
1 

 

 اینترنت اشیاء

پذیری و مقیاس الزم برای طافعان جهتها و هوشمندی توزیع داده محاسبات مه:

 اینترنت اشیاء

 ی ویراستارمقدمه

پنایاس   .سیا  ایایاد دیردس اسیت     10تریلیون دالر فرصت را در بییش از   19بیش از  (IoE) 1اینترنت همه اشیاء

های جدییدی را در  این امر چالشهای مختلف متصل خواهند شد. از طریق شبکه 2020تا سا   دستگاسمیلیارد 

های دلییدی فنیی   هوش توزیع شدس یکی از پاسخ دند.ها ایااد میها و به طور خاص در پردازش دادستمام حوزس

هیاف و اشییاء را در   تواند اتصا  هوشیمند میردمف فرآینیدهاف دادس   مه می نامیم.می "2محاسبات مه"است. ما آن را 

ی تکمییل  را به وسیله IoEتوانند استقرارهای های مه میگرسهای اینترنت اشیاء فراهم دند. سلسله مراتب شبکه

تاخیرف پهنای باندف قابلیت تا حد زیادی  -سازی ایف و ذخیرسهای میانی محاسباتیف شبکهی الیهنمودن ابر و ارائه

هیای اصیلی   این مقاله معمیاری و انتخیا   در بهینه سازند.   IoEی اطمینانف امنیتف و به طور دلی دارایی شبکه

 طراحی را برای این فناوری تحلیل خواهیم نمود.  

 

 

میلیون عبور خواهید دیرد. فراتیر از بیازار      50از مقدار باورنکردنی  2020تعداد وسایل متصل به اینترنت تا سا  

صنعتی است ده شامل گریید هوشیمندف شیهرهای    مصرفف بخش بزرگی از این رشد در حا  رخ دادن در فضای 

هید  دنمودار زیر این رشد سریع و نقطه عطف را نشان میی  .باشدمیهوشمندف اتوماسیون صنعتیف و حمل و نقل 

 اتفاق افتادس استف وقتی ده تعداد وسایل متصل از تعداد مردم روی زمین پیشی گرفته است.  2008ده در سا  

                                                 
1
 Internet of Everything (IoE) 

2
 Fog Computing 
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انیدف  سازی در مرادزی با سرورها متمردیز شیدس  ابرف جایی ده داربرد هوشمند و ذخیرسمعماری معمو  مبتنی بر 

هیای دنترلیی(ف حایم    درنگ )حلقیه دندف ولی وقتی نیازهای بینیاز ادثر داربردهای اینترنت اشیاء را برطرف می

در مید  اسیتقرار    شوندف ده این عوامل نقیش مهمیی را  هاف یا پهنای باند محدود شبکه مطرح میعظیمی از دادس

شود. نیاز به پردازش غیر متمردز در حا  دنندف آنگاس معماری معمو  مبتنی بر ابر با شکست مواجه میبازی می

1ایمحاسبات لبه"ظهور است. برخی از مراجع آن را 
 نامند.  می "

ماننید دیاری دیه یی      های فیزیکیی حیش شیدس )   این موضوع نه تنها به امر ادغام یا بهم چسباندن دادس         

ی هوش توزیع شدس نیز ربط دارد ده در آن بیه  دهد( ربط داردف بلکه در واقع به حوزسی معمولی اناام میدروازس

 سازی شود.   درنگ موثر و پردازش قطعی نیاز است تا ی  قابلیت پیادسزمان بی

ای همانطور ده نمودار زییر نشیان   لبه حردت از محاسبات ابریف یا محاسبات متمردزف به سمت محاسبات         

ف تا سا  2014و در سا  ی مروری سیسکدهد از قبل شروع شدس است. بر اساس ی  نظرسنای در ی  مقالهمی

 ی شبکه قرار خواهد گرفت.درصد محاسبات اینترنت اشیاء در لبه 37 میزان 2017

                                                 
1
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و وسایل هوشمند قابیل حمیل بیا دسیت      -هوشمندهای از قبیل حسگرها و محرک -پایانیبرخی از وسایل نقاط 

های اینترنت اشییاء  این امر در سیستمسازی قابل توجهی هستند. های محاسباتیف شبکهف و ذخیرسشامل  قابلیت

های فضاف توانف پهنیای بانید و امنیتیی    توانند محدودیتمیبا این حا ف نقاط پایانی پیچیدس ارزشمند خواهد بود. 

هیای مناسیبی جهیت    های اینترنت اشییاء اغلیب مکیان   ای و دروازسهای میانی تاهیزات شبکهیهال .داشته باشند

هیایی هسیتند دیه از منیابع     آوری دادسها هستندف ده نیازمند جمیع میزبانی پردازش اینترنت اشیاء برای سیستم

انید و حیا    هیا قیرار گرفتیه   سآنها در مسیر داد آیند.ی توزیع شدس و غیرس( میهای دادسمختلفی )حسگرهاف پایگاس

 دهند. های داربردی اینترنت اشیاء پیچیدس را میی اجرای برنامههای پردازشی آنها اجازسقابلیت
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 چرا هوشمندی توزیع شده؟ 

 شود:دالیل متعددی را شامل می

 پاییانی اسیتف   ها نقاط میلیونشامل گیری هوشمند های اندازساستقرار بزرگی از سیستم: پذیریمقیاس

ی دیایتیالی چنید دس هیزار    ی  دارخانهسازند. اجباری میهای هوشمند را ده استفادس از متمردزدنندس

ایف و پاردینیگف دنتیر  ترافیی  جیادس    ی  شهر هوشمند با مدیریت دهد. حسگر و محرک را نشان می

رویکیرد  ی عظیمی دارای پیچیدگی استقرار مخصوص به خیودش اسیت.   بر روی منطقهنظارت محیطی 

های جغرافییایی آنهیا دیافی    متمردز برای رسیدگی به این حام در حا  افزایش وسایل پایانی و ویژگی

 تر هستند. تر و امنی شبکه پردازش شوند آنگاس مرتبطها اگر در نزدیکی لبهدادسنیست. 

 ی تمام انواع حسگرها تاثیر مستقیمی بیر روی  تولید شدس به وسیله هایحام دادس: حفظ منابع شبکه

را  هیا این دادستوانیم ما میای دارد ده نیاز است این اطالعات ایااد شدس را حمل دند )پهنای باند شبکه

برخیی از   (.بنیامیم  (Little Data) "های دوچی  دادس" (فBig Data) "های بزرگدادس"در برابر اصطالح 

ف 2G/3G/4Gسیم بیا پهنیای بانید محیدود )    با استفادس از اتصاالت سیمی یا بیای دور دست تنها همکان

ADSLی ارسا  تنهیا  دند تا به وسیلهپردازش توزیع شدس دم  می شوند.( متصل میف یا لین  ماهوارس

تحلیل ویدئو به ی اناام ادثر عملیات پردازشی نظیر و به وسیله اطالعات ضروری به ابر یا مردز عملیات

    ها را از بین ببرد.ها محدودیتای نزدی  منبع دادسعنوان نمونهف در نقطه

 درنگ زمان تیاخیر دمیی موردنییاز    های بیبرای ایااد رفتار پایدار در سیستم: ی نزدیککنترل حلقه

ای ابری با بیار  شوند و مزارع سرورهگام یافت می-ها با چندیناست. تاخیرهای زیاد در بسیاری از شبکه

اند دیه ایین امیر غیرقابیل قبیو  اسیتف و ماهییت عملکیرد محلیی و بیاالی           بیش از حد نیز اثبات دردس

های دیاربردی  را به حداقل برساند. بسیاری از برنامه jitterتواند تاخیر و زمان هوشمندی توزیع شدس می

الکتریکیف داربردهای پزشیکیف ییا   مهم مانند اتوماسیون صنعتیف سیستم دنتر  پروازف سیستم حفاظت 

دارند. تنهیا پیردازش    jitterهای بسیار حساسی نسبت به مفاهیم تاخیر و شبکه داخلی خودرو نیازمندی

هیای  های دقییق را بیرآوردس نمایید. در اغلیب میواردف ایین مفهیوم بیا فنیاوری         تواند نیازمندیمحلی می

هیا در یی  میدت    شودف ده در آنها تحویل بسیته های قطعی تردیب میای مانند شبکهی شبکهپیشرفته

 زمان محدود تضمین شدس است.
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 های ماموریت حیاتی اجرا شوند حتی در این مفهوم بیشترین اهمیت را دارد ده فرآیند پذیری:انعطاف

شرایطی ده ارتباط با مردز عملیاتی موثر نیست. ی  معماری مبتنی بر پیردازش توزییع شیدس نیه تنهیا      

 حل معتبر است.   ود بلکه در اغلب موارد تنها راسشتوصیه می

 هیاف بیه عنیوان مثیا ف یی  خیودروی متصیل        با حردت از وسایل منفرد به سمت خوشیه : بندیخوشه

شوند دیه بیا   حسگرهای زیادی داردف ولی آنها از بیرون به عنوان ی  واحد تنها )یعنی خودرو( دیدس می

 دنند. برقرار می دیگر خودروها یا زیرساخت زمینی ارتباط

 

 

 

 درنگ بی یهادادههای نقش تحلیل

بینییم.  درنگف ما ی  سیر تکاملی را در پردازش این اطالعیات میی  ها و نیازهای بیبا توجه به افزایش حام دادس

 درنیگ در نزدیکیی مکیانی   هیای بیی  بنابراین تحلییل پردازش باید در مکان درست و در زمان درست اناام شودف 

های درنگ تا تحلیلهای بیشکل زیر این مفهوم را از تحلیل .گردندها در آناا تولید میشوند ده دادسمیزبانی می

 دهد. ترادنشی و تا تاارت هوشمند نشان می

ی داربردی به طور دامل در ابیر پیردازش شیوند. در اغلیب     های خام برنامهی دادسنیازی نیست ده همه           

ی متمردز ارسیا   دافی است ده ی  پیش پردازش در لبه اناام شود و تنها اطالعات مرتبط به مردز دادسموارد 

 ای و ابر تشکیل شدس است.ی داربردی دامل از تردیبی از محاسبات لبهبرنامهشود. 
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 معماری مه کلی بررسی

)بسییار نزدیی  و    نیام دارد  "محاسبات مه"های باال ایااد شدس استف نوعی معماری ده برای رسیدگی به چالش

سیستم است ده -محاسبات مه ی  معماری سطح .("نزدی  به زمین است"ف ولی بودسمرتبط با محاسبات ابری 

ی مراتبی از سطوح داخل یی  شیبکه  سازی در ی  سلسلهایف و ذخیرسهای محاسباتیف شبکهبرای توزیع قابلیت

IoE  .د دارد ده توازن صحیحی از ظرفیت را میان سه قابلیت پایه فراهم دند و محاسبات مه قصبهینه شدس است
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هیای  شکل زیر الیهترین حالت قرار بگیرند. این دار را دقیقا در سطوحی از شبکه اناام دهد ده آنها باید با بهینه

شئ هوشمند قرار ی ی بین ابر و الیهدشدف ده در سطوح میانی سلسله مراتب شبکهمحاسبات مه را به تصویر می

هیای سلسیله مراتیبف بیا     هیای میه موجیود در بسییاری از الییه     تواند ی  گراف متصل را با گرسمه میگیرد. می

های مختلف بیا توجیه بیه    الیههای ابر تشکیل دهد. های غنی بین آنهاف و اشیاء هوشمندف هستهف و الیهتوپولوژی

  های مختلفی دارند.  و غیرس ویژگیسازیف پهنای باند شبکهف زمان پاسخ ظرفیت ذخیرس

 
ی شیبکه  هیا را بیه سیمت لبیه    شودف ولی ایین قابلییت  های محاسبات مه ساخته میمحاسبات مه بر روی قابلیت

دهند را تشکیل می IoEهای هوشمند و وسایل داربرانی ده دهدف و اغلب تا سطح حسگرها و محرکگسترش می

ف 2ف چند مستاجری1سازیف هایپرویزرهاسازیف هماهنگای ابر از قبیل ماازیهای آشنبسیاری از روشادامه دارد. 

های مه اضیافه شیدس بیه    با الیه یابد.های مه گسترش میو امنیت بسیار عالی به طور یکپارچه از ابر از طریق الیه

تواند فراهم شیود. میه   ای ده قبال به طور انحصاری در ابر دشوار یا غیر ممکن بودف حا  میهای شبکهابرف قابلیت

                                                 
1
 hypervisor 

2
 Multi-Tanency 
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دهید دیه تنهیا    پذیریف داراییف امنیتف و قابلیت اطمینان را در مقایسه با ابر ارائیه میی  امتیازات عملکردف مقیاس

است. میه معمیوال جیایگزین ابیر )دیه بیه دلییل متمردیز بیودن و           IoEهای داربردی حیاتی حل برای برنامهراس

ای تکمییل  های حیاتی عملیات شیبکه شودف مه ابر را برای جنبهمیپذیری دارای مزایای بسیاری است(  نمقیاس

های وسایل هوشمند نقاط پایانی و دیگر اشیاء هوشمند را تکمییل نمیودس و تیا حید     دند. مه همچنین قابلیتمی

 دهد.  زیادی گسترش می

 

 های مهگره

ای از عناصیر میاژوالر   ماموعیه ی میه  شیود. گیرس  نامییدس میی   "ی میه گرس"عنصر اساسی معماری محاسبات مه 

توانند پیکربندی شوندف عملکردهایی ده در افزاری است ده برای اناام عملکردهای خاصی میافزاری و نرمسخت

 رود دهانتظار میهای داربردی اینترنت اشیاء ی تردیبی از برنامهسطوح مختلفی از سلسله مراتب شبکه به وسیله

هیای  تر در سلسله مراتب شبکه )نزدیکتر به نقاط انتهیایی( اغلیب پیکربنیدی   پایینهای مه پیشتیبانی شوند. گرس

هیای  تری دارندف در حیالی دیه گیرس   افزاری و متوسط ظرفیت و مشخصات عملکرد نسبتا سادسافزاری و نرمسخت

ندف و بیا عملکیرد   تر هسیت تر به ابر( قرار دارندف اغلب پیچیدسی ده در سطوح باالتری از سلسله مراتب )نزدی امه

باشیند دیه در مرادیز دادس یافیت     نزدی  شدن به سرورهای نقاط انتهایی باالتر و تاهیزات پهنای بانید بیاال میی   

 شوند. می

هیای نیوری بیه یکیدیگر متصیل      سییمف و شیبکه  های سیمیف بیای از قابلیتهای مه با طیف گستردسگرس         

استف ده دلیل استفادس از این پروتکل نییز   IPv6های تکیه بر پروتکل هستند. ی  مفهوم مشترک در این شبکه

هیا  ای دیه دس های گسترش یافتهدندف ده برای سیستمفضای آدرس بزرگتری است ده این پروتکل پشتیبانی می

های مه رایج اسیتف دیه بیه دلییل     اترنت همچنین در شبکه میلیارد گرس دارندف استفادس از آن ی  ضرورت است.

بیه   1های بانید جنیوبی  ی مه تعدادی واسط دارد. واسطهر گرسپذیریف عملکردف و حضور فراگیر آن است. مقیاس

متصیل   هاف و دیگر نقیاط پاییانی هوشیمند   تر مهف و در نهایت به حسگرهای اینترنت اشیاءف محرکهای پایینالیه

هیای  شود. واسطی شبکه و ابر متصل میه هستههای باالتر مهف و در نهایت ببه گرس 2شوند. واسط باند شمالیمی

هیای تقریبیا یکسیان در سلسیله مراتیب شیبکه را بهیم متصیل         های مه قرار گرفته بر روی الیهغر ف گرس -شرق
                                                 
1
 Southbound 

2
 Northbound 



9 

 

سیازی توزییع   های مه مانند پردازش یا ذخیرسدنند تا ترافی  داخل گرس را حمل دنند تا بدین ترتیب ویژگیمی

افیزاری و  رتااعی شبکهف و تحمل خطیا را پشیتیبانی دننید. شیکل زییر معمیاری سیخت       شدسف توازن بارف حالت ا

 دهد.  ی مه موردنظر را در ی  سطح باال نشان میافزاری ی  گرسنرم

 
 

میه در  هیای  گرس یترجیح دادس شدس هایسازیافزاریف پیادسی سختاز جنبه. ی مهافزاری گرهمعماری سخت

گیرند: بسترهای قابل پیکربندی بر روی یی  بریرد و بسیترهای میاژوالر بیا ظرفییت بیاال.        قرار می گروس عمدسدو 

هیاف سیرورهاف   شیبکه )ماننید مسییریا    مرسیوم  توانند به عنوان عملکردهای فرعی بر روی عناصر های مه میگرس

هیای میه   عنیوان جعبیه  ایف یا نقاط دسترسی( ییا بیه   هاف وسایل لبهسازیف لوازم خانگیف دروازسموتورهای ذخیرس

ف و ARMف x85هیای اصیلی )شیامل    های مختلفی برای پردازنیدس های مه با گزینهسازی شوند. گرسپیادس یمستقل

هیای امنیتییف و انیواع    دهندسریزیف شتا بندی )شامل پردازش بسته قابل برنامه(ف شبکهCPUهای دیگر انتخا 

ف های داخل حافظیه دادسبرای پایگاس DRAMهای )شامل بان  سازیسیم(ف و ذخیرسهای نوریف سیمی و بیواسط

 ( قابل پیکربندی هستند.چرخشیهای و دیس  درایوهای حالت جامد

پیذیری  هسیتند. ایین مقییاس    ی استقرار متفاوتهاپذیر و سازگار در بسیاری از محیطهای مه مقیاسگرس        

افیزار  سیخت  باشند. ماندگار سازیی ذخیرسکهف حافظهف و اندازسد شامل ابعاد عملکرد پردازندسف ظرفیت شبتوانمی

ی دنندسف انواع محفظههای خن مه معموال در توانایی آن برای پشتیبانی از استقرار منابع مختلف توانف استراتژی
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و سیناریوهای   IoEی ای از میوارد اسیتفادس  فیزیکیف و سطوح سختی محیطیف سرویش دادن به طییف گسیتردس  

 استقرار متنوع است.

 

ای  هستند دیه  های خیلی ماازی شدسهای مه ماشینافزاریف گرساز دیدگاس نرم. ی مهافزاری گرهنرممعماری 

د. هایپروایزر شامل ارتقاهیای  باشنمیشامل چندین ماشین ماازی در حا  اجرا تحت ی  هایپروایزر بسیار توانا 

اسیت.   الزمهای داربردی حیاتی مه موردنیازی است ده برای سرویش دادن به برنامه درنگ و الحاقات امنیتیبی

 دهد.   ی مه را نشان میافزاری ی  گرسشکل باال معماری سطح باالی نرم

انید.  های داربردی مستاجری ده بر باالی آنها نشان دادس شدس استف همگی ماازی شیدس فرآیندهای برنامه        

ها ارتباط برقرار APIو بین توابع از طریق  فاندافزاری مه از یکدیگر جدا شدستوسط ی  زیرساخت نرمآنها با دقت 

ی میه اختصیاص دادس   این جدا دردن بسیار مهم استف به طوری ده هیچ فرآیندی بیشتر از منابع گیرس دنند. می

افزاری ت دیگر فرآیندها یا زیرساخت نرمتواند در عملیادندف و هیچ فرآیندی نمیشدس به این فرآیند استفادس نمی

هیای دیاربردی ممکین اسیت توسیط      ی مه دخالت دند )فرآینیدهای برنامیه  به اشتراک گذاشته شدس توسط گرس

ی مه دادس شدس هسیتندف  های بسیار مختلفی نوشته شدس باشند یا متعلق باشند ده مستاجران ی  گرسموجودیت

 یستند(.ی اینها قابل اعتماد نو لزوما همه

یی  میزبیان   دنید.  های داربردی مستاجر فراهم میی هایی را برای برنامهافزاری مه سرویشزیرساخت نرم         

درنگ و امنیت ارتقا یافته وجود دارد. ی  هایپروایزر بر هایی برای عملیات بیسیستم عامل لینودش پایه با بسط

هیای  بسییاری از میاژو   دهید.  ای را ارائیه میی  ماازی شدسشودف ده ی  محیط باالی این سیستم عامل اجرا می

 تیوان بیه  هیا میی  ی ایین میاژو   ی مه هستندف ازجملیه افزاری گرسبخشی از زیرساخت نرم قرار گرفتهفافزاری نرم

هیای میدیریت   هیای فاییلف سیسیتم   ف سیسیتم  (NFV) 1شبکه-سازی تابعمدیریت شبکهف پردازش بستهف ماازی

    اشارس درد. یندهای رمزنگاری دادسف و فرآپایگاس

 

 

 

                                                 
1
 Network-Function Virtualization (NFV) 
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  IoEهای ابر و مه در شبکه

ی خاصی از داربردها تکمیل دند ده برای ایین  تواند ابر را برای ی  ماموعههمانطور ده در باال ذدر شدف مه می

ده مد  استقرار ابیر بیرای    دنیمتوان بهرس گرفت. ما در این مورد بحث نمیهای منحصربفرد مه میامر از قابلیت

های داربردی حییاتی را در  آ  استف ولی وقتی برخی از نیازهای برنامهایدس IoEی بزرگی از داربردهای ماموعه

بحث زیر ایین میورد را برجسیته    ای منتهی شود. های سیستم بهینهنظر بگیریمف آنگاس تکمیل ابر با مه به ویژگی

هیای اینترنیت   دندف شرایطی ده محاسبات مه در شبکهاز شرایط را رفع می دند ده چگونه معماری مه برخیمی

  : دارندنیاز  را اشیاء 

جهت رفع نیازهیای عملکیردی    نزدی  شدن به منبع اطالعات )اشیاء هوشمند(ف تاخیر و خطای زمانیبا . تاخیر

های دنترلی محلی به تاخیری حلقهتوانند به طور معمو  برای های مه مید شد. گرسنبهینه خواه ی نزدی حلقه

ثانیه دست یابندف در حالی ده استقرار مبتنی بر ابر ممکن اسیت بیدترین حالیت تیاخیر را از نظیر      در سطح میلی

 اندازس داشته باشد.   

د. امتییازاتی دار ابیر  خالص های مه اغلب در مقایسه با استقرار مکان جغرافیایی گرس. توزیع شدگی جغرافیایی

آنها را در موقعیت مناسب قرار دهدف  تواندای در شبکه واقع شوندف هوشمندی میتوانند در عمق بهینهمی اهدادس

ی شبکه پیردازش شیوند آنگیاس    ها در نزدیکی لبهاگر دادسد بهینه شوند. اغلبف نتوانو ساختارهای دش دردن می

است ده قبیل از ارسیا  بیه ابیر ادغیام شیوندف آنگیاس         ها نیاز. اگر دادسها خواهند بوددادس ترینترین یا امنمربوط

 های مه بهترین مکان برای اناام این عمل هستند.  گرس

ای از عناصیر  هیا اسیت. ماموعیه   دمبود پهنای باند شبکه در حا  تبدیل به یکی از نگرانیی . پهنای باند شبکه

های خام تولیید شیدس   اگر قرار باشد تمام دادسها را اشباع خواهند نمود اینترنت اشیاء به سرعت پهنای باند لین 

توانید در همیان   ها میهای مهف مقدار عظیمی از این دادسی الیهی مداخلهتوسط آنها به ابر منتقل شود. به وسیله

های گرسنزدیکی منبع تولید آنها مدیریت شودف و ستون فقرات پهنای باندی ده به سمت ابر است محافظت شود. 

سازی محلی را برای دم  به حداقل رساندن ها را اناام دادسف و ذخیرسها را فیلتر دنندف تحلیلد دادستواننمه می

های میه  ها در گرسهای حیاتی الگوریتمهاف به ویژسف اگر بخشتحلیلبه ستون فقرات شبکه ارائه دهند.  IoEتاثیر 

انند تیا حید زییادی از ایین موقعییت بهیرس ببرنید.        توده فقط ی  یا دو گام شبکه از منابع دادس فاصله دارندف می

هیا  های تحلیلی دادسدنند؛ الگوریتمآوری میی بزرگ را از حسگرها جمعهای بالقوسهای باند جنوبی جریانواسط
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های سطح باال )ده به چندین دنند؛ و تنها نتایج تحلیلی مه خالصه میرا به با استفادس از منابع پردازشی در گرس

 شوند.  ر پهنای باند دوچکتری نیاز دارند( به واسط باند شمالی ارسا  میبراب

های داربردی اینترنت اشیاء ماموریتی مهم یا حتی مهم از نظر حیاتی دارند. بسیاری از برنامه. قابلیت اطمینان

الزم را داشیته باشیند.   های شبکه نییز دیارایی   ها در صورت خرابی منابع ابر یا لین رود ده این برنامهانتظار می

دهد. شاید آنها تمیام  توانند سرویش پشتیبانی منطقی را ارائه دنند حتی اگر ابر پاسخ نمیهای مه محلی میگرس

ی های ابر را نداشته باشندف ولی دارایی محلی برای اناام عملکردهای پایه را دارد تا زمانی دیه ابیر آمیادس   قابلیت

پذیر خطا عمل دننیدف  های تحملتوانند به عنوان ماموعهی مه میچندین گرس های ازماموعه پاسخگویی شود.

هیای  های مه خوبی باقی بماننید حتیی اگیر دیگیر گیرس     های داربردی را پشتیبانی دنند یا همچنان گرستا برنامه

 موجود در ماموعه دچار خرابی شدس باشند. 

ممکن است تالش دنند ده محاسباتف شبکهف و  IoE های شبکهبرخی از معماری. نقاط انتهایی هوشمند و مه

ها را بین وسایل و ی دادسیل نقاط پایانی هوشمند منتقل دردس و شبکهسازی را تا جایی ده بتوانند به وساذخیرس

های میه  ای از موارد قابل استفادس خواهد بودف به طور دلی گرس. در حالی ده این دار برای ماموعهابر ایااد دنند

هیای  دنند. نقیاط پاییانی هوشیمند ممکین اسیت تحیت محیدودیت       تری از شبکه را فراهم میقرارهای بهینهاست

فیزیکیف فاقد انرژیف فضای فیزیکیف و یا دنتر  محیطی برای فراهم نمودن توان پردازشی دافیف توان عملییاتی  

سیازی ییا   ف ده سفارشیی دماژوالر هستنهای مه سازی باشد. آنها به طور معمو  فاقد گرسشبکهف یا ظرفیت ذخیرس

شبکه و امنیت فیزیکی بهتری را نسبت به نقاط پایانی داشته  توانندهای مه میسازد. گرسارتقاء آنها را دشوار می

 .پذیر باشد()ده ممکن است فاقد ی  پشتیبانی قوی رمزنگاری باشدف یا در برابر حمالت فیزیکی آسیب باشند

هیای خیلیی حسیاس را    ممکن اسیت دادس  IoEهای شبکهزس دهید امنیت را بررسی دنیم. در نهایتف اجا. امنیت

 های با قدرت بسیار باال را دنتر  دنند ده حفاظت از اینهای خطرناک و سیستمتوانند محرکحمل دنندف و می

هیای میه   ف گرسخوشبختانه ها و ه  شدن باید به هر قیمتی اجتنا  شود.حیاتی است. نقض دادس یفدنترل موارد

ی دنتر ف توان محاسباتیف و اتصا  شیبکه دارنید تیا بسییاری از اهیداف امنیتیی را       تردیب صحیحی از محدودس

هیای بسییار   هایی عمل دنند ده برای اجیرای رمزنگیاری  توانند به عنوان پرودسیهای مه میگرسسرویش دهند. 

اسباتی یا انرژی الزم برای اناام این دیار باشیند.   ممکن است فاقد توان مح هاباشندف در حالی ده حسگرقوی می

افزاری قابل اعتمادی داشته باشندف ده وضعیت امنیتی آنها به عنوان های دامال سختتوانند ریشههای مه میگرس
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افزاری بر باالی آنها در حا  اجرا افزار آنها ضمانت شدس است بدون توجه به اینکه چه نرمی  تابع ذاتی در سخت

فذ های مه استی داربردی ده در حا  اجرا روی گرستواند به صورت انتخابی به هر برنامهاین اعتماد می باشد.می

نییز   های با هوش دمتر دیه بیه هیم متصیل هسیتند     های مهف و حسگرها و محرکهای داربردی دیگر گرسبرنامه

 گسترش دادس شود.

 

 گیرینتیجه

هیای پیشیرفته ماننید    سا  ایااد دردس اسیتف و روش  10تریلیون دالر فرصت را در  19بیش از  IoEدر خاتمهف 

هیا و  تواند اتصا  هوشیمند میردمف فرآینیدهاف دادس   محاسبات مه برای دم  به استقرار آنها موردنیاز است. مه می

های میانی محاسیباتف  ی الیهارائه های اینترنت اشیاء سلسله مراتبی فراهم دند. با تکمیل ابر واشیاء را در شبکه

ف تا حدی زیادی تاخیرف پهنای باندف قابلییت اطیمنیانف   IoEتوانند استقرارها های مه میسازیف گرسشبکه و ذخیرس

 را بهینه دنند. IoEی امنیتف و به طور دلی عملکرد شبکه

 

 مراجع

  Andy Noronha, Robert Moriarty, Kathy O’Connell, and Nicola Villa. Attaining IoT Value: 

How to move from Connecting Things to Capturing Insight. White paper. Cisco. 2014. 

 

 


