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چکیده
اينترنت اشیاء ،بهطور چشمگیری زندگی ما را در آيندهای نزديک تغییر خواهد داد و بسیاری از ناممکنها را
ممکن خواهد ساخت .حجم عظیم دادهی تولید شده يا گرفته شده توسط تجهیزات اينترنت اشیاء ،حاوی
اطالعات ارزشمند و قابل استفاده است .با رواج دستگاههای توسعه يافته فناوری بیسیم مانند بلوتوث،
شناسايی با فرکانس راديويی ( ،Wi-Fi ،)RFIDو خدمات داده برروی تلفن و همچنین سنسور و محرک و
نودهای تعبیه شده در وسايل ،شبکههای حسگر بی سیم ،اينترنت اشیاء مراحل ابتدايی خود را پشت سر گذاشته
و در آستانه تبديل اينترنت ايستای کنونی ،به اينترنت کامالً يکپارچه در آينده است .کشف دانش از طريق
داده کاوی و متنکاوی نیز بدون شک نقش زيادی در زمینه هوشمندسازی سیستمها و درنتیجه ارائه خدمات
و محیط مناسب برای ارائه خدمات خواهد داشت .همچنین از روشهای داده کاوی برای خوشهبندی
تجهیزات در شبکههای حسگر بی سیم و تعیین سرخوشه استفاده بسیاری میشود .در اين مقاله به معرفی
اينترنت اشیاء ،معماری ،کشف دانش ،نقش وکاربرد داده کاوی و متنکاوی در اين حوزه پرداخته شده است.
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مقدمه
عبارت اينترنت اشیاء برای اولین بار توسط کوين اشتون در سال  7999در متنی با موضوع
مديريت زنجیرهای ،ارائه شد (اشتون .)0229 ،7اما در دهه گذشته ،اين تعريف طیف
گستردهتری از برنامههای کاربردی مانند بهداشت و درمان ،آب و برق ،حمل و نقل و غیره
را دربرگرفت (ساندماکر و همکاران .)0272 ،0اينترنت اشیاء پديدهای نوظهور است که به
سرعت و همراه با ارتباطات بیسیم در حال گسترش است .ايده اينترنت اشیاء ،اتصال همه
چیز در جهان ،به اينترنت است .اينترنت اشیاء از سه مفهوم اينترنت-گرايی (میان افزار)،
اشیاء-گرايی (حسگرها) ،معناگرايی (دانش) تحقق میيابد .ايده اصلی اين است که اشیاء يا
چیزهايی مانند برچسبهای شناسايی با فرکانسهاس راديويی ،حسگرها ،تلفنهای موبايل و
 ،...که الگوی آدرسدهی منحصر به فردی دارند ،میتوانند با يکديگر و محیط اطراف خود،
برای رسیدن به اهداف مشترک همکاری کنند )آتزوری و همکاران .)0272 ،8هالر 4اينترنت
اشیاء را اينگونه معرفی نموده است":جهانی که اشیاء فیزيکی بهطور يکپارچه ،درشبکههای
اطالعاتی ادغام شدهاند و مکانی است که در آن اشیاء فیزيکی در فرآيندهای کسب و کار
و اطالعاتی و با در نظر گرفتن امنیت و حريم خصوصی ،در دسترس میباشند(".شن بین و
همکاران. )0272 ،1پروفسور لئو 0ايده خود را از ديدگاه تکنولوژی و اقتصاد اين گونه بیان
میکند ".از ديدگاه تکنولوژی اينترنت اشیاء ادغامی از شبکههای حسگر شامل برچسبهای
شناسايی با فرکانس راديويی و رايانش فراگیر 1است .از ديدگاه اقتصاد ،مفهوم جديدی است
که تکنولوژیهای جديد و برنامههای کاربردی مرتبط ،محصوالت و خدمات ،تحقیقات و
توسعه ،صنعت و بازار را با هم ادغام نموده است" (شن بین و همکاران.)0272 ،
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ارتباط میدان نزديک7و شبکههای حسگر و فعالکننده بیسیم  0و برچسبهای شناسايی
با فرکانس راديويی ،با هم" ،اجزای اتمیکی هستند که دنیای واقعی را با دنیای ديجیتال پیوند
خواهند داد" )آتزوری و همکاران .)0272 ،8گروه  ،RFIDاينترنت اشیاء را اينگونه تعريف
میکند":شبکه جهانی وب از اشیاء متصل به هم ،با آدرسدهی يکتا بر اساس پروتکلهای
ارتباطی استاندارد" (گوبی و همکاران .)0278 ،4بر اساس پروژههای تحقیقاتی اروپا درباره
اينترنت اشیاء":اشیاء" قطعات فعال در کسب و کار ،پردازشهای اطالعاتی و اجتماعی
هستند که قادرند بین خودشان و با محیط اطراف خود به وسیله تبادل داده و اطالع حس شده
از محیط ،تعامل کرده و ارتباط داشته باشند .در صورت مواجهه با رويداد فیزيکی/حقیقی،
واکنشی خودکار و مؤثر از طريق اجرای پردازشهايی متناسب با عملیات در حال اجرا و
ايجاد خدمات با /بدون دخالت انسان از خود بروز میدهند (سان مارکر و همکاران)0272 ،
بر اساس ايده فارستر ،يک محیط هوشمند ،از فناوریهای اطالعات و ارتباطات برای
ايجاد قطعات زيرساختی اساسی و خدمات مديريت شهری ،آموزشی ،سالمت ،امنیت
عمومی ،امالک و مستغالت ،حمل و نقل به شکل تعاملی و مؤثر بهره میگیرد (بلیسنت،1
 .)0272گوبی و همکاران ،)0278( ،0تعريف کاربر محور خود از اينترنت اشیاء را اين گونه
بیان میکنند ":اينترنت اشیاء در محیطهای هوشمند عبارت است است از ارتباط داخلی
دستگاههای حسگر و محرک بهمنظور ايجاد امکان به اشتراکگذاری اطالعات از طريق
پلت فرمهايی با چارچوب يکسان و توسعه عملیات الزم برای توانمندسازی برنامههای
کاربردی نوآورانه که از طريق وسايل حسگر يکپارچه ،تحلیل دادههای آنها و نمايش
اطالعات در قالب چارچوب مشترک با کمک رايانش ابری ايجاد میشوند".
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اينترنت اشیاء بهعنوان يکی از فناوریهای نوظهور در فناوری اطالعات بر اساس چرخه
گارتنر شناخته شده است (شکل  .)7چرخه گارتنر 7روشی برای نمايشِ ظهور ،اتخاذ ،بلوغ
و تأثیر آن در برنامههای کاربردی فنآوریهای خاص است .پیشبینی شده است که اينترنت
اشیا  1-0سال برای ارائه و تاثیرگذاری در بازار ،به زمان نیاز دارد.

شکل  .1نمودار گارتنر  2017از تکنولوژیهای در حال ظهور

واژه "اينترنت اشیاء" به "شبکه گرا بودن" و " اشیاء گرا بودن" بودن آن اشاره دارد.
"اينترنت اشیاء" از نظر معنايی يعنی " يک شبکه جهانی است که اشیاء را با آدرس منحصر
به فرد ،به يکديگر بر اساس پروتکلهای ارتباطی متصل میکند" .اين ،يعنی تعداد زيادی
اشیاء ناهمگون به يکديگر متصل میشوند .آدرسدهی منحصر به فرد اشیاء و نمايش و
مرتبسازی تبادل اطالعات موضوعاتی چالش برانگیز است که "معناگرا بودن" را بهعنوان
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چشم انداز سوم آن مطرح میکند) .آتزوری و همکاران.)0272 ،0
از ويژگیهای ابزارهای اينترنت اشیاء میتوان به اندازه کوچک ،تعداد مشخص ،حافظه
کم ،استفاده حداقل از انرژی و قابلیتهای پردازش ويژه آن اشاره کرد که توسط سیستمهای
1. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hypecycle-for-emerging-technologies-2017/
2. L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito
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عامل کوچک که مخصوص اين ابزارها ايجاد شده است ،راهبری میشود .اين ابزارها حداقل
دارای يکی از توانايیهای ،حس نمودن ،فعال سازی ،ذخیره يا پردازش اطالعات هستند.
پیش بینی شده است تا سال  0212تعداد اين ابزارها به  12میلیارد وسیله برسد .اين وسايل به
دو دسته قویتر که قدرت پردازش و انرژی بیشتری دارند مانند گوشیهای هوشمند و دسته
ضعیفتر که دارای محدوديت منابع هستند تقسیم میشوند )موساديق و همکاران.)0271 ،7
با پیشرفت اينترنت اشیاء ،سرويسها و برنامههای مبتکرانه زيادی ارائه شد که تعدادی از
آنها قابلیتهای خوبی را برای عموم مردم به همراه آورند .بهعنوان برخی مثالهای معروف
آن میتوان از ،سیاره هوشمند 0 IBMو  12کاربرد برای دنیای هوشمند ،8استفاده از توانايی
اينترنت اشیاء در سیستمهای هوشمند گريد (يون و همکاران )0272 ،4و خانههای هوشمند
(رشیدی و همکاران )0277 ،1نام برد.
از ابزارهای اينترنت اشیاء میتوان در شهرهای هوشمند برای ايجاد حمل و نقل هوشمند
بهمنظور کاهش بار ترافیک ،پیدا کردن نزديکترين پارکینگ ،پیشگیری از تصادف اشاره
کرد .وسايل نقلیهای که با يکديگر در بستر شبکه متصلاند و ابزارهای اينترنت اشیاء مانند
حسگرهای  ،GPSابزارهای  RFIDو دوربینها ،با يکديگر در بستر فضای ابری ،تبادل
اطالعات میکنند .حتی تشخیص ترافیک با کمک تلفنهای هوشمند نیز امکان پذير است.
اين ابزارها به رانندگان برای رانندگی امنتر کمک میکند ،مانند چراغهای هوشمند ترافیک
که با کمک حسگرها ترافیک را در چهارراهها کنترل میکنند يا ابزارهای تشخیص تصادف
که به راننده تصادف در مسیر را اطالع میدهد .از نمونه شهرهای هوشمند میتوان به بارسلونا
و استکهلم اشاره کرد .تغییر در سبک زندگی و سرگرمیها ،ابزارهايی مانند تبلت ها،
يکديگر ارتباط برقرار کنند .اينترنت اشیاء امکانات مختلفی در اين شهرها ارائه نموده است
1. A.Musaddiq, Y.Zikria, O.Hahm, H.Yu, A.Bashir, S.Kim,
2. http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/
3. http://www.libelium.com/
4. Yun, M., and Yuxin, B.
5. Rashidi, P., Cook, D. J., Holder, L. B., & Schmitter-Edgecombe, M.
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از جمله ،برای پايش وضعیت سالمت افراد ابزارهای پوشیدنی مختلفی ارائه نموده است که
وضعیت سالمتی افراد را ضبط و ارسال ،از نمونه توانايیها در شهر هوشمند است .اطالعاتی
در مورد آلرژی وضعیت قند و فشار خون ،بررسی میزان استرس که برای مراکز مشخص
مانند اورژانس ارسال میشود .در حوزه سالمت ابزارهايی برای اندازهگیری میزان فعالیت
افراد ،میزان دريافت کالری ارائه نموده است ،در حوزه کشاورزی هوشمند ،ابزارهايی برای
اندازهگیری پارامترهای محیطی مانند دما ،اطالعات خاک ،میزان رطوبت که بالدرنگ
اندازهگیری و برای فعال کننده ارسال میشود( .ستی و سارانگی.)0271 ،7

اجزای اينترنت اشیاء برای ايجاد يک سیستم يکپارچه عبارتاند از :الف) سخت افزار:
شامل حسگرها ،محرکها و سختافزارهای ارتباطی تعبیه شده؛ ب) میان افزار :شامل ،منابع
ذخیره سازی و ابزار ارتباطی برای تحلیل داده و ج) ارائه :روشی آسان برای نمايش و تفسیر
دادهها که میتواند برای برنامههای متفاوت طراحی شود (گوبی و همکاران.)0278،
تکنولوژی  RFIDموفقیت بزرگ در زمینه علوم ارتباطات است که طراحی میکروچیپ-
ها را برای ارتباطات دادهای بیسیم ممکن کرد .آنها در کمک به شناسايی خودکار هر
وسیلهای که دارای يک بارکد الکترونیکی میباشند ،به کار میروند (ولبورن و همکاران،0
0229؛ جولز)0220 ،8
پیشرفتهای اخیر در فنآوری مدارات يکپارچه کم مصرف و ارتباطات بی سیم ،ساخت
وسايل کم هزينه و کممصرف را برای استفاده در دستگاههای حسگر بیسیم فراهم کرده
است .ترکیب اين عوامل ،توانايی بهکارگیری شبکهی حسگری را ايجاد نموده است که
دربرگیرندهی تعداد زيادی حسگرهای هوشمند با توانايی جمعآوری ،پردازش و تحلیل و
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انتشار اطالعات ارزشمند میباشند .دادههای حسگرها در میان نودها به اشتراک گذاشته شده
و برای تحلیل به يک سیستم مرکزی يا توزيع شده فرستاده میشوند .اجزای شبکههای حسگر
بی سیم شامل موارد زير است:
1. P.Sethi; R.Sarangi
2. E. Welbourne, L. Battle, G. Cole, K. Gould, K. Rector, S. Raymer
3. A. Juels
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الف) سخت افزار :نوعاً يک ابزار سخت افزاری کوچک است که با نام گره از آن نام میبرند
و شامل واسط حسگر ،واحد پردازش ،واحد فرستنده و گیرنده و منبع تغذی است.
ب) بسته ارتباطی :نودها برای بسیاری از برنامههای کاربردی بهصورت ادهاک استفاده می-
شوند .نودها با يکديگر ارتباط دارند و ارتباط آنها با ايستگاه اصلی از طريق يک يا چند
هاپ فراهم میشود.

ج) میانافزار :روشی است برای ترکیب زيرساخت سايبری با معماری سرويس گرا 7و شبکه-
های حسگر که بهمنظور دسترسی به منابع اطالعاتی در حسگرهای ناهمگن استفاده میشود.

ايده اصلی ،جداسازی منابعی است که میتوانند توسط چند برنامه کاربردی استفاده شود.
د) جمعآوری امن دادهها :يک روش مطمئن و امن برای جمعآوری داده از حسگرها،
بهمنظور توسعه عمر شبکه و نیز اطمینان از معتبربودن دادههای جمعآوری شده مورد نیاز
است .از کار افتادن يک گره يک مشکل رايج در شبکههای حسگر بی سیم است که
توپولوژی شبکه بايد قابلیت حل آن را داشته باشد .حفظ و تضمین امنیت در برابر تهاجم
احتمالی نیز از اهمیت به سزايی برخوردار است (گوش و داش)0221 ،0
توانايی شناسايی منحصر به فرد "اشیاء" برای موفقیت اينترنت اشیاء حیاتی است .اين امر
نه تنها امکان شناسايی انحصاری میلیاردها دستگاه را فراهم میکند بلکه ،امکان کنترل از راه
دور آنها از طريق اينترنت ،را نیز فراهم میآورد .ويژگیهای مهم ايجاد يک آدرس منحصر
به فرد عبارتند از :انحصاری بودن ،قابلیت اطمینان ،پايداری و مقیاس پذيری .هر عنصری که
به شبکه متصل است و نیز عناصری که قصد اتصال به شبکه را دارند بايد توسط شناسه
انحصاری ،مکان و ويژگیهای خود شناخته شوند .در حال حاضر  IPv4میتواند دستگاه-
نیست .خواص جابهجاپذيری اينترنت در  IPv6ممکن است برخی مشکالت در شناسايی اين
دستگاهها را حل کند اگرچه طبیعت ناهمگن گرههای حسگر ،انواع مختلف داده ،عملیات
همزمان و مشکل تصادم دادههای دستگاهها در شبکه ،مشکالت را در آينده تشديد خواهد
)1. Service Oriented Architecture (SOA
2. A. Ghosh, S.K. Das
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کرد .وسايل ذخیرهسازی و تحلیلدادهها و همچنین برنامههای مصورسازی دادهها از اجزای
ديگر اينترنت اشیاء است( .گوبی و همکاران .)0278 ،دادههای موجود در اينترنت اشیاءمی-
توانند به چند نوع تقسیم بندی شود :جريان داده  ،RFIDشناسههای يکتای آدرس دادههای
توصیفی ،دادههای مکانی ،دادههای محیطی ،دادههای حسگر و غیره( .کوپر و جیمز،7
.)0229
با پیشرفت تکنولوژی اينترنت و توسعه شبکه اجتماعی ،معقوالنه است که نسل جديدی
از اينترنت که اينترنت آينده نامیده میشود ،به زودی ظهور يابد .اينترنت اشیاء نیز بايد به
همراه اينترنت آينده ،طراحی مجدد شوند .که آن را اينترنت اشیاء در آينده  0مینامیم .در
اينترنت فعلی برای تبادل محتوا از آدرس  IPاستفاده میشود که با زياد شدن تعداد وسايل
در اينترنت اشیاء مشکل ساز خواهد بود( ،زورزی و همکاران )0272 ،8برای حل اين مشکل
از مدل انتشار محتوای  4در معماری اينترنت آينده و برای تغییر روش انتقال اطالعات بین
کاربران در اينترنت استفاده میشود .به عبارت ديگر کاربران بايد به جای روش انتقال ،نگران
محتوای اطالعات خود باشند (بلوم و رولی.)0228 ،
طراحی معماری اينترنت اشیاءاز سبکهای معماری ،شبکه و ارتباطات ،اشیاء هوشمند،
سرويسهای وب و کاربردها ،مدلهای کسب و کار و فرآيندهای مربوطه ،پردازش داده
مشارکتی ،امنیت و غیره تأثیر میپذيرد .از ديد تکنولوژی ،در معماری اينترنت اشیاء بايد به
توسعهپذيری ،مقیاس پذيری ،پیمانه پذيربودن ،قابلیت همکاری بین وسايل ناهمگون توجه
شود( .ژو و همکاران)0274 ،1
اتحاديه بینالمللی ارتباط از راه دور ،معماری  1اليه را برای اينترنت اشیاء پیشنهاد داده
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)4. Name Data Networking (NDN
5. X. Jia, O. Feng, T. Fan, and Q. Lei
6. Xu, L.D., He, W., Li, Sh.
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( )0270و دومینگو )0270(7معماری اينترنت اشیاء سه اليه را پیشنهاد دادند که شامل :اليه
ادراک ،اليه شبکه ،اليه سرويس (يا کاربرد)( ،آتزوری و همکاران )0272 ،مدل سه اليهای
را پیشنهاد دادند که شامل اليه کاربرد ،اليه شبکه و اليه حسگر بود .لئو و همکاران،)0274(0
يک زير ساخت کاربردی از اينترنت اشیاء طراحی کردند که شامل اليه فیزيکی ،اليه انتقال،
اليه میان افزار و اليه کاربرد بود.
معماری پايهای اينترنت اشیاء سه اليه است که در شکل  a-0نمايش داده شده است که
بهصورت گسترده ،برای تشريح رويکرد اينترنت اشیاء به کار میرود اليه ادراکی (که اليه
حسگر يا اليه تکنولوژی مرزی 8نیز نامیده میشود) پايینترين اليه است که میتواند اليه
فیزيکی يا سختافزاری نیز درنظر گرفته شود .جمعآوری دادهها در اين اليه انجام میشود.
اليه میانی ،اليه شبکه است که وظیفه اتصال اليه ادراک و اليه کاربردی را دارد .بنابراين
وسايل میتوانند از اليه کاربرد به اليه ادراکی عبور کنند و سیستمها ،برنامههای کاربردی،
سرويسها از اليه کاربرد به اليه ادراکیگذر داده میشوند .اليه کاربرد عموماً قانون مربوط
به ارائه خدمات و برنامههای کاربردی است که اطالعات رسیده شده از طريق دو اليه قبلی
را ادغام ،تجزيهوتحلیل کند( .پاولراج و همکاران)0270 ،4
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شکل  .2معماری اینترنت اشیاء )A .معماری سه الیه  )Bمعماری پنج الیه

در مطالعات جديد ،اليه دروازه دسترسی 7و اليه میان افزار 0به معماری سه اليه اضافه
شده است در ،اليه ادراک که اليه سه نیز نامیده میشود ،وظیفه گرفتن داده را دارد .برخالف
مدل سه اليه اينترنت اشیاء که فقط اليه شبکه برای اتصال اليههای کاربردی و ادراکی
استفاده میشوند اليه دروازده دسترسی هم به مدل پنج اليه اضافه شده است که به اتفاق اليه
شبکه برای مديريت ارتباطات در محیط اينترنت اشیاء و انتقال پیامها بین اشیاء سیستم به کار
میرود( .پاولراج و همکاران.)0270 ،8
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اليه میان افزار ،اليه ديگری است که در معماری پنج اليه وجود دارد که غالباً برای
انعطافپذيری انجمنی بین سختافزارها و برنامههای کاربردی به کار میرود و درنهايت

1. Gateway Layer
2. Middleware
3. D. Paulraj, S. Swamynathan, and M. Madhaiyan
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باالترين اليه ،اليه کاربرد است که تعريف آن ،مشابه معماری سه -اليه است (شکل .)b-0
(ستی و سارنگی.)0271 ،
معماری سرويس گرا ، 7يک الگوی معماری در طراحی سیستمهای نرمافزاری است که
در آن اجزای نرمافزار سرويسهايی را برای اجزای ديگر ،معموالً بر روی شبکه و از طريق
پروتکل ارتباطی ،فراهم میکنند .اصول سرويس-گرا بودن ،بر مبنای استقالل از فروشنده،
محصول يا تکنولوژی است .هدف اينترنت اشیاء ،اتصال وسايل مختلف و ناهمگون در شبکه
به يکديگر است ،معماری سرويس گرا میتواند برای پشتیبانی از اينترنت اشیاء استفاد شود.
معماری سرويس گرا با موفقیت در زمینههايی مانند رايانش ابری در شبکههای سنسور بی
سیم و شبکههای وسايل سیار 0استفاده شده است .معماری سرويس گرا همچنین اجازه می-
دهد که سختافزارها و نرمافزارها مجدداً استفاده شوند ،زيرا تکنولوژی جديدی را برای
اعمال سرويس خود تحمیل نمیکند (ژو و همکاران .)0274 ،اين تکنولوژی اجازه میدهد
سیستمهای پیچیده و يکپارچه به برنامههايی با ساختار ساده و اجزای خوب-تعريفشده
تجزيه شوند (آتزوری و همکاران.)0272 ،
از ديد اينترنت اشیاء با قابلیت معماری سرويس گرا ،معماری چهار اليه اينترنت اشیاء در
جدول  7توسط ژو و همکاران )0274( ،پیشنهاد شده است.
جدول  .1مدل چهار الیه برای اینترنت اشیاء
نام اليه
اليه حس نمودن

اليه خدمات
اليه رابط

اين اليه مشتمل بر سخت افزارهای ( ،RFIDحسگرها و غیره) برای حسکردن/کنترل دنیای
فیزيکی و دادههای موردنیاز
اين اليه پشتیبانی شبکه و انتقال داده در شبکه بیسیم يا باسیم را فراهم میکند.
اين اليه خدمات را مديريت و ايجاد میکند .خدمات برای رفع نیازهای کاربران مهیا می-
شوند.
اين اليه روشهای تبادل بین کاربران و ديگر برنامهها را فراهم میکند.

1. Service Oriented Architecture
2. Vehicular network
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اينترنت اشیاء و مه دادهها (کالن دادهها):
اينترنت اشیاء تعداد بسیار زيادی از حسگرهای شبکه ،وسايل و ماشینهای مختلف را به
يکديگر در دنیای واقعی متصل نموده است .اين حسگرها که در زمینههای مختلف استفاده
میشوند ،دادههای مختلفی را مانند دادههای محیطی ،دادههای جغرافیايی ،دادههای نجومی
و دادههای منطقی ،جمعآوری میکنند .تجهیزات موبايلی امکانات حمل ونقل ،امکانات
عمومی و لوازم خانگی میتوانند از تجهیزات اکتساب دادهها باشند که در شکل  8نشان داده
شده است.
در شهرهای هوشمند دادههای حجیمی در صنعت ،کشاورزی ،ترافیک ،حمل و نقل،
مراقبت پزشکی ،ادارات دولتی و خانوادهها و غیره تولید میشود ،دادههای حجیم تولید شده
در اينترنت اشیاء ،مشخصههای متفاوتی نسبت به دادههای حجیم معمولی دارد .زيرا انواع
مختلف دادههای جمعآوری شده دارای ناهمگونی ،تنوع ،ويژگیهای غیر ساختيافته ،نويز
و افزونگی باال میباشند .اگرچه دادههای کنونی اينترنت اشیاء ،غالب بر ساير دادههای حجیم
نیست ولی بر اساس پیش بینی  ،HPتا سال  0282تعداد حسگرها به يک میلیارد دستگاه
خواهد رسید و دادههای اينترنت اشیاء ،بخش مهمی از دادههای حجیم خواهند شد .اينتل در
گزارشی به سه ويژگی دادههای حجیم اشاره کرده است:
 پايانههای فراوان ،تودههای داده را تولید میکنند. دادههای تولید شده بوسیله اينترنت اشیاء ،معموالً بیساختار يا نیمه ساختمند هستند. دادههای اينترنت اشیاء فقط زمانی سودمند هستند که تحلیل شوند.معماری شبکه ممکن است به سه اليه تقسیم شود ،اليه ادراک ،اليه شبکه و اليه کاربرد.
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در اليه ادراک ،جمعآوری دادهها انجام میشود و شامل تجهیزات شبکههای حسگر است.
اليه شبکه ،پاسخگوی انتقال اطالعات و پردازش است که ارتباط نزديکی با شبکه حسگر
دارد و انتقال راه دور از طريق اينترنت انجام میشود .درنهايت اليه کاربرد برنامههای
کاربردی خاص را پشتیبانی میکند.
بر اساس شاخصهای اينترنت اشیاء ،دادههای جمعآوری شده در اينترنت دارای ويژگی-
های زير هستند.
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 مقیاس بزرگ دادهها :در اينترنت اشیاء ،تجهیزات جمعآوری داده ،توزيع شده هستند وممکن است دادههای ساده مانند اطالعات مکانها؛ يا دادههای چند رسانهای پیچیده مانند
نظارت تصويری باشند .با توجه به تقاضاهای تحلیل و پردازش ،نه تنها دادههای فعلی بلکه
دادههای قديمی که در زمان خاصی اتفاق میافتد نیز بايد ذخیره شده باشند .بنابراين دادههای
تولید شده در اينترنت اشیاء ،دادههايی با مقیاس بزرگ شناخته میشوند.
 ناهمگونی :به دلیل وجود وسايل مختلف جمعآوری دادهها ،دادههای موردنیاز جمعآوریشده دارای ساختار مختلف و با ويژگیهای ناهمگون هستند.
 همبستگی باال به زمان و فضا :هر وسیله جمعآوری داده در يک نقطه جغرافیايی قرار داردو هر بخش از داده در يک زمان خاص برداشت میشود .در تحلیل و پردازش دادهها،
همبستگی زمان و مکان ويژگی مهم و تاثیرگذاری است.
 داده مؤثر ،تنها بخش کوچکی از دادههای بزرگ است :نويز زيادی ممکن است در طیاکتساب يا انتقال دادهها وجود داشته باشد .در میان مجموعه دادههای بهدستآمده به وسیله
دستگاههای جمعآوری داده ،تنها مقدار اندکی از دادههای ناهنجار ،با ارزش هستند .برای
مثال ،در طی جمعآوری ويدئوی ترافیک ،فقط مقدار اندکی که مربوط به تخلفات رانندگی
يا تصادفات میشود با ارزش است و بقیه جريان عادی ترافیک را نشان میدهند (چن و
همکاران.)0274 ،
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هر وسیله در اينترنت اشیاء ممکن است يک سیل داده بسازد که حاوی اطالعات مختلف
و ارزشمند است .بنابراين اينکه چطور با اين دادهها رفتار کنیم و چگونه از اطالعات سودمند
آنها استفاده کنیم موضوع چالش برانگیزی است که اين سالها موضوع بحث است.
به علت ويژگیهای ذکر شده ،نوع دادههای اينترنت اشیاء در دسته مه دادهها 7معرفی
میشوند (برکويچ و لیائو. )0270 ،0بارانیوک  )0270( ،8عنوان میکند که مشکل اينترنت
اشیاء ،از معماری مربوط به حسگرها ،به پردازش دادهها ،ارتباط میان اشیاء و حجم محل
ذخیرهسازی دادههای اين اشیاء ،انتقال يافته است.
برخی روشهای قديمی که برای تحلیل و بررسی مه دادهها استفاده میشوند ،عبارتاند
از :استفاده از روشهای نمونه برداری تصادفی( 4ان جی و هان )0220 ،1چگالش داده

0

(ژانگ و همکاران ،)7990 ،1تقسیم و حل (گاها و همکاران ،)0228 ،1يادگیری افزايشی

9

(حمودا و کامل .)0224 ،72روش عملیاتی برای حل دادههای حجیم حسگرها ،تحلیل
مؤلفههای مهم 77داده ،به جای تحلیل تمامی دادهها (دينگ و هی .)0224 ،70روش ديگر
کاهش الگوهاست .78در روش  PCAاز کاهش فیلدها و در روش  PRاز کاهش الگوها
استفاده میشود (ژو و همکاران.)0274 ،
کشف دانش 74و کاربرد آن در اينترنت اشیاء:
توسعه محتوا و ساختار علم ،اساسیترين ويژگی مربوط به بعد شناختی هر علمی است (موئد،
گلنزل و اشموچ .)0224 ،برای درک اين شناخت بايد به استخراج دانش مفید حوزههای
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1. Big Data
2. S. Berkovich and D. Liao
3. R.G.Baraniuk
4. Random Sampling
5. R.T.NG & J.Han
6. Data Condensation
7. T. Zhang, R. Ramakrishnan, and M. Livny
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علمی دست زد .در تعريفی که توربن ،مکلین و وترب )7999( 7از کشف يا استخراج دانش
دارند اين است که آن را فرآيند استخراج دانش مفید از میان انبوهی از دادهها دانستهاند.
کشف يا استخراج دانش به دو صورت است :استخراج دانش از پايگاه داده يا دادهکاوی؛
استخراج دانش از متنها يا متنکاوی (هتو ،نارنبرگر و پاب .)0221 ،0الزم بهذکر است که
پايگاه دادهها بهصورت ساختيافته ،8برای تحلیل مقادير زيادی از دادهها و برنامههای
پردازش خودکار ،طراحی شدهاند؛ در حالی که «متن» ،بیشکل ،بدون ساختار 4و برای
خواندن مردم نوشته شده است و علیرغم اينکه تنظیم آن مشکل است ،رايجترين وسیله برای
تبادل رسمی اطالعات است (تیلور.)0220 ،1
دادهکاوی .در تعريف دادهکاوی میتوان بیان کرد که دادهکاوی يک حوزه میانرشتهای
است که حوزههای مختلفی همچون پايگاه داده ،آمار ،يادگیری ماشینی 0و ساير زمینههای
مرتبط را باهم تلفیق میکند (هان و کمبر 0220 ،1نقل در رمضانی ،علیپور حافظی و مؤمنی،
 .)7898روشهای اصلی دادهکاوی دو دسته هستند :توصیفی 1و پیشبینانه .9وظايف
توصیفی ،خواص عمومی داده را مشخص میکنند .هدف از توصیف ،يافتن الگوهايی در
مورد دادههاست که برای انسان قابل تفسیر باشد .وظايف پیشبینانه ،بهمنظور پیشبینی
رفتارهای آينده آنها استفاده میشود .منظور از پیشبینی بهکارگیری چند متغیر يا فیلد در
پايگاه داده برای پیشبینی مقادير آينده يا ناشناخته ديگر متغیرهای مورد عالقه است
(غضنفری ،علیزاده و تیمورپور 7811 ،نقل در رمضانی ،علیپور حافظی و مؤمنی.)7898 ،
در ادامه نمونههايی از کاربرد دادهکاوی را ،بررسی میکنیم.
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 دادهکاوی در تجارت الکترونیک :با کمک دادهکاوی ،الگوهای خاص از بین تراکنش-های خريد در گذشته ،کشف میشود و از نتايج حاصله میتوان برای برنامهريزی و ايجاد
سیستمهای توزيع مؤثر ،استفاده کرد (میشرا و همکاران .)0278 ،7رفتارهای کاربران در وب،
برای يافتن شباهتها و الگوهای رفتاری گشت و گذار ،نظارت و تحلیل میشود تا شباهتها
و الگوی رفتاری فرد ،برای وبگردی مشخص شده و سپس وب طوری برنامهريزی میشود
که فرد مطالب موردنیاز خود را بیشتر مالقات کند (هیر و چی.)0227 ،0
تجارت میتواند با داده کاوی برروی رديابی مسیر حرکت انسانها نیز بهبود يابد .برای
مثال میتوان آگهی تبلیغاتی را در مکانهايی که بازديدکننده بیشتری دارد ،نصب کرد.
رديابی دادهها ،را میتوان با اطالعاتی همچون جريان وجوه نقد و امور کسب و کار تلفیق
کرد (پان و همکاران.)0278 ،8
 داده کاوی در صنعت :دادهکاوی کاربردهای زيادی در صنايعی همچون خردهفروشی،بانکداری با ارتباطات از راه دور دارد .روشهای طبقهبندی و خوشهبندی در اين حوزهها
اعمال میشوند (الگنسی و الراگال ،)0274 ،4يکی از عوامل کلیدی برای سازمانهای بیمه و
بانکداری ارزيابی و بررسی اعتبار وام گیرندگان است .چندين روش دادهکاوی برای حل
مشکل اعتبارسنجی افراد وجود دارد( .اچسیه و هانگ0272 ،1؛ کمبال و همکاران.)0278 ،0
خرده فروشان اطالعات مشتری و تراکنشهای مربوطه را جمعآوری و از اين اطالعات برای
باال بردن دقت تولید برحسب تقاضا ،بهینه سازی مجموعه ،پیشنهاد محصول و رتبهبندی
موزعین و تولیدکنندگان استفاده میکنند (لئو و همکاران0274 ،1؛ مآب و همکاران)0274 ،1
محققان در اين زمینه از روشهای ( SVMدو و همکاران ،)0278 ،9رگرسیون ماشینبردار
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(لو و ونگ )0278 ،7يا مدل بأس( 0لی و همکاران )0278 ،8برای پیشبینی تقاضا استفاده
میکنند.
 مراقبتهای بهداشتی :اينترنت اشیاء فرصتهای جديدی در زمینه بهبود مراقبتهایبهداشتی فراهم نموده است .با استفاده از امکانات شناسايی درهمه جا ،حس نمودن و قابلیت-
های ارتباطی همه اشیاء اعم از مردم ،تجهیزات ،داروها و  ...در سیستمهای مراقبتهای
بهداشتی میتوانند به دقت رهگیری و نظارت شوند .همه اطالعات مربوط به مراقبتهای
بهداشتی اعم از تدارکات ،تشخیص ،درمان ،دارو ،مديريت ،مالی ،و حتی فعالیت روزانه
میتواند جمعآوری ،مديريت و به شکل کارآمد ،به اشتراک گذاشته شود .برای مثال ضربان
قلب بیمار میتواند به کمک حسگرها در زمانهای مشخص جمعآوری و به دفتر پزشک
ارسال شود .با استفاده از وسايل محاسباتی نظیر لپتاپ ،تلفن موبايل ،تبلت و  ....و دسترسی
به اينترنت سیار  Wifi, 3G, LTEو  ،...خدمات مربوط به مراقبتهای بهداشتی میتواند
مبتنی بر اينترنت اشیاء و به شکل سیار و شخصی ارائه شود .استفاده از خدمات اينترنت همراه
میتواند به توسعه استفاده از اينترنت اشیاء در منزل کمک کند (ژو و همکاران .)0274 ،در
زمینه مراقبتهای بهداشتی ،دادهکاوی بسیار محبوب است و استفاده از آن بهطور فزايندهای
افزايش يافته است (چن و همکاران0272 ،4؛ لئو و همکاران0274 ،1؛ چن و همکاران،0
0278؛ لئو و همکاران0278 ،1؛ چن .)0274 ،1در حوزه مراقبتهای بهداشتی تجزيهوتحلیل-
های مربوط به دادههای پرت ،خوشهبندی و قوانین انجمنی میتواند اعمال شود (سان و
ردی0278 ،9؛ کینکاد .)7991 ،72اطالعات مربوط به درمان میتواند برای کم کردن هزينهها
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و استفاده از داروهای بهتر استفاده شود (برلی و زوپان0221 ،7؛ لئو و همکاران)0278 ،0
همچنین دادهکاوی برای تشخیص بیماران پرهزينه (سیلور و همکاران )0227 ،8به کار میرود
و بر حجم بزرگ دادهها مشتمل بر میلیونها ،نسخه ،عملیات و مراحل درمان برای تشخیص
الگوهای نامعمول و کشف تقلب اعمال میشود (کوه و تان.)0277 ،4
 دادهکاوی در مديريت شهری :در زمینه سرويسهای عمومی ،دادهکاوی برای کشفنیازهای عمومی و باال بردن کارايی تصمیمگیریهای مديريت شهری و در سیستمهای
خدمات خودکار ،برای کاهش مخاطرات اجتماعی استفاده میشود .الگوريتمهای طبقه-
بندی ،خوشهبندی ،تحلیل سریهای زمانی در مورد حل اين مسائل به کار میروند .از مزايای
دولت الکترونیک میتوان به کیفیت خدمات دولتی ،صرفه جويی در هزينه ،مشارکت
سیاسی گسترده و ارائه سیاستها و برنامههای مؤثر اشاره کرد (هلبگ و همکاران0229 ،1؛
ون و همکاران )0270 ،0و همچنین باعث افزايش ارتباط میان شهروندان وسازمان های دولتی
و بهبود اعتماد سیاسی میشود (چادويک و می .)0228 ،1سیستم مديريت حوادث شهری از
روشهای دادهکاوی برای تهیه ارزيابی جامع از تأثیر باليای طبیعی بر محصوالت کشاورزی
و دستهبندی مناطق آسیبديده ،کمک به دولت برای آمادهسازی در مقابل باليا و تخصیص
منابع استفاده میکند (پنگ و همکاران .)0277 ،1تحلیل دادهها و درک اينکه کدام يک از
معیارهای زندگی و خدمات شهری منجر به تصمیم خروج از شهرنشینی میشود .محققین
میتوانند پیشبینی کنند که کدام يک از ساکنان ،احتماالً از شهر مهاجرت میکنند (چن،9
 .)0278يکی از چالشهای دولت و ماموران اجرای قانون اين است که دادههای مربوط به
افزايش جرم و جنايت را تحلیل کنند (چن و همکاران )0224 ،72محققان تکنیک دادهکاوی
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مکانی را برای پیدا کردن قوانین انجمنی ،میان نقاط جرم و جنايت خیز و مکان زندگی
پیشنهاد میکنند (هیوانگ .)0278 ،7برخی از محققان ديگر از الگوريتم خوشهبندی K-

 Meansبرای پیدا کردن الگوهای جرم و جنايت و تکنیکهای نیمه نظارت شده يادگیری
برای کشف دانش و کمک به افزايش دقت در پیشبینیها استفاده نمودند (شیام.)0220 ،0
همچنین دادهکاوی برای تشخیص تغییر هويت ،از طريق تحلیل اطالعات مردم از جمله اسم،
آدرس ،تاريخ تولد و شماره امنیت اجتماعی (ونگ و همکاران )0224 ،8و الگوهای
ساختاری شناسايی نشده از طريق شبکههای جنايی (چن وهمکاران )0221 ،4به کار رود .در
سیستم حمل و نقل ،دادهکاوی برای پااليش نقشه بر اساس جی.پی .اس و پیشنهاد مسیر
مسافرت و محل مسافرت و پیدا کردن مکانهای جالب برای سفر استفاده میشود(چن و
همکاران.)0271 ،
 دادهکاوی برروی تجهیزات اينترنت اشیاء :وسعت زياد مناطق پوشش دهنده ،عمر کوتاهباطری حسگرها ،احتمال خرابشدن نودها در طول کار و تعداد زياد حسگرها مسائلی هستند
که در بیشتر کاربردهای حسگرها با آن مواجه هستیم .طراحی و عملیاتیکردن اين چنین
شبکه بزرگی ،نیاز به معماری مقیاسپذير و استراتژی مديريت دارد .درمجموع در چنین
محیطهايی با محدوديت انرژی مواجه هستیم و امکان شارژ باطری حسگرها وجود ندارد.
بنابراين نیاز به الگوريتمهای حسای به مصرف انرژی 1داريم که بتوانند عمر حسگرها را
افزايش دهد (عباسی و يونس .)0221 ،0در الگوريتمهای خوشهبندی سنتی از روشهای
جستجو برای پیداکردن نتايج خوشهبندی استفاده میشود (مانند  ،)k-meansدر
الگوريتمهای فرا ابتکاری جديد ،از روشهای تصادفی برای تخمین نتايج خوشهبندی

1. S.Huang
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4. H. Chen, W. Chung, Y. Qin
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شانس بیشتری برای يافتن نتايج مطلوبتر دارند .در خوشهبندی اينترنت اشیاء دقت خوشه-
بندی تنها هدف نیست .دو هدف عمده ديگر ،به ترتیب ،ساخت خوشههای مناسب بر اساس
شرايط جديد و ارضای وضعیتهای مختلف مسأله است .زمینه ديگر در زمینه خوشهبندی
توزيع شده (يونس و فهمی ،)0224 ،7طوالنی کردن عمر حسگرهای شبکه بیسیم است .از
آنجا که حسگرهای بی سیم يکی از وسايل پرکاربرد در اينترنت اشیاء است الگوريتمهای
خوشهبندی زيادی در اين زمینه توسعه يافتهاند .خوشهبندی بهترين روش برای ادغام
قابلیتهای شناسايی ،حس و تحريک اين دستگاهها است .يکی از الگوريتمهای مشهور در
زمینه کاهش مصرف انرژی اين دستگاهها " سلسله مراتب خوشهبندی مصرف کم انرژی

0

است .روش ديگر خوشهبندی ،ساخت درخت پوشای بیشینه و استفاده از يک الگوريتم
حريصانه برای تنظیم دقیق پارتیشن و تنظیم تعداد خوشهها برای کمینهکردن فاصله مجموع
بین نودهای حسگر و سرخوشه های حسگرها است( .عباسی و يونس.)0221 ،
برای افزايش سرعت انتقال داده در حسگرهای بی سیم ،الگوريتم خوشهبندی دو
مرحلهای 8برای کاهش میانگین فاصله بین آنها و اضافهکردن يک لینک کمکی برای تمام
حسگرها استفاده میشود (چوی و همکاران )0224 ،4برای پیشگیری از مشکل افزايش بیش
از حد پرس و جو ،الگوهای شناسه منحصر به فرد 1برای شناسايی اجزای اينترنت اشیاء به
کار میرود .لی و همکاران )0221( 0الگوی طبقهبندی مبتنی بر درخت دودويی را برای حل
اين مسأله ،پیشنهاد دادند که با کمک درخت دودويی و بررسی تعدادی عدد در ابتدای
بیتها ،قادر است ،نوع وسیله را سريعاً تشخیص دهد .دو بررسی جامع درباره قوانین انجمنی
و الگوهای ترتیبی انجام شده است (هان و همکاران0228 ،1؛ ژائو و بومیک )0228 ،1چندين
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مطالعه مانند دادهکاوی زمانی( 7گالوشکا و همکاران ،)0220 ،0حفظ حريم خصوصی در
اينترنت اشیاء ،استخراج میزان استفاده از وب ،بیوانفورماتیک ،تشخیص نفوذ (چن و رن،8
 )0270در اين باره انجام شده است.
متنکاوی تکیهاش روی پیدا کردن دانش جديد 4از متن است (معموالً دانشی که بهطور
ضمنی در سندهای متنی است) در حالی که بازيابی اطالعات ،سندهايی که بیشترين ارتباط
را دارند ،میيابد .هدف اولیه متنکاوی ،بازيابی اطالعات از متون ساختنیافته و همچنین
ارائه دانش بهصورت خالص برای کاربران در يک شکل چکیده است (آنانیودو و
مکنوآت 0220 ،1نقل در رمضانی ،علیپور حافظی و مؤمنی .)7898 ،متنکاوی ،قادر ساختن
استفادهکنندگان برای جمع آوری ،ذخیره ،تفسیر و کشف دانش مورد نیاز برای تحقیق و
آموزش مؤثر و نظامند است .در کل میتوان بیان داشت ،هدف متنکاوی ،کشف اطالعات
از قبل ناشناخته میباشد که هنوز کسی نمیداند و بنابراين مستند نشده است (دورری ،گرستل
و سیفرت 7999 ،0نقل در رمضانی ،علیپور حافظی و مؤمنی .)7898 ،متنکاوی شامل سه
فعالیت بزرگ است؛ «بازيابی اطالعات» که بازيابی متون مربوط به سؤال استفاده کنندگان
است؛ «خالصه اطالعات» که شناختن و استخراج نکات ريز متون که مربوط به سؤال هستند؛
و «دادهکاوی» که رابطه مستقیم يا غیرمستقیم بین قسمتهای اطالعات استخراجی از متون را
میيابد (توماس ،مکنوآت و آنانیودو 0277 ،1نقل در رمضانی ،علیپور حافظی و مؤمنی،
.)7898
متنکاوی کاربردهای متعددی دارد؛ از جمله ،بررسی روندهای علمی با خوشهبندی و
دسته بندی مفهومی متون علمی و صفحات وبی و غیره .دورری و همکارانش بر اين باورند،

1. temporal data mining
2. M. Galushka, D. Patterson, and N. Rooney
3. L. Chen and G. Ren
4. New knowledge
5. Ananiadou & McNaught
6. Dorre, Gerstl & Seiffert
7. Thomas, McNaught & Ananiadou
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دادهکاوی قابل کشف دانشی نیستند ،و از اسناد متنی تشکیل يافتهاند؛ چهبسا متنکاوی وظیفه
پیچیدهتری نسبت به دادهکاوی سنتی دارد .چون مستلزم برخورد کردن با اطالعات متنی
غیرساختاريافته است که ذاتاً مبهم هستند (دورری ،گرستل و سیفرت7999 ،؛ هتو ،نارنبرگر
و پاب.)0221 ،
عالوهبر اين ،از ابزارهای متنکاوی برای کمک به محققان در زمینههای مختلف استفاده
میشود .بهعنوان مثال ،يک اخترشناس که عالئم اشعه ايکس را در ناحیهای از فضا کشف
میکند ممکن است تمايل داشته باشد که در پیشینههای برخط جستجو نمايد تا ببیند که آيا
تاکنون هیچ نوع اشعه مادون قرمزی در همان ناحیه کشف شده است يا خیر؟ يک
زيستشناس که دارای فهرستی از  722ژن است که در مقاالت مختلف شناسايی شدهاند،
ممکن است تمايل داشته باشد که به سراغ تحقیقات منتشر شده موجود برود و در جستجوی
مقاالتی باشد که درباره عملکرد اين ژنها توضیح داده باشند (شارما.)0221 ،
نتیجهای که از تعاريف فوق حاصل میگردد ،ايناستکه «متنکاوی» ،شاخهای از علم
دادهکاوی است که جهت کشف دانش ضمنی در فايلهای متنی غیرساختارمند ،بهصورت
خودکار و با استفاده از فنون وام گرفتهشده از دانش دادهکاوی عمل مینمايد.
فرآيند متنکاوی :يکی از داليل استفاده از روشهای دادهکاوی بر روی اسناد متنی ايجاد
ساختار در آنها است .ايجاد ساختار میتواند دسترسی کاربر را به يک مجموعه از اسناد
بهطور چشمگیری ساده نمايد .از ساختارهای دسترسی معروف میتوان به فهرستهای
کتابخانهای و نمايههای کتاب اشاره کرد؛ اما نمايههای طراحی شده بهصورت دستی مسئلهای
زمانبر است و اين نمايهها معموالً به روز نیستند و برای انتشارات جديد و يا اطالعات
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

زودبهزود در حال تغییر هستند ،مانند اطالعات روی اينترنت ،قابل استفاده نیستند .درواقع،
روش متنکاوی اغلب همان روشهای دادهکاوی هستند که با تغییراتی برای متون استفاده
میشوند (کانتاردزيک.)0277 ،7

1. Kantardzic
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در شیوههای سنتی پردازش اطالعات غیرساختاريافته ،فرد يا افرادی در نظر گرفته
میشدند تا با مطالعه دادههای متنی به تحلیل آنها بپردازند .متنکاوی فرآيندی است که به
کمک آن اطالعات ارزشمند و مفید نهفته در دادههای غیرساختاريافته ،استخراج میشود.
در متنکاوی تحلیل محتوای دادههای غیرساختاريافته بر اساس آنالیز کمّی متن صورت
میپذيرد .چنانچه اطالعات کمّی با سیستمهای هوشمند موردبررسی و تحلیل قرار گیرد،
میتوان تا اندازهای به بررسی کیفی متون پرداخت و يک سیستم )(Man- Machine

 Interactiveايجاد نمود (هیرست.)7999 ،
فرآيند متنکاوی (شکل  )0شامل مراحل زير است (کرمی:)7810 ،
 آمادهسازی دادههای متنی؛ ناديده گرفتن کلمات بدون ارزش اطالعاتی7؛ ريشهيابی کلمات0؛ جستجوی کلمات مهم و کلیدی متن؛ آنالیز و تحلیل متنهای مختلف بر اساس کلمات کلیدی (همانند يافتن متنهای مشابه،خوشهبندی کردن متنها ،تعیین موضوع متون و غیره) که از آن میتوان بهعنوان اليه
کاربردی فرآيند متنکاوی نام برد.

در آمادهسازی دادههای متنی ،چگونگی ذخیرهسازی دادههای غیرساختاريافته،
نمايهسازی آنها ،تبديل قالب آنها به قالبهای قابل استفاده در نرمافزارها موردبررسی قرار
1. Stop word
2. Stemming
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میگیرد .ناديده گرفتن کلمات بدون محتوای با ارزش اطالعاتی همانند :از ،به ،با ،تا و غیره
(که معموالً بیشترين میزان تکرار در متن را به خود اختصاص میدهند) در مرحله دوم
موردبررسی قرار میگیرد .از آنجا که در متنکاوی بهدنبال کلمات با ارزش اطالعاتی
میباشیم ،اين دسته از کلمات را کنار خواهیم گذاشت .ريشهيابی کلمات در مرحله سوم
موردبررسی قرار میگیرد .کلماتی مانند «دانش»« ،دانشمند»« ،دانائی» و غیره کلمات همريشه
به حساب میآيند .در بررسی يک متن توسط فرآيند متنکاوی به تعیین ريشه و کلمات
همريشه پرداخته میشود تا در بررسی آماری کلمات متن ،اين دسته از کلمات در کنار هم
موردبررسی قرار گیرد .تعیین کلمات کلیدی و مهم متن ،مهمترين بخش فرآيند متنکاوی
است و دقت تمامی کاربردهای متنکاوی ،تا حدود زيادی به دقت در تعیین کلمات کلیدی
بستگی خواهد داشت .برای تعیین کلمات کلیدی و مهم متن ،الگوريتمهای مختلفی بر اساس
تکنیکهای رياضی ارائه شده است .روشهای «تی.اِف-آی.دی .اِف»« ،تکرار کلمات»،
«تکرار کلمات نرمال شده»« ،وزندهی بر اساس جستجوی کاربر» و ساير الگوريتمهای مشتق
شده از اين الگوريتمها در تعیین کلمات کلیدی و مهم بهکار گرفته میشوند .وجه اشتراک
تمامی اين الگوريتم ها آن است که تعیین کلمات کلیدی يک متن بر اساس آنالیز يک
مجموعه متون مرتبط باهم تعیین میگردد .کاربردهای مختلفی را میتوان از فرآيند
متنکاوی انتظار داشت .بر اساس کلمات کلیدی میتوان با الگوريتمهای خوشهبندی «k

میانگین»« ،سلسلهمراتبی» و يا ساير الگوريتمها به خوشهبندی متون پرداخت .با استفاده از
خوشهبندی متون میتوان متنهای مشابه را شناسايی و دستهبندی نمود .با تعیین واژههای
کلیدی و استفاده از تکنیکهای مختلف وزندهی به جمالت و کلمات متن میتوان يک
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

چکیده از متن تهیه و ارائه نمود (زعفريان.)7811 ،
چالشهای تحقیقاتی در زمینه اينترنت اشیاء:
 اينترنت اشیاء شامل نودهای بسیار زيادی خواهد بود که هر کدام از اينها محتوايی تولیدمیکنند که بايد بدون توجه به مکان انتقال به دست کاربر مجاز رسانده شوند .در حال حاضر
هر نود با  IPV4و توسط  4بايت شناسايی میشود که میدانیم تعداد باقیمانده آن به زودی
به پايان میرسد IPV6 .میتواند  7281وسیله را پوشش دهد که نگرانی در اين مورد را
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کاهش میدهد با اين وجود وجود اشیاء متحرک مساله مهمی است که بايد برای آن
راهکاری پیشنهاد شود .در گذشته راهکارهايی در زمینه مديريت جابجايی اشیاء پیشنهاد شده
است (آکیلديز و همکاران .)0224 ،7ولی صحت اين راهکارها بايد اثبات شود چون برخی
از اينها مشکالتی در زمینه مقیاسپذيری و سازگاری با محیطهای ناهمگون دارند (آتزوری
و همکاران.)0272 ،
 هدف اصلی اليه انتقال ،تضمین قابلیت اطمینان و کنترل ازدحام است .در اينترنت سنتی،پروتکل  TCPدر اليه انتقال برای قابلیت اطمینان ارتباطات استفاده میشد (الکشمن و
مادهو .)7991 ،0واضح است که به داليل زير  TCPبرای اينترنت اشیاء ناکافی است و بايد
مفهوم جديدی برای اليه انتقال ارائه شود:
 .7تنظیم ارتباط :در  TCPدر سه مرحله 8انجام میشود ،که اين عمل در بسیاری از اشیاء
اينترنت اشیاء ،که حجم اطالعات کمی را منتقل میکنند ،الزم نیست .عالوه بر اين حمل
دادههای اضافی در مرحله تنظیم ارتباط باعث هدر رفت انرژی میشود.
 .0کنترل ازدحام TCP :مسئول کنترل ازدحام پايانههاست .از آنجا که بیشتر وسايل در
اينترنت اشیاء به شکل بیسیم خواهند بود ،و اين محیط برای  TCPچالش برانگیز است
بنابراين اين مساله ممکن است باعث بروز مشکالتی در کارايی سیستم شود (دمیرکل و
همکاران .)0220 ،4به عالوه چون حجم دادههای تبادل شده از يک ايستگاه بسیار ناچیز
است .کنترل ازدحام  TCPبیفايده خواهد بود.
 .8بافر نمودن دادهها TCP :نیاز به ذخیره دادهها در حافظه بافر در مبداء و مقصد دارد.
مديريت اين بافرها در مصرف انرژی باطریهای اشیاء بسیار پرهزينه است .درنتیجه TCP

جايگزينی برای آن ارائه نشده است و نیاز به گسترش تحقیقات در اين زمینه است (آتزوری
و همکاران)0272 ،
1. I.F. Akyildiz, J. Xie, S. Mohanty
2. T. V Lakshman, U. Madhow
3. three way handshakes
4. I. Demirkol, F. Alagoz, H. Deliç, C. Ersoy
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 در بسیاری از تحقیقات ،گزارشات ،سخنرانیها ،مسائل مربوط به اينترنت اشیاء ،دادههایحجیم ،گريد هوشمند ،محاسبات ابری را با يکديگر قرار میدهند .زيرا اين موضوعات و
محصوالت آنها ممکن است بهصورت معنیداری بر زندگی ما تأثیر بگذارد ،اينها
موضوعات بسیار نزديک و جدانشدنی از يکديگر میباشند .دادههای حجیم که معموالً از
طريق اينترنت اشیاء به دست میآيند و شبکههای هوشمند ،محاسبات ابری به منابع قدرتمند
برای انجام محاسبات و ذخیرهسازی دادههای حجیم نیاز دارند ،درنتیجه اينکه چگونه آنها
را با اينترنت اشیاء ادغام نمائیم از موضوعات تحقیقات آينده است (دمیرکل و همکاران،7
.)0220
 کارهای تحقیقاتی مختلفی و موفقی در اين زمینه ،درباره معماری از ديدگاههای مختلفبا محوريت شبکههای حسگر بیسیم ،اينترنت اشیاء ،رايانش ابری انجام شده است ،معماری
ديگری با محوريت کاربرانی که قصد استفاده از اين دادهها و وسايل را برای توسعه نرم-
افزارهای جديد دارند ،پیشنهاد شود (گوبی و همکاران.)0278 ،
 پروتکلهای پیاده سازی شده در حسگرهای اينترنت اشیاء نقش کلیدی در تحقق کاملنقش آنها در ارتباط با جهان خارج دارند .برای کارايی اين سیستمها ،داشتن پروتکل
 MACبا کارآمدی انرژی و پروتکلهای مسیريابی مناسب ،بسیار حیاتی است .پروتکلهای
 MACمتفاوتی برای دامنههای مختلف پیشنهاد شده است ،مانند طرحهای پروتکل بدون
برخورد ( ،)TDMAپروتکل با بهرهوری ترافیک کم ( ،)CSMAپروتکل بدون برخورد
ولی نیازمند مداربندی در نود ( .)FDMAهیچ کدام از آنها بهعنوان يک استاندارد شناخته
نشدهاند و با "اشیاء" مختلف اين سناريو بهم ريختهتر میشود ،که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

(گوبی و همکاران.)0278 ،
 يک حسگر به داليل مختلفی ممکن است خراب شود ،که در اين صورت شبکه بايدخود را با شرايط موجود وفق دهد و اجازه مسیريابی از مسیرهای مختلف را بدهد .پروتکل-
های چندهاپه در شبکههای موبايلی ادهاک و شبکه هاس حسگر بی سیم استفاده میشوند
1. I. Demirkol, F. Alagoz, H. Deliç, C. Ersoy
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[ .]14اين پروتکلها بر اساس نوع استفاده در برنامهها ،عموماً به سه دسته :داده محور ،مبتنی
بر مکان و سلسله مراتبی تقسیم میشوند .مالحظه اصلی اين پروتکلها مصرف انرژی است.
در مورد اينترنت اشیاء ،بايد توجه نمود که تعداد هاپهايی که در سناريوی چندهاپه میتوان
استفاده کرد ،محدود است .با وجود اين محدوديت ،ايجاد پروتکلهای مسیريابی موجود
بايد با حداقل تغییرات ،اجرايی شوند (گوبی و همکاران.)0278 ،
 امنیت در اينترنت اشیاء به دلیل حجم کوچک تجهیزات استفاده شده ،دسترسی فیزيکیبه حسگرها ،فعالکنندهها و اشیاء و همچنین استفاده سیستمها از بستر ارتباطی بیسیم مهم
است .مساله امنیت اهمیت بیشتری میيابد .چون وجود خطاهای دائمی يا موقت عادی است
و خطا يعنی آسیبپذيری که میتواند مورد سوء استفاده مهاجمان قرار گیرد .برنامههای
اينترنت اشیاء بايد با توجه به حضور حمالت امنیتی به کار خود به درستی ادامه داده و اين
حمالت را به خوبی دفع نمايند .ممکن است نیاز به دانلود کدهای جديدی باشد که اين خود
يکی از زمینههای تحقیقاتی است .همچنین سیستم وقتی برای اولین بار مستقر میشود بايد
خود را با حمالت پیشبینی نشده انطباق دهد .بنابراين سیستمها بايد قابلیت بااليی برای
شناسايی حمالت داشته باشند و در صورت شناسايی حمله واکنش مناسب توسط خود
دستگاه برای دفع حمله اتفاق بیافتد .برای دفع اثر يک حمله بايد شناسائی حمله ،تشخیص
نوع حمله ،انجام عمل متقابل و ترمیم انجام شود ولی بايد ظرفیت پائین دستگاهها درنظر
گرفته شود .بسیاری از راه حلهای کنونی نیاز به محاسبات پیچیده و حافظه باال دارند .بنابراين
راه حلها برای اينترنت اشیاء در اين زمینه جزو چالشهای پژوهشی است (ستی و همکاران،
)0271
تشخیص و شناخت موقعیتها استفاده میکنند ،نگرانی حريم خصوصی کاربران ،بیشتر مردم
را ناراحت ساخته است .نگرانی مشابه در زمینه اعمال تکنیکهای دادهکاوی برای تحلیل
دادههای اينترنت اشیاء است .برای مثال شرکتها امروزه میتوانند به راحتی دادههای مختلف
مشتريان را از منابع و وسايل مختلف جمعآوری کنند و از تکنیکهای دادهکاوی برای
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مشتريان عالقهای ندارند که حريم خصوصیشان ،مانند رفتار خريدشان ،جمعآوری شود
(تی سای و همکاران.)0274 ،7
 پشتیبانی بالدرنگ :وسايل اينترنت اشیاء به برنامههای کاربردی مختلفی نیاز دارند ،کهبرخی از آنها به عملکرد بالدرنگ سیستم نیاز دارند .بهطوری که حسگر و انجام عمل
من اسب بالدرنگ انجام شود .بنابراين سیستم عاملی که اين چالش را مرتفع سازد از ديگر
زمینههای تحقیقاتی است (موساديق و همکاران.)0271 ،
 مديريت بافر شبکه :بافر شبکه از ابزارهای مهم عمل کنندههای اينترنت اشیاء است کهبرای اختصاص حداقل میزان حافظه محدود برای ارسال بستهها در شبکه از موضوعات تحقیق
است (موساديق و همکاران.)0271 ،

بحث و نتیجهگیری
شکی نیست که مه دادهها گرايش دنیای آينده است ،زيرا قريب به تمام وسايل ،اطالعات
خود را حداقل يک بار بر روی اينترنت آپلود میکنند که برای استفاده از تکنولوژیهای
دادهکاوی ،بايد نمونه برداری ،فشردهسازی ،يادگیری افزايشی ،فیلتر کردن را در مورد آنها
به کار گیريم .در اين زمینه استفاده از متدهای فازی و چند هدفه ،پتانسیل الزم را برای
اضافهکردن قدرت تصمیمگیری در حسگرها دارند .برای تصمیمگیری در زمینه نقش مردم
و اشیاء ،تکنولوژیهای دادهکاوی بايد با تکنولوژیهای اينترنت اشیاء در اين زمینه تلفیق
شوند .دادهکاوی شامل کشف الگوهای بديع ،جالب و بالقوه کاربردی از دادهها و اعمال
الگوريتمها برای استخراج اطالعات مخفی از آنهاست .در اين مقاله ضمن معرفی اينترنت
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

اشیاء ،درباره تجهیزات ،معماری ،رابطه آن با دادههای حجیم و کاربردهای دادهکاوی برروی
آنها بحث شده است .موضوعاتی مانند ارتباط بین وسايل ،رايانش ابری ،شبکههای
اجتماعی ،تکنیکهای مختلف دادهکاوی ،مشکل انرژی در وسايل ،استفاده از گريد
هوشمند و هوشمندسازی سیستمها میتواند از موضوعات تحقیقی در زمینه اينترنت اشیاء
باشد.
1. Tsai,C.W., Lai, C.F., Chiang, M.C., Yang,L.T.
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