترنت اشیای گستردهتری را
اتخاذ کنند .هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین با آنالیز عمیقتر بالفاصله به جریان دادهها در تصمیمگیری درستتر کمک میکنند .محاسبات فضای
ابری این چنین سیستمها را با گسترش توانایی ابر به لبه شبکه ،مقیاسپذیر میکند .همچنین با پردازش و تجزیه و تحلیل نزدیک جریان دادهها به منابع
دادهها ،محاسبات فضای ابری به  ،Address latencyپهنای باند ،اعتبار و مسائل مربوط به هزینه کمک میکند .بالکچین امنیت ردیابی تراکنشهای
اینترنت اشیا را مهیا کرده و نیاز به وجود یک واسطه قابل اعتماد مرکزی برای ارتباط دستگاهها را حذف خواهد کرد.
 .2هماهنگی همه چیز با هم یک نورم جدید است :هیچ فردی بهتنهایی قادر بــه ارائه یک راهحل مستقیم اینترنت اشیا نخواهد بود .اینترنت اشیا
اقتصاد هماهنگ را به جلو میراند .این مورد را میتوان نمونه هماهنگی همه چیز که هماهنگی نوآورانه با شــرکتهای بزرگ و کوچک و توسعه همگام و
همکاری است ،نامید .راهحل مدیریت بحران  IoTدر گالسکو اسکاتلند که توسط یک اکوسیستم مشترک از شرکا و سهامداران ارائه شده است ،مثال خوبی
برای این مورد است .سیســکو تخصص خود را در زیرســاختهای  ،ITهمکاری و امنیت همراه با دانش عمیق صنعت  ITارائه کرده است .آزمایشگاههای
 ،BRONZEیک ارائهدهنده هوریزونال (افقی) نرمافزار  IoTرا ارائه کرد و لئوناردو (یک متخصص ورتیکال) تکنولوژی پیشرفته هوا فضا و تخصص پدافند
را عرضه کرد .آنها با افراد محلی مانند  Scottish Waterو شورای شهر گالسکو مشورت و همکاری کردند تا اطمینان حاصل کنند که پروژه متناسب
با نیازهای محلی باشد .نتیجه یک راهحل فرامنطقهای  IoTبود که اطالعات گرفتهشــده از موتورهای آتشنشانی ،آمبوالنس و شبکههای داوطلب را برای
پیشبینی و کمک به هماهنگی اولین پاسخدهنده در شرایط بحرانی جمعآوری و تصویرسازی میکند.
 .3جهان بهسمت اســتانداردهای باز ،معماری
باز و قابلیتهای همــکاری قدم برمیدارد :در تمام
صنایــع ،ارائهدهنــدگان فناوری و راهحلها در سراســر
ســاختار ســنتی بازار نفوذ کردهانــد تا به همــکاری و
هماهنگی استانداردهای باز برســند .نهادهای ورتیکال
و هوریزونــال و کنسرســیومها برای ایجــاد چارچوب و
معماری مشــترک ســخت تــاش میکننــد .بعضی از
عملکردها شروع به هماهنگی و همگراشدن میکنند که
این همان چیزی اســت که درباره هماهنگی همه چیز در
مورد باال توضیح داده شد.
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 .4امنیت میتواند عامل موفقیت یا شکست اینترنت اشیا باشد :اینترنت اشیا
نه تنها بسیاری از اشــیایی را که بههم متصل نبودند ،در شرکتها مرتبط کرد ،بلکه باعث
ادغام سیســتمهای فناوری اطالعات و تکنولوژی عملیاتی نیز میشــود .در نتیجه ،نقاط
ضعف امنیتی که قب ً
ال از هم جدا شــده بودند ،میتواند در سراسر سازمان گسترش یابند.
درواقع  31درصد از متخصصان اظهار داشــتهاند که سازمانهای آنها قب ً
ال دچار حمالت
سایبری به زیرساختهای تکنولوژی عملیاتی شده است .شــرکتها بهطور روزافزون به
سمت رویکردی یکپارچه و مبتنی بر سیاست معماری نسبت به اینترنت اشیا با استفاده از
ساخت تیمهای امنیتی و سایبری از ابتدای پیادهسازی یک استراتژی جامع پیش میروند.
همچنان که شــرکتهای تجاری و ارائهدهنده تکنولوژی تمرکز خود را روی امنیت IoT
بیشتر میکنند ،سازمانها سرمایهگذاری بیشتری روی نیروی کار خود (آموزش ،تمرین
مهارت ،گواهینامهها و )...میکنند تا آنها را قادر به توجه بیشــتر به اهمیت امنیت IoT
کنند.

 .5دولتها برای تنظیم امنیــت و حریم خصوصی
و اســتانداردهای  IoTاقدام میکننــد :دولتها در
قانونگذاری امنیت ،حریم خصوصــی و قابلیت همکاری با
 IoTرویکردی ســختگیرانهتر داشــتهاند که تاکنون شاهد
این موضوع بودهایم .در اواخر ســال  2017دو سناتور ایاالت
متحده سیســتمهایی را معرفــی کردند که همــه مربوط
به الیحــه  IoT.aبرای تقویــت اســتانداردهای امنیتی در
دســتگاههای  IoTبودند .مقــررات حفاظــت از اطالعات
عمومی در دو ماه آینده در اروپا تصویب میشــود و احتماالً
به زودی در اکثر کشــورها تصویب خواهد شد .همچنین در
سال جاری دنیا باید منتظر اعمال بیشتر قوانین خاص IoT
باشد .عالوه بر امنیت ،شاهد تمرکز بیشتری بر تنظیم وسایل
نقلیه خودمختار ،هواپیماهای بدون سرنشین و حتی هوش
مصنوعی خواهد بود.
 IoT .6انقالبی در تجزیه و تحلیل دادهها استIoT :
میتواند مقدار زیادی از اطالعــات عملیاتی را تولید کند و با
تجزیه و تحلیــل ،هوش مصنوعی و یادگیری ماشــینی این
دادهها را به دانشی ارزشــمند تبدیل کند .با تجزیه و تحلیل
 REAL-TIMEو با بهرهگیری از معماری و جریان دادهها که
بهدرستی آماده و مقیاسبندی شدهاند ،شرکتها میتوانند
تصمیمهای بهتر و سریعتر که باعث کاهش هزینهها ،بهبود
ایمنی و ارزیابی ارزش مشتری میشــود ،اتخاذ کنند .برای
مثال با اســتفاده از قدرت تجزیه و تحلیل پیشبینی شــده
هوش مصنوعی ،شرکتهای حملونقل میتوانند دادههای
لونقل عمومی جمعآوری کنند تا
 IoTرا از سیستمهای حم 
بتوانند زمان سفر را بهینه سازند.

 .7چین بهعنوان یک نوآور و سازنده برتر  IoTدرحال ظهور است:
در نتیجه ابتکارات و سرمایهگذاریهای  IoTدولت چین (از جمله صندوق
ویژه  )IoTو بلوغ باالی بازار و پذیرش زیاد فناوری  IoTچین جایگاه خود را
بهعنوان یکی از مصرفکنندگان کلیدی فناوری  IoTمحکم میکند.
بعضی از کارشناسان حتی پیشبینی میکنند که از  200میلیارد دستگاه
 95 ،IoTدرصد آن در چین تولید شــود .دیگر مناطق جهــان میتوانند از
موفقیتهای چین و ممارســت آنها در سرعت بخشــیدن به فناوری IoT
بیاموزند.
همانطور که روندهای ذکر شــده ،نشــان دادند؛ تمرکز  IoTاز باالبردن
بوکارهای جدید درحال تغییر است .تاکنون
کارایی به ایجاد ارزشهای کس 
راهحلهای  IoTدر درجه اول کســبوکار برای بهبود فرایندهای موجود و
زیرساخت و بهرهوری بیشتر مورد اســتفاده قرار گرفته است؛ اما بهصورت
ن دنیا شاهد شرکتهایی اســت که از  IoTبرای فرصتهای شغلی
روزافزو 
و ایجاد جریان درآمدی جدید اســتفاده میکنند و پیشنهادات ارزشهای
جدید را به مشــتریان ارائه میدهند .بــرای مثال با ترکیــب  IoTو هوش
مصنوعی و تجزیه تحلیل اطالعات  REAL-TIMEتولیدکنندگان میتوانند
مشــکالت دســتگاه را پیش از وقوع پیشبینی کنند ،تعمیرات پیشگیرانه
انجام دهند و هزینه نگهــداری و خرابی محصول در خــط تولید را کاهش
بوکارهای خدمات محور مانند
دهند .این قابلیت  IoTمیتواند با ارائه کســ 
نظارت بر تجهیزات سالمت راهی برای جریان درآمدی جدید باشد.
در مثال دیگری ترکیبی از دادههای  IoTبا چاپ سه بعدی سفارشسازی
انبــوه را ممکن میســازد و تولیدکننــدگان را قادر به ســودآوری حاصل
«دســتههای یک» و شخصیسازی محصوالت متناســب با نیاز و خواسته
مشــتری میکند .این تحول از کارخانهها و تجهیزات سنگین فراتر خواهد
رفت.
جنگلبانها در آفریقا با استفاده از تکنولوژی  IoTحیوانات در معرض خطر
انقراض را شناســایی و مانع شــکار فیلها و کرگدنها میشوند .نظارت بر
سالمت خانه ،به ســالمندان کمک میکند تا زندگی سالمتر و مستقلتری
داشته باشند و مدت زمان بیشــتری از آنچه ممکن اســت را در خانه خود
بمانند .شــهرها از تکنولوژی  IoTاســتفاده میکنند تا بر کیفیت هوا و آب
نظارت داشته باشــند و کیفیت آب را تأمین کنند و نشــت آب را بهسرعت
تشــخیص دهند تا اطمینان حاصــل کنند که آب آشــامیدنی بدون وقفه
بهدست مردم میرســد .حتی خانههایی که به  IoTمتصل شدهاند بر روی
امنیت خانه ،بیمه و نگهداری از سالمندان متمرکز شد ه است .اینترنت اشیا،
بوکارها
نه تنها فرایندها و مدلهای قدیمی را تغییر میدهد و ارزش کســ 
را چند برابر میکند ،بلکه ممکن اســت جهان را تغییر دهد و زندگی بشر را
متحول سازد.
منبع maciejkranz.com :
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پایش منظم و دقیق درختان
با استفاده از فناوری RFID
مجری پروژه

شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا)

نشانی :تهران ،تقاطع جنتآباد شــمالی و آبشناسان (ایرانپارس)،
بهارستان سوم ،پالک ،3واحد4

تلفن021-44827461 :

معرفی پروژه
شبنم ،مجموعهای متـــشکل از سختافـــزار و نرمافـــزار برای
شناسایی خودکار درختـــان ،ثبت الکترونیکی اطالعـــات پـایش و
تولید گـزارشهای نهـایی است.

نمابر021-44827468 :

پست الکترونیکیinfo@tapco1.com:
وب سایتwww.tapco1.com:

کارفرما :شهرداری مناطق مختلف تهران

مدت پروژه  3 :ماه

تنظیم کننده :صغری آقا بابایی ،کارشناس تحقیق و توسعه ،شرکت

تراشه پرداز پویا

ضرورت پروژه
در سیستمهای ســنتی و دســتی ثبت اطالعات ،همواره خطاهای
بســیاری از جمله خطاهای بصری ،خطاهای نوشــتاری ،خطاهای
ورود اطالعات به سیســتم وجود دارد .زمانبر بودن و رشد تصاعدی
اشــتباهات نیز از دیگر مواردی اســت که میتوان به آن اشاره کرد.
همه این مسائل نشانگر عدم کارایی سیستمهای ثبت دستی است.
به این ترتیب استفاده از سیستمهای شناسایی خودکار مانند RFID
و تجهیزات و تکنولوژیهــای موجود ماننــد پایانههای جمعآوری
اطالعــات GPS ,و ...در اجرای سیســتمهای مکانیــزه جمعآوری
اطالعات ( )ADCSموثر است.
حوزه فضای ســبز نیز از این قاعده مستثنی نیســت .از عمدهترین
مشکالت موجود در بخشهای بازدید و بازرسی درختان میتوان به
عدم توجه کامل به موضوع مورد بازرسی و فراموش شدن تعدادی از
درختان در حین بازرسی اشاره کرد.
با اســتفاده از تکنولوژی  RFIDو پایانههای مجهز به ،RF Reader
کنترل بازرسان و حذف خطاها مقدور و میسر است.
همچنین میتوان بــا ایجاد بانک اطالعات کامل و بــهروز و بازدید و
بازرسی منظم از درختان نسبت به نگهداری هر چه بهتر و صحیحتر
این ثروت ملی اقدام کرد.

اجزای شبـنـم عبارتند از:
• رایـانه (یا اپلیکیشن موبایل)
• پایـانه جمعآوری اطالعـات
• شنـاسه الکتـرونیـکی (تگ) RFID
• نـرمافـزار شبنـم
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ساختار طرح و روش کار شبنم
الف .شناسایی مکانیزه درختان

استفاده از تکنولوژی :RFID
حامل کد شناسایی درخت ،یک  RF Tagبه شکل میخ است که به آسانی در درخت فرو میرود.
شکل شناسه
شکل شناسه (تگ) با ویژگیهای زیر سازگار است:
نشانه هویت مالک ،بازدارندگی تخریب (پیگرد قانونی) ،سهولت در نصب،
سختی در جدا کردن ،سازگار با رشد درخت ،مقاومت در برابر شرایط محیطی و...
نوع و حجم اطالعات شناسه
اطالعات مختلفی از طریق نرمافزار از شناسه دریافت میشود که از جمله آنها این موارد است:
اطالعات پایه ،نشانی و زمان نصب ،گونه گیاهی ،وضعیت در زمان نصب ،نصاب ،تاریخ و ساعت،
محل درخت ،سن ،ارتفاع تقریبی ،بیماری ،تاریخ هرس ،نام بازرس ،زاویه انحراف عمودی ،آخرین خدمات
ارائه شده و...
استفاده از پایانههای جمعآوری اطالعات SR10,H11 ,...

ابزار جمعآوری اطالعات نیز ویژگیهای زیر را دارا است:

با اســتفاده از پایانه جمعآوری اطالعات مجهز به  RF Readerمیتوان

مقاومت به شرایط محیطی ،نشانی از هویت ســازمانی ،دارای خدمات و

نسبت به شناسایی درختان از طریق میخهای نصب شده ،اقدام کرد.

پشتیبانی پایدار و در دسترس و...

در این حالت تمام عملیات ثبت اطالعات درختان در داخل پایانهها انجام

ب .بازرسی و نگهداری مکانیزه درختان

میپذیرد و اســتفاده از کاغذ از بین میرود .همچنین اطالعات جمعآوری

با جمعآوری اطالعات کامل درختان در یک بانک اطالعات میتوان نسبت

شــده بهطور مستقیم وارد شــبکه کامپیوتری میشــود و نیازی به تایپ

به ایجاد دورههای بازدید و بازرسی از آنها برای بهروز نگهداشتن اطالعات

نخواهد بود.

جمعآوری شده ،اقدام کرد.

عالوه بر این انتقال اطالعات از طریق اپلیکیشــن و با استفاده از GPRSو

نرمافزار مــورد نظر بایــد قابلیت توســعه ،کارایی مناســب و خدمات و

 WIFIانجام میشود.

پشتیبانی پایدار و در دسترس را داشته باشد.
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کاربران شبنم
از جمله کاربران و مشتریان شبنم ،ســازمان پارک ها (شهرداری) ،مناطق
شهرداری (پایشگران) ،پیمانکاران ،گروههای علمی و آماری و ...است.
ویژگیها و دستاوردهای طرح شبنم
• دسترسی بـــه ســوابق درخت ،در محل آن بدون مراجعه به بـــانک
اطالعـاتی
• امکـان ارسـال سوابـق جمـعآوری شده در تـــاریخهای مورد نظر بـه
ستـاد فضای سبـز
• صرفهجویی در وقت ،کـاهش هزینهها و خطاهای مربوط به جمعآوری و
پردازش اطالعات
• استفـاده از نـرمافـزار و سختافـزارهـای سـاخت داخـل
• دستـرسی به آمـارهـای دقیقتر در زمان مناسب
• بهرهبـرداری آسـان
• حذف روالهای سنتی و دستی ثبت اطالعات
• استفاده از جدیدترین تکنولوژی شناسایی خودکار ()RFID
• بازدید و بازرسی تکتک درختان
• پیشگیری از وقوع مواردی مانند افتادن درختان
• درمان به موقع درختان بیمار
• به روز بودن اطالعات درختان
• مراقبت بهتر از درختـان
• کاهش خطـای نیروی انسـانی
• ارتقـای دانش سازمانی
• آسانسازی فـرایند پـایش
بوکـار
• هوشمنـدسـازی محیط کس 
• ایجاد یک سیستم کامل مکانیزه برای ثبت اطالعات ،بازدید درختان و...

قابلیت های شبنم
• تحت شبکه
• امکان افزودن گزارشساز
• امکان افزودن ماژول GPS

• امکان افزودن رابط کاربری انگلیسی
• امکان استفاده از اپلیکیشنهای اختصاصی برای انتقال اطالعات
امکاناتعمومیشبـنـم
• امـکـان ارائه ()Exportگـزارشها بـهصـورت PDF , Word, Excel
XML,TIFF
• فیلتـر پیشرفتـه روی جـداول اطالعـات
• ابـزار ذخیره و بازیـابی فایـل پشتیبـان از بـانک اطالعـاتی برنـامه
• ابزار انتقـال اطالعات به ستـاد مرکـزی
• گزارشساز جدولی پارامتریک
ویژگیهایسیستمیشبـنـم
• Processor Speed :2GHZ
• Operating System :Windows XP - 7
• RAM :2GB
• Disk Space :300MB
• Software : Net Framework3.5 , Microsoft SQL
Server2008
• USB Port, WIFI, GPRS, GPS ,...

نگاهی به آینده

شناسهگذاری درختان به شیوه مذکور را میتوان در آینده با تجهیز آنها به

سنسورهای آفتیاب ،رطوبتسنج و دماسنج برای آگاهی از وضعیت زیستی
درخت و سنسور ارتعاشسنج برای شناســایی احتمال در حال برش بودن
درخت توسط سارقان تکمیل کرد .این دسته از اطالعات توسط سنسورها
از طریق شبکههای موبایلی به دیتا ســنتر مورد نظر ارسال شده و در آنجا
برای کمک به تصمیمگیری و نگهداری بهینه درختــان مورد تحلیل قرار
میگیرند.
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جدال بریتانیا با اروپا بر سر گالیلئو
گردآورنده :محمد هزار جریبی

گالیلئو ،یک سیستم فوق امنیتی اســت که فقط کشورهای
عضو اتحادیه اروپا میتوانند از آن استفاده کنند.
هدف پروژه سیســتم ناوبری ماهــوارهای اتحادیه اروپــا ،گالیلئو که
تاکنون پنج میلیارد یورو هزینه داشته اســت ،جایگزینی آن با سیستم
ناوبری جایگزین سیستم گلوناس روســیه و  GPSایاالت متحده آمریکا
برای اعضــای اتحادیه اروپا اســت .اولیــن ماهواره آزمایشــی گالیلئو
 ،GIOVE-Aدر دســامبر  ۲۰۰۵به مدار زمین فرســتاده شــد .سپس
ماهوارهای که بخشی از سیســتم ناوبری گالیلئو بود ،در اکتبر  ۲۰۱۱به
فضا پرتاب شد .در دسامبر سال  ۲۲ ، 2017ماهواره از  ۳۰سیستم فعال
ماهوارهای در مدار قرار گرفتند .پرتاب ماهواره بعدی این سیســتم ،در
اواسط سال  ۲۰۱۸برنامهریزی شده است.
سیســتم ناوبری گالیلئو در دســامبر ســال  ،۲۰۱۶اولیــن بخش از
قابلیتهــای عملیاتی خود را آزمایش کرد و انتظار میرود که در ســال
 ،۲۰۱۹تمام این سیستم ماهوارهای عملیاتی شود .همچنین پیشبینی
میشــود که سیســتم گالیلئو ( ۳۰ماهواره؛  ۲۴ماهــواره عملیاتی و ۶
ماهواره یدکی فعال) تا سال  ۲۰۲۰کامل شود.
بریتانیا مشغول مذاکره برای خروج از اتحادیه اروپا است که
مهلت آن  ۲۹مارس  ۲۰۱۹به پایان میرسد.
اتحادیه اروپا میگوید؛ با خروج بریتانیا از این اتحادیه ،این کشــور به
یک کشور ثالث (غیر عضو) تبدیل میشود ،بنابراین مشارکت آنها در
پروژه گالیلئو ( )Galileoنیاز به یک توافق جدید دارد.
اتحادیه اروپا و بریتانیا در حال مذاکره در مورد حق دسترسی لندن به
اطالعات حساس امنیتی ماهواره چند میلیارد یورویی گالیلئو هستند.
این تصمیــم اتحادیه اروپا ،نشــانگر محروم کــردن بریتانیا از خدمات
امنیتی عمومی خواهد بود.
میشــل بارنیه ،مذاکرهکننده ارشــد اتحادیه اروپا در این مورد اظهار
داشــت که بریتانیا با تصمیم به ترک این بلوک ،بهطور خودکار ارتباط
خود با پروژه گالیلئو را قطع کرده و میتواند فقط بهعنوان یک کشــور
ثالث و بر اساس شرایط و منفعت کمتر وارد مذاکره شود (بارنیه به این
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نکته اشاره نکرد که این شرایط نسبت به عضویت کامل اتحادیه اروپا تا
چه میزانی کمتر خواهد بود).
او در بروکسل به خبرنگاران گفت :هنوز هیچ تصمیمی برای همکاری
آینده بین بریتانیا و پروژه گالیلئو گرفته نشده است .اما بدیهی است که
همکاری بین بریتانیا و سیستم ماهوارهای گالیلئو وجود خواهد داشت
و به طور مشخص این همکاری مشــابه همکاری ایاالت متحده یا نروژ
(عضو اتحادیه اروپا نیستند) خواهد بود.
تنزل بریتانیا به یک کشــور ثالث در پروژه گالیلئو ،دولت این کشور را
خشمگین کرده است.
بریتانیا با ترک اتحادیه ،به طور خــودکار ارتباط خود با پروژه گالیلئو
را قطع خواهد کرد.
سم گیما ،وزیر علوم بریتانیا در گفتگو با  BBCبیان کرد :ما به ساخت
گالیلئو کمــک کردهایم و میخواهیم بخشــی از عناصــر امنیتی این
سیستم باشیم.

پرتاب موشکی که چهار ماهواره گالیلئو را به مدار

زمین برد ( این پرتاب روز  ۱۲دسامبر  ۲۰۱۷در کورو،

جمهوری گینه انجام شد)

همچنین میخواهیــم که صنعــت بریتانیا توانایــی برعهده گرفتن
منصفانه قراردادهای این پروژه را در اختیار داشــته باشد؛ ولی اتحادیه
اروپا موضع سختی را در مورد این پروژه در پیش گرفته است.
میشــل بارنیه اصرار دارد که خود بریتانیا به عنــوان یک عضو اتحادیه
اروپا بخشــی از تصمیم متفقالقولی بوده اســت که به موجب آن تمام
اعضای پروژه گالیلئو توافق داشــتهاند و باید از اطالعات کشورهای عضو
محافظت شــود .بنابراین بریتانیا باید متوجه باشــد که سیستم گالیلئو،
یک سیســتم فوق امنیتی خدمات امنیتی عمومی (سیگنالهای ناوبری
رمزنگاری شــدهای که برای اهداف دولتی و دفاعی مورد اســتفاده قرار
میگیرند) است که فقط کشــورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند بهطور
کامل از آن استفاده کنند.
همچنین بارنیه معتقد اســت که یک کشــور ثالث و شــرکتهای آن
نمیتوانند در توسعه ماژولهای امنیتی شرکت داشته باشند.
بارنیه نیز در مورد پیشرفت آهسته مذاکرات برای خروج بریتانیا اظهار
تأسف کرد و میگوید که اجالس سران اتحادیه اروپا در  ۲۸تا  ۲۹ژوئن،
میتواند به این روند سرعت بخشد.
فدریکا موگرینی ،مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ،با اشاره به
تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا در سال  ،۲۰۱۶اظهار داشت:
این تصمیمگیریهــا عواقبی دارد .بریتانیا بــا تصمیم خود ،حدود ۷۵۰
توافقنامه بینالمللی را ملغی کرده است.
اگر توافقنامههای میان کشــورها برچیده شــود ،تردیــد زیادی در
مورد آینده بریتانیا و شرکتهای این کشــور در پروژههای فضایی اروپا
بهوجود خواهد آمد .در همین راســتا یکی از مقامات بیان کرده اســت
که بریتانیا نیاز به زمان دارد تا به توافقی برای ادامه حضور این کشــور و
صنعت فضایی آن دســت پیدا کند .یکی دیگر از نگرانیهای بریتانیا این

است که قراردادها بهصورتی تعریف شــدهاند که قراردادهای بریتانیا را
لغو میکنند؛ زیرا شــرکتهایی که برنده قراردادهای فضایی میشوند؛
باید بتوانند پروژه را در خاک اتحادیه اروپا انجام دهند.
دولت بریتانیا معتقد است که اتحادیه اروپا ،موضع سختی را در مقابل
آنها در پیش گرفته است.
شــرکتهای بریتانیایــی از جمله شــرکت فناوریهــای ماهوارهای
( ،)SSTLتاکنون برنده  ۷۷۰میلیون یــورو از قراردادهای پروژه گالیلئو
شــده اســت .چندی پیش ســازمان فضایی بریتانیا با انتقاد از موضع
اتحادیه اروپا ،به شــرکتهای فضایی این کشــور اعالم کرد که اتحادیه
اروپا برای انجام هر تصمیمگیری جدیدی نیاز به مجوز بریتانیا دارد.
بر اســاس نامهای که به تأیید گِــرگ کالرک ،وزیر بازرگانــی بریتانیا
رسیده اســت؛ محروم کردن بریتانیا و تخصص منحصربهفرد این کشور،
منجر به افزایش هزینهها و تأخیر در اســتقرار سیســتم ناوبری گالیلئو
خواهد شــد .بدون وجود تضمین روشــنی که مشــخص کند ،بریتانیا
میتواند با شرایطی برابر و دسترســی به اطالعات امنیتی در این پروژه
همکاری داشته باشــد ،بریتانیا میتواند به مشارکت خود در پروژه پایان
دهد .اما بریتانیــا میگوید کــه میخواهد به طور کامــل در این پروژه
شرکت داشته باشد.
بر اســاس نامه آژانس فضایی بریتانیا ،وزیران دولت در تالش هستند
تا از مشــارکت صنعتی مدرن بریتانیا در تمام ابعاد حفاظت کنند .دولت
بریتانیا بــا توجه به اینکه منافــع متقابل پروژه گالیلئو بخشــی از تعهد
مستمر این کشــور به امنیت قاره اســت ،با موضع کمیسیون اروپا کام ً
ال
مخالف است.
منبع bloomberg.com :
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گفتگو با
دکتر بهزاد اکبری
 -عضو هیئت مدیره شــرکت ارتباطات

زیرساخت

 -عضو هیئت علمی دانشــکده مهندسی

برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

 -دارای مدرک کارشناســی ،کارشناسی

ارشــد و دکترای مهندســی کامپیوتر از
دانشگاه صنعتی شریف

** جناب آقای دکتر بهزاد اکبری مختصــری در مورد رزومه ،فعالیت
و تحصیالتتان و مســائلی در مورد خودتان که خواننــدگان ما را از
کنجکاویدربیاورد،بفرمایید.
 بسم اهلل الرحمن الرحیم ،من فارغالتحصیل رشته مهندسی کامپیوتر بوده واز سال  1388عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم .همچنین بیش
از  2سال اســت که عضو هیئت مدیره شرکت زیرساخت هستم .مهمترین حوزه
فعالیت بنده شــبکه های ارتباطی و اینترنت و خدمات مربوط به آنها است .در
دانشگاه هم عمده تمرکز کارهای پژوهشی بنده در حوزه شبکه های کامپیوتری،
امنیت و مدیریت شبکه ،شبکههای نســل جدید ( ،)5Gرایانش ابری و اینترنت
اشیاء است.
** درباره شرکت ارتباطات زیرســاخت ،جایگاه و حوزه فعالیت آن،
توضیح دهید؟
 شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به اساسنام ه آن ،شرکت مادر مخابراتیکشور است .اگر بخواهم به طور ســاده خدمتتان عرض کنم ،تمام ارتباطات بین
استانی و ارتباطات بینالملل کشور ،شــامل ارتباطات صوت و داده ،در اختیار و
ت بین استانی در سطح الیه فیزیکی ،الیه
انحصار این شرکت است .تمام ارتباطا 
انتقال و الیه  .IPالبته در الیه  IPانحصار نداریم .اپراتورها میتوانند خودشان الیه
 IPرا بر روی بستر انتقال شرکت زیرســاخت ایجاد کنند .بنابراین هسته شبکه
ملی اطالعات که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است ،در بستر شبکه
شرکت ارتباطات زیرساخت شکل گرفته است .بنابراین میتوانیم بگوییم نقش
کلیدی در توســعه  ICTو فناوری دیجیتال کشور را شــرکت زیرساخت به علت
جایگاه خاصی که دارد ،ایفا میکند.
** درواقع میتوان گفت بستر و محفل تمام ارتباطاتی که االن در کشور
وجود دارد ،شرکت ارتباطات زیرساخت است؟
 زیرســاخت ارتباطی کشور سه الیه دارد )۱ :الیه دسترســی که اپراتورها درآن فعالیت میکنند ،شامل اپراتورهای سیار و ثابت  )۲شبکههای درون استانی
که عمدتاً در اختیار شرکت مخابرات ایران اســت ،هر چند اپراتورهای دیگر نیز
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مانند  FCPها میتوانند شبکههای درون استانی یا درون شهری ایجاد کنند که
ترافیک را از نقاط دسترسی جمع کنند )۳ ،الیه هسته شبکه که شامل ارتباطات
بین استانی میشود ،این هســته در اختیار شرکت زیرســاخت است .بنابراین
مشتریان شرکت زیرساخت ،کاربران نهایی نیستند ،بلکه شرکت زیرساخت ،یک
عمده فروش هست ،یک فراهم کننده سطح باالست که خدمات ارتباطی را برای
اپراتورها در بخش بین استانی و بین الملل فراهم میکند.
** اپراتورهای خارجی نیز اجازه دارند در داخل کشور فعالیت کنند؟
 هیچ اپراتور خارجی به طور مستقل در ایران اجازه فعالیت ندارد .مگر این کهبه صورت شــراکتی با اپراتورهای داخلی همکاری کند کــه نمونه آن هم اپراتور
 MTNهست که در ایرانسل شراکت دارد.
** از دیدگاه خودتان  IoTرا برای ما شرح دهید.
  IoTیا اینترنت اشیا یک مفهوم خیلی گسترده است IoT.از زمانی مطرح شدکه اینترنت با رشد فناوریهایی نظیر دسترسی پهن باند موبایل فراگیر شد .اگر
بخواهیم به طور ساده بگوییم هدف اینترنت اشــیا ،اتصال هر چیزی به اینترنت
ن یا سنسورها در ابعاد مختلف از کوچک
است ،حال این چیز میتواند انسان ،ماشی 
تا بزرگ باشد .بدون شک ،ایجاد امکان اتصال اشیا ،تحوالت عظیمی را به همراه
خواهد داشت .ابعاد این تحوالت ،آنقدر گسترده است که حتی صحبت از انقالب
صنعتی چهارم میشود .امروزه رشد تجهیزات هوشمند مانند تلفنهای هوشمند
یا گجتها تأثیر بسیار زیادی در این فناوری داشته است؛ وقتی صحبت از تحول
دیجیتال میکنیم ،این تحول در همه ابعاد زندگی بشــری وجود دارد .از شیوه و
سبک زندگی افراد گرفته تا شیوه کار کردن و تجارت آنها ،حوزه مالی ،کشاورزی
و همه حوزهها را تحتتأثیر خــود قرار خواهد داد و همین حاال هم بســیاری از
حوزه ها تحتتأثیر این فناوری قرار گرفته است .البته الزم به ذکر است که نسل
جدیدی از خدمات اینترنت اشیا را در فناوریهای جدید مانند شبکه های نسل
پنجم میبینیم که در فناوریهای ارتباطی امروزی امکان عملیاتی شدن چنین
خدماتی وجود ندارد .در واقع یکی از اهداف مهم شــبکههای نســل پنجم ،ارائه
خدمات جدید در حوزه اینترنت اشیا است.

** در مورد حوزه اختیارات و ارتباطات شرکت زیرساخت با تکنولوژی
 IoTبفرمایید.
 همان طــور که خدمتتان عرض کردم شــرکت زیرســاخت ،بخش هســتهزیرساخت ارتباطی کشور را فراهم میکند .بنابراین ،وقتی صحبت از این میکنیم
که در آینده انواع مختلف خدمات  IoTدر کشور ،شکل خواهند گرفت ،این موارد
در الیههای مختلــف ،نیاز به زیرســاختهای ارتباطی خواهند داشــت .در الی ه
دسترســی فناوری های مختلف ماننــد  LPWANو  NarrowBand IoTمطرح
هســتند و در آینده فناوری  5Gنیز به فناوریهای دسترسی پهن باند سیار برای
فعالسازی دامنه وســیعی از خدمات  IoTاضافه خواهد شــد .قطعاً وقتی تعداد
دستگاه های متصل به شبکه خیلی زیاد باشند ،نیاز به زیرساختهایی در الیههای
باالتر دارند .زیرســاختهایی در الیه تجمیع که در درون شهرها تشکیل میشود
و هم چنین در الیه هسته که در اختیار شــرکت زیرساخت است .بنابراین ما تمام
تالشمان در شرکت زیرساخت ،این اســت که بتوانیم تمام ظرفیتهای ارتباطی
مورد نیاز را در الیه هســته فراهم کنیم و از این لحاظ مشــکلی به لحاظ ظرفیتی
وجود نداشته باشــد .برای برخی از کاربردهای  ،IoTزیرســاخت های ارتباطی با
ضریب اطمینان باال بسیار مهم و حیاتی اســت ،برای مثال اگر شما بخواهید یک
ربات را با اپلیکیشــن ،کنترل کنید ،تالش ما این اســت که در الیه هسته شبکه،
این ضریب اطمینان مورد نیاز را فراهم کنیم .بنابراین ،نقش شــرکت زیرساخت،
نقشــی کلیدی اســت .در حال حاضر ،در خصوص این که بخش قابل توجهی از
سرویسهای  IoTدر کشور شکل بگیرند ،ما واقعاً مشکلی نداریم.
** میزان و نحوه ارتباط این شرکت با دیگر سازمانها و مراکز مرتبط با
حوزه  IoTچگونه و به چه ترتیب است؟
 صنعت  ، IoTاکوسیستم بزرگی اســت ،بازیگران متعددی در آن وجود دارندکه ما یکی از آنها هســتیم یا به عبــارت دیگر ،حلقههای متعــددی دارد که ما
یکی از آن حلقهها هستیم و بیشــتر ارتباطات ما با اپراتورها است .اپراتورهایی که
زیرســاختهای ارتباطی را در الیههای پایینتر فراهم میکنند .اپراتورهای الیه
دسترسی سیار و ثابت که شبکههای الیههای پایینتر را فراهم میکنند.

ضمن این که یکی از حلقهها و زیرســاختهای مهم به خصــوص مراکز داده
ابری در  IoTمراکز داده هستند .ما در جایگاه شرکت زیرساخت نمیخواهیم وارد
رقابت با بخش خصوصی شــویم و در این حوزه فعالیت کنیم و معتقد هستیم که
توســعه مراکز داده و ارائه خدمات توســط بخش خصوصی با بهره وری و چابکی
بیشــتری انجام می شــود .ولی این آمادگی را داریم و اعــام کردیم ما حاضریم
ت قرار دارد ،توسعه مراکز داده ابری بزرگ
ت زیرساخ 
امکاناتی را که در اختیار شرک 
و مطمئن توسط بخش خصوصی به کار بگیریم .زیرساختهای ابری یکی از عناصر
خیلی مهم فناوری یا صنعت  IoTهســت ،چراکه انواع پلتفرمهای مورد نیاز این
صنعت ،شامل پلتفرمهای نرمافزاری ،ذخیرهسازی داده ،پلتفرمهای پردازش و
تحلیل داده ،همه در مراکز داده عمومی شــکل میگیرند .مراکز دادهی ابری باید
در کشور شــکل بگیرد و بازیگران و کســب و کارها درگیر این پلتفرمها نباشند.
این پلتفرم های ابری باید به صورت ســرویس توسط فراهمکنندهها ارائه گردد و
کسبوکارها از آنها سرویس بگیرند .در این پلتفرمها در الیههای مختلف ،شامل
الیه زیرساخت ،الیه ســرویس و نرمافزار و الیه تحلیل داده میتواند سرویس ارایه
شود و کســب و کارها از آنها اســتفاده کنند .در حال حاضر تعدادی از مراکز ما
هستند که تعداد زیادی رک در آنها نصب شده و ما حاضریم در اختیار کسانی که
میتوانند پلتفرمهای ابری برای کسب و کارهای دیجیتال ایجاد کنند ،قرار دهیم
و آنها به بخش خصوصی سرویس ارائه دهند .بنابراین نقش کلیدی که زیرساخت
ایفا میکند و حلقه ای که سهم آن بوده هسته شبکه است .در بخش شکلگیری
قطبهای مراکز داده هــم وزارتخانه ،ایجاد این قطبهــا را پیگیری میکند تا ما
بتوانیم در کشور  5-4قطب مرکز داده داشته باشیم تا مراکز داده بزرگ و مطمئن
در آنها شــکل گیرند ،زیرا در مقیاس بزرگ اســت که قیمت تمام شــده برای
کسبوکارها کاهش پیدا میکند .در این بخش هم زیرساخت ،نقش فعالی را ایفا
میکند و کمک میکند که قطبهای مراکز داده در کشور شکل بگیرد.
** آقای دکتر با توجه به این که سندیکای ما و نشریهای که پیش روی
شما است ،جزو اولینها در این حوز ه محسوب میشود که تالش میکنیم
نظاممند بودن را در آن بررسی کنیم ،اگر قانونی برای آن وجود دارد ،آن
را پیدا کنیم و اگر شــیرازهای ندارد آن را تهیه کنیم ،برای تهیه قانون و
مقرارت زیرساختهای حقوقی در حوزه اینترنت اشیا چه موضوعاتی
باید مورد توجه قرار گیرد؟
 همانطور که خدمتتان عرض کردم ،هم ابعاد این فناوری وســیع است و همدامنه کاربرد آن خیلی گسترد ه است.این طور نیســت که بگوییم فقط در حوزه
تلکام این موضوع مطرح اســت .بنابراین تنظیم مقررات و انجام نظارت برای حل
مسائل موجود در این حوزه الزم و ضروری است .وزارتخانه از طریق سازمان تنظیم
مقرارت در حال پیگیری مسائل قانونگذاری آن است ،ولی ابعاد این فناوری خیلی
وسیع است .مسائل بســیار زیادی در حوزه پزشکی ،حوزه حریم خصوصی و غیره
وجود دارد .ضمن این که توسعه و فراگیر شدن اســتفاده از این فناوری میتواند
تبعات داشته باشد که الزم است نهادهای قانونگذار (از مجلس گرفته تا قوه قضایه
و سایر نهادها و شورای عالی فضای مجازی) ورود پیدا کنند و هر چه زودتر خألهای
قانونی را که ممکن است در این زمینه وجود داشته باشــد ،پر کنند .واقعیت این
است که فراگیر شدن استفاده از این فناوری منتظر این قوانین و مقرارت نمیماند،
هم اکنون این فناوری وارد کشور شــده و شرکتهای زیادی در این حوزه فعالیت
میکنند و ابعاد و تبعات آن به زودی بروز خواهــد کرد .این حوزه تبعات امنیتی و
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تبعات حریم خصوصی دارد که باید به آنها پرداخته شود .وقتی صحبت از IoT

میکنید؛ یعنی این که دادهها جمع شده و در یک فضای ابری ذخیره شوند .این
فضای ابری ،عمومی است .برای حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کسب و کار
در فضاهای ابری عمومی نیاز به مقررات داریم که جای آن خالی است .این موارد
از جنس قانونگذاری است و برعهده وزارت ارتباطات نیست .نهادهای دیگر باید
بیایند قانونگذاری انجام دهند.
** آقای دکتر وضعیت زیرساختهای موجود در این حوزه را در کشور
چه طور میبینید؟
 ببینید همانطور که گفتم دامنه کاربردهای  IoTطیف وسیعی است ،به لحاظنیازمندی به زیرساختها ،از اپلیکیشنهایی که به پهنای باند بسیار کم نیاز دارند
تا اپلیکیشنهایی که پهنای باند بســیار زیادی الزم دارند .از خدماتی که نیاز به
تأخیر باالیی ندارند تا خدماتی که حساســیت باالیی به تأخیر در زیرســاختها
دارند .هم چنین به لحاظ نیازمندی های کیفیت سرویس که در الیه زیرساخت
الزم دارند ،خیلی گســترده هستند .بنابراین بخش وســیعی از این نوع خدمات
در زیرســاختهای امروزی قابلیت فعال شــدن را دارند .ما در شبکههای پهن
باند موبایل ظرفیت خیلی خوبی داریم .شاید در مقایســه با خیلی از کشورهای
دیگر ،وضعیت خیلی بهتری داشــته باشــیم .به عنوان مثال ،کشورمان از لحاظ
پوشــش  4Gاز کشــورهایی مانند ترکیه و ایتالیا وضعیت بهتری دارد .این مورد
یک فعال کنندهی خیلی مهم در سرویسهای  IoTاست .حتی در سرویسهای
 ، NarrowBandکه پهنای باند خیلی زیادی نمیخواهند ،دو دسته فناوری در
این حوزه وجود دارد :دســتهای که به آنها  Low Power WANگفته می شود
و فناوری دیگری که استاندارد  3GPPهست و بیشتر توســط اپراتورها در حال
توسعه است .هر دو اپراتور بزرگ ایران ،ایرانسل و همراه اول تاجایی که من اطالع
دارم ،زیرساخت NarrowBand IoTرا ایجاد کرده اند .بنابراین ما االن زیرساخت
ارتباطی خوبی داریم و به این دلیل که دســته بســیار زیادی از این نوع خدمات،
پهنای باند خیلی زیادی را الزم ندارد ،برای خیلی از خدمات  IoTدر الیه دسترسی
و در الیههای باالتر مشــکلی نخواهیم داشــت .البته نمیگوییم که وضعیتمان
خیلی عالی است ،ولی برای فعال کردن چنین خدماتی زیرساختها وجود دارد.
** پس درواقع میتوانیم به این صورت بگوییم که الیه هســته ما االن
پتانســیلهایی دارد که فراهم کننده های ارایــه خدمات هنوز از آن
استفاده نکرده اند .یعنی اگر آنها بخواهند از این الیهها بهره ببرند این
الیهها فع ً
ال جوابگو هست.
 بله ،نه فقط در الیه هســته حتی در الیههای پایینتر مثل الیه های تجمیعدرون شهری و حتی شــبکه دسترســی هم برای خدماتی که امروز در دنیا رایج
است ،شرایط ما خوب است.
ولی وقتی صحبت در مورد شبکههای نسل پنجم میشود ،اگر از من بپرسید که
آیا برای نسل پنجم آمادگی داریم؟ میگویم خیر .نه تنها ما االن آمادگی نداریم،
خیلی از کشــورهای دنیا و حتی اروپا و آمریکا هم آمادگــی ندارند و پیشبینی
میشــود که در  5-4ســال آینده این آمادگی در آن کشــورها ایجاد شود .البته
ایجاد این آمادگی خیلی چالش برانگیز است و حجم بسیار زیادی سرمایهگذاری
میخواهد .چون در آنجا صحبت از این میشود که شما شبکهای را ایجاد کنید که
این شبکه یک  Ultra BroadBandباشد ،پهنای باند باالیی بیش از  1Gbit/sرا
بتواند فراهم کند و هم چنین  Ultra Reliableباشد .فراهم کردن چنین شبکهای
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گسترده با این ویژگی ها ،سرمایهگذاری بسیار زیادی می طلبد .چرا که در فناوری
 5Gچگالی شبکهها باید باال باشــد یا به عبارت دیگر شبکهها باید متراکم شوند.
ی یا شــبکههای مترو حجم بسیار زیادی
این متراکم کردن شــبکههای ســلول 
سرمایهگذاری الزم دارد.
ً
** به خصوص برای کســانی که قبال ســرمایهگذاری کردند و حاال به
روزرسانی سنگینی را متحمل می شوند.
 بله ،یکی از چالشهای بســیار مهم شبکههای نســل بعدی همین موضوعسرمایهگذاری و متراکم کردن شبکه ها است ،که خاص همه کشورهاست .البته
برخی از کشورها در شرق آسیا که سرمایهگذاریهای زیادی انجام داده اند ،کمی
وضعیتشان بهتر است ،مانند ژاپن و کره ولی اروپا ،ما و سایر کشورها واقعاً حجم
بسیار زیادی سرمایهگذاری در این حوزه الزم داریم .بنابراین مسیری که در دنیا
مطرح اســت ،این است که مســیر تدریجی را دنبال میکنند تا به نقطه مطلوب
برسند .این طور نیست که یک دفعه حجم بســیار زیادی سرمایهگذاری کنیم و
بعد بگوییم ما از امروز  5Gداریم .به همین علت ،شرکتهایی مانند نوکیا پیشنهاد
میکنند برای مثال ما شبکه نسل  4.7 ،4.6 ،4.5را به همین ترتیب داشته باشیم
و آنقدر توسعه دهیم تا به وضعیت مطلوبی که شبکه نسل پنجم نیاز دارد برسیم
و بعد از نســل  4.9بگوییم ما شبکه نســل پنجم هم داریم .یک دسته خاصی از
خدمات  IoTهستند که باید منتظر بمانند تا شبکههای نسل پنجم بیایند ،مثل
کنترل ربات ها و حتی کاربردهای مربوط به واقعیت های مجازی .اینها از دسته
اپلیکیشنهایی هســتند که نیاز به شبکههای نســل پنجم دارند ،که حداقل در
سطح خیلی کوچک شاید  5-4سال و در سطح وسیعتر تحلیل من این است که
شاید تا  2030طول بکشد.
** با توضیحات شما ،ما ظرفیت هایی داریم که هنوز از آنها استفاده
نشده است .اشکال کجاست؟ ترس از سرمایه گذاری بوده ،یا نبود تقاضا
در الیههای تولید در حجم ملی؟
 ببینید همان طور که گفتم یک مســئله مهم که در  IoTوجود دارد بازیگرانو کاربران آن است .کاربران عادی که من و شما هســتیم که میتوانیم به عنوان
مصرف کننده نهایی ،اســتفادهکننده برخی از خدمات باشیم .دسته مهمتر که
درآمد خیلی زیادی میتواند داشته باشــد ،صنعت است .صنایع ما هنوز مشکل
دارد .صنایع برای حرکت به ســمت دیجیتال شدن مشکل دارد و مانع اصلی فکر
میکنم خود بازیگران نیستند .ما شرکتهای خوبی داریم که در بخش خصوصی
شــکل گرفته اند و اســتارت آپهایی که در این حوزه کار میکنند ،پلت فرم و
محصول درست کرده اند و جلوتر از صنایع هستند .وقتی سخن از انقالب صنعتی
چهارم میشود ،تغییر در بخش صنایع هست و صنایع ما هنوز سنتی کار میکند.
صنایع ما باید به ســمت دیجیتال شــدن برود و خدماتش را در بستر دیجیتال
ارایه دهد .آن وقت اســت که میتوانیم شاهد باشــیم این نوع خدمات و این نوع
سرویسها در کشور شکل بگیرند و رشدکنند.
** حداکثر پهنای باند قابل دسترس در کشور چقدر است؟
 ما االن در  3Gبه طــور متوســط  3Mb/sو در10-12 Mb/s ، 4Gپهنای باندقابل دسترس داریم .دامنه وسیعی از اپلیکیشن های  IoTاص ً
ال مشکلی نخواهند
داشت.
** از مشــکالتی که در پروژههای کالنی که اجرا میشود و ما با آنها
دســت و پنجه نرم کردیم ،این بوده که گاهی حتی شرکتهای بزرگی

که در اقتصاد ایران فعال هستند ،به جای این که بیایند به سمت ملحق
شدن یا استفاده از فناوریهای موجود بروند ،هســته و سازمان را از
درون خودشان میزنند تا به روز شدن  IoTرا برای خودشان انجام دهند
و گاهی اسم حریم خصوصی را روی آن میگذارند یا گاهی دلیل امنیتی
آن را مطرح میکنند.
 برخی از این اشتباهات در ایران وجود دارد که ما امیدواریم این فرآیند و رونداصالح شود .دنیا االن دارد به سمتی میرود که شــما خیلی از موارد را به صورت
سرویس دریافت میکنید .شما به یک زیرساخت ارتباطی ،زیرساخت پردازشی،
زیرســاخت ذخیرهســازی ،حتی تحلیل داده ،زیرســاختهای نرمافزاری و یا
زیرساختهای پلت فرمی نیاز دارید که می توانید از آنها سرویس بگیرید .زمانی
در این کشور هر سازمانی برای خودش مرکز داده ایجاد کرده ،این مرکز داده االن
روی دست آنها مانده است .هزینههای اداره و نوســازی آن ها خیلی باال است.
یکی از زیرساختهای خیلی مهم برای حوزه  ، IoTمراکز داده عمومی هستند که
سرویسهای عمومی ارایه میکنند .هر سازمان و شرکتی ،هر سرویسی در حوزه
مرکز داده یا زیرساخت خواســت ،باید از آنها بگیرد .این موارد از الزامات توسعه
 IoTدر کشور است که ما باید به آن توجه کنیم.
** میزان تأثیرگذاری فناوری هایی مانند  GPSو  RFIDدر حوزه  IoTرا
چطورمیبینید؟
 دستهای از فناوریها یا خدمات مربوط به  IoTمکان محور هستند .پس GPSن در فضای باز
نقش کلیدی را در آنها ایفا میکنــد .نه تنها  GPSکه کاربــرد آ 
است ،بلکه نیاز به فناوریهای مرتبط با موقعیت برای پوشش فضای سرپوشیده
وجود دارد که خیلی مهم است .برای مثال اگر شــما چهار طبقه زیرزمین بروید
 GPSدیگر کار نمیکند ،یا اگر ســاختمان بزرگی داشته باشــید ،از چهار دیوار،
سیگنال  GPSبگذرد تضعیف میشــود و دیگر نمیتوانید آن را شناسایی کنید.
انواع مختلف روشهای موقعیتیابی مطرح است و مثل موقعیت یابی بر اساس
 WiFiاستفاده میشــود .حتی برخی از اپراتورها و شرکتها راه حلهایی مطرح
میکنند که شما موقعیت یابی ســه بعدی داشته باشــید GPS .فقط موقعیت
جغرافیایی به شما میدهد ،اگر شما نیاز داشته باشــید یک وسیله یا کاربر را در
یک ســاختمان موقعیتیابی کنید که در کدام طبقه اســت ،این مورد را با GPS
نمیتوانید انجام دهید .درواقع موقعیت یابی یک فناوری پایهای اســت که نقش
کلیدی را در انواع کاربردهای  IoTدارد RFID.هم ارزانترین فناوری است که در
الیه آخر ،جایی که شیء خود را نصب می کنید ،برای آن که بخواهید اطالعاتی را
ذخیره یا جمعآوری کنید ،به آن نیاز دارید RFID .نقش مهمی در  IoTدارد و هم
دامنه وسیعی از سرویسهای  ، IoTدر خود  RFIDوجود دارد.
** آقای دکتر اگر راهکار ،اید ه یا نظری دارید برای این که شرکتهای
خصوصی در حوزه  IoTپیشرفت بهتری داشــته باشند و مسیرهای
توسعه را سریعتر طی کنند ،بفرمایید.
 واقعیت این است که شرکتهای خصوصی راه خودشان را پیدا میکنند .مناعتقاد دارم اگر در این کشور بخواهد در این حوزه اتفاقی بیفتد توسط شرکتهای
خصوصی خواهد افتاد .ما به شرکتهای دولتی هیچ امیدی نداریم .ساختار آنها
هم اجازه نمیدهد که بخواهند نوآورانه فکــر و فعالیت کنند .در ایران ،کار کردن
سخت است .ریسک موارد ،خیلی زیاد است ،ولی امیدوارم که با توجه به پتانسیلی
که در کشور وجود دارد ،تعداد زیادی از این شرکتها شکل گرفته و وارد این حوزه
شوند .وظیفه حاکمیت این است که موانع پیش روی آنها را بردارد.

رقابت کردن در این حوزه خیلی کار ســختی خواهد بود ،چون تعداد بازیگران
خیلی زیاد اســت ،بازیگران بین المللی هم خیلی زیاد هســتند .به هر حال بازار
ایران بازار بزرگی است و وارد شــدن به این بازار خیلی مورد توجه است .یکی از
پیشنهادهایی که میتوان مطرح کرد این است که به سمتی برویم که شرکتها
بتوانند با شرکتهای بزرگ و با شرکتهای بین المللی شریک شوند .آنها برای
این فعالیتها در داخل کشــور عالقه نشــان میدهند و نیاز دارند پتانسیلهای
داخلی این همکاری شکل بگیرد و فکر میکنم این مورد کمککننده باشد .به هر
حال کار آسانی نیست .علیرغم این که فرصتهای خیلی زیادی وجود دارد ،ولی
بازیگران ،خیلی زیاد هستند و این وضعیت فضای رقابتی را خیلی سخت میکند.
کسی که به این موارد توجه نکند ،نمیتواند در بازار ،رقابت کند.
** در مورد تأثیر تحریمها بر حوزه اینترنت اشــیا در ایران چه ارزیابی
دارید؟ دیدگاههای مختلفی وجود دارد که میگویند باعث ضعیف شدن
اینحوزهمیشود،برخیمیگویندباعثشکوفاییونوآوریآنمیشود.
 نمیتوان گفت که تحریمها تأثیر ندارد ،قطعاً تأثیر خواهد داشــت .ولی خباین حوزه از آن حوزههایی نیست که ما بگوییم درمانده خواهد شد ،چون بازیگران
این حوزه در دنیا خیلی زیاد هستند .از شرق آســیا گرفته تا اروپا ،از سازندههای
سنسورها گرفته تا پلتفرمها .در این فناوری به یکسری ابزارهای اندازهگیری نیاز
هست که کشور ما در خیلی از این موارد سازنده نیست و حتی سازندهها هم ممکن
است فناوری آن را نداشته باشــند .آنها را باید وارد کنیم و در شرایط تحریم این
فرایندها خیلی پیچیده و سختتر خواهد بود.
** به عنــوان موضوع پایانــی چند جمله برای خوانندگان نشــریه
بفرمایید.
 توصیهای که من میتوانم داشته باشم این است که در حوزه  ، IoTپلت فرمهاخیلی مهم هستند ،به خصوص پلت فرمهای باز که در دنیا هم بازیگران این حوزه
به ســمت آن رفته اند .بخش خصوصی ما باید دنبال این باشــد که پلتفرمها را
خودشان بسازند یا از پلتفرمهای باز که در دنیا هست استفاده کنند .این مورد،
وابستگی را کم میکند .این مسئله برای شــرکتها و بخش دانشگاهی ما بسیار
مهم اســت که بر روی پلتفرمهای بومی و بــاز کار کنند .ایــن رویکرد امکان
نوآوری را برای جوانان و شــرکت های نوپا فراهم میکند و ما دیگر مصرفکننده
این فناوری نخواهیم بود .در اینترنت اشــیاء هم پلتفرمهای خیلی زیادی وجود
دارند .پلتفرمهای نرمافزاری ،سختافزاری و تحلیل داده که روی آنها میشود
سرمایهگذاری و کار کرد و آنها را سفارشی کرد .شرکتهای ما نباید صرفاً مصرف
کننده محصوالت و فناوری های این صنعت باشــند بلکه خود آنها نیز باید در
توسعه این فناوری در دنیا مشارکت داشته باشند.
** و در مورد نشریه؟
 واقعاً جایگاه چنین نشــریه ای در کشــور خالی بود و الزم اســت که چنیننشــریهای در این حوزه کار کند .امیدوارم در بخش خصوصی شرکتهایی شکل
بگیرند تا بتوانند در این حوزهها کار آینده پژوهی و تحقیق بازار انجام دهند و بازار
کشور و دنیا را مطالعه و تحلیل کنند .شــاید این نشریه ،شروع خوبی باشد ،برای
این که صاحبنظران این حوزه را کنار یکدیگــر بیاورد ،همچنین کمک کند که
صنعت در این کشور رشد کند.
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دره سیلیکون و
درخت کاهو
برای برداشت
محصوالتکشاورزی
گردآورنده :محمد هزار جریبی

یکی از قدیمیتریــن ،بزرگترین و بهطور قطع حیاتیترین صنایــع برای ادام ه حیات خود در آینده بایــد تبدیل به جدیدترین و
برزگترین تحول دنیا شود .منظور از این عبارت صنعت کشاورزی یا سادهتر بگویم تولید موادغذایی است .امروزه صنعت کشاورزی
با تهدیدهای بسیاری روبهرو است .این صنعت حیاتی با  6تریلیون دالر هزینه بهدلیل عوامل زیادی به مرحلهای از ابهام رسیده است.

در زمینــه عرضه با توجه به فرســایش خاک و

فشــار بیشــتر بر روی تأمین زنجیرههای غذایی

ن از
صنعــت کشــاورزی بهصــورت روزافــزو 

از بین رفته است .خشکسالی جهانی و کمبود آب

عالوه بر این تقاضاها ،با افزایش جمعیت نســل

این چالشها ،چــه در ایجاد راههــای کارآمدتر

برای مثال کمبود نیروی کار در مزرعههای ایاالت

موادغذایی تــاز ه و ارگانیک را که ســامت آنها

برداشــت و چه در روشهای هوشمندانهتر حمل

تازه کشــور را بــه تنهایی تولیــد میکند) حس

تحویلبگیرند.

میکند.

«انقالب سبز» و بزرگترین سخنگوی کشاورزی

دیگر عوامل سیار ه زمین ،زمینهای زراعی زیادی

خواهد شد.

نوآوریهای  IoTدر راســتای بهبود بســیاری از

و مسائل دیگر بیش از قبل در حال افزایش است.

جوان آگاه به محیط زیســت ترجیــح میدهند

متحده بهویژه در کالیفرنیا ( 60درصد از محصول

تأیید شــده ،به موقــع و در محل ســکونت خود

کاالهای فاسدشــدنی آماده به مصرف اســتفاده

میشود .تغییرات آب و هوایی این مسئله را تشدید

نورمن بورالگ ،برنــد ه جایز ه نوبل به عنوان پدر

سیلیکون که در ه کاهو اســت (منطق ه مسکونی

تقاضــا فشــار بیشــتری بــر روی توانایــی

میگوید« :در  40ســال آینده کشاورزان مجبور

ماننــد Dole Foods, Chiquita, Driscoll

تولیدکنندگان مواد غذایی جهــان و برای حفظ

خواهند شــد که موادغذایی که در ده هزار سال

جمعیت جهانی تا سال  2050از  6میلیارد نفر به

علیرغم گســتردگی این چالشهــا با کمک

افزایش جمعیت کشورهای پرجمعیت و درحال

در جهــان درحالیکه ظرفیــت عرضه همچنان

ایجاد نابرابریهای بیشــتری میشــود که سبب

فرصتی برای تأمین تغذی ه جهان را فراهم آوردند.

تولیــد باکیفیت مــیآورد .پیشبینی میشــود

گذشته تولید کردهاند ،بکارند».

 10میلیارد نفر برسد.

فناوریهایی مانند ( IoTاینترنت اشیا) ،کشاورزان

توســعه مانند چین ،هندوســتان و برزیل باعث
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برای مدیریت محصوالت و روشهای ســریعتر

کرده اســت .برای مثال فقط یک ســاعت از دره
 ) Salinas/Montereyتا مزارع بزرگ کشاورزی

Berries, Taylor Farms, Ocean Mist
Farms, JV Smith & Tanimura & Antle

راه است .جایی که کشاورزان و تکنولوژیستها با

همکاری یکدیگر و با اســتفاده از تکنولوژیهای

نوظهور زمینهای حاصلخیز میسازند.

در سراسر این شــرکتهای کشاورزی،

آزمایشهایی در اثبــات ایدهها و عملیات

اتوماسیون برداشت  Agrpotechهستند که

در کشاورزی را میسر میسازد.

نیروی کارشان در بخشهای مختلف سریعتر

کشاورزی زیرســاخت (زیر کشت) استفاده

قابل اجرا در دنیای واقعی با اعمال سنسورها،

مستقر در اسپانیا اســت تا بتوانند با کمبود

بدون سرنشین ،رباتیک ،هوش مصنوعی و

و با هزین ه کمتر کار کنند.

اطالعات بزرگ ،موبایل ،ابــر ،هواپیماهای

یادگیری ماشینی در ارتباط با اینترنت اشیا و
برای بهبود کاشت ،تولید و پروس ه تحویل در

حال اجر است.

کارل واســوس ،مدیرعامــل شــرکت

 Soft roboticدر گفتگوهای اخیر خود عنوان
کرده اســت که هرگاه ربات میتواند آن را

برای مثال شرکت برداشت توت دریسکول

ببیند ،ما آماده هستیم .همچنین اشاره کرد

رباتهایی مانند راهاندازی  soft roboticو

کامپیوتر امکان اتوماسیون شدن بخشهایی

و مزرع ه تیلور هر دو به دنبال اتوماســیون و

شــرکت برداشــت توت دریســکول از

میکند کــه در آن محصوالت به ســطح

کمارتفاع آورده میشوند تا روند اتوماسیون
و جمعآوری توتهای ارگونومیک بهتر انجام
گیرد.

که کار بیشــتر دربار ه سیستمهای دیداری

این تالشها نتیج ه یک ابتکار بزرگ در این زمینه اســت که توسط شرکت

شرکای  SVGطراحی شده و با همکاری همراهانی مانند شهر سالیناس ،مزارع
تیلور ،انجمن فوربس و انجمن صنایع غربی توسعه یافته است.

این شرکت از زمان راهاندازی و آغاز به کار در سال  ،2014میزبانی و برگزاری

نشســتهای  FORBES AGROTECHو THRIVE Seed Accelerator

را بر عهده دارد که هر سال تولیدکنندگانی را از سراســر دنیا گرد هم میآورد
تا محصوالتی که خود با کمک تولیدکنندگان و شرکا رشــد دادهاند ،ارائه و از
صندوق سرمایه دریافت کنند.

برنام ه نوآوری این شــرکت ،شــرکتها را قادر میســازد که جایگاه باالیی

در راهاندازیها و نوآوریهای خود داشــته باشــند .شــرکتهای Trimble,
Land O’Lakes, Wells Fargo, Coca Cola, Wilbur Ellis, Verizon,

 Yamaha, Cortevaو دیگر رهبران اصلی را به میز مذاکره و توســع ه مداوم

اکوسیستم آورده اســت.میزگرد فناوری گیاهان که در ســال جاری در دفتر

مرکزی سیســکو برگزار شــد ،نمون ه دیگری است که نشــان میدهد چگونه
سهامداران اصلی را پای میز میکشــاند تا جدیترین چالش صنعت را تعریف

کنند و فرصتهای گســترش میدان را برای ورود سریعتر فناوریهای جدید

به بازار ،ایجاد کنند .بهتازگی این شرکت گزارش ســال  2018خود را در مورد
میزان رشد باالی  50شرکتهای  AGROTECHمنتشر کرد ه است .بسیاری از

آنها راهحلهایی مربوط به اینترنت اشیا را گسترش میدهند.

 Brian W. Kocherمدیر اجرایی شــرکت  Chiquitaگفته اســت« :تقارن

کشــاورزی و علوم فنی بهســرعت در حال بهبود بازده و کارایی خود است .ما

معتقد هســتیم که ابتکاراتی که باعث پیونــد نوآوران کشــاورزی و نوآوران
تکنولوژی میشــود ،منافع زیــادی را برای مردم و ســیار ه زمیــن به ارمغان
میآورد» .برای تولید به مصرف مواد غذایی ،صنعت کشــاورزی در حال ایجاد

زمینهای جدیدی برای بهره برداری از فناوریهای اینترنت اشــیا اســت تا
اطمینان حاصل کند که جهان گرســنه نخواهد مانــد .همچنین چالشهای

منبع maciejkranz.com :

بزرگی در سر راه آن قرار دارد؛ اما در مقابل فرصتهای زیادی نیز وجود دارد.
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استفاده از اینترنت اشیا برای مراقبت از سالمت
شخصی در خانه های هوشمند
گردآورنده :علیرضا بنیجمالی

مقدمه
تخمین زده شده است که جمعیت جهان تا سال  2050به میزان
 2.3میلیارد نفر افزایش خواهد یافت .برای آماده شدن بیشتر برای
چنین واقعهای ،صنعت سالمت شــخصی درحال تجربه تغییراتی
است .همچنین صنعت مرتبط با سالمت شــخصی درحال تغییر از
وضعیت واکنشگر به یک وضعیت کنشــگر برحسب تشخیص زود
هنگام شــرایط ،مدیریت ســامت و ســامت طوالنی مدت است.
برای تبدیل کردن این دیدگاه به واقعیت ،کنترل شــرایط سالمت
شخصی و مدیریت ســامت افراد باید در اولویت قرار گیرد .هدف
تأمین خدمات ســامت بهتر و بهبود کیفیت زندگی شــهروندان
است که بهطور اتوماتیک افراد را بهســمت تکنولوژی اینترنت اشیا
( )IoTرهنمون میکند .این تکنولوژی در بررســی ،توسعه و تداوم
خدمات و راهحلهای ســامت شخصی هوشــمندانهتر و متصلتر
نقش اساســی ایفا میکند .این خدمات میتوانــد منجر به کنترل
مداوم شــرایط فیزیکی و پــردازش اتوماتیک شــود .درواقع این
کنترل منجر به تولید وقایعی شده که موجب ایجاد شرایطی مانند
فشارخون باال و استرس میشوند .همچنین پیشبینی ماشینهای
ذخیره ،مناســب برای ذخیره وقایعی اســت که درنهایت منجر به
تشکیل رکوردهای ســامت الکترونیکی ( )EHRمیشوند .این کار
به پزشکان و بهیاران کمک میکند تا تشــخیص بهتری از بیماری
داشته و تشخیص زودهنگام شــرایط فیزیکی را در زمان نزدیکتر
مقدور میســازد .درنتیجه یک دنیای جدید ساخته میشود که در

IoT

شماره دوم ـ تابستان 1397

32

آن  IoTبا هوش محیطی (برای ارائه خدمات ســامت شــخصی به
افراد ناتوان و پیر در خانههای هوشمند) ترکیب شده است .این نوع
زندگی را زندگی کمک گرفتهشده توسط محیط ( )AALمینامند؛
اما دستگاههای  M2Mکه در خانههای هوشــمند یا انیستیتوهای
پزشــکی بهکارگرفته میشــوند ،غیرهمگن و چندوجهی هستند و
بهصورتی طراحی شدهاند که قیمت اندکی داشته و منابع محدودی
را الزم داشته باشند .بنابراین این دســتگاهها نمیتوانند بهصورت
مســتقیم پردازش دادههای پیچیده را انجام دهند ،منابع ضروری
را کشف کنند ،دادهها را در حافظه ذخیره کنند و بهطور اتوماتیک
خودشــان را مدیریت کنند یا مکانیســمهای امنیتی پیشرفتهای
را بهکار گیرند .این وضعیت چند چالش را بــرای بهکارگیری IoT
در سالمت شــخصی خلق میکند و هدف این مقاله بررسی همین
چالشها است.
این مقاله یک ساختار  IoTرا تشکیل میدهد که خدمات سالمت
شخصی هوشمند و متصل به یکدیگر را برای افراد داخل خانههای
هوشــمند به ارمغان آورد .کنتــرل مداوم پارامترهــای فیزیکی با
استفاده از حسگر پوشیدنی بسیار ضروری است.
این حســگرها متناظر با دامنه ســامت الکترونیکی هســتند.
کارشناســان این حوزه حســگرهایی را نیز درنظر میگیرند که در
دامنه خانههای هوشمند برای بهدست آوردن درک بیشتر شخص
از محیط استفاده میشود .این کار باعث شده که به ساختار کنترلی
اجازه داده شــود تا دادههای اندازهگیری حســگرها از دامنههای

مختلف را ترکیــب کند .این ســاختارها میتواند برای ارائــه راهحلهایی
مانند تنظیم اتوماتیک دمای محیط برای یک شــخص که ســرماخوردگی
دارد ،استفاده شــود که این تصمیم براســاس دمای بدن که توسط حسگر
پوشیدنی اندازهگیریشده ،گرفته میشــود .تکنولوژیهای دستوری برای
ترکیب دادههای حســگرهای مختلف از دامنههــای مختلف و تولید هوش
قابل اعمال استفاده میشــوند .این کار با استفاده از ســاختار اندازهگیری
ماشین به ماشین ( )M3انجام خواهد شد.
کارهای مرتبط
مجموعه بزرگی از کارهای تحقیقاتی در زمینههای ســامت الکترونیک
و  AALو محاســبات ســاختاری بهکار گرفتهشــده در خدمات ســامت
موجود اســت .کارشناســان این حوزه کارهای مرتبــط را خالصه کرده و
محدودیتهای آنها را در این بخش بررسی میکنند.
محققان یک دســته از خصوصیات عملکردی برای سیستمهای سالمت
مبتنی بر تلفنهمراه را مشخص کردهاند.
دادههای سالمت ( )EHRقلب هر سیستم ســامت را تشکیل میدهند.
وظایف دیگری که باید توســط چنین سیســتمهایی انجامشــود ،شامل
قابلیت در دســترس بودن ســاده ،روش اســتفاده ســاده ،بهصرفه بودن
اقتصادی و بهکارگیری ساده است؛ اما این مقاله نیازهایی را که برای تأمین
سیستمهای سالمت مشتری است ،مورد بررسی قرار نخواهد داد.
محققان اشــاره کردهاند که در میان تکنولوژیهای ارتباطی حال حاضر،
 ،2LoWPANبلوتوث کمانــرژی ( )BLEو  NFCبــرای جنبههای مختلف
سیستمهای سالمت مناســب هســتند NFC .برای بیماران و چک کردن
وضعیت ســامت آنها مفید اســت BLE .را نیز میتوان برای جمعآوری
اطالعات چند بیمار اســتفاده کرد و  6LoWPANرا میتوان برای ارتباط با
هر سیستمی که  IPv6آن فعالشده ،استفاده کرد.
ساختار پیشنهادی شــامل تجهیزات پوشیدنی است که دادههای بیمار را
جمعآوری کرده و آنها را به تلفنهای هوشــمندی که بهعنوان یک درگاه
واســط عمل میکنند ،منتقل میکند .درنهایت این دادهها با اســتفاده از
تجهیزات وب  RESTfulبه یک ابر دوردســت و با حفظ امنیت ســر به سر
منتقل میشوند .هدف اصلی سکوی محاســبات ابری و مدیریت دادههای
بیمار اســت؛ اما این روش ،بیمار را برای کسب مفهوم سطح باال از دادههای
بهدســت آمده از تجهیزات پوشــیدنی تجهیز نکــرده و از تکنولوژی وب
ســاختاری اســتفاده نمیکند .فقط یک جنبه متفاوت از میان روشهای
استفاده از  XMPPبهعنوان وسیلهای برای ارتباط وقایع بوده؛ اما ارتباطات
درونی بین روشهای دیگر درنظر گرفته نشده است.
تحلیل نیازمندیها
• نیازمندی اول ســاختار سالمت شــخصی موجودیت و یکپارچگی یک
زیرسیستم تولید داده است تا پارامترهای فیزیکی از آن استخراج شود.
• سیستم ســاختار کلی نیز نیازمند یک زیرسیســتم پردازش و ذخیره
دادهها است؛ زیرا تجهیزات تولید داده بهدلیل کمبود منابع نمیتوانند این
وظایف را انجام دهند.
• زیرسیســتمهای ذخیره و پردازش دادهها باید بتواننــد بدون توجه به
تکنولوژیهای ارتباطاتی که در یک زیرسیستم شبکه استفاده میشود ،به

زیرسیستم تولید داده دسترسی داشته باشند.
• این ســاختار نیازمند یک زیرسیستم برای مشــتری است که دادهها و
راهحلهای سالمت شخصی را دریافت کند.
• زیرسیستم مشتری باید از کشــف منابع برای کشف تجهیزات M2M
موجود در زیرسیســتم تولید داده پشــتیبانی کند و زیرسیستم مناسب را
برای جمعآوری دادهها انتخاب کند.
• یک ســاختار مدیریت تجهیزات بــرای ردیابی تجهیزات ثبت شــده و
ساختار آنها مورد نیاز است.
• زیر سیســتم ذخیره و پردازش باید شامل مکانیســمهایی برای تولید
مفهوم سطح باال از دادههای خام باشد .این یک سنگ بزرگ در راه رسیدن
به سالمت شخصی هوشمندتر و مرتبط است.
• بسته به درخواست مشتری ،زیرسیســتم پردازش و ذخیره باید بتواند
دادههای خام یا دادههای پردازش شده را منتقل کند (مفهوم سطح باال).
• تعامل بین زیرسیســتمهای اشــاره شــده باید با اســتفاده از قوانین
 RESTfulبهصورت بدون وضعیت رخ دهد.
• سیاستهای کنترل دسترسی مناســب باید تقویت شوند تا به کاربران
مجاز اجازه دهند از راهحلهای سالمت شخصی استفاده کنند.
• سیســتم کلی باید بتواند خدمت توافقشــده را برای اتفاق افتادن یک
لیست از وقایع که برای هشدار است ،ارائه دهد.
• به ســاختار باید اجازه داده شــود تا با محیط خانه هوشــمند براساس
هشــدارهایی که دریافت میکند ،واکنش نشان دهد .این روند نیازمند یک
زیرسیستم فعالسازی است.
• از نظر مشتری ،ساختار باید شــامل زمان عکسالعمل کوتاه QoS ،باال،
تعامل ســاده با کاربر و یکپارچگی شبکه اجتماعی باشــد .قابلیت استفاده،
بازیابــی از خطاها و بازخــورد زمانی برای سیســتمهای بــر مبنای AAL
ضروری است.
ساختار وظایف برای سالمت شخصی بر مبنای IoT
نیازهایی که ذکر شد ،نشــان میدهند که نیاز به چهار زیرسیستم اصلی
(تولید داده ،پردازش و ذخیرهسازی ،مشتری و فعالسازی) وجود دارد.

شکل 1ـ ساختار وظایف  IoTبرای سالمت شخصی

33

شماره دوم ـ تابستان 1397

IoT

شکل  ،2اجزای ســاختار وظایف که بهصورت اجزای
فیزیکــی نشــان داده میشــود ،از زیرسیســتمهای
تولید و فعالســازی از حســگرهای پوشــیدنی و سایر
فعالسازها تشکیل شده اســت .اجزای زیرسیستمهای
پردازش و ذخیره بهطور گســترده به زیردســتههایی
تقســیم میشــود که عبارت از ( )iمدیر پروکســی،
( )iiمدیــر تجهیــزات )iii( ،کشــف و ( )ivپردازش و
ذخیره داده اســت .این زیرسیســتمها بایــد در یک
درگاه  M2Mیا یک ابر شــخصی بهکارگرفته شــوند.
زیرسیستم شبکه یک شبکه منطقهای  M2Mتشکیل
میدهد (با استفاده از بلوتوث هوشــمند ZigBee ،یا
 Wi-Fiبا توان کم) که شــامل درگاه  ،M2Mحسگرها
و عملگرها (فعالســازها) اســت .درواقع زیرسیســتم
مشتری با تلفنهمراه مشتریها (تلفنهای هوشمند)
مقایسه میشود.

شکل 2ـ اجزای ساختار وظایف IoT
الیه استنباط
این الیــه از زیرسیســتمهای تولید و فعالســازی،
یعنی تجهیزات  M2Mشــامل حســگرها و عملگرها
(فعالســازها) تشــکیل شــده اســت .رصــد مداوم
پارامترهای فیزیکی گام اول بهســوی سالمت شخصی
و هوشمندتر است .بنابراین تجهیزات پوشیدنی دارای
حسگرها ارائه شــده تا دادههایی درمورد پارامترهای
حیاتی اشــخاص جمعآوری کنند .بهطــور همزمان
حســگرها و عملگرهایی برای خانههای هوشــمند ()i
برای فراهم کردن فهم عمیقتر از محیط شخص و ()ii
تسهیل هوشمندسازی خانه تعبیه شده است.
الیه پروکسی
ممکن است حسگرهای پوشــیدنی و دیگر حسگرها
و عملگرها بــرای خانههای هوشــمند با اســتفاده از
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تکنولوژیهای مختلف با یکدیگر ارتباط داشــته باشند .این ســاختار از یک مدیر پروکسی
استفاده میکند که شامل درایورهای ضروری برای این تکنولوژیها است.
مدیر پروکســی که دارای پروکســی داخلی و پروکســی بیرونی است ،شــامل مجموعه
پروکسی خواهد بود که در شکل  1نمایش داده شده است.
پردازش و ذخیره دادههای M2M
دادههای خام تولیدشــده توســط حســگرهای پوشــیدنی هیچ اطالعات مفیدی را ارائه
نمیدهند؛ همچنین روش واحدی برای « »iتفسیر داده حســگر »ii« ،ترکیب داده حسگر
تولیدشــده در زمینههای مختلف »iii« ،تأمین ارتباط درونی بین دادههای  M2Mو «»iv
کمک به برنامهنویسها در انجام این امور وجود ندارد .ساختار اندازهگیری ماشین به ماشین
( )M3این مشــکالت را بر مبنای کاربردهای  IoTکاهش داده اســت M3 .جزء اصلی تأمین
سالمت شخصی هوشمندتر با استفاده از ساختار  IoTاست.
پردازش داده  M2Mاز سناریو «طبیعتدرمانی» ساختار  M3استفاده میکند .این فرایند
شامل یک موتور استدالل است که بهصورت ســاختاریافتهای دادههای حسگر (مانند دمای
بدن) را بهصورت یک مفهوم ســطح باال (مانند تب) تفسیر میکند .در نهایت دادههای منتج
به دانش زمینه مرتبط ارتباط داده میشــوند (مانند هستیشناســی و دادههایی در زمینه
سالمت الکترونیک) تا از هوش بیشتر آن بهره گیرند ،بنابراین چنین دادههایی با دانش میان
زمینهای گره میخورد .بهطور مثال دادههای طبیعتدرمانی پیشــنهاد میکنند که عسل و
لیمو برای تب مفید اســت .در اینجا ،تب یک عالمت در دادههای سالمت الکترونیک است و
عسل و لیمو پیشنهادهایی برای تب در دسته دادههای غذایی است M3 .روش سادهای برای
ترکیب چنین دانشهای بین زمینهای ایجاد میکند.
برای کمک به برنامهنویســان در ســاخت نرمافزارهای ســامت هوشــمند ،تولیدکننده
 SWOTدرنظر گرفته شــده اســت .ایــن ابزار یک ســاختار تولیــد میکند که شــامل
هستیشناســی  ،M3مجموعه دادههای  M3و قوانین  M3موردنیاز برای تفسیر و غنیسازی
دادههای ( M2Mتوسط حسگرهای پوشیدنی تولید میشــود) با دانش زمینه برای ساخت
نرمافزار است .تولیدکننده از دادههای حسگر پوشیدنی (مانند دمای بدن) و اطالعات زمینه
(مانند سالمت الکترونیک) بهعنوان دادهها برای تولید ساختاری برای برنامهنویس استفاده
میکند .گام بعدی بر تفسیر مفهومی دادههای حســگر تأکید دارد و منجر به تشکیل EHR
میشــود که پزشــکان و دیگر افراد مرتبط با حفاظت از ســامت مردم را قادر به تشخیص
شرایط دارویی میکند.

شکل 3ـ جریان عملیاتی ساختار M3

کشف منابع
زیرسیســتمهای ذخیرهســازی ،پردازش و
مشــتری نیازمند مکانیزمهایی برای کشــف
اتوماتیک منابع هســتند .این موضوع به آنها
اجازه میدهد تا کشف کنند که آیا یک حسگر
مطلــوب (مانند حســگر دمای بــدن) یا یک
عملگر (مانند کنترلر دمای اتاق) درحالحاضر
در ســاختار  IoTثبت شــده اســت یــا خیر؛
همچنین آنهــا در مورد خــواص ،قابلیتها و
URIها برای دسترســی به تجهیزات  M2Mو
برای تولید داده در مــورد پارامترهای فیزیکی
آموزش میبینند.
عضویت و هشدار
ماژول عضویت و هشــدار به مشــتری اجازه
میدهد تا در سیســتم دریافت هشــدارهای
درمورد وقایع مرتبط با ســامت شخصی عضو
شود .این وقایع توسط موتور استدالل منطقی
در ساختار  M3تولید میشود .هشدار رو به جلو
توسط سیستم پیامرسان ابری گوگل ()GCM
و بــرای نرمافزارهــای تلفنهمراه با سیســتم
عامل اندروید و توســط سیســتم هشدار رو به
جلو اپل ( )APNو نرمافزارهای مبتنی بر iOS
فعال میشــود .این ماژول پزشــکان ،بیمارها
و بســتگان را قادر میســازد تا هشدارهایی در
رابطه با شرایط ســامت خود دریافت کنند که
یک جنبه مهم از خدمات ســامت شخصی را
تشــکیل میدهد .عملگرها نیز بایــد بر مبنای
این هشــدارها کار کنند .برای مثــال اگر تب
توســط یک ســاختار  M3تشــخیص داده و
این حالت بــه بیمار اطالع داده شــود ،مرحله
دوم میتوانــد توســط عملگرها بــرای تغییر
دمای اتــاق انجام شــود .این رونــد متناظر با
کنترل تجهیــزات خانه هوشــمند و بر مبنای
اندازهگیری حسگر ســامت الکترونیک بوده و
این موارد جنبهای دیگر از ساختار  IoTاست.
الیه تواناسازی خدمات
این الیه با مشتریها تعامل داشته و به آنها
اجازه میدهد تا « »iدادههــا را مصرف کرده و
دستورهای عملیاتی به زیرسیستمهای عملگر
و تولید ارســال شــود »ii« .تنظیمات را برای
مدیریت تجهیزات اضافه ،کم یا تصحیح کرده،
« »iiiتجهیــزات  M2Mو قابلیتهای آنها را
کشف میکند »iv« ،برای دریافت هشدارهای
رو به جلو ثبتنــام کرده و ( )vسیاســتهای
کنترل دسترسی را اعمال خواهد کرد.

بهکارگیری نمونه و ارزیابی عملکرد
این مقاله یک نمونه از یک نرمافزار اندرویدی در زیرسیســتم مشــتری و یک درگاه  M2Mرا تشــریح
میکند که دارای زیرسیستمهای پردازش و ذخیرهسازی است .این نمونه تست شده با استفاده از فراداده
حسگر زمان واقعی که از یک حســگر دمای بدن پوشیدنی و دیگر حســگرهایی که در یک خانه هوشمند
بهکارگرفته شده است .همچنین از یک عملگر کنترلکننده دما استفاده میشود.
بهکارگیری موبایل :تجهیزات اتصال و کنترل
درنظر گرفته شده که زیرسیســتمهای مشتری در این ســاختار از تجهیزات تقویتشده توسط اندروید
تشکیل شده اســت .این تجهیزات توســط یک نرمافزار موبایلی نمونه بهنام «تجهیزات کنترل و اتصال»
( )CCTتجهیز شدهاند .خدمات سالمت شخصی توسط  CCTبه مشــتریان ارائه میشود .در ابتدا نرمافزار
به درگاه  M2Mدر یک نقطه ورودی مشخص اتصال پیدا میکند .وقتی اجازه ورود پیدا کرد ،به مشتریان
اجازه میدهد تا حسگرها و عملگرهای ثبتشــده در درگاه را شناسایی کنند .سپس مشتری میتواند یک
حسگر را از خانه هوشمند برای ترکیب فراداده آن با فراداده حســگر دما ترکیب کند .همچنین  CCTیک
لیست از وقایع را که ثبتنام برای آنها و دریافت هشدار انجام شــده ،ارائه میدهد .این سیستم نیز اجازه
فرستادن دستور به عملگرها را میدهد.
درگاه M2M
خدمات وب درگاه  M2Mدر پایتون و بهوســیله ساختار
فالســک تهیه شــده و در تجهیزات محــدودی در خانه
هوشمند بهکار گرفته شده است.
ارزیابی عملکرد
شکل 4ـ جریان عملیات هشدار رو ب ه جلو
عملکرد نرمافزار اندروید براساس نیازمندی مقدار حافظه،
میزان اســتفاده از  CPUو میزان مصرف انرژی برآورد شده و
نتایج ارائه شده به این ترتیب است:
اســتفاده از حافظه :نرمافزار نیازمند کمتر از  3.5مگابایت حافظه در تجهیزات اندرویدی است .بنابراین
طراحی و بهکارگیری  CCTبسیار سبک است.
استفاده از  :CPUاین پارامتر در چهار فاز اندازهگیری شــده است »i« :کشف »ii« ،ارزیابی حسگر»iii« ،
مدیریت تجهیزات مرتبط با وظایف و « »ivعملگر.
دریافت شــد که بار  CPUکمتر از  2درصد اســت؛ زیرا هیچ محاســبه پیچیدهای مورد نیاز نخواهد بود.
اســتفاده کلی از  CPUکمتر از این میزان بوده؛ زیرا به عملیات شــبکه و پردازش فراداده مبتنی بر JSON
مبتنی است.
مصرف انرژی :متوســط مصرف انرژی در طول عمر  CCTاندازهگیری شــده اســت .در یک تلفن همراه
سامسونگ گلکسی  S3که با سیســتم عامل اندروید کیتکت کار میکند ،هنگامیکه دادههای موبایل را
بررسی کرده و در هنگام استفاده از  Wi-Fiبهترتیب  298 mWو  259 mWانرژی مصرف میکند.
نتیجهگیری:
بهطور خالصه ،این مقاله بهکارگیری ســاختار  IoTدر راهحلهای سالمت شخصی هوشمندتر و متصل
در خانههای هوشــمند را بررســی میکند .نیازهای چنین خدمات سالمتی تحلیل شــده ،سپس به زبان
ساختار تابعی ترجمه میشود و اجزای این ســاختار بهصورت فراساختار فیزیکی نمایش داده خواهند شد.
این اجزای تشریح شــده و جنبههای نوین آن مورد توجه قرار میگیرند .مرکز سیستم سالمت پیشنهادی
برای پردازش دادههای  M2Mبا استفاده از ساختار  M3است .این پردازش از موتور استدالل منطقی برای
تولید هوش قابل اجرا با استفاده از دادههای حسگر پوشیدنی استفاده کرده و آن را با حسگر خانه هوشمند
برای تولید ســناریوهای بین دامنهای ترکیب میکنــد .نمونههای نرمافزار تلفنهمراه مشــتری و درگاه
 M2Mهمراه با نتایج ارزیابی عملکرد آنها تشریح میشوند.
منبع :گروه ارتباطات سیار دانشگاه  Eurecomفرانسه
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تازهترین اخبار دنیا در حوزه فناوری
نوکیا و ودافون کره ماه را به  4Gمجهز میکنند!

شرکتهای  ،PTScientistsآئودی و ودافون از چند ســال پیش مشغول توسعه دو کاوشگر
چهار چرخ بودهاند که در سال  2019با هدف بررسی سطح کره ماه به فضا پرتاب خواهند شد.
اکنون شرکت نوکیا نیز به این پروژه ملحق شده و قرار است با ایجاد یک شبکه  4Gبین کره ماه و
زمین امکان ارسال ویدئوهایی با کیفیت از این کاوشگرها به زمین را فراهم کنند.
این شــبکه  4Gبرای ارســال تصاویر و ویدئوها به ماژول ناوبری و فرود خودکار« »ALINAاز
فرکانس  1800مگاهرتز استفاده میکنند .در این پروژه ایستگاه زمینی ودافون وظیفه برقراری
ارتباط با کاوشگرها را برعهده دارد .نوکیا نیز مسئولیت توســعه موتور شبکه در ابعاد فضایی را
برعهده دارد که در نهایت کمتر از یک کیلوگرم وزن خواهد داشت.
پیش از این در ارتباطات فضایی از شبکههای آنالوگ استفاده میشد؛ اما  4Gمزیتهای بســیاری دارد ،برای مثال از نظر مصرف انرژی بهینهتر بوده و
امکان ارسال مقدار بیشتری از داده را بین کاوشگرها و ایستگاه ماژول خودکار فراهم میکند.
مارکوس ولدون ،مدیر ارشد فنی نوکیا درباره این پروژه مشترک میگوید :این پروژه توســعه فناوریهای فضایی جدید برای شبکهسازی ،پردازش و
ذخیرهسازی دادهها است و به پیشرفت زیربنای ارتباطی الزم برای تحقیقات فضایی کمک شایانی میکند.
این دو کاوشگر در سال  2019از مرکز فضایی کیپ کاناورال و با راکت فالکون  9به فضا پرتاب خواهند شد.
منبعdigiato.com :

به زودی در آمریکا لباس رباتیک با قابلیت کنترل ذهنی عرضه میشود!
تکنولــوژی به قدری پیشــرفت کرده اســت که اکنــون معلــوالن قطعنخاعی میتواننــد با لباس
رباتیک مخصــوص راه افتاده ،امیدشــان را حفظ کــرده و برخالف تصورشــان در برابر مشــکالت
و ســختیها ایســتادگی کنند .بــه تازگی رباتی بــه نــام  HALبرگرفته از ســر واژههــای عبارت
 Hybrid Assistive Limbبه معنی اندام کمککننده ترکیبی ،توسط شرکت  Cyberdyneبه بازار
آمریکا عرضه شده است .این کمپانی که از ســال  ۲۰۱۱به تولید و عرضه رباتهای توانبخش در ژاپن
مشغول است ،اعالم کرده که با مرکز درمانی  Brooks Cybernicواقع در جکسونویل ایالت فلوریدا،
گجت  HALرا در اختیار کاربران آمریکایی قرار خواهد داد.
لباس رباتیک ،برای استفاده معلوالن قطعنخاعی طراحی شــده و برای کسانی که نمیتوانند راه بروند
نقطه اتکایی ایجاد میکند تا آنها بتوانند با تکیه بر این اندامهای مصنوعی قدم بردارند .البته میتوان
این گجت را برخالف رباتهای دیگر به وسیله ذهن به کار گرفت.
این محصول به جای اینکه با یک کنترل دستی هدایت شود ،تنها با استفاده از یک سنســور  EEGمیتواند سیگنالهای مغز کاربر را از سطح پوست او
دریافت کرده ،سپس با ترجمه آنها ،فرمان مورد نظر را به پاهای مصنوعی برساند.
منبع mehrnews.com :

پوست الکترونیکی محققان ژاپنی ،قادر به نمایش عالیم حیاتی به اطرافیان است!
در آینده نزدیک پوستهای الکترونیکی نه تنها قادر به تشخیص مشکالت مربوط به سالمتی
خواهند بود ،بلکه میتوانند وضعیت سالمتی را نیز نشان دهند .به تازگی گروهی از محققان
دانشــگاه توکیو پوســتی الکترونیکی تولید کردهاند که عالیم حیاتی مانند ضربان قلب را
اندازهگیری کرده ،سپس آنها را به صورت همزمان ( )Real-Timeروی «نمایشگر پوست»
نمایشمیدهد.
محققان ،نوعی الکترود نانو شــبکهای را با سیمکشیهای بســطیافتنی ترکیب کرده و با
رشتهای از مایکرو  LEDها ،تصاویری ساده را به نمایش درمیآورند .بنابراین هنگامی که فرد
نیاز به کمک داشته باشد ،کافی است سایر افراد به دست او (یا هر نقطه دیگری که سنسور در
آن قرار گرفته) نگاه کنند و متوجه شوند چه مشکلی به وجود آمده است .همچنین امکان اتصال سنسور به اسمارتفونها و انتقال اطالعات به حافظه
ابری نیز وجود دارد.
منبعdigiato.com:
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تازهترین اخبار دنیا در حوزه فناوری
استفاده بازار جهانی از کنتور آب هوشمند در حال افزایش است!

با توجه به افزایش جمعیت شــهری جهان و به دلیل افزایش مهاجرت روستاییان به شهر ،کمبود آب
یکی از مهمترین چالشهایی است که دولتها ،شهرها و شــرکتهای بزرگ با آن مواجه هستند .با
توجه پژوهشهای اخیر پیشبینی میشود که تا سال  ۲۰۳۰بیش از  ۵میلیارد نفر در شهرها ساکن
شوند ،بنابراین استفاده از کنتور آب هوشمند برای مدیریت پایدار منابع آب مفید است.
در تحقیقاتی که در بازار جهانی هوشــمند انجام شــده است ،بررســی  ABIپیشبینی میکند که
تعداد کنتور آب هوشمند در ســال  ۲۰۲۲به  ۱/۲میلیارد نصب میرسد که این تعداد بیشتر از نصب
کنتورهای گاز و برق است .در  ۵ســال گذشته بهعلت خشکســالی ،تعداد قابل توجهی از شهرهای
توسعهیافته مشغول راهاندازی کنتور آب هوشمند برای رســیدگی به کمبود آب هستند .ایالت کالیفرنیا یکی از مناطق پیشــرو در این زمینه است.
شهرهایی که کنتور آب هوشــمند را نصب کردهاند؛ به مصرفکنندگان برای مدیریت مصرف آب (از طریق دسترســی به دادههای استفاده شده) در
زمان واقعی کمک میکنند .شــهر پالزنتون ۲۲ ،هزار کنتور آب هوشــمند را با  ۷میلیوندالر راهاندازی کرده است .گزارش منتشرشده توسط هیئت
مدیره کنترل منابع آب کالیفرنیا در ماه نوامبر  ۲۰۱۷نشان میدهد؛ صرفهجویی در مصرف آب در این ماه نســبت به سال  ۱۱ ،۲۰۱۳درصد افزایش
داشته است .همچنین بین ماههای اکتبر تا نوامبر  ،۲۰۱۷دولت میزان بهرهوری آب را  ۸/۵درصد افزایش داده و کل سرانه مصرف آب در سراسرکشور
بهطور متوســط روزانه  84/1لیتر بوده است .سیاستهای دولت و تالشهای شــرکتهای توزیع آب برای اطمینان از خواندن دقیق کنتور و پرداخت
صورتحسابهای مصرفکننده و کاهش هزینههای اضافه ،موجب صرفهجویی در مصرف آب و رشد بازار خواهد شد.
در کشورهای توسعهیافته ۲۰ ،درصد از کل آب تولید شــده برای مصارف غیرضروری به هدر میرود .درصورتیکه در کشورهای توسعهنیافته این آمار
بیش از  ۵۰درصد است.
نفوذ منطقهای و تسلط بازار
شــرکتهای تحقیقاتی و تحلیلگران بازار به توافق بر عوامل مؤثر بر روند بازار تمایل بســیاری دارند .همچنین اختالفات در مــورد نفوذ منطقهای از
کنتورهای آب هوشمند نیز وجود دارد .بعضی از شرکتها پیشبینی میکنند که اروپا تا سال  ۲۰۱۸سهم بزرگی از بازار کنتور آب هوشمند را در اختیار
دارد و از آمریکای شمالی که از سال  ۲۰۱۶در بازار قرار دارد ،سبقت میگیرد .برآورد میشود که در آینده نزدیک ،اروپا سریعترین بازار در حال رشد را
دارد و در سال  ۲۰۲۰کشورهای اروپایی سرمایهگذاری برای کنتور آب هوشمند را به  ۷/۸میلیارد دالر برسانند.
منبعmetering.com :

پروژه چینی | هوش مصنوعی برای تاکسیرانی ژاپنی
بزرگترین شرکت تاکسى تلفنى چین به اتقاق شرکت ژاپنى تلفن همراه
سافت بانک یک شرکت جسورانه تاسیس کردهاند.
اين شــرکت جديد دى دى موبيليتى جاپان نام دارد و ســامان ه مديريت
ناوگان شرکتهاى تاکسيرانى آن از هوش مصنوعى استفاده مىکند.
دى دى موبيليتى جاپان براى کاربران يک اپليکيشن طراحی خواهد کرد
و در نظر دارد زمان انتظار کاربران را کاهش دهد.
اين شرکت عمليات آزمايشى را در پاييز امسال در اوساکا آغاز خواهد کرد
و به تدريج خدمات را به توکيو و استان فوکوئوکا گسترش خواهد داد.
جين ليو رئيس دى دى چوشينگ ( )Didi Chuxingبزرگترين شرکت تاکسى تلفنى چين مىگويد که اميدوارند بتوانند به صنعت تاکسيرانى و
شرکتهاى تاکسيرانى کمک کنند تا رشد سريعترى داشته و موفقتر باشند.
چند شرکت فناورى چينى وارد بازار ژاپن شدهاند و گروه على بابا و «تنسنت» ارائه خدمات پرداخت آنالين در ژاپن را نيز آغاز کردهاند.
منبع hamshahrionline :
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شهرهای هوشمند سال  ۲۰۱۸کدامند؟

شهرهای هوشمند جهان براساس شاخص پویایی شهرها ()IESE Cities in Motion Index
متعلق به پژوهشگاه آیایاسای انتخاب و اعالم شــدند .نیویورک واقع در ایاالت متحده آمریکا
برای دومین سال پیاپی در صدر این فهرست قرار گرفت.
براساس پنجمین نسخه این شاخص که در  ۱۶۵شــهر از  ۸۰کشور جهان بررسی شدند ،لندن،
پایتخت بریتانیا و پاریس ،پایتخت فرانسه پس از نیویورک در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
همچنین توکیو (ژاپن) ،ریکیاویک (ایسلند) ،سنگاپور ،سئول (کره جنوبی) ،تورنتو (کانادا) ،هنگ
کنگ و آمســتردام (هلند) به ترتیب در رتبههای بعدی جای گرفتند .بدین ترتیب چهار شهر در
قاره اروپا ،چهار شهر از قاره آسیا و دو شهر از قاره آمریکا در این فهرست قرار دارند.
عنوان شهر هوشــمند ( )Smart Cityبه شهری اطالق میشود که بر اســاس آخرین نظریههای تکامل یافته مدیریت شــهری و بر پایه فنآوری
اطالعات و ارتباطات است .نه معیار اساسی عبارت از سرمایه انسانی (توسعه ،جذب و پرورش استعدادها) ،انسجام اجتماعی (اجماع میان گروههای
اجتماعی مختلف در یک شهر) ،اقتصاد ،محیط زیست ،حکومتداری ،برنامه ریزی شــهری ،ارتباطات بین المللی ،فن آوری ،پویایی و حمل و نقل
(سهولت حرکت و دسترسی به خدمات عمومی) برای اندازهگیری میزان هوشمندی شهرها مورد استفاده قرار میگیرد.
این معیارها باید در کنار هم به میزان متعادلی رشد کرده باشند .به عنوان مثال اگر شهری دارای فنآوری پیشرفته و محیط زیست مطلوبی باشد اما
به دلیل ضعف در شیوه حکومتداری آمار جرم و جنایت باال باشد ،هوشمند محسوب نمیشود.
این رتبه بندی به عنوان یک ابزار برای شهرداران ،مدیران شهری ،شرکتها و گروههایی که بر روی کیفیت زندگی شهری مطالعه میکنند و در پی
یافتن راههایی برای بهبود وضعیت شهرها و ساکنان آن هستند ،مورد استفاده قرار میگیرد.
منبعforbes :

هوش مصنوعی شخصیت شما را حدس میزند
دانشمندان استرالیایی موفق به توسعه هوش مصنوعی شــدهاند که تنها با نگاه کردن به
چشمان شما میتواند شخصیت شما را پیشبینی کند.
هوش مصنوعی حاال میتواند تنها با نگاه کردن به چشمان انسانها ،شخصیت آنها را حدس
بزند .محققان استرالیایی از هوش مصنوعی رونمایی کردهاند که میتواند شخصیت شما را
با نگاه کرده به چشمهای شما حدس بزند.
به گفته تیم تحقیقاتی ،حرکات جزئی چهار ویژگی از پنج عامل بزرگ شــخصیت را بروز
میدهد :روانرنجوری ،برونگرایی ،سازگاری و وظیفهشناسی.
در روانشناسی ،مدل پنج عاملی یک آزمون تجربی برای اندازهگیری متغیرهای شخصیت
است .بر اساس این مدل ،شــخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده اســت که عبارتند از:
روانرنجوری ،برونگرایی ،سازگاری ،استقبال از تجربه و وظیفهشناسی.
به گفته دانشمندان ،این تحقیق میتواند نحوه برخورد و برقراری ارتباط انسانها با ماشین را متحول کند .این یافتهها پتانسیل آن را دارند که تعامالت
انسان ـ ماشین را بهبود بخشند.
رباتها و کامپیوترهای امروزی از نظر اجتماعی آگاه نیستند و به همین دلیل هم نمیتوانند با نشانههای غیرکالمی سازگار شوند.
مطالعه اخیر فرصت توسعه رباتها و کامپیوترهایی را فراهم میکند که نشانههای اجتماعی انسان را طبیعیتر و بهتر تفسیر میکنند.
این هوش مصنوعی توسط دانشمندان دانشگاه جنوب استرالیا توسعه یافته است.
محققان از الگوریتم یادگیری ماشینی پیشرفتهای استفاده کردهاند تا ارتباط میان شخصیت و حرکت چشم را نشان بدهند.
در این مطالعه رفتارهای بصری فرد در هنگام انجام وظایف روزانه سنجیده شد که این امر باعث شد واکنشهای دریافتی طبیعیتر باشند.
به لطف روش یادگیری ماشینی ،نه تنها میتوان نقش شخصیت در حرکات چشــم را توضیح داد بلکه میتوان به کمک ویژگیهای حرکتی چشم
ی کرد.
شخصیت فرد را پیشبین 
منبعdailymail :
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تماشای سهبعدی کره زمین با نسخه جدید "گوگل مپ"

اخیرا گوگل برنامه "نقشه گوگل" (  )Google Mapsرا به روزرسانی کرده است.
در نسخه جدید این برنامه کاربر میتواند با کوچکنمایی تصویر ،نقشه سه بعدی
کره زمین را مشاهده کند.
در نســخه جدید این برنامه هنگامی که کاربران نقشــه را کامــا کوچکنمایی
ی اینکه به یک نقشه مسطح تبدیل شود ،به یک
میکنند ،چشم انداز تصویر به جا 
کره سه بعدی تبدیل میشود.
تا کنون در برنامه "گوگل مپ" از سیســتم دو بعدی "تصویر مرکاتور" استفاده
میشد .این سیستم نوعی ترسیم استوانهای نقشه است که به دلیل قابلیت نمایش
خطوط با زاویه ثابت که به نام خطوط همگوشــه شــناخته میشود ،به سیستم
تصویری استاندارد برای تهیه نقشههای دریایی تبدیل شده است.
در این سیستم تصویر کره زمین به یک سطح صاف تبدیل میشود و اندازه کشورها
به اشتباه نشان داده میشود .این در حالی است که گوگل اعالم کرد ،نسخه جدید این برنامه که سه بعدی است ،تنها در رایانه قابل اجرا است .این برنامه
میتواند به تمام مرورگرهای اصلی از قبیل "گوگل کروم"( )Google Chromeو"فایرفاکس"( )Firefoxدسترسی پیدا کند.
"گوگل مپ" از زمان انتشار نسخه ابتدایی خود در  ۱۳سال گذشته ،هوشمندتر شده است.
گوگل اخیرا یک ویژگی "هوش مصنوعی" جدید را معرفی کرد که میتواند میزان عالقه مندی کاربر به یک رستوران را تشخیص دهد .این برنامه از
"هوش مصنوعی" و تاریخچه جست و جوی کاربر در گوگل استفاده میکند .این برنامه که "  "Your Matchنام دارد ،تنها زمانی قابل استفاده است
که کاربر به "گوگل مپ" اجازه دهد که به مکان وی دسترسی پیدا کند.
منبعisna.ir :

جدیدترین هوش مصنوعی خودروهای خودران معرفی شد  /آموزش رانندگی در  20دقیقه
گروهی از پژوهشــگران بریتانیایــی نوعی الگوریتم هــوش مصنوعی
جدید طراحی کرده اند که میتواند رانندگــی را در عرض  20دقیقه به
خودروهای خودران آموزش دهد.
گروهی از پژوهشگران نوعی ماشین خودران مبتنی بر هوش مصنوعی
طراحی کردهاند که درست مثل انسانها با  20دقیقه آموزش رانندگی
می تواند به دقت رانندگی کند.
این سیستم هوش مصنوعی حاصل کار گروهی از پژوهشگران دانشگاه
کمبریج است و می تواند اســاس و پایه تولید بســیاری از خودروهای
خودران را شکل دهد.
یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل گــروه خودروهای خودران «ویــو» در این خصوص میگوید" :قطعه گمشــده از پازل خودروهــای خودگردان،
الگوریتمهای هوشمند است ،نه حسگرها ،قوانین و نقشه ها .انسانها توانایی شگفت انگیزی برای انجام وظایف پیچیده در دنیای واقعی دارند ،زیرا مغز
ما به ما اجازه می دهد به سرعت یاد بگیریم و دانش را در تجربیات بسیاری کسب کنیم .ما میخواهیم وسایل نقلیه خودرانمان را نیز به همین سیستم
یادگیری مجهز کنیم و بین سخت افزار و نرم افزار ارتباطی قویتر ایجاد کنیم.
این تیم یک دوربین واحد در بخش جلویی دارد و می تواند گاز و ترمز را کنترل کند .تصاویر دریافتی از خودروی هوشمند وارد واحد پردازش گرافیکی
می شود که توانایی هوشمندانه تجزیه و تحلیل داده های دوربین را در زمان واقعی دارد .سپس خودرو بر اساس این تجزیه تحلیلها درست مثل یک
انسان واقعی یاد می گیرد و رشد میکند.
روش یادگیری با این روش بسیار عمیق اســت و حتی می تواند تا  95درصد ضریب اطمینان ایجاد کند .پیش بینی میشود بسیاری از شرکتهای
فعال در حوزه خودران این سیستم را درخواست کنند.
منبعtechxplore :
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فوجیتسـو ،یـک مرکـز بینالمللـی نوآوری
بال کچیـن تأسـیس میکنـد!
به تازگی شــرکت تجهیزات

الکترونیکی ،مخابراتی و فناوری

اطالعات فوجیتسو ()Fujitsu
اعالم کرده است که در بروکسل

یک مرکز بینالمللی برای نوآوری
در زمینــه بالکچیــن افتتاح

خواهد کرد تا کاربردهای بالقوه

این فنــاوری را در تمام حوزهها

مورد بررسی و کاوش قرار دهد.

گردآورنده :محمد هزار جریبی
منبعcointelegraph.com :

IoT

این شــرکت در بیانیه رســمی خود اظهــار کرده اســت که ایــن مرکز جدیــد به تحقیق و توســعه
راهکارهای مبتنی بــر بالکچین در تمــام بخشها از ممیزیهــای مبتنی بر فنــاوری توزیعیافته لجر
( )LedgerTechnologyتا رأیگیری مبتنی بر شبکه بالکچین خواهد پرداخت.
ایــود بیورهــارد ( ،)Yves de Beauregardرئیــس فوجیتســوی ( Beneluxبلژیــک ،هلنــد و
لوکزامبورگ) از عالقه روزافزون به فناوری بالکچین در میان مشــتریان ســخن گفــت و اعالم کرد که
بسیاری از کاربردهای  DLTهنوز کشف نشده است.
بیورهارد افزود :ما در ابتدای راه قرار داریم؛ زیرا به دنبال کشــف کاربرد گســتردهتری از بالکچین در
حوزههای تجاری مختلفی هستیم.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی ،شرکت بروکســل به عنوان مقر مرکزی بالکچین برای مزایای جغرافیایی،
سیاســی ،فناورانه و زبانی برای ســازمانهای بینالمللی که کاربردهای فناوری بالکچین را مورد توجه
قرار دادهاند ،انتخاب شده است.
بر اساس گزارشی که کوین تلگراف از شــرکت  Tech Bureauارائه داده است ،این شرکت ژاپنی فعال
در حوزه بالکچین و ارزهای رمز پایه ،موفق شــده اســت بالکچین اختصاصی خود را به شرکت بلژیکی
 Digipolisعرضه کند .شایان ذکر است که  Digipolisیک ســازمان فعال در خدمات  ICTبین شهری
برای شهرهای خنت و آنتورپ است که به عنوان بخشی از «آزمایشــگاه بالکچین» خود به دنبال فراهم
کردن چارچوب اداری کارآمد برای شهرها است.
هنوز فناوری بالکچین راه طوالنی دارد تا بخشــی از زندگی روزمره مردم در سراســر جهان شــود؛ اما
تالشهای بســیاری در اروپا ،امریکا و آسیا در جریان اســت .کشــورهای حوزه خلیج فارس نیز اهمیت
بالکچین را دریافتهاند و ســعی میکنند راهکارهایی مبتنی بر بالکچیــن را در مراکز دولتی و تجاری
خود بهکار گیرند.
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با ( RoboFlyروبوفالی) آشنا شوید!

یکی از مشــکالت موجود در طراحی پهپادهای بسیار کوچک ،تأمین
انرژی مصرفی آنها اســت .هر چقدر ابعاد پهپاد کوچکتر شود ،وزن آن
نیز کمتر خواهد شــد و هر چقدر وزن پهپاد کمتر شود ،بالهای کوچک
آن نمیتواند هر منبع تغذیه با هر وزنی را با خود به پرواز درآورد.
یکی از مشکالت جدی در طراحی پهپادهای بسیار کوچک موسوم به
حشره رباتیک ( )Robotic insectاستفاده از منبع تغذیه بسیار سبک
اســت .منبع تغذیه نباید هیچگونه وزن اضافه برای حشره رباتیک ایجاد
کند ،در غیر این صورت مانع پرواز آن میشــود .شــایان توجه است که
برای طراحی و ساخت حشرههای رباتیک نمیتوان از هر منبع تغذیهای
با هر وزن و ابعادی استفاده کرد.
محققان دانشــگاه واشــنگتن بــرای حل مســائل موجــود چارهای
اندیشیدند؛ آنها برای انتقال شــارژ مورد نیاز به حشرهای رباتیک به نام
 RoboFlyاز پرتوهای لیزر کمک گرفتند .با این طراحی جدید ،حشره
رباتیــک  RoboFlyبدون نیاز به حمــل منبع تغذیــه و تنها با کمک
پرتوهای لیزر به پرواز درمیآید.
ســایبر فولر ،یکی از محققان این گروه تحقیقاتی که نویســنده اصلی
مقاله معرفی این حشره رباتیک است ،در این مورد میگوید؛ پیش از این
پرواز حشرههای رباتیک بیسیم تنها یک داستان تخیلی بود که اکنون

تبدیل به واقعیت شده است .حشــره رباتیک  RoboFlyمجهز به منبع
تغذیه بیسیم است و مســئله حمل منبع تغذیه ســنگین در این پهپاد
برای همیشه حل شده است RoboFly .بدون نیاز به اتصال مستقیم به
منبع تغذیه ،به پرواز درمیآید.
در طراحی این پهپاد بســیار کوچــک ،پرتو لیزر نامرئــی و باریکی به
سلول فوتوولتائیک روی حشره رباتیکی ارســال میشود که این سلول
میتواند انــرژی نور را به بــرق تبدیل کند .البته به ایــن علت که مقدار
ولتاژ ،برای به پــرواز درآوردن  RoboFlyکافی نبــود ،تیم تحقیقاتی
تصمیــم گرفت کــه مــدار الکترونیکــی دیگــری به حشــره رباتیک
اضافه کنند .این مدار جدید میتواند ولتاژ تولیدشــده توســط ســلول
فوتوولتائیــک را از  ۷ولت بــه  ۲۰ولت افزایش دهد .ایــن مدار کوچک
و ســبک ،مجهز به میکرو کنترل هوشــمندی اســت کــه میتواند به
 RoboFlyکمک کند تا شبیه به یک حشره واقعی پرواز کند.
با وجود اینکه طراحی  RoboFlyموفقیتآمیز بوده اســت؛ ولی هنوز
محققان دانشگاه واشنگتون برای بهبود و ارتقای آن به تالش خود ادامه
میدهند تــا در آینده دنیا شــاهد تغییرات بهتری در حــوزه طراحی و
ساخت پهپادهای بسیار کوچک باشد.
منبعnews.sky.com:
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تازهترین اخبار ایران در زمینه فناوری
اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیا تصویب شد!
مهلت  ۶ماهه به وزارتخانهها برای ارائه برنامه در حوزه اینترنت اشیا

اصول حاکم بر توســعه اینترنت اشیا در جلسه شــورای عالی فضای مجازی به
تصویب رسید.
به گزارش اقتصاد آنالین ،در این جلســه شــورای عالی فضــای مجازی که به
ریاست دکتر حســن روحانی ،رئیسجمهور کنونی تشکیل شــد ،با توجه به
ضرورت توسعه اینترنت اشیا در کشور که موجب افزایش بهرهوری اقتصادی و
اشتغالزایی میشود ،اصول حاکم بر توسعه آن مورد تصویب قرار گرفت .بر این
اساس مقرر شد تمام وزارتخانهها نسبت به تهیه برنامههای خود در این حوزه،
در  6ماه آینده اقدام کنند.
منبعeghtesadonline.com :

تداوم مبارزه با قاچاق در دریانوردی
تأییدیه فاوا برای نصب ردیاب بر روی  ۸۰۰۰شناور صادر شد!
مدیر کل فناوری اطالعات ســازمان بنادر و دریانوردی ،حمیدرضا آبایی در
گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشــاره به همکاری سازمان
بنادر و دریانوردی در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت ،اظهار داشت :در قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،انضباطبخشــی به تردد و توقف شناورها و تجهیز
شناورها به ســامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت
طی شده ،جزو مســئولیتهای وزارت راه و شهرسازی و ســازمان بنادر و
دریانوردی اعالم شده است.
همچنین وی بیان کرد که در حال حاضر همه شناورهای تجاری به سیستم
کنترل و ردیاب مجهز هستند و فقط شناورهای سنتی باید به ردیاب مجهز شــوند ،ضمن آنکه در حوزه شناورهای صیادی نیز نصب ردیاب در حال
انجام است .در ادامه آبایی افزود :با هماهنگی سازمان شیالت ،دریابانی و نیروهای نظامی و انتظامی ،شناورهای سنتی و صیادی به تجهیزات ردیاب
مجهز خواهند شد .همچنین اظهار داشت که این تجهیزات از نظر ارسال اطالعات مکانیابی ،مورد ارزیابی فنی قرار گرفتهاند و برای آنها تأییدیه فاوا
(فناوری اطالعات و ارتباطات) و معاونت امور دریایی اخذ شده اســت و این قابلیت وجود دارد که بتوان اطالعات شناورها را در سازمان مرکزی ثبت و
رصد کرد .آبایی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی زیرساختهای نصب ردیاب روی  4000شناور سنتی (مانند لنجها) را فراهم کرده است،
افزود :حدود  ۸ماه است که مســائل مربوط به تجهیز شناورهای سنتی و صیادی به ردیاب مورد بررســی و مطالعه قرار گرفته و در این زمینه با ستاد
مبارزه با قاچاق همکاری مناسبی ایجاد شده است.
مدیرکل فناوری اطالعات ســازمان بنادر و دریانوردی افزود :سازمان شــیالت در حال نصب ردیاب در شناورهای صیادی اســت و این کار در مورد
شناورهای سنتی نیز با همکاری دریابانی ،ستاد مبارزه با قاچاق و نیروی انتظامی با سازمان بنادر صورت خواهد پذیرفت.
همانطور که ذکر شــد به گزارش فارس طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در راستای مبارزه با قاچاق ســوخت «انضباطبخشی به تردد و توقف
شناورها» و «تجهیز شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافرت طی شده» از وظایف وزارت راه و شهرسازی و سازمان
بنادر و دریانوردی اعالم شده است.
در حال حاضر  4000شناور سنتی در بخش تجاری (مانند لنجها) داریم .همچنین  4000شــناور صیادی که ساختار سنتی دارند ،در دریا فعالیت
میکنند که شناورهای سنتی هنوز به ردیاب مجهز نیستند؛ اما شناورهای صیادی با همکاری شیالت در حال تجهیز به ردیاب هستند.
پس از تکمیل نصب ردیاب روی شناورها ،اطالعات و دیتاهای حاصل از سیستم شناورهای صیادی نیز مانند دیگر شناورها ،ابتدا برای سازمان بنادر و
دریانوردی به عنوان متولی دریایی کشور و شرکت ناجا ،شرکت پاالیش و پخش ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و دیگر ارگانهای مرتبط ارسال میشود.
نیروی انتظامی از طریق شرکت ناجا در حال ساخت این سیستمهای ردیاب است.
منبعfarsnews.com :
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تازهترین اخبار ایران در زمینه فناوری
رگوالتوری مشارکتی الزمه تحقق شهر هوشمند است!

زیرساختهای الزم برای ارائه فناوری نسل ۳و ۴تلفن همراه به عنوان یکی از فناوریهای
مورد نیاز برای تحقق شهر هوشمند در تمام شهرهای کشور فراهم شده است .به گزارش
روابط عمومی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،حسین فالح جوشقانی در
همایش «زیرساختهای شهر هوشــمند و فرصتهای همکاری استراتژیک» با اشاره
به مطلب فوق افزود :عالوه بر این توســعه و دسترسی پرســرعت  ADSLبه عنوان یکی
از عناصر شهر هوشــمند ،از اهداف اصلی وزارت ارتباطات است .رئیس سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی با اشــاره به تجربه تعامل با نهادهای شــهرداری و شرکت
ارتباطات مشترک شهر برای استفاده از زیرساختهای شهری در حوزه ICTبیان کرد :علیرغم اشتیاق اپراتورها به سرویسدهی و ظرفیت ارتباط باالیی که
در مکانهای عمومی (مانند مترو) وجود دارد ،متاسفانه عدم تعامل مناسب و تأثیرگذار با نهادهای حوزه شهری باعث شده در این مکانها دسترسی کافی
وجود نداشته باشد که باید این مشکل رفع شود.
وی افزود :در حال حاضر رویکرد رگوالتوریهای حوزه ICTبه سمت رگوالتوری مشارکتی و گفتگو محور تغییر کرده است و برای تحقق شهر هوشمند باید
به این سمت حرکت کرد .همچنین این موضوع باید در تعامل و مشارکت رگوالتوری حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با رگوالتوریهای سایر حوزهها
مانند حمل و نقل ،انرژی ،بانکداری و مدیران شهری محقق شود .فالح جوشقانی با اشــاره به اینکه بدون تعامل و مشارکت این نهادها نمیتوان ظرفیت
مناسب برای ایجاد شهر هوشمند فراهم کرد ،اظهار داشت :امید است که همگام با فرایند جهانی پیشرو ،با توجه به رویکرد مثبت و ظرفیت همکاریهای
استراتژیکی که در حوزه وزارت ارتباطات و شهرداریها وجود دارد ،در تحقق شهر هوشمند گامی نوین برداشته شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به اشتراکگذاری زیرساختهای موجود اپراتورها در حوزه منابع سختافزاری ،فرکانسی و ایجاد ظرفیتهای
اشتراکی را از مهمترین اقداماتی عنوان کرد که در وزارت ارتباطات در حال پیگیری است.
در انتها فالح جوشقانی از تدوین پیشنویس ضوابط و مقررات مرتبط با این حوزه در رگوالتوری خبر داد و اظهار داشت :یقیناً باید الزامات شهری در تدوین
مقررات این حوزه مورد توجه قرار گیرد و بر همین اساس در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهطور کامل این آمادگی وجود دارد که در مورد این
الزاماتبانهادهایمرتبطگفتگووتعاملبرقرارشود.
منبعcra.ir :

توانیر به دنبال شناسایی شرکتهای فعال در حوزه اینترنت اشیا
توانیر خواستار روزمه کاری شرکتهای فعال در حوزه اینترنت اشیا ( )IoTشد.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری توانیـر ،بررسـیهای صـورت گرفتـه نشـان داده اسـت کـه
بهرهگیـری از اینترنت اشـیا میتوانـد در بهبود سـطح رفـاه و کاهش مصرف انـرژی مؤثر
باشـد .بنابراین شـرکت توانیر که در سـال جـاری پـروژهای را به صـورت پایلـوت در این
خصوص آغاز کـرده ،شناسـایی شـرکتهای فعال در حـوزه اینترنت اشـیا را مبنـای کار
خود قـرار داده اسـت.
برهمین اسـاس شـرکت توانیر بـا درک این شـرایط ،ضمـن انتشـار اعالنی در رسـانهها،
از شـرکتهای فعـال در حوزه اینترنت اشـیا درخواسـت کـرد تا رزومـه کاری خـود را به
این شـرکت ارسـال کنند .در این راسـتا شـرکتهای فعال در ایـن حوزه بایـد رزومه خـود را در قالـب معرفی شـرکت ،زمینههای فعالیت ،فهرسـت
پروژههـای مرتبـط و شـاخص ،فهرسـت مشـتریان گذشـته و افتخـارات ،مجوزهـا و رتبههـای اخذ شـده به دفتـر مدیریت مصـرف بـرق و خدمات
مشـترکین شـرکت توانیر واقع در تهران ،میدان ونک ،خیابان شـهید عباسپور .سـاختمان مرکزی شـرکت توانیر و صندوق پسـتی 14155-6467
ارسـال کنند.
لونقل و سلامت مـورد بهرهبرداری قـرار میگیـرد .همچنین ارتبـاط نزدیکی بـا فناوریهای
این فنـاوری در حوزههای مختلـف مانند انـرژی ،حم 
دیگر مانند دادههای عظیم ،نسـل پنجـم تلفن همـراه  5Gو رایانش ابـری دارد.
برپایـه ایـن گـزارش ،فنـاوری اینترنـت اشـیا ( )Internet of Thingsبـه عنـوان چهارمیـن انقلاب صنعتـی بـه شـمار مـیرود کـه بـا هـدف
توانمندسـازی اشـیا برای اتصال در هر زمـان و مکانی ،با هر چیزی و هر شـخصی اسـت که از مسـیر یا شـبکه و خدمتی بـه صورت ایدهآل اسـتفاده
میکنـد ،طراحـی میشـود.
منبع news.tavanir.org.ir:
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اینترنت اشــیا به نقل از ایرنا :در روزهای

گرم تابســتانی کــه مصرف بــرق پیاپی

رکورد میزنــد و وزارت نیــرو مجبور به

اعمــال خاموشــی گاه و بیگاه میشــود،

جــای «هوشمندســازی ســاختمان» و
«اینترنت اشیا» خالی است!

دو دهه از عمر اینترنت اشــیا میگذرد؛

فناوری جدیدی که هر موجــودی از جمله

انسان ،حیوان یا اشــیا را به یکدیگر متصل

کــرده و قابلیــت ارســال داده از طریق

شــبکههای ارتباطــی ماننــد اینترنت را
فراهم میکند.

کاهش مصرف برق با اینترنت اشیا
«جای خالی اینتریت اشیا در مدیریت مصرف برق»

اینترنت اشیا به انســان کمک میکند که فعالیت بســیاری از اشیا و
وسایل محیط اطراف خود را با اتصال به شــبکه اینترنت مدیریت کند.
با اینترنت اشیا ،همه وســایل و حتی اشــیای بیجان میتوانند برای
خود هویت دیجیتال داشــته باشــند و به رایانهها اجازه دهند آنها را
سازماندهی و مدیریت کنند.
براساس پیشبینی مؤسسه پژوهشی و مشاوره گارتنر ،در دو دههای
که از عمر این فناوری میگذرد 4 ،میلیارد شــیء تا پایان سال 2016
در دنیا به اینترنت متصل شــدهاند که این میزان تا سال  2020به 25
میلیارد شــیء خواهد رسید و تعداد دســتگاههای هوشمند از مرز 50
میلیارد عبور خواهد کرد.
استفاده از اینترنت اشیا میتواند راهکاری هوشمندانه برای مدیریت
مصرف انرژی در ایران باشــد؛ با اتصال همه وســایل خانه به اینترنت
اشیا ،میتوان بهترین زمان اســتفاده از انرژی برق را انتظار داشت و با
تدوین برنامه و قرار دادن آن بر بستر اینترنت مطمئن بود که وسایل در
زمانهایی که الزم است ،انرژی مصرف خواهند کرد.
علیرضا احمدی یزدی ،معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر میگوید:
مطالعه و تجربهها نشان داده اســت که با بهره گرفتن از اینترنت اشیا
مصرف برق را میتوان تا  50درصد کاهش داد.
وی با بیان اینکــه این کاهش مصــرف بدون ایجاد مشــکل در رفاه
مشــترکان محقق میشــود ،افزود :اینترنت اشــیا اگر فقط در بخش
روشنایی و سرمایش بهکار گرفته شــود ،مصرف برق  15تا  20درصد
کاهش مییابد.

IoT

شماره دوم ـ تابستان 1397

44

گردآورنده :محمود جعفری

وی با تأکید بر اینکه این ســامانه هنوز خیلی فراگیر نشــده است ،به
سخنان خود ادامه داد :در نظر داریم در ابتدا از این فناوری در مدیریت
سیستمهای سرمایشی دستگاههای دولتی استفاده کنیم.
احمدی یزدی در مورد هزینه هوشمندســازی اشــیا اظهار داشت:
اکنــون قیمت تجهیــزات بهصورت میانگیــن از 300هــزار تومان تا
2میلیون تومان است.
وی از فعال شدن کارگروهی برای تدوین نظامنامه اینترنت اشیا خبر
داد :براساس این نظامنامه ،آنهایی که اینترنت اشیا را نصب میکنند،
مانند مشــترکان کشــاورزی و صنعتی ،بهمیزانی که بارشان را کاهش
میدهند ،از وزارت نیرو پاداش میگیرند.
ایشــان در مورد اقدامات انجامشــده در این زمینه میگوید :اکنون
برخی مشــترکان بهصورت پراکنده بــه این فناوری مجهز شــدهاند؛
اینترنت اشیا در ستاد شــرکت توزیع برق خراسان شــمالی نیز نصب
شــده و  20ســاختمان اداری در این اســتان به این فنــاوری مجهز
شــدهاند .در تهران بزرگ نیز قرارداد تجهیز  20ساختمان اداری آغاز
شــده و شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران نیز برای انجام این
فناوری اعالم آمادگی کرده اســت .همچنین تأکید میشود که این سه
مورد ،بهصورت آزمایشی انتخاب شــدهاند ،نتیجه اجرای آنها پس از
مدتی بررســی شــده و در صورت تأثیر مثبت ،در همه ساختمانهای
دســتگاههای اداری اجرا خواهد شــد تا از این طریق مصرف برق این
ساختمانها به حداقل برسد.
منبعirna.ir:

سامانه سرویس یار مدرسه

مجری پروژه:

شرکت دنیای پردازش

نشانی :تهران ،کارگر شمالی ،باالتر از جالل آل احمد ،پالک  ،1941طبقه
دوم

تلفن021-84288 :

نمابر021-88632587 :

پست الکترونیکیinfo@ processingworld.com:

وب سایتwww.processingworld.com:

کارفرما :مجتمع آموزشی دخترانه صبا
مدت بهرهبرداری  :یک سال تحصیلی

()1396-1397

تنظیم کننده :سمانه برادران رحیمی ،کارشناس واحد مدیریت برنامه ریزی
شرکت دنیای پردازش

ضرورت پروژه
مجتمع غیردولتی صبا که فعالیت آموزشــی خود را از مهر ماه سال
 1377با مقطع دبیرســتان آغاز کرده اســت  ،اکنون پذیرای دانش
آموزان در مقاطع پیش دبســتان و دبستان ،متوسطه ،1متوسطه  2و
هنرستان میباشد .مجتمع آموزشــی صبا ،مدیریت خود را آموزش و
پرورش دانشآموزانی میداند که نــه تنها دانش پایه را فرا میگیرند،
بلکه بــا پژوهش این دانش را معنــا کرده و در این مســیر هر یک به
باالترین سطح از توانمندیهای بالقوه اشان دست پیدا میکنند.
مجتمع آموزشــی صبا یکــی از برجســته ترین مــدارس منطقه
 4آموزش و پرورش شــهر تهران میباشــد که  700نفر دانش آموز
در مقاطع مختلــف تحصیلی در این مدرســه مشــغول به تحصیل
میباشند .از این تعداد دانش آموز حدود  300نفر برای رفت و آمد از
سرویس مدرسه اســتفاده مینمایند .مدیریت امور سرویس از جمله
دلواپسیهای همیشــگی برای کادر آموزشی و اجرایی مدرسه بوده و
از جمله نیازهای ضروری برای ســاماندهی سرویس ایاب و ذهاب به
شرح زیر می باشد:
• آگاهی از نزدیک شدن سرویس به محدوده منزل
• اطالع از زمان و مکان سوار شدن و پیاده شدن دانشآموز
• اطالع از مسیر حرکت و زمانهای توقف
• مطلع شدن از موقعیتهای اضطراری و درخواست کمک
برای پاسخگویی به نیازهای مدرسه در زمینه ایاب و ذهاب شرکت
دنیای پــردازش پــس از تحلیل جامع" ،ســامانه ســرویس یار" را
طراحی و در مجتمع فوق اجرا کرد.

معرفی پروژه
" ســرویس یار" سامانه و
اپلیکیشــن هوشمندسازی
ســرویس مــدارس اســت
کــه براســاس فناوریهای
 GPS، RFID، NCFبــا
استفاده از کارتهای Mifare
ش آموزان و گوشــیهای
دان 
هوشمند رانندگان سرویس
مدارس شکل گرفته است.
البتــه در صورتــی کــه
دانشآموزان کارت نداشــته
باشند و یا گوشــی رانندگان
قابلیت  NFCرا نداشــته باشــد ،ثبت تردد و کنترل ســوار و
پیاده کردن دانش آموزان به صورت دستی و توسط رانندگان
صورت می پذیرد .اما در حالتی که گوشی هوشمند آندرویدی
با قابلیت  NFCموجود باشــد ثبت ورود و خروج به سرویس با
نزدیک کردن کارت  Mifareبه قســمت پشت گوشی انجام
می گیرد.کــه عالوه بر جلوگیــری از خطای نیروی انســانی،
وجود و حضور دانش آموز در سرویس قطعی خواهد شد.
سامانه و اپلیکیشن "ســرویس یار" پس از نیازسنجی اولیه
و طی یک پــروژه بررســی میدانی در مدارس مختلف شــهر
تهران مــورد ارزیابی اولیه قرار گرفتــه و در ادامه به طراحی و
پیادهسازی نرم افزاری این محصول منجر شده است.
پس از تولید نسل اول اپلیکیشن و تست آن چارچوب اصلی
شکل گرفته و پس از اجرای پایلوت سرویس یار در دبیرستان
هوشــمند دخترانه غیردولتی دارالعلم  ،نســل دوم اپلیکیشن
باز طراحی و تولید شد .نســل دوم برنامه طی قرارداد یکساله
در مجتمع آموزشــی دخترانه صبا واقع در منطقه  4آموزش و
پرورش به صورت کام ً
ال موفق و کاربردی پیاده ســازی و اجرا
شد.
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بر اساس تجربیات نســل دو ،نسل سوم سامانه "ســرویس یار" برای
رانندگان ،والدین ،پیمانکاران و مدارس به صورت اپلیکیشــن گوشــی
هوشمند و برنامه تحت وب توسعه یافته و اجرا شد .در نسل سوم تجربه
کاربر و راحتی استفاده با در نظر گرفتن ســناریوهای واقعی ،بهبود قابل
توجهی پیدا کرد.

در طراحی ،سازگاری حداکثر با گوشــی های قدیمی و ضعیف در نظر
گرفته شد که نیازمند بازنویســی و ایجاد ابزار نرم افزاری برای استفاده
از امکاناتی مانند  Geofenceو پیام دادن در گوشیهای قدیمی بود.

شرح کار:
"سرویس یار" سامانه هوشــمند ســرویس مدارس این امکان را می دهد که به محض فعال کردن گروه
سفر توسط راننده ،بتوان موقعیت ســرویس را قبل از رســیدن به درب منزل بر روی نقشه بصورت آنالین
مشاهده نمود .چنانچه راننده به محدوده منزل نزدیک شــود ( با تعریف  ،)Geofenceاز طریق پیامک و
همچنین اطالع رسانی داخل برنامه ،مطلع شده و فرزند برای سوار شدن به سرویس آماده میشود.
هنگام سوار شدن فرزند در ســرویس ،کارت سرویس به قســمت  NFCگوشــی همراه هوشمند راننده
نزدیک میشود تا عمل ثبت تردد به صورت خودکار انجام شود که در این حالت مجددا ً برای والدین پیامک
و  Notificationارسال خواهد شد.
چنانچه گوشی همراه راننده ســرویس این قابلیت را نداشته باشــد ،راننده به صورت دستی برای فرزند
تردد را ثبت خواهد نمود که در این حالت نیز والدین مطلع خواهند شد.
در تمام طول مسیر ،می توان مسیر حرکت ســرویس فرزند خود را روی نقشه به صورت آنالین تا رسیدن
به مقصد به همراه سرعت حرکت مشاهده نمود.
همچنین در هنگام تعطیل شــدن مدرســه ،زمان ومحل سوار شدن و مســیر حرکت تا درب منزل قابل
مشاهده است .در صورت نیاز می توان برای راننده پیام های پیش فرض را ارسال نمود.

مشخصات نرم افزار:
• استفاده از  Nodejsدر سرور
• طراحی کتابخانه داخلی توســط تیم برنامه نویسی شرکت  ،جهت
انتقال  Notificationها بجای اســتفاده از کتابخانه ها  SDK ،ها ،
 APIهای آماده که ریسک باالی غیر فعال شدن در هنگام تحریم و یا
فیلترینگ و همچنین ریسک سرقت اطالعات بدلیل ذخیره شدن در
دیتابیس دیگری که در اختیار نمیباشد را دارند.
• اســتفاده از چندین  Portبصورت توزیع شده بجای یک پورت  ،که
باعث افزایش سرعت  ،کارایی و همچنین کاهش فشار و بار بروی یک
 Portمی شود .
• استفاده از پایگاه داده  PostgreSQLبرای ذخیره سازی اطالعات
اصلی ( پشتیبانی کردن مســتقیم از  jsonبعنوان  valueدر ذخیره
سازی  ،بعنوان یک امتیاز بزرگ برای این گونه دیتاها بحساب میآید
و این پایگاه داده بخوبی از این امکان پشتیبانی میکند )
• اســتفاده از پایگاه داده  MongoDBبرای ذخیره ســازی الگ ها
( MongoDBیک پایگاه داده از نوع  NoSQLمی باشد)
• اســتفاده از تصاویر  Vectorدر اپلیکیشــنهای گوشی که باعث
افزایش چشمگیر ســرعت در اجرا و نمایش آنها می شود  ،همچنین
این نوع فایل ها بدلیل طراحی بواسطه خطوط به راحتی قابلیت
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تغییر اندازه  ،رنگ و سازگار شــدن با انواع اندازه صفحه نمایش ها را
دارند .
• استفاده از دو نوع نقشه (  ) Google Map ، MapBoxجهت کم
کردن ریسک از کار افتادن یکی از آن ها .
• طراحی  ،تحلیل و برنامه نویسی کتابخانه  GeoFenceبصورت کامل
• تولید کتابخانه ای برای ایجاد کردن تغییــرات گوناگون از راه دور
بروی اپلیکیشن های راننده و والدین بوسیله کنترل پنل وب سایت .
• استفاده از  frameworkسه الیه و  MVCجهت پیاده سازی وب
سایت و پنل های وب
• رمزنــگاری اطالعــات در تمامــی مراحــل انتقال آنهــا ( وب و
اپلیکیشن ها ) با استفاده از استاندارد AES-256
• اســتفاده از تکنولوژی  AJAXدر انتقال اطالعــات مابین صفحات
مختلف وب ســایت در جهت باالبردن ســرعت و  refreshنشــدن
صفحات
• اســتفاده از  Angular ، AJAX ، CSS3 ، HTML5برای افزایش
سرعت وب سرورها و همچنین مطابق شدن با آخرین تکنولوژیهای
روز وب

مرمت دیوار چین
به کمک پهپادها
و هوش مصنوعی

گردآورنده :صغری آقا بابایی

شــرکت اینتل با اســتفاده از پهپاد و هوش مصنوعی به کمک بازسازی
دیوار بزرگ چین خواهد آمد.
بررســی طول و عرض دیوار بزرگ چین برای محاســبه بینظمیهای
مهندســی ،یک کار دشــوار اســت .چین با اینتل همــکاری میکند تا
پهپادهای این شرکت این کارهای سخت را انجام دهند.
همه ما میدانیم که دیوار بزرگ چین یکی از عجایب بزرگ جهان است.
هرکسی که آن را در یک عکس یا از نزدیک دیده است ،معماری جادویی
و شگفتانگیز آن را ستایش کرده است.
با این وجود ،سازهای که  2700سال پیش ساخته شده ،مطمئناً از گزند
تغییرات بر اثر آب و هوای همیشــه در حال تغییر و گــذر زمان مصون
نمانده است.
بخشی از این دیوار موســوم به بخش جیانکو بیشــترین آسیب را دیده
است .این بخش یکی از سراشــیبیهای بزرگ این دیوار بزرگ است که
بیش از  20کیلومتر در ارتفاع  1141متر باالتر از ســطح دریا کشــیده
شده است.
بخش جیانکو واقع در  70کیلومتری شــمال پکن ،بــر روی صخرههای
شیبدار ساخته شــده اســت و جنگلهای متراکم ،کار تیم ترمیم را به
لحاظ فیزیکی دشوار کرده است.
با این حال چینیهــا در احیای این اثر ،ثابتقدم هســتند و روش آنها
برای این کار مدرن و فناورانه است.
ســازمان حفاظت از میراث فرهنگی چین با اینتل قرارداد همکاری امضا
کرده است تا کار بررسی آســیبهای وارده به دیوار بزرگ چین توسط
پهپادهای این غول فناوری ،صورت پذیرد.
این پهپادها به صورت کنتــرل از راه دور اداره میشــوند ،به طوری که
کاربر میتواند آن ها را از پیچ و تابهای میان جنگل عبور دهد.
"آنیل ناندوری" معــاون مدیرعامل و مدیر کل گــروه پهپادهای اینتل
گفت :ما با اســتفاده از پهپادها قادر به بررســی چند جانبه این سازه ،از
جمله مناطقی که کام ً
ال غیر قابل دسترس هستند ،خواهیم بود.
اینتل از پهپادهــای "فالکون 8پــاس"( ) Falcon+8و فناوری هوش
مصنوعی( )AIخود برای جستجو و بررسی بخشهای آسیبدیده دیوار
بزرگ چین استفاده خواهد کرد.

این پهپادهای  6پره از شاسی فیبر کربن اســتفاده میکنند و به آخرین
فناوریهای ردیابی و تصویربرداری مجهز هستند.
همــه تجهیــزات را میتــوان بــه شاســی ســبک وزن پهپادهــای
"فالکون 8پالس" متصل کرد تا باتری قدرتمند آن یک پهپاد پیشــرفته
را به ارمغان آورد که توان انجام هر کاری را داشته باشید.
یکی از مزایای استفاده هم زمان از ســختافزار و نرمافزار اینتل در یک
پلتفرم این اســت که قادر به اجرای آخرین فناوریهــای اینتل مانند
فنــاوری "تشــخیص و دوری از موانــع "(Obstacle Avoidance
 )Technologyو " "RealSenseخواهید بود.
دوربین مورد استفاده در این پهپاد ،قابلیت ایجاد یک تصویر سهبعدی از
عکس گرفته شده را دارد.
بنابرایــن پهپاد با گرفتــن عکس از زوایــای مختلف این ســازه بزرگ
میتواند مدل ســه بعدی ایــن بنای تاریخــی را بازیابی کند .ســپس
متخصصان ترمیم میتوانند این تصاویر ســهبعدی را بررسی تا آسیبها
را مطالعه و ترمیم کنند.
"لی ژیائوجی" رئیس ســازمان حفاظت از میراث فرهنگی چین گفت:
مشارکت با اینتل و معرفی فناوری جدید ،یک مدل جدید برای حفاظت
از میراث جهانی میباشد.
طی چند ماه آینده این پهپادها ،قســمتهای آسیبدیده بخش جیانکو
را جســتجو خواهند کرد و از بخشهایی کــه به تعمیــرات نیاز دارند،
نقشهبرداری نموده و تصاویر با کیفیت باال را ضبط میکنند.
اینتل هم در مقابــل قصد دارد تا با اســتفاده از تکنولوژی پهپاد و هوش
مصنوعی ،فعالیتهای خود را برای حفظ بیشــتر ابنیه میراث جهانی در
آینده گسترش دهد.
پهپادها به طور فزایندهای به عنوان ابزاری ارزشــمند برای رســیدن و
بازرسی مکانهایی هستند که حضور فیزیکی انسان در آنها اغلب دشوار
و گاه غیرممکن است.
به تازگی ،اعالمیه مشابهی توسط دولت نروژ منتشر شد که اعالم کرد با
استفاده از پهپادهای زیر آبی ،بستر "آبدره اسلو" را تمیز کند.
منبع chinadaily :
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تازهترین اخبار دنیا در حوزه فناوری
بیل گیتس شهر هوشمند میسازد
بیل گیتس" بنیانگذار مایکروســافت" مبلــغ  80میلیون
دالر برای ساخت یک شهر هوشــمند در آریزونای آمریکا
سرمایهگذاری کرد.
این شهر که در یک محدوده  25هزار هکتاری در منطقهای
بیابانی ساخته میشود ،زیرســاختهای ارتباطی با سرعت
باال ،خودروهــای خودران و در یــک کالم متصلترین و به
روزترین شهر فناورانه جهان خواهد بود.
شــرکت "بلمونت پارتنرز"( )Belmont Partnersکه
مسئولیت ساخت این شهر را بر عهده دارد در بیانیهای اعالم
کرد که این شــهر یکی از پیشــروترین و آیندهنگرانهترین
شــهرها در عرصــه فنــاوری خواهد بــود و بــه روزترین
فناوریهای جهان در آن مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
زمین این شهر در فاصله  45دقیقهای شــهر فونیکس قرار دارد و طبق اعالم مسئوالن شرکت سازنده  3800هکتار آن برای ساختمانهای اداری،
 470هکتار آن برای مدارس و حدود  80هزار هکتار آن به مناطق مسکونی اختصاص خواهد یافت.
این شهر فوق مدرن میتواند پنجرهای به نسل نوینی از فناوریها در قرن  21باشد که نشاندهنده بلندپروازیهای بنیانگذار مایکروسافت است.
منبعbusinessinsider:

قوزک پای مصنوعی که روی زمین ناهموار راه می رود
در قرن اخیر پروتزها به شــدت تغییر کرده اند .اکنون اعضــای مصنوعی بیونیک
هستند که با کمک مغز کنترل می شــوند و می توان قابلیت های مختلفی به آنها
افزود .پروتزهای نوین حتی می توانند حس المسه را تقلید کنند.
اما آنها هنوز هم با نمونه واقعی فاصله دارند زیرا آن ها مشکالتی در تقلید حرکات
ریز و حس المسه عضو واقعی دارند.
اکنون به تازگی یک قوزک پای مصنوعی ســاخته شــده که این مشکالت در آن
برطرف شده است.
برخالف پروتزهای قوزک پای معمول که شوک ناشی از حرکت را جذب می کنند،
این نمونه می تواند با پستی و بلندی زمین و راه رفتن کاربر خود را هماهنگ کند.
جالب آنکه این قوزک مانند نمونه واقعی عمل می کند و می تواند انگشت بزرگ پا
را از زمین بلند کند ،چرخش کف پا را کنترل کند و روی زمین های ناهموار تعادل فرد را نگ ه دارد.
داخل قوزک مصنوعی جالب یک موتور و یک محرک وجود دارد که به وسیله یک تراشه کنترل می شود .این تراشه حرکات را حس و هرکدام
را تنظیم می کند.
مایکل گولدفارب استاد مهندســی مکانیک دانشگاه وندربیلت پروژه ساخت این قوزک پا را رهبری کرده اســت .او در این باره می گوید :این
پروتز به راحتی خود را با محیط وفق می دهد .کاربر می تواند با کمک آن به راحتی از ســطوح شــیب دار و پله ها باال و پایین برود .همچنین
پروتز تشخیص می دهد کاربر چه کاری انجام می دهد و برهمان اساس عمل می کند.
منبعengadget :
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تازهترین اخبار دنیا در حوزه فناوری
افزودن حس المسه به پروتزهای مصنوعی
ممکن شد
پروتزهای جدیدی کــه برای نصب در بدن انســان و حل مشــکالت
حرکتی و جایگزینی با اندام از دست رفته طراحی میشوند حس المسه
ندارند از این رو محققان حس المسه را نیز به آنها افزودند.
محققان دانشــگاه ایلینویز برای رفع این نقیصه یک مدار الکترونیکی
طراحی کرده اند که در کنار اســتفاده از تعدادی حسگر حس المسه را
در بازوهای پروتزی ایجاد می کند.
در صورتی که افراد معلول از چنین پروتزهایی اســتفاده کنند و آنها
را لمس کنند ،میتوانند حس واقعی ناشــی از این کار را درک کنند و
همین امر باعث می شود چنین افرادی پروتزهای مصنوعی را به عنوان یکی از اعضای بدن خود بپذیرند.
پیش از این از الکترود و شبکه های عصبی شبیهسازی شده برای چنین کاری استفاده شده بود ،اما این روشها دست و پاگیر بوده و کارآیی کامل
نداشته اند و در مواردی افزودن این ابزار به پروتزهای مصنوعی باعث آسیب دیدن پوست انسان و حتی ایجاد درد یا شوک می شد.
اما پروتزهای جدید چنین مشکلی ندارند و حساسیت پوستی ایجاد نمیکنند .استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی نیز باعث شده که کل این
فرآیند ،طبیعی به نظر برسد .محققان هم اکنون در تالش برای تکمیل این فناوری هســتند تا تولید پروتزهای تجاری به همین منظور در آینده
نزدیک آغاز شود.
منبعdigitaltrends:

هوش مصنوعی جلوی حواس پرتی
سربازان را میگیرد
ارتش آمریــکا در تالش اســت بــرای جلوگیری از
حواسپرتی ســربازان خود و مقابله با مشــکل عدم
تمرکز در آنها به علت دریافت انبوهی از اطالعات از
فناوری هوش مصنوعی استفاده کند.
امروزه به علت استفاده از منابع اطالعاتی متنوع برای
دریافت اطالعات در صحنه های نبرد ،سربازان ،حجم
زیادی داده را به روش های مختلف دریافت میکنند و ایــن امر به جای آنکه موجب افزایش احتمال موفقیت و پیش روی آنها شــود ،می تواند
باعث سردرگمی و دشوار شدن روند تصمیم گیری این افراد شود.
آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش آمریکا برای مقابله با این مشکل ،فناوری هوش مصنوعی منحصر به فردی را به کار گرفته تا سربازان در زمان نبرد تنها
بر روی اطالعات مهم و مرتبط با شرایط خود تمرکز کنند.
جاناتان توریان یکی از محققان رشته فناوری عصبی که برای انجام این تحقیق با آزمایشگاه ارتش آمریکا همکاری کرده میگوید :انسان نمیتواند
حجم زیادی از اطالعات را که با پیشرفت فناوری در دسترس وی قرار می گیرد ،پردازش کند .از همین رو به ابزار هوش مصنوعی مجزایی نیاز دارد
تا بتواند با استفاده از آن تنها داده های مورد نیاز در هر زمان را بر اساس نیازش دریافت کرده و مورد استفاده قرار دهد.
ارتش آمریکا از طریق شبکه ای موســوم به شــبکه اطالعات جنگجو ،دادههایی را به طور آنی و بر اساس وضعیت هر ســرباز در مناطق نبرد در
دسترس وی قرار میدهد .این شبکه به تازگی با استفاده از حسگرهای تعبیه شــده بر روی البسه سربازان می تواند الگوریتمهای هوش مصنوعی
خاصی ابداع کند که اطالعات کاربردی را به طور آنی در دســترس ســربازان قرار دهد .این الگوریتم فع ً
ال در حال بهینه سازی است و زمان نهایی
شدن آن هنوز اعالم نشده است.
منبعfuturism:
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ربات خودگردان برای

کاوش در معادن زیرآب

و مکا نهای دور از
دسترس غواصان
گردآورنده :صغری آقا بابایی

هزاران معدن زیر آب رفته در اروپا وجود دارد کــه میتواند ارزش صنعتی
داشته باشد .اما چگونه میتوان ارزش بودن آنها و یا تشکیل معادن جدید
زیر آب را تشــخیص داد؟ ربات کاوشــگر معدن ،پروژهای با سرمایهگذاری
اتحادیه اروپا است که میتواند در این زمینه کارآمد باشد.
برای مثال یک معدن پگماتیت (نوعی ســنگ آذرین) در فنالند در دهه ۶۰
میالدی تعطیل و به زیر آب رفت .امروزه دریاچه باالی این معدن مکانی برای
جذب غواصان شده است؛ افرادی که شجاعت گشتن در غارهای تو در توی
معدن زیر آب را دارند .از سوی دیگر آزمایش پروژه تحقیقاتی ربات کاوشکر
معدن ( )UNEXMINنیز در همین مکان صورت میگیرد.
یوســی التونن ،مهندس مکاترونیک (مکانیک و الکترونیک) دانشگاه تامپر
فنالند درباره این پــروژه میگوید « :ما میخواهیم معــادن زیر آب رفته را
بررســی کنیم .معادنی که نه به دلیل تمام شدن مواد معدنی بلکه به دالیل
اقتصادی رها شــدهاند و ممکن اســت هنوز مواد معدنی ارزشمند یا مواد
معدنی جدید در آنها وجود داشته باشد» .
این پروژه نتیجه تالش تیمی بینالمللی با سرمایهگذاری اتحادیه اروپا است.
دانشمندان این پروژه رباتی کوچک و کرهای شکل با قطر  ۶۰سانتیمتر را با
اخرین فناوریهای روز همراه کردهاند .رباتی که در برابر فشــار  ۵۰۰متری
عمق آب هم مقاوم است.
نوربــرت زوزون ،هماهنگ کننــده پروژه و اســتاد معــدن و جغرافیای
دانشگاه میشــکولتس مجارســتان درباره پروژه «یونکسماین» میگوید:
« این ربات میتواند زمان بیشتر را نســبت به غواصان زیر آب بگذراند .این
زمان به  ۵ساعت میرسد و به مکانهایی میرود که غواصان امکان رفتن به
آن را ندارند؛ زیرا نیازی به سیستم پشتیبانی حیات نیست و تنها به نیروی
الکتریسیته نیاز دارد» .

مطالعات میدانی در طبیعت نشــان میدهد که ربات کاوشگر تا چه اندازه
در محیطهای کنترل نشده کارآمد اســت .هدف کوتاه مدت ،این است که
این ربات ،کام ً
ال خودگردان وارد داالنهای غار شــود و از مواد معدنی نمونه
برداری کند.
دستگاههای فاصلهیاب صوتی ،لیزر ،دوربینها و سنسورها به این ربات کمک
میکنند تا اطراف خود را تشــخیص داده و جهتیابی کند .این دستگاهها
انــرژی الزم را از یک باطری قوی متحرک درونی تهیــه میکنند که مرکز
گرانش این ربات را نیز در صورت نیاز تغییر میدهد.
آلفــرد مارتینز ،پژوهشــگر ربات و سیســتمهای خودگــردان میگوید:
« درون ربات ،کامپیوتری با کارآیی باال وجود دارد که تهیهاش در این ابعاد
تا چند ســال پیش ناممکن بود .ما لیزرها و دســتگاههای دیگر را خودمان
طراحی کردیم که دســتمان را در موارد مختلف مانند کوچکسازی اجزاء
بازتر کرد»
یک مرکز فناوری در پرتغال امکانات آزمایشــگاهی مناسب را برای تست
ربات کاوشــگر معدن در اختیار پژوهشــگران قرار میدهد .در استخر این
مرکز با عمق  ۵متر میتوان کارکرد این ربات را در شــرایط کنترل شــده
ارزیابی کرد.
رباتهای کاوشگر میتوانند در صنعت معدن و شــرایط اضطراری معادن
بسیار کارآمد باشد .توسعه دهندگان این پروژه قصد دارند آن را برای مقاصد
تجاری و ارزیابی آزمایش کنند و تا همین جا هم با استقبال روبه رو شدهاند.
نوربرت زوزون ،مدیر هماهنــگ کننــده پروژه«یونکسماین» میگوید:
ت محیطی برای یک معدن نمک در اوکراین به وجود
« اخیرا ً مشکلی زیس 
آمده است و از ما خواستهاند تا به محض به ثمر رسیدن پروژه به آنجا برویم
و دلیل ریزش معدن را پیدا کنیم؛ زیرا برای کاوشگر انسانی محیطی بسیار
خطرناک است» .
منبعeuronews:
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مدیریت و ساختار الیه بندی شده در
اینترنتاشیا
اینترنت
اشیا

مقدمه
بازشناسـی بـا امـواج رادیویـی ( ،)RFIDفنـاوری بازشناسـی اتوماتیـک بیسـیمی اسـت که اشـیا را
شناسـایی کرده و اطالعـات را بـا حالـت  RFمبادله میکنـد .فنـاوری  RFIDمزایـای بسـیاری ازجمله
عدم نیـاز بـه اتصـال ،سـرعت و شناسـایی چنـد هـدف دارد RFID .بهسـرعت بـا کاربردهای وسـیع
بالقـوه در زمینههـای ترافیـک ،حملونقـل ،امنیـت و عـدم جعلسـازی ( )1-2توسـعه مییابـد.

شکل  ،1سیستم  RFIDنمونهای را نشان میدهد که عمدتاً از زیرسیستم
اطالعات کامپیوتری و زیرسیســتم ترمینال  RFIDتشــکیل میشــود.
زیرسیســتم ترمینال  ،RFIDشــامل  RFIDخوانهــا و تگهای RFID
میشــود که برای جمعآوری و ذخیره خصوصیات جسم بهکار میروند.
دادهخوانها بهعنوان ترمینالهــای جمعآوری اطالعات عمل میکنند تا
بتواند تگها را شناسایی کرده و با زیرسیستم اطالعات کامپیوتری ارتباط
برقرار کنند .کارشناسان این حوزه به کمک فناوریهای  RFIDو اینترنت
میتواننــد دادهخوانها را در هــر جاییکه نیاز به جمــعآوری اطالعات
و تعقیب و ردیابی از طریق اینترنت باشــد ،نصب کنند .تمام اشــیایی که
براساس اینترنت باشند ،شبکه اینترنت از اشــیا را شکل میدهندEPC .
(کد محصول الکترونیکی) و ( UIDمرکز فراگیر  )IDدو سیســتم نمونه با
دامنه وسیع کاربردهای تولیدی هستند.

شکل 1ـ سیستم  RFIDنمونه

IoT

شماره دوم ـ تابستان 1397

گردآورندگان :
آتنا شاهمرادی
علیرضابنیجمالی

 EPCشماره سریال منحصر بهفرد جهانی است که یک آیتم را در زنجیره
تأمین مشخص میکند .این شماره سریال امکان ایجاد نمونه ساده از آیتم
را در هر نقطه از زنجیره تأمین فراهم میســازد .کارشناسان میتوانند از
طریق ســرور نامگذاری اشیا ( )ONSبه شناســه یکنواخت منبع ()URI
دســت یابند و همانطورکه در شکل  2نشان داده شــده ،اطالعات هدف
را از سرور  RFIDو از طریق اینترنت بهدست آورند .زمانیکه یک محصول
تولید یا حمل میشــود ،دادهخوانهایی که در کارخانه ،جاده یا ماشــین
نصب شده ،شــیء را شناســایی میکنند تا به مدیریت اتوماتیک دست
یابند و آن را تعقیب و ردیابی کنند .با این کابردهای وسیع ،یک استاندارد
شناسایی گسترده و جهانی برای اینترنت اشیا ضروری میشود.

شکل 2ـ سیستم  EPCبرای اینترنت اشیا
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پژوهشهای اینترنت اشــیا بهســرعت درحال پیشــرفت هســتند ،در
اینجا براساس شرایط مجازی ،ســاختار الیهای اولیه پیشنهاد میشود و
راهحلهای مدیریتی آن بررسی خواهد شد.
 -1ساختار الیهای برای اینترنت اشیا
ساختار اینترنت اشیا در شکل  3نشان دادهشده که از چهار سطح تشکیل
میشود.

 -2ساختار و مدیریت پروتکل برای اینترنت اشیا
معموالً مدیریت شبکه ( )NMاز اکتســاب داده ،پردازش داده و تحلیل
داده و گــزارش به ادارهکننده تشــکیل میشــود .مدیریت شــبکه باید
شــبکهای متعارف ،مقرون بهصرفه و قابل اعتماد را تضمین کند .سیستم
 RFIDرایج شــامل زیرسیســتم ترمینال  RFIDدر رأس و زیرسیســتم
اطالعات کامپیوتری در پایین خواهد شــد .همانطور که اشــاره شــد
ســاختار الیهای اینترنت به چهار سطح تقسیم میشــود .سه سطح مهم
آن به مدیریت زیرسیســتم اطالعات کامپیوتری مربوط میشود و سطح
دیگر آن شامل مدیریت زیرسیستم  RFIDاســت .پروتکلی که بر اساس
ساختار پیشنهاد شد ،از دو بخش تشکیل میشــود SNMP ،بهکار رفته
در مدیریت اطالعــات و  RFID-MPکه در پیــش ترمینالهای RFID
استفادهشده و در شکل  4نشان داده شده است.

شکل  3ـ ساختار الیهای برای اینترنت اشیا

 .1مدیر دولــت بهعنوان مرکز مدیریتــی اولیه ،اســتانداردهای کلی را
طراحی کرده ،سپس ســطوح رو به پایین را مدیریت میکند و با سیستم
بینالمللی ارتباط برقرار خواهد کرد.
 .2شبکه صنایع (مانند مدیریت امنیت غذایی و عدمجعل دارو) و برخی
شــبکههای خاص (مدیریت نظامی و مدیریت گمرک و ،)...ســطح دوم
را تشکیل میدهند .در این ســطح بهصورت جداگانه بر اطالعات آماری
از زمینههای مختلف تمرکز میشــود ،مدیران صنایع میتوانند با اجازه
مربوط به آن برای کسب اطالعات ،به پایگاه داده دسترسی داشته باشند.
 .3مدیر محلی بهعنوان سومین سطح ،حملونقل در سازمان را مدیریت
کرده ،بعــد پایــگاه داده مختص خــودش را ایجاد میکند تــا اطالعات
حملونقل را بهصورت مؤثر بهدســت آورد و منتقل کند .این پایگاه داده
میتواند بر پیشــرفت کلی توزیع محصول نظارت داشته باشد و امنیت و
کیفیت محصوالت را حفظ کند.
 .4ســطح اصلی ،از ترمینالهای کاربردی  RFIDمختلف تشــکیل شده
اســت که به جمعآوری پیش اطالعات ،نوشــتن یا خوانــدن اطالعات و
مدیریت ساده اشــاره دارد .ترمینالهای  ،RFIDاطالعات جمعآوریشده
را از طریق اینترنت به کامپیوتر یا سرورهای باالتر ارسال میکنند.
لونقل ،ذخیره و
در هر ســطح ،ادارهکننده اجازه خاص خود را برای حم 
انتشار اطالعات دارد .همچنین امنیت داده و شرایط کاری عادی را حفظ
میکند تا شبکه را صحیح و سالم نگه دارد.

شکل  4ـ ساختار مدیریتی برای اینترنت اشیا

کارشناســان این حوزه میتواننــد  SNMPرا در مدیریت زیرسیســتم
اطالعات کامپیوتری بــهکار ببرند .پروتکلهای مدیریت شــبکه کنونی
از دو بخــش اساســی تشــکیل میشــوند،CMIP :پروتــکل اطالعات
مدیریت مشــترک که توســط ســازمان بینالمللی استانداردسازی یا
پیوند سیســتمهای باز ( ISO/OSIپیشــنهاد شــد) و ( SNMPپروتکل
مدیریت شبکه ساده) که توســط شــبکه نیروی کار مهندسی اینترنت
( )IETFطراحی شــده اســت SNMP .دارای مزیتهایی مانند سادگی
و انعطافپذیری اســت .تولیدکننــدگان به این موضوع آگاه هســتند و
بسیاری از مؤسسات عملی را مورد حمایت قرار دادهاند .عمدتاً زیرسیستم
اطالعات کامپیوتری به مدیریت ترمینال کامپیوتری مرتبط میشــود که
استفاده از  SNMPمیتواند آن را با سیستمهای شبکه موجود ،بهسرعت
و بهصورت چشمگیری یکپارچه کند.
معموالً زیرسیســتم ترمینال  RFIDبه مدیریت ترمینالهای  RFمربوط
میشود؛ همچنین پروتکل مدیریتی برای شبکه کاربردی  RFIDدر سطح
بینالملل ،هنوز در مرحله توسعه قرار دارد و فاقد استانداردهای یکپارچه
اســت .در این مقاله RFID-MP ،برای اداره زیرسیستم ترمینال RFID
پیشنهاد میشود.
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برای اینترنت اشیا ،هر آیتم شناسه منحصر بهفردی دارد که پهنای باند و
منابع محاسباتی زیادی را به هدر میدهد ،عالوه بر این ،ساختار و مقیاس
آن باید با توســعه صنایع ملی تغییرات پویا و فعالی داشــته باشــد .برای
بررسی این مشکالت ،کارشناسان این حوزه استانداردهای یکنواخت باال
به پایین و روش مدیریت توزیع برای اداره شبکه را پیشنهاد میکنند .مدل
مدیریت توزیع میتواند جریان انتقال شــبکه را کاهش دهد تا از ازدحام
جلوگیری کند و با توسعه اندازه مقیاسپذیری شبکه سازگار شود .عالوه
بر این ،مدل مدیریت توزیع میتواند پیچیدگی مدیریت شــبکه را کاهش
دهد و بهجای ایجاد مشکالت بیشتر به حل مشــکالت بپردازد که با این
کار در پهنــای باند شــبکه صرفهجویی کرده و زمان پــردازش را کاهش
خواهد داد.
RFID-MP -3
3ـ 1ساختار و طراحی RFID-MP
شــکل  5ســاختار اصلی  RFID-MPرا که بر مبنای سیستم ترمینال
 RFIDمعرفی شد ،نشان میدهد (کامپیوتر RFID ،خوان و تگ .)RFID

• عمل  :SetMsgمقدار  MOIدر دادهخــوان را تنظیم میکند (یا تغییر
میدهد).
• عمل  :ResponseMsgمقــدار  MOIبهعنوان پاســخ Agent-R/
 Switcherبرمیگرداند.
• عمل  Trap: Agent-R/Switcherبهصــورت فعال ،اطالعاتی وضع
میکند تا ادارهکننده را از رویدادهای غیرطبیعی مشخص آگاه کند.

شکل  6ـ فرم انتقال پیام برای RFID-MP PDU
•  :PassWordرمز عبور میان ادارهکننده و Agent-R/Switcher
•  :Typeتشخیص  GetMsg، SetMsg، ResponseMsg، Trapو...
•  :IDشناسه درخواستکننده یا دریافتکننده
•  :Errorارائه اطالعات غیرطبیعی بهدست آمده از MIO
•  :Valueارائه اطالعات بهدست آمده از مقدار MOI

شکل  5ـ ساختار مدیریت زیرسیستم ترمینال RFID
عمدتاً  RFID-MPاز پروتکلهای ارتباطی ( RFID-MP Iو RFID-MP
 )IIو واحدهای مدیریتی تشکیل میشوند که در کامپیوتر RFID ،خوانها
و تگهای  RFIDقرار دارند.

RFID-MP I
 RFID-MPمسئولیت ارتباط میان مدیر و  RFIDخوان و مبادله داده را
برعهده دارد.
 RFID-MP Iبراســاس پروتــکل ارتباطــی  ،TCP/IPازجملــه تعیین
دستورات ارتباطی مانند GetMsg، SetMsg، ResponseMsg Trap
و تعیین شکل انتقال طراحی میشود.
مفاهیم دستورات ارتباطی به این ترتیب است:
• عمل  :GetMsgمدیــر مقدار ( MOIاطالعــات مدیریت هدف) را از
 Agent-R/Switcherدریافت میکند.
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RFID-MP II
 RFID-MP IIمسئولیت ارتباط میان RFIDخوان و تگ  RFIDو مبادله
داده را برعهــده دارد .پروتکل ارتباطــی  RFID-MP IIمبتنی بر تکنیک
 ،RFIDپروتکل ارتباط بیســیم مایکروویو اســت (طراحی آن مشابه با
 RFID-MP Iبوده و در اینجا ذکر نشده است).
MOI
( R-MOIاطالعات هدف مدیریتـ خوان) که شامل تمام اطالعات نامها
و خصوصیات دادهخوانها مانند دادهخوان اطالعات فرکانس ،دما و ولتاژ
میشود.
( T-MOIاطالعات هدف مدیریتـ تگ) که شامل تمام اطالعات خواص
اهداف مدیریتشــده مانند حالت کاری تگ ،منبع محصول ،داده و دیگر
اطالعات مرتبط میشود.
 2-3عملکرد و اصول واحد در سیستم RFID-MP
Manager module
 Manager moduleبهعنــوان ترمینــال مدیریــت کامپیوتــری

عمل میکند ،با زیرسیســتم اطالعات کامپیوتــری باالتر از طریق اتصال
 SNMPبــا اینترنت یا اینترانــت ارتباط برقرار میکنــد RFID ،خوان و
تگ  RFIDپایینتــر را از طریق  RFID-MPمدیریــت میکند و تعامل
انسان ـ کامپیوتر را پیشنهاد میدهد.
واحد ادارهکننده ،دســتورات جســتجو یا تنظیم را به واحد Agent-R/
 Switcherمیدهــد ،پیامهای بازگشــتی را از Agent-R/Switcher
دریافت میکند تا اطالعات هــدف را از  RFIDخوان یا تگ  RFIDدریافت
کند و به اطالعات تله پاســخ میدهــد .برای مثــال ادارهکننده میتواند
مقدار ولتاژ دادهخوان را بهوسیله ارسال دســتور جستجو به Agent-R
یا دریافت اطالعات  IDتگ توسط ســوئیچر ،بهدست آورد .زمانیکه تگ
یا دادهخوان بهدرســتی کار نکنند (یا غیرطبیعی کار کنند) ،مانند داغی
زیاد یا عدمشناســایی ،ادارهکننده بهســرعت پس از اینکه Agent-R/
 Switcherبه اطالعات تله پاسخ دهد ،عمل میکند.
شکل  8ـ اصول کاری واحد Agent-R/Switcher
واحد Agent-T
واحد  Agent-Tدر تگ  ،RFIDاطالعاتی را که به ســوئیچر (ســوئیچر
بهعنــوان عامل انتقال) وابســته اســت از طریق  RFID-MP IIارســال
میکند و  T-MOIرا از ســر میگیرد؛ همچنیــن ادارهکننده را بهصورت
غیرمستقیم مدیریت میکند.

شکل  7ـ اصول کاری واحد مدیریت
واحد Agent-R/Switcher
واحــد  Agent-R/Switcherدر  RFIDخوان بهعنوان یک فرســتنده
عمل کرده و اطالعات ادارهکننده را از طریق  RFID-MPدریافت میکند؛
همچنین اطالعات هدف مدیریتـ خوان ( )R-MOIرا تحلیل و جستجو
میکند .ســپس اطالعات معادل هدف را میدهــد و آن را به ادارهکننده
برمیگرداند .بعد اطالعات تله به واحد ادارهکننده ارسال میشود.
 Switcherعاملی اســت که مســئول کلیدزنی ،دریافت دســتورات از
ادارهکننده بهوســیله  ،RFID-MP Iتحلیل و جستجوی اطالعات هدف
مدیریت ـ تگ ( ،)T-MOIدریافت اطالعات معــادل هدف و برگرداندن
آن به ادارهکننده اســت .این عامــل ،دادهها را بــا  Agent-Tو بهصورت
پراکنده از طریــق  RFID-MP IIدریافت میکنــد .بعد خصوصیات تگ
را دریافت کرده و  T-MOIرا تکرار میکند .ســپس اطالعات کنترل را به
واحد مدیریت میفرستد.

نتیجهگیری
در این مقاله ساختار الیهای برای اینترنت اشیا پیشنهاد شد و مسئولیت
مرتبط با هر ســطح مورد بررســی قرار گرفت .همچنین توضیح داده شد
که مدیریت شبکه مبتنی بر این ساختار شــامل دو بخش SNMP ،برای
مدیریت زیرسیســتم اطالعات کامپیوتری و  RFID-MPبرای مدیریت
زیرسیستم ترمینال  RFIDاست .در این مقاله به جزئیات طراحی RFID-
 MPو مکانیزم امنیتی آن پرداخته نشــد و در مقاالت آینده مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.

منبع :دانشکده مهندسی الکترونیک ،دانشگاه پکن ـ چین
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سامانه مکانیابی بالدرنگ ()RTLS

نویسندگان :احسان مولودی ـ صادق سلیمانی ()AsaaSoft.net

مقدمه

 RTLSمخفف  Real Time Location Systemاست .به عبارت دیگر یک ســامانه مکانیابی محیطی مبتنی بر  RFIDاست

که هر کس و هرچیزی را در یک منطقهی تعریف شــده که توســط فرکانس رادیویی خاصی تحت پوشش است ،موقعیتیابی

میکند .شرکتهایی که به دنبال راهی بهتر برای نظارت بر پرسنل و تجهیزات خود هستند ،میتوانند با کمک آن ،موقعیتها را
در دست داشته باشــند .این فنآوری منحصر به فرد و نوآورانه به سرعت در حال اجرا توسط بسیاری از صنایع در سراسر جهان

اســت .با توانایی پیگیری داراییها و تحرک کارکنان به صورت بالدرنگ ،با استفاده از تجهیزات سختافزاری و نرمافزار نظارت

بر مکان ،مزایای امنیتی و بهرهوری برای شرکتها و سازمانها ،به ارمغان آورده میشود.
چیستی سامانه RTLS
سامانه مکانیابی بالدرنگ ،پاسخی است به نیاز به نظارت بر وضعیت یا
حرکت ،افراد یا داراییها بر روی زمین .این داراییها ممکن است تولیدات
یک کارخانه باشــند یا وســایل نقلیه همانند لیفتراک یا  ...یا مهمانها یا
مراجعین یک ســازمان یا کارشناســان و کارمندان .دالیل ردگیری نیز
متنوع اســت ،گاهی برای جلوگیری از ســرقت و امنیــت و گاهی برای
دسترسی سریع و دقیق.
 RTLSچگونه کار میکند؟
هر سامانه  RTLSترکیبی است از سختافزار و نرمافزار برای ایجاد یک
شبکه مکانیابی داخلی .این ســامانه از چند برچسبخوان ( )Readerبا
پوشــش کامل محوطهی مورد نظر تشکیل شده اســت که سیگنالهای
رادیویی ارسالی را از برچسبهای فعال ( ،)Active Tagsکه به تجهیزات
یا افراد مورد ردگیری وصل هستند ،دریافت میکنند .این برچسبها که
ممکن است توســط افراد به صورت گردنآویز یا دستبند استفاده شوند،
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حاوی اطالعات مهم در مورد مکان و وضعیت فرد یا شــیء در محوطهی
مورد نظر هســتند و اطالعات مربوطه را برای پردازش ،به نرمافزار RTLS
مرکزی ارسال میکنند.
نرم افزار RTLS
نرم افزاری که هر شرکت تولیدکنندهی ســامانهی مکانیابی بالدرنگ
عرضه میکند ،مهمترین بخش به حســاب میآید .این نرمافزار اطالعاتی
را پردازش میکند که توســط برچســبخوانها فراهم شــده اســت و
بدین ترتیب موقعیت را محاســبه کرده و به بهترین شــیوه آن را نمایش
میدهد .چنین نرمافزاری میتواند یک نقشه از محل کار را با نمایش زنده
پرسنل و محل تجهیزات نشــان دهد .نرمافزار حتی می تواند کارمندانی
که از محدوده دور می شــوند را مشخص نماید و هشــداری صادر نماید
یا از ســرقتی جلوگیری کند .عالوه بــر آن ،چنین نرمافــزاری میتواند
مجموعهای از گزارشهای ساخت یافته و قابل جستجو ،به مشتری عرضه
کند.

اگر به عنــوان مثال ،ســامانهی مکانیابــی بالدرنگ ،بــرای ردگیری
کارشناسان یا اموال یا کاالهای یک شرکت باشد ،گزارشات آن میتوانند
مشتمل بر موارد زیر باشند:
• تاخیر و یا غیبت هر کارمندی را نشان دهد
• نشــان دهد که آیا کارمنــدان در محل کار اختصاصی خود مســتقر
میمانند یا نه
• نشان دهد که هر کدام از وســایل حمل و نقل اشــیا ،چه تعداد شی
جابجا میکنند
• نشان دهد که تجهیزات و خودروها به درستی استفاده شده یا تعمیر
میشوند؟
• سرعت حمل و نقل وســایل نقلیه را و زمانی که حوادث خطرناک رخ
داده باشد مشخص کند
این فقط چند مورد از گزارش های بســیار متنوعی اســت که نرم افزار
 RTLSجامع ،میتواند برای شرکتها عرضه کند.
سخت افزار RTLS
از آنجا که اکثر ســختافزارهای  RTLSدر محیطهــای صنعتی نصب
میشــوند ،باید طول عمر و دوام کامل در برابر آســیب را داشــته باشند.
برچســبهای  RFIDکه مبنای ردگیری در این ســامانه هستند ،به طور
خاص برای مقاومت در برابر آســیبهای روزمره ناشی از سقوط وخطرات
مشابه ســاخته سفارشی شــدهاند .جنس با دوام ،همراه با اتصاالت بسیار
ایمن در داخــل ،قطعــات الکترونیکی را ایمــن نگه مــیدارد .اغلب از
برچســبهای  ،RFIDویژگی مقاومت محیطی  IP67دارند و مخصوص
استفاده در فضای بیرون و یا محیطهای خشن هستند.
این دستگاه ها به گونهای هســتند که محکم و ضد آب بوده و از گرد و

غبار ،شن و خاک و حتی مواد شیمیایی ،آب و  ...در امان هستند .این موارد
برای برچسبخوانهای  RFIDکه در سراســر محیط کار نصب میشوند
نیز صادق اســت .برچســبخوانها همچنین باید در برابر تغییرات آب و
هوایی در فضاهای باز مانند باد ،باران و برف مقاوم باشــند .بسته به اینکه
چقدر مایل هســتید در برچســبهای فعال  RFIDخود قابلیت داشــته
باشید ،میتوانید از ویژگیهای مختلفی که موجب بهبود ایمنی پرسنل،
جلوگیری از آســیب به تجهیــزات و ارائه اطالعات مهم بــرای کارکنان
میشــود بهره ببرید .به عنوان مثال ،اســتفاده از  RFIDبرای پیادهسازی
 RTLSدر یک پاالیشــگاه ،ممکن اســت نیــاز به اســتفاده از تجهیزات
ضدانفجار داشته باشد.
برخی از ویژگی های برچســب های فعال  RFIDو برچســبخوانهای
 RFIDمرتبط مورد استفاده در  RTLSعبارتند از:
• نمایش دما و رطوبت محیط
• تشخیص سطح گاز ( CO, H2S, NO , O2و ) CO2
• هشدار تأخیر زمانی سرویسدهی نگهداری و یا تعمیرات یا ارتقا
• نظارت بر دمای فعلی موتور و سایر اجزاء تجهیزات
• اخطار در صورت توقف خارج از محدودهی زمانی تعریف شده برای یک
کارمند
• گزارش سرعت وسایل در حال نقلیه و میزان مصرف سوخت آنها
• ســایر موارد قابل تطبیق حســب نیاز (مثال در یک زندان ،برچسبها
قابلیت اطالعرسانی در صورت کنده شدن داشته باشند)
برخی کاربردهای رایج RTLS
این فناوری در بسیاری از زمینههای کسب و کار و صنعت ،استفاده دارد
که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
 .1در معادن
کار در عمق زمین و یا در یک معدن روباز مانند معدن ســنگ که در آن
انفجار دینامیت رخ میدهدمیتواند بســیار خطرناک باشد .با  RTLSدر
محل ،میتوان در همــان زمان ،ایمنی کارکنان و تولید را بهبود بخشــد.
برچسب های  RFIDفعال سبب بهروزرسانی ســریع و بهموقع از سرعت
و موقعیت وســایل نقلیه و تجهیزات میشوند .سامانه همچنین میتوانند
مقدار مواد خام را بر اســاس تعداد بارهایی که توسط برچسبخوانها در
نقاط خاص رویت میشــود ،پیگیری کند .برچسبهای  RFIDکه توسط
پرسنل پوشیده میشــود میتوانند به روز رسانی در زمان واقعی از مکان،
حرکت و حتی در صورتی که یک کارگر زخمی و متوقف میشود را فراهم
کند .مثال سامانه به مسئولین تعیین شــده هشدار میدهد که یک کارگر
در طول مدت مشخصی حرکت نکرده است.
 .2در پاالیشگاه
امداد ســریع فرد دچار مشــکل ،از مهمترین رســالتهای  RTLSدر
پاالیشــگاهها به حســاب میآید .زمانی که رویدادی مانند نشت یک گاز
سمی یا انفجار و آتشسوزی در پاالیشگاه رخ میدهد ،مهمترین نکته در
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نجات جان افراد ،موقعیتیابی دقیق ،برای رســیدن به ایشان در کمترین
زمان است .همچنین این امر حتی برای ایمنی پرسنل نجات نیز مهم است
زیرا در شرایط بحرانی باید کمترین میزان حضور در محلهای خطرناک را
داشته باشند و مأموریت خود را در کمترین زمان به انجام رسانند.

در این صورت RTLS ،با پوشــش حداکثر محیط ،کمک خواهد کرد تا
ســامانهی نرمافزاری مربوطه ،در صورت رخداد تعریف شده برای سامانه
(مانند عدم تحرک فــرد در خارج از محدودهی تعیین شــده) ،بالفاصله،
نگهبانان را آگاه کند.

 .3در انبار محصول
س  UHFو با برد خواندن کمتر
ردگیری کاال در انبار عمدتا توسط فرکان 
ب انبار صورت میگیرد تا آمار دقیــق موجودی را برای
از  10متــر ،در در 
مدیران میســر کند .اما این به معنی بینیازی از  RTLSبــرای انبارهای
حساس نیست .جایی که نیاز اســت لیفتراکها و تجهیزات مهم حمل و
نقل را در فواصل چنــد ده و بلکه چندصد متری رد گرفت .بهروزرســانی
لحظهای از موقعیت وســایل نقلیه ،عالوه بر اطالع از استفادهی بهینهی
آنها ،سبب هشدار و جلوگیری تصادفات ناخواسته نیز میشود.

 .6زندانها
گزارشــات متعدد از قتل و فرار در زندانها ،نیاز بــه ردگیری زندانیان
با فنآوریهای پیشــرفته را حیاتی میســازد .با کمک  RTLSمیتوان از
آخرین مالقاتهای یک فرد دچار حادثه در زنــدان آگاهی یافت تا افراد
مقصــر را پیدا نمــود .همچنین در صــورت رفتار مشــکوک زندانیان یا
خروج ایشــان از محوطههای تعیین شده ،با هشــدار به موقع و مراجعه
ســریع زندانبانان ،از بسیاری از مشــکالت امنیتی جلوگیری خواهد شد.
همانطور که قبال اشاره شد ،برچســبهای  RFIDدر چنین حالتی ،از نوع
ضدخرابکاری هســتند و در صــورت مخدوش یا کنده شــدن ،بالفاصله
مسئول مربوطه را آگاه مینمایند.

 .4همایشها و سمینارها
اطالع از حضور و مکان حضور اشــخاص مهم در سمینارها و همایشها
در فضاهایی که چندصد متر مربع وسعت دارند .هم برای برگزار کنندگان
و هم برای شــرکتکنندگان در چنین همایشهایی اهمیت بسیار دارد.
از اصلیترین کاربردهای چنین ردگیری برای برگــزار کنندگان ،امنیت
افراد و اطالع از آخرین مکان حضور ایشان اســت .ورود به سالن جلسات
به صورت خودکار توســط یک نمایشگر ،به ســایرین اطالع داده میشود
تا بتوانند به ایشان مراجعه نمایند یا حضور ایشــان را مد نظر قرار داشته
باشند.
 .5بیمارستانها و بیماران خاص
برخی بیماران مانند بیماران دارای اختالالت حافظه یا ناتوانی حرکتی،
ممکن است به سادگی در نقاطی در بیمارستان به دام بیفتند و تا ساعتها
از حضور ایشــان خبری نباشد و پرســتاران برای کمک به ایشان مراجعه
نکنند.
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نتیجهگیری
 RTLSکــه فرکانــس کاری آن در حیطــهی ( Microwaveمعموال
 )2.4 GHzاســت ،گرچه در نگاه اول بســیار ایدهآل به نظر میرسد اما
یکی از موانع مهم فراگیر شــدن آن ،هزینههای بسیار زیاد نسبت به سایر
فرکانسها مانند  UHFاســت .آنچه  RTLSرا بســیار مطلوب میسازد،
ردگیری در فواصل زیاد و به صورت دقیق اســت .اما چنین امکانی ،همراه
با هزینهی بسیار زیاد ســختافزار و نرمافزار است .بعالوه تگها زمخت و
دارای باتری هستند و در بهترین حالت ،هر دو سال یکبار باید باتری آنها
را تعویض نمود.
همچنین  RTLSبا  GPSدارای یک تفاوت اساسی است و آن ،ردگیری
در محیطهای بسته و مسقف با دقت در حد چند سانتیمتر است.

ساخت
هوش مصنوعی
رایانه
که میتواند
مناظره کند
گردآورنده :صغری آقا بابایی

جدیدترین رایانه ســاخت شــرکت  IBMکه مبتنی بر فناوری
پیشرفته هوش مصنوعی است ،توانایی مذاکره و مباحثه با انسان
را دارد.
شــرکت آی بی ام ( )IBMیک شــرکت آمریکایی چندملیتی
اســت و در حوزه تکنولوژی ،ساخت رایانه ،تراشــه پردازنده و
ســایر فناوری های نوین در جهان فعالیتهای گسترده دارد و
به عقیده برخی از کارشناسان ،بزرگترین غول سازنده رایانه در
جهان به شمار میرود.
حاال به تازگی گزارشهایی منتشــر شــده که نشــان میدهد
جدیدترین رایانه ســاخت این شــرکت که بر پایه فناوری فوق
پیشرفته هوش مصنوعی طراحی و توسعه داده شده است ،قادر
خواهد بود با انســان در موارد و حوزههــای گوناگون به بحث و
مناظره بپردازد.
پیش از ایــن رایانههای آی بی ام توانســته بودند با اســاتید و
قهرمانان بازی شطرنج ،بازی کرده و آنها را شکست بدهند .اما
هم اکنون در جلسهای که هفته پیش برگزار شد ،موفق شدهاند
با مناظرهکنندگان انسانی بحث و گفتوگو کنند.
این رایانه مبتنی بر هوش مصنوعی که  Project Debaterنام
دارد ،موظف است از دولت ایاالت متحده آمریکا برای کمکهای
مالی به منظور انجام اکتشــافات در حوزه هوا و فضا ،حمایت و
پشتیبانیکند.

در جلسهای که برگزار شد ،نوآ اوادیا ،بهعنوان یکی از قهرمانان
مناظره باید اظهارات این کامپیوتر را به چالش میکشاند.
این رایانه در مباحثی همچون حوزه پزشــکی ،عملکرد بسیار
مناســب و قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت اما در زمینه
شوخ طبعی چندان جالب نبود .رایانه آی بی ام از لحاظ دانش به
رقبای انسانی خود برتری کاملی داشت و با بهرهگیری از هوش
مصنوعی خود توانست توجه و نظر دست کم  ۹نفر از حضار را به
سمت خود تغییر دهد.
این رویداد که در سانفرانســیکوی ایاالت متحده آمریکا برگزار
شــد ،نخســتین باری بود که افراد خارج از شــرکت آی بی ام
میتوانستند شاهد یک مناظره واقعی و مستقیم میان انسان و
هوش مصنوعی باشند.
آرویند کریشنا ،مدیر بخش پژوهش  IBMدر این باره میگوید:
هوش مصنوعی باید در وهله نخســت ،به زبان ،مســلط شود تا
بتواند در مناظره عملکرد بهتر و کاملتری را از خود نشان دهد.
این روزها که شرکتهای بزرگ و غولهای تکنولوژی در جهان
همچون گوگل ،اپل ،مایکروسافت ،فیسبوک و  IBMدر عرصه
هوش مصنوعی با هم به رقابت میپردازند ،رایانههای مبتنی بر
هوش مصنوعی نیز وارد میدان رقابت تنگاتنگی شدهاند.

منبعdigitaltrends:
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علوم داده و دادهكاوي
تهیه کننده :بابک تیمورپور
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها

«کشــف دانش و دادهکاوی » يک حوزه جديد میانرشتهای و در حال رشد
اســت که حوزههای مختلفی همچون پايگاه داده ،آمار ،يادگيري ماشين و
ســاير زمينههای مرتبط را باهم تلفيق کرده تا اطالعات و دانش ارزشمند
نهفته در حجم بزرگی از دادهها را استخراج نمايد .داده کاوی بر این اساس
کار میکند که بتوان از اطالعاتی که در ســوابق و آرشیوها ذخیره شده اند
مدلهایی را برای توضیح دانش نهفته و پیش بینی توســعه دهند و مشابه
کارشناس یا مدیری عمل می کند که تجارب و دانش ذخیره شده خود را در
تصمیم گیری به کار می گیرد.
برای مثال شرکتها عالقه مند هستند که بر اساس اطالعاتی که از مشتریان
جمع آوری نموده اند بتوانند مشتریان را به بخش های مختلف تقسیم کنند
(خوشه بندی) و بر اساس ســایق و نیازهای هر بخش ،محصوالت مناسب
برای آن بخش را تولید نمایند .یا به طور مثال در سیستم های حمل و نقل
و ناوبری بر اساس ســوابق ترافیکی ،مدت زمان رسیدن به مقصد پیشبینی
میشــود .در طول دهه های اخیر مباحث مختلفی در ایــن زمینه از قبیل
هوش تجاری ،داده کاوی و داده بزرگ مطرح شده اند که در حال حاضر همه
آن ها زیر عنوان علوم داده قرار گرفته اند.
با رشد سريع کامپيوتر و استفاده از آن همه سازمانها حجم عظيمی داده در
پايگاه داده خود ذخيره کردهاند.
اين سازمانها به فهم این دادهها و يا کشــف دانش مفيد از آنها نیاز دارند.
بهعبارتدیگر ،هدف کشــف دانش و دادهکاوی يافتن الگوها و يا مدلهای
جالب موجود در پايگاه دادهها اســت که در ميان حجــم عظيمی از دادهها
ِ
مخفیهستند.
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متداول شدن رایانش ابری و اینترنت اشیا موجب جمع آوری داده در سطح
بسیار وسیعی شده است که متداول شدن هر چه بیشتر روشهای مبتنی بر
داده بزرگ ( )Big dataو تحلیل آن با داده کاوی را به دنبال داشته است.

شکل  :1 -1فرایند کشف دانش
اولين قدم :درک حوزه کاربرد موردنظر و نحوه رابطه بندی مســئله است.
اين قدم بهوضــوح پیشنیاز اســتخراج دانش مفيد و انتخــاب روشهای
دادهكاوي مناسب در قدم ســوم ،با توجه به هدف کاربرد و طبيعت دادهها
است.
قدم دوم :جمــعآوري و پیشپردازش دادهها شــامل انتخاب منابع داده،
حذف نقاط پرت يا مغشــوش  ،طرز برخورد با دادههــای مفقوده و تبديل
و یا گسستهســازی و کاهش دادهها اســت .معموالً اين مرحله بيشترين
زمان را میبرد.

قدم سوم :دادهكاوي اســت که هدف آن اســتخراج الگوها و يا مدلهای
مخفی در دادهها است.
قدم چهارم :تفسي ِر دانش کشف شــده است .اين تفسير ،عم ً
ال توصیفی یا
پیشبینانه است که دو هدف اصلی سیستمهای اکتشافی ميباشند .تجربه
نشان داده است که هميشه الگوها يا مدلهای کشفشده از دادهها ،مفيد و
جالب نيستند بنابراين فرايند داده کاوی فرايندي تکراري میباشد.
يک راه اســتاندارد ارزيابی ،تقســيم دادهها به دو مجموعه برای آموزش و
آزمون است.
میتوان اين فرايند را بارها با تقسيمات مختلف تکرار کرد و ميانگين نتايج را
برای تخمين عملکرد قواعد در نظر گرفت.
قدم پنجم :استفاده عملی از دانش کشف شده است .بيشک بهكارگيری
عملی نتايج فرايند کشف دانش هدف نهايي اين فرايند است.

 -1-1عملكردهاي دادهكاوي
همانطور كــه در تعريــف دادهكاوي گفتــه شــد ،دادهكاوي يك حوزه
ميانرشــتهاي اســت که حوزههای مختلفی همچون پايــگاه داده ،آمار،
يادگيري ماشينی و ساير زمينههای مرتبط را باهم تلفيق میکند .روشهای
اصلي دادهكاوي دو دسته ميباشند :توصيفي و پيشبينانه  .وظايف توصيفي
خواص عمومي دادهها را مشخص میکنند .هدف از توصيف ،يافتن الگوهايی
در مورد دادههاســت که برای انسان قابل تفسير باشــد .وظايف پيشبينانه
بهمنظور پیشبینی رفتارهاي آینده آنها اســتفاده میشــوند .منظور از
پیشبینی بهكارگيری چند متغير يا فيلد در پايــگاه داده برای پیشبینی
مقادير آينده يا ناشــناخته ديگر متغيرهای موردعالقه است .عملكردهاي
دادهكاوي در شــکل زیر نشان دادهشــدهاند .متداولترین روش توصیفی،
خوشهبندی و متداولترین روش پیشبینانه ،دستهبندی میباشد.

شکل  :2 -1عملكردهاي دادهكاوي

کاربردها
برخی کاربردهای داده کاوی در ذیل مطرح شده اند که در ادامه مقاله روی مباحث حمل و نقل و همچنین  IOTو  Big dataتمرکز بیشتری خواهد شد.
 .1صنعت حمل و نقل و توریسم

 .1.1مدیریت ترافیک
 .1.2تحلیل تصادفات جادهای
 .1.3پیشبینی تقاضا یا تعداد مسافران
 .1.4بخشبندی مسافران
 .1.5تحلیل حفظ مشتریان
 .2واحدهای تولیدی و صنعتی
 .2.1مدیریت منابع انسانی
 .2.2انتخاب تأمین کنندگان
 .2.3بخشبندی مشتریان
 .2.4مدیریت ارتباط با مشتریان
 .2.5برنامهریزی تعمیرات و نگهداری
 .3بانکداری و خدمات مالی
 .3.1کشف پولشویی و سایر جارئم مالی
 .3.2دستهبندی و خوشــهبندی مشتریان برای
بازاریابی با هدف

 .3.3تحلیل سیاستهای اعتبارسنجی مشتریان
 .3.4پیشبینی پرداخت وام توسط مشتریان
 .3.5ارزیابی شعب ،کارکنان و مشتریان
 .3.6بازاریابی خدمات و تبلیغات
 .3.7تعیین ارزش عمر مشتریان
 .4وب و رسانههای اجتماعی
 .4.1تحلیل گرایش و نظر کاوی
 .4.2تحلیل بازتاب و محبوبیت مطالب
 .4.3بازاریابی رسانههای اجتماعی
 .4.4تحلیل محتوای متنی (متن کاوی)
 .5صنعت بیمه
 .5.1شناسایی عوامل ریسک و آکچوئری
 .5.2تحلیل سطح مشتری
 .5.3بخشبندی مشتریان و بازاریابی با هدف
 .5.4تخمین مطالبات سنگین
 .5.5کشف تقلب فردی و سازمان یافته
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 .6سالمت و درمان
 .6.1تحلیل اثربخشی درمان
 .6.2مدیریت ارتباط با مشتری
 .6.3سوء استفاده و تقلب در بیمه درمانی
 .7آموزش عالی
 .7.1پیشبینی عملکرد دانشجویان
 .7.2گروهبندی دانشجویان
 .7.3بازاریابی با هدف
 .8دولت و سیاست
 .8.1شناسایی متخلفان مالیاتی
 .8.2فضای سایبری
 .8.3تحلیل اجرای قانون
 .8.4تحلیل نتایج انتخابات
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Understanding The GPS Tracking System

GPS Technology Made Easy With Simple Details and
Tips For Configuring And Controlling Your System For
Maximum Performance
The acronym stands for Global Positioning
System. When we look it up in Google,
much of the definition we find makes
this device seem like a technological and
mechanical engineering marvel that only
the experts or the exceedingly brainy
can comprehend and make use of. GPS is
actually a very practical device for tracking
and navigation that’s making a global
impact in the lives of many people today.
How so? By making it easy not to get lost.
Yes, with the GPS tracking device, you
can be sure that you will never to get lost
again, wherever you may be in this great
big planet

We are way past the age of reading the stars and using maps and compasses to help us
find our way. With advancements in technology we now have the GPS wonder tool. This
tracking and navigation device will reveal the precise location of a person, vehicle or other
physical object it is attached to at any set time
The GPS device looks complex. At first, the technological make-up can intimidate you.
However, this book will make it easy for any technologically-challenged person to understand
the underlying concepts behind configuring it and using it in the practical setting. It gives a
look at its features and much of its potential function, as well as gives tips for purchasing,
brand selection, software considerations and usability concerns
The GPS navigation system is meant to be used by the ordinary person. Anyone can learn to
use it if the technology behind it is dissected detail by detail one step at a time. Understand
the GPS device now, and guarantee that you or anyone you love will never get lost again
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فراخوان مقاله
بــه اطــاع کلیــه مدیــران ،متخصصــان ،صنعتگــران و پژوهشــگران محتــرم می رســاند ،دبیرخانــه نشــریه اینترنــت اشــیا بــرای معرفــی
آخریــن دســتاوردها و فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی در نظــر دارد ،در هــر شــماره از فصل نامــه اینترنــت اشــیا 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@rpics.irارسال 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 ،تحصیــات ،نشــانی ،شــماره تلفــن و نشــانی پســت الکترونیــک نویســنده نیــز ارســال شــود.
دبیرخانه نشریه در پذیرش یا رد مطالب دریافتی ،صاحب اختیار است.
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سندیکای شرکت های شناس

اطالعات کلی اعضا به ترتیب تاریخ
10۵

10۴

10۳

10۲

101

اندیشه الکترونیک مهسا
www.mahsaco.com

افزار پرداز توسعه
www.aptirco.com

افزار ایمنی احصا
www.ehsaa.com

آسا نرم افزار
www.AsaaSoft.net

آروین پیشگامان سامانه
www.supportco.ir

110

10۹

10۸

10۷

10۶

داده نمایان ماندگار
www.dnm.co.ir

تراشه پرداز پویا
www.tapco1.com
www.tppco1.com

تامین صنعت باختر
www.wiscoengineering.c

پیشگامان عصر ارتباطات
www.paeco.ir

ایریسا
www.irisaco.com

11۵

11۴

1om
1۳

11۲

111

مگفا
www.magfa.com

کاوش کام آسیا
www.kavoshcom.com

طراحان کنترل شرق
www.tcco.ir

شیوه نرم افزار
www.shiveh.com

ره نگار فردا
www.rahnegar.com

1۲0

11۹

11۸

11۷

11۶

فرجاد سیستم پرداز
www.farjadsystem.com

نیمه هادی عماد
www.emadsemicon.com

طلوع ایده و روش
www.tolue.com

همکاران سیستم (مشورت)
www.sgnec.net

مسفا
www.masfa.ir

1۲۵

1۲۴

1۲۳

1۲۲

1۲1

تجارت آروین پیشرو
www.topco.ir

راهبرد فناوری هفت سین
www.haftcin.com

مهندسی ایمن تابلو
www.eamentablo.com

مهندسی پارس جی پی اس
www.parsgps.ir

خدمات مهندسی مکرر
www.mtes.ir
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سایی و مکان یابی رادیویی

خ و شماره عضویت در سندیکا
1۳0

12۹

12۸

12۷

12۶

پارس تکنولوژی
www.parstechnology.ir

شاگا
www.shagaco.com

طلوع آرین هوشمند
www.toluearyan.com

آناد صنعت سپهر
www.anadsanat.com

فناوری اطالعات خوارزمی
www.kharazmico.com

1۳۵

1۳۴

1۳۳

1۳2

1۳1

پیشگامان آسیا
www.pishgamanasia.com

ره نگار گستر کار آفرین
www.rahnegargostar.com

پارس تجهیز آریا
www.parstaco.com

اندیشه نگار
www.enegar.com

ایده پردازان پارسی فردا
www.radshid.com

1۴0

1۳۹

1۳۸

1۳۷

1۳۶

گلد نت
www.goldnet.ir

سامانه ساز دلفین آپادانا
www.mydolphin.ir

اورنگ کاالی آشار
www.orang.ir

پارس نما دقیق ره جو
www.parsnamaco.ir

ارتباطات پرشیا
www.persiatc.com

1۴۵

1۴۴

1۴۳

1۴2

1۴1

فاتحان سپهر جم
www.fatehangps.com

سینا وب

توسن البرز
www.sohato.com

اورنگ پژوهان پارسه
www.opp.co.ir

دنیای پردازش
www.processingworld

1۵0

1۴۹

1۴۸

1۴۷

۴۶
.1com

سامانه های هوشمند راه ابریشم
www.ariscom.ir

راهکارهای نرم افزاری آسمان
www.skysoftware.ir

هلدینگ بیتا
www.bitagrp.com

مکان پرداز رایمند
www.raymand.net

ایمن ناوگان خلیج فارس
www.imennavgan.ir

65

شماره دوم ـ تابستان 1397

IoT

IoT

شماره دوم ـ تابستان 1397

66

67

شماره دوم ـ تابستان 1397

IoT

IoT

شماره دوم ـ تابستان 1397

68

