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پیشگفتار
اينترنت از زمان پيدايش شاهد تحولات عظيمي بوده است .تجاري شدن اينترنت ،پيدايش شبکههاي اجتماعي و
اينترنت اشياء را ميتوان سه نسل متوالي از تحولات در دنياي اينترنت دانست« .اينترنت اشياء» فناوري مدرني
است که در آن براي هر شيء قابليت ارسال داده و/يا دريافت فرامين ازطريق شبکههاي ارتباطي فراهم ميگردد.
اينترنت اشياء يک فناوري نوظهور و در حال گسترش است که اين ظهور و گسترش هر دو حوزهي تحقيقات و کاربرد
را شامل ميشود .در آينده نزديک ،حضور اينترن ت اشيا در زندگي روزمره بسيار محسوس خواهد بود .بنابراين با
توجه به نوپايي اين حوزه ،سرمايه گذاري علمي و فني در آن ميتواند باعث ايجاد مشاغل نو گردد .تحقيقات علمي
در اين حوزه در ايران و جهان به سرعت در حال رشد است.
دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه اصفهان و دانشکده فني مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد از پيشگامان
فعاليت علمي در زمينه اينترنت اشياء در کشور به شمار ميروند .برگزاري کارگاهها و نشستهاي مختلف با دعوت
از محققين خارجي و داخلي ،راه اندازي آزمايشگاههاي تخصصي مرتبط و برگزاري چهاردوره قبلي اين کنفرانس از
نمونه اين فعاليتها مي باشد .در همين راستا دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه اصفهان افتخار دارد با همکاري
دانشگاه فردوسي مشهد ميزبان پنجمين دوره اين کنفرانس سالانه در بهار  ۰۰۱۱باشد .لازم به ذکر است به علت
همهگيري ويروس  Covid-19اين کنفرانس به صورت مجازي و برخط برگزار ميشود.
لازم به ذکر است که مجموعا  ۰۰1مقاله به دبيرخانه کنفرانس ارسال گرديد که بعد از داوري ،تعداد  22مقاله انگليسي
و  32مقاله فارسي مورد پذيرش قرار گرفتند .برنامه کنفرانس در روز اول شامل نشتهاي ارائه مقالات ،پنج
سخنراني ،يک ميزگرد تخصصي با عنوان «تحول ديجيتال در صنعت ،از پژوهش تا اجرا» با حضور متخصصان شش
صنعت بزرگ دنيا خواهد بود و در روز دوم کنفرانس چهار کارگاه تخصصي برگزار ميشود.
بر خود لازم مي دانم از شرکت فولاد مبارکه و شهرداري اصفهان به عنوان حاميان هميشگي اين رويداد تشکر نمايم.
همچنين از کليه همکاران کميته علمي و اجرايي کنفرانس ،کميته داوران ،همکارن دانشگاه فردوسي مشهد و
دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه اصفهان که در برگزاري اين کنفرانس همکاري بسيار خوبي داشتهاند صميمانه
تشکر نمايم.
در نهايت از همکاري بسيار خوب سرکار خانم دکتر آذين مرادبيکي و سرکار خانم مهندس سميرا شيرينآبادي
فراهاني در کميته اجرايي کنفرانس ،کمال تشکر را دارم.
دکتر علي بهلولي
دبير اجرايي کنفرانس – ارديبهشتماه ۰۰۱۱
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برگزارکنندگان کنفرانس
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
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حامیان کنفرانس
فوالد مبارکه اصفهان
شهرداری اصفهان

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات(مرکز تحقیقات مخابرات)
سازمان نظام صنفی رایانهای استان اصفهان
IEEE Explore
IEEE Iran Section
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
سیویلیکا
پایگاه مقاالت علمی و ثبت همایشها و مجالت
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ساختار سازمانی کنفرانس
دبیر اجرایی :دکتر علی بهلولی
دبیرعلمی :دکتر مائده عاشوری

مسئول ارتباط با صنعت و نمایشگاهها :دکتر احمدرضا نقش نیلچی

مسئول روابط بینالملل :دکتر محمدعلی نعمتبخش

مسئول تبلیغات و اطالعرسانی :دکتر محمدرضا خیامباشی

مسئول نشستها و کارگاهها :دکتر بهروز شاهقلی

مسئول روابط عمومی :دکتر ندا مقیم

مسئول انتشارات :دکتر مرجان کائدی

مسئول امور مالی :دکتر سیدفخرالدین نوربهبهانی
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ساختار سازمانی کنفرانس
مسئول وبسایت :سمیرا شیرین آبادی فراهانی
مسئول اینترنت :آذین مرادبیکی
مسئول دبیرخانه  :هاجر دستجردی

تیم دانشجویی همکار
زهرا ابراهیمی
کیان مجلسی
زهرا عارفیان
الهام حاجیان
امیر رشادینژاد
امیر علیدادی
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کمیته علمی کنفرانس
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کمیته علمی کنفرانس
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کمیته علمی کنفرانس
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کمیته علمی کنفرانس
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داوران کنفرانس
احمد براآنی
احمدرضا منتظرالقائم
احمدرضا نقشنیلچی
افسانه فاطمی
الهام حاجیان
امید ترکی
امیر علیدادی
امیرحسن منجمی
امیرحسین مهاجرزاده
امیررضا فروزان
امین قلمی اسگویی
آذین مرادبیکی
آرش سیدزاده
آزاده محمدی
بهرنگ برکتین
بهروز ترکلادانی
بهروز شاهقلی قهفرخی
بهمن زمانی
پدرام حاجی پور
پیمان ادیبی
تورج شبانیان
جواد راستی
حاتم عبدلی
حامد خان میرزا
حامد شهبازی
حامد فربه
حامد وحدتنژاد
حسن نصیرایی
حسین کارشناس
حسین ماهوش محمدی

حمید ملا
حمیدرضا برادران کاشانی
رسول جلیلی
رضا رمضانی
زهرا زجاجی
زهرا شیرمحمدی
زهرا عارفیان
زهرا علویکیا
زینب موحدی
زینب نظامی
سعدون عزیزی
سعید ابریشمی
سلمان گلی
سوده امیری
سید فخر الدین نوربهبهانی
سید مجتبی متین خواه
سید محمدسعید احسانی
سیدامین حسینیسنو
سیدعرفان فاطمیه
سیدمحمود نعمتالهزاده
سیدناصر سیدهاشمی
شهرام اعتمادی
صالح یوسفی
عباس قائمی بافقی
علی آقاسی
علی بهلولی
علی قیاسیان
قاسم میرجلیلی
کامران زمانیفر
کامران کیانفر

لیلا صمیمی
مائده عاشوری تلوکی
محمد ستاری
محمد قاسم زاده
محمدحسین یغماییمقدم
محمدرضا خیامباشی
محمدعلی نعمتبخش
محمود رضا هاشمی
مرجان کائدی
مریم اسدی
مریم آزاد منش
مریم چینیپرداز
مریم زارعزاده
مسعودرضا هاشمی
مهدی سمیع
جواد ابراهیمنژاد
موسی موسیزاده
میثم اللهی
میلاد حلاجیان
ناصر موحدینیا
ندا مقیم

هادی طباطبایی ملاذی
هاله امینتوسی
یاسر صداقت
Donald Adjeroh
Gautam Srivastava
Jordi Garcia
Rob van Kranenburg
Xavi Masip-Bruin
Yee Wei Law
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نویسندگان مقالات
 -1آرش سیدزاده
 -2آرمان حیدرزاده
 -3آرمین مختاری
 -4آرمینا سادات دفتریان
 -5اعظم کربلایی حسنی
 -6اکبر گلبو
 -7الهام انتشاری
 -8امید بوشهریان
 -9امیر سرلک
 -11ایمان مردانی
 -11بهرنگ برکتین
 -12بهروز ترکلادانی
 -13پرستو جعفری
 -14چیمن علافی
 -15حانیه السادات جان نثاری
 -16حسین غفاریان
 -17حسین محمدینژاد
 -18حمیدرضا خدمتگزار
 -19زهرا دهقانیپور
 -21زهرا رئیس جعفری مطلق
 -21ساجده بحرینی مقدم
 -22سارا همت زاده زارع
 -23ساناز زمانی
 -24ساناز قربانلو
 -25سروه سعیدپور
 -26سعید ابریشمی
 -27سعید جهانیان
 -28سلمان گلی بیدگلی
 -29سوده امیری
 -31سوگند ب جافری
 -31سیاوش بیات

 -32سید حامد موسویراد
 -33سیروس فتحیمنش
 -34سیما سلیمی
 -35سینا صمدزاد اتحادی
 -36شمیم شکری مطلق
 -37ضیافت رحمتی
 -38علیرضا مودی
 -39علی بهلولی
 -41علی قدیمی
 -41علی قیاسیان
 -42علیرضا افتخاری
 -43علیرضا حاجیان
 -44غزل جباری
 -45فاطمه امینی
 -46فاطمه علی عسگری رنانی
 -47فرحناز طاهری
 -48فرزین حقپرست
 -49کامران عسگری
 -51کمال جمشیدی
 -51کوروش داداش تبار احمدی
 -52مائده عاشوری تلوکی
 -53مجتبی آشنا
 -54محدثه بیدی
 -55محرم منصوریزاده
 -56محمد حسین فرشیدیانفر
 -57محمد صالحی
 -58محمد فتحی
 -59محمد یزدانیان
 -61محمدپروال
 -61محمدحسین یغمایی مقدم
 -62مرتضی علی آبادی
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:1 سخنرانی کلیدی
تعادل در تمرکزگرایی و عدم تمرکزگرایی در
شبکه
Mr. Rob Van Kranenburg
Founder of IoT Council and the IoTday.org
Email: kranenbu@xs4all.nl

The title of speech: Balancing Centralization and Decentralization in the network
Abstract:
The digital transition is a paradigm shift. It calls for regional, not specifically national
sovereignty as Internet of Things needs huge ecosystems to be relevant to industry, security
and good services for the people. After all systems are not made for systems but to support
everyday activities of citizens. Co-creation with all actors in the ecosystem is of paramount
importance. In the European Union and India I envisage solutions like a framework of 500
million or a billion people who organize their SSI, Self-Sovereign Identity assisted by a large
variety of custodians harnessed in a secure architecture from the (full EU) chip up in a wide
variety of wearables and phones that follow guidelines hardcoding social, cultural and a wide
range of democratic value methodologies. This brings the digital transition home to every
single individual. It demands that the outsourcing of everyday conflict stops and become part
of the overall design. It will lead Europe, any region, to a bright future. The cloud becomes the
edge as we do AI and Machine Learning on the devices themselves. For a country like Iran one
can envisage regional leadership with its vast and important engineering legacy and talent and
put that at the service of providing affordable, open source and generic, transparent building
blocks.
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:2 سخنرانی کلیدی
 و اینترنت اشیاء پزشکیEMR تکنولوژی بلاکچین در
Dr. Gautam Srivastava
IEEE Senior Member, Associate Professor at Brandon University
Brandon, CANADA
Email: srivastavag@brandonu.ca

The title of speech: Blockchain Technology for EMR and the Internet of Medical Things
Abstract:
The healthcare industry has been at the cutting edge of technology since time immemorial.
Hardware, software, medication, surgical procedures; the quality of care available to patients
in 2019 has never been better. And yet, the administration and data management underpinning
that care is severely lagging behind. In this talk, we will examine how Blockchain Technology
may be a game changer for the Medical profession. The technology most commonly associated
with Bitcoin could actually transform how we manage electronic medical records (EMR).
Deploying EMR using blockchain has the potential to fundamentally disrupt the healthcare
industry for good. During this tutorial, we will look at the pros as well as the cons of such
implementations. We will dive into current research that is ongoing in this growing field and
try to predict future directions this research may take.
Dr. Gautam Srivastava was awarded his B.Sc. degree from Briar Cliff University in U.S.A.
in the year 2004, followed by his M.Sc. and Ph.D. degrees from the University of Victoria in
Victoria, British Columbia, Canada in the years 2006 and 2011, respectively. He then taught
for 3 years at the University of Victoria in the Department of Computer Science, where he was
regarded as one of the top undergraduate professors in the Computer Science Course
Instruction at the University. From there in the year 2014, he joined a tenure-track position at
Brandon University in Brandon, Manitoba, Canada, where he currently is active in various
professional and scholarly activities. He was promoted to the rank Associate Professor in
January 2018. Dr. G, as he is popularly known, is active in research in the field of Data Mining
and Big Data. In his 8-year academic career, he has published a total of 160 papers in highimpact conferences in many countries and in high-status journals (SCI, SCIE) and has also
delivered invited guest lectures on Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, and
Cryptography at many Taiwanese and Czech universities. He is an Editor of several
international scientific research journals. He currently has active research projects with other
academics in Taiwan, Singapore, Canada, Czech Republic, Poland and U.S.A. He is constantly
looking for collaboration opportunities with foreign professors and students. He is an IEEE
Senior Member and his research is currently funded by the Natural Sciences and Engineering
Research Council of Canada (NSERC).

21

:3 سخنرانی کلیدی
 کلید:هوایی-یکپارچهسازی شبکه ماهوارههای زمینی
اصلی برای شهرهای فوقالعاده هوشمند آینده
Dr. Halim Yanikomeroglu
Professor in the Department of Systems and Computer ngineering
Carleton University, Canada
Email: Halim.Yanikomeroglu@sce.carleton.ca

The title of speech: Integrated Terrestrial-Aerial-Satellite Networks: Key Enabler for the Super Smart
Cities of the Future.
Abstract:
Non-terrestrial networks have been attracting increasing attention in recent years mainly for bringing
connectivity to rural and remote regions. In contrast, the focus in this talk is the densely populated metro
(urban and suburban) areas. We will present an integrated terrestrial-aerial-satellite network architecture
vision towards the realization of the super smart cities of the future. In this framework, a particular type
of aerial node, high altitude platform station (HAPS), deserves special attention. Positioned at around
20 kms above the ground, the envisioned HAPS networks have functionalities well beyond the
provision of wireless connectivity; HAPS networks enable computing, caching, computational
offloading, sensing, security, navigation, and positioning -- all the features essential for the super smart
cities of the future.
Dr. Halim Yanikomeroglu is a Professor in the Department of Systems and Computer Engineering at
Carleton University, Canada. His extensive collaboration with industry on 4G & 5G wireless
technologies resulted in 37 granted patents. During 2012-2016, he led one of the largest academicindustrial collaborative research programs on pre-standards 5G wireless. In summer 2019, he started a
new large-scale project on the 6G wireless network architecture. He supervised 26 PhD students (all
completed with theses). He is a Fellow of IEEE, EIC (Engineering Institute of Canada), and CAE
(Canadian Academy of Engineering), and a Distinguished Speaker for both IEEE Communications
Society and IEEE Vehicular Technology Society. He served as the General Chair and Technical
Program Chair of several major IEEE conferences; he also served in the Editorial Boards of several
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سخنرانی تخصصی :1
نقش اینترنت اشیا در توسعه شهرهای هوشمند
سید محمدرضا میرصراف
مهندس توسعه و تحقیق و مدیر پروژه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات
مخابرات ایران)
ایمیلmirsaraf@itrc.ac.ir:

چکيده:
امروزه جهان در حال برقراری اتصال مابین انسانها و دستگاهها با بکارگیری فن اوری ارتباطات ،سخت افزار،
گوشی های هوشمند و تجهیزات هوشمند و کامپیوتر و امکانات رایانش ابری و  ...است .تعداد دستگاههای
متصل روز به روز در حال افزایش است .بسیاری از مطالعات نشان میدهد که در سال  2121حدود  51میلیارد
دستگاه متصل از طریق شبکه اینترت وجود دارند که نشان دهنده نقش مهمی است که اینترنت و زیر
ساختهای شبکه ایفا میکنند .یکی از کاربردهای این شبکه اینترنت اشیا میباشد که در بخش های انرژی ،
بهداشت و کشاورزی بکار گرفته میشود .اینترنت اشیا یک فناوری نوظهور است که با ادغام بسیاری از فناوری
های امروزی دیگر کار می کند .امروزه تهدیدات زیادی برای محیط زیست وجود دارد که یکی از آنها شهرنشینی
است .نیازهای روزافزون جمعیت شهری در سراسر جهان تهدیدی جدی برای محیط زیست است .ما باید
در توسعه فناوری هایی که مشکلات جهانی را برآورده می کنند  ،سریع عمل کرده و با تهدیدات محیط زیست
مقابله کنیم  .یکی از این راه حل ها  ،توسعه دنیای هوشمند است .مهمترین کاربرد اینترنت اشیا توسعه
شهرهای هوشمند است .شهر هوشمند یکی از امیدوار کنندهترین ،مهمترین و دشوارترین برنامههای اینترنت
اشیا است .در چند سال گذشته ،مفهوم شهر هوشمند با پیشرفت و بهره برداری از سیستم عامل های مختلف
میان افزار و زیرساخت های مبتنی بر اینترنت اشیا  ،نقش مهمی در پژوهشهای علمی و صنعتی داشته است.
این سخنرانی به تبیین نقش اینترنت اشیا در توسعه شهرهای هوشمند برای دنیایی هوشمند میپردازد .در
اینجا چگونگی بهینهسازی و تغییر الگوی مصرف در منابع و ساختارهای کارکردی شهرهای هوشمند تبیین
میشود .
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سخنرانی تخصصی :2
استفاده از رویکرد نرمافزاری شبکه در شبکههای
اینترنت اشیاء
سید محمد رضا میرصراف
هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
ایمیلt.shabanian@itrc.ac.ir:

چکيده:
اینترنت اشیاء و نرمافزارسازی شبکه در حال تبدیل شدن به فناوریهای اصلی و بنیادی در حوزه فناوری
ارتباطات و اطلاعات هستند .با توجه به رنج وسیع کاربستهای اینترنت اشیاء از بعد نیازمندیهای ارتباطی،
استقرار این کاربستها با رویکرد سنتی به زیرساختهای فیزیکی با مشخصات متفاوت نیاز خواهد داشت.
داشتن زیرساختهای فیزیکی مختلف و مجزا برای ایجاد شبکههای ناهمگن ،بسیار پیچیده و تقریبا غیر ممکن
خواهد بود .از اینرو است که بکارگیری از مفهوم نرمافزاری سازی شبکه بخصوص در قالب دو رویکرد SDN
و  NFVبرای ایجاد بستر ارتباطی اینترنت اشیاء در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .این رویکرد
در شبکههای نسل پنچم تلفن همراه نیز به خوبی مشهود است.
هدف این سخنرانی ،دستهبندی کارهای تحقیقاتی انجام شده در زمینه استفاده از رویکرد نرمافزاری سازی
شبکه در حوزه اینترنت اشیاء است .این دستهبندی با هدف رسیدن به یک تصویر روشن از فرصتهای ایجاد
شده برای استقرار اینترنت اشیاء مبتنی بر نرمافزاری سازی شبکه و بیان چالشها تحقیقاتی موجود در این
زمینه است .تمرکز اصلی سخنرانی بر روی معرفی تکنیک های مجازی سازی طراحی شده برای شبکه های
اینترنت اشیا ،شبکه های نرمافزار محور طراحی شده برای اینترنت اشیا ،استفاده از مجازی سازی توابع شبکه
در شبکههای اینترنت اشیا و شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر نرمافزار خواهد بود.
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میزگرد بینالمللی:
تحول دیجیتال در صنعت ،از پژوهش تا اجرا
از زبان مدیران و متخصصان شرکتهای بزرگ دنیا:
 زیمنس
 میتسوبیشی
 فیلیپس
 آی فور لینکس
 فولاد مبارکه اصفهان
 فدراسیون فوتبال هلند
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کارگاههای تخصصی
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کارگاه تخصصی :1
امنیت در کارخانههای هوشمند در مسیر تحول دیجیتال

رئوس مطالب :









بیان مفهوم تحول دیجیتال و نیازمندیهای دنیای مدرن در انقلاب صنعتی چهارم
مفهوم کارخانه هوشمند و لزوم تامین امنیت در ساختار جدید
شرح ساختار و در معماری کارخانه هوشمند
شرح استانداردها و اسناد سازمانهای بینالمللی در حوزه امنیت
چالشهای موجود امنیت کارخانه هوشمند
ترندهای بین المللی امنیت و تکنولوژیهای جدید در حوزه امنیت کارخانه هوشمند
شرح ساختار شرکتهای طرح فانوس دریایی و بررسی های بین المللی
ارائه برخی از معماریهای جدید و پیشنهادی در صنعت چهارم
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کارگاه تخصصی :2
بررسی مدل های کسب وکاری جدید صنعت  4و
الزامات فنی پشتیبان مدل ها درIIoT

رئوس مطالب :










معرفی فنی از اهداف و فناوریهای صنعت.
معرفی پلتفرمها و معماریهای مرجع.
استانداردها و مفاهیم مرتبط با صنعت و اینترنت اشیاء صنعتی.
معرفی چالشها و سناریوهای اصلی اپلیکیشنهای صنعت
معرفی مدلهای کسبوکاری جدید صنعت .4
مرور تجارب پیادهسازی مدلهای کسبوکاری صنعت .4
طبقهبندی مدلهای کسبوکاری.
چگونگی بررسی و ارزیابی ابعاد ارزش ایجاد شده توسط هر مدل کسبوکاری جدید.
الزامات و پیشنیازهای فنی و غیر فنی پیادهسازی و بکارگیری مدلهای کسبوکاری صنعت .4
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کارگاه تخصصی :3
اینترنت اشیاء در شبکه هوشمند برق؛ از استانداردها تا
بازار محصولات

رئوس مطالب :




اینترنت اشیاء؛ مفاهیم ،معماری و پروتکلها
کاربردهای  IoTدر صنعت برق هوشمند
جایگاه  IoTو پروتکلهای آن در بازار محصولات شبکه هوشمند برق
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کارگاه تخصصی :4
اینترنت اشیا؛ تیم سازی ،توسعه محصول ،ورود به بازار

رئوس مطالب :





اکوسیستم و زنجیره ارزش اینترنت اشیا
فرصتهای کارآفرینی اینترنت اشیا و چالشهای آن
روشهای تیمسازی و توسعه محصولات اینترنت اشیا
مدلهای تجاریسازی و درآمدزایی محصولات اینترنت اشیا
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فهرست مقالههای فارسی
شماره
1

نام نويسنده
*

مهدی کفایت ،محمد یزدانیان  ،فاطمه امینی و
الهام انتشاری
*

عنوان مقاله
طراحی ساختار کلان هوشمندسازی انبارهای شرکت فولاد مبارکه اصفهان
با استفاده از تکنولوژیهای نوظهور
اینترنت اشیاء صنعتی و نقش آن در صنعت فولاد

2

مهدی طالبی

3

علیرضا حاجیان  ،محمدپروال ،مهدی زادسر

طرح نوآورانه نیروگاه خورشیدی متمرکز مبتنی بر اینترنت اشیاء جهت
تامین بخشی از الکتریسته فولاد مبارکه اصفهان

4

سینا صمدزاد اتحادی* و محمدحسین یغمایی
مقدم

مهندسی و تجزیهوتحلیل دادههای کلان و جریانی در اینترنت اشیاء
صنعتی ( )IIoTو کاربرد آن در نسل آینده سیستمهای تعمیر و نگهداری
پیشبینانه ()PdM

5

سوده امیری* ،میلاد حلاجیان ،فرحناز طاهری

مروری بر مفهوم دوقلوی دیجیتال و اشاره به کاربرد آن در صنعت فولاد

6

کوروش داداش تبار احمدی* ،سارا همت زاده زارع

امنیت سامانه ها و گجت های اینترنت اشیاء در بیمارستان

7

غزل جباری* ،علی قیاسیان

تحلیل اثر کانال بی سیم بر کارایی محاسبات لبه برای اینترنت اشیاء

8

مجتبی آشنا* ،امید بوشهریان

مکانیابی بهینه ایستگاههای دوچرخه در سامانههای شهری به
اشتراکگذاری دوچرخه با توجه به مسئله متعادلسازی مجدد

9

علی قدیمی* ،مهدی امینیان و محمد صالحی

یک چارچوب امنیتی نرمافزار-محور برای شبکه اینترنت اشیا

*

*

ارزیابی تأثیر بهره برداری از اینترنت اشیاء در چرخه ی حیات ساختمان

11

ساجده بحرینی مقدم

11

زهرا دهقانی پور* ،سلمان گلی بیدگلی

ساخت یک "گلدان هوشمند" با استفاده از فناوری اینترنت اشیا مبتنی بر
ابر و شبیهسازی آن در ifogsim

12

امیر سرلک* ،کامران عسگری و حسین محمدی
نژاد

افزایش امنیت سیستم های  IoTدر صنعت نفت و گاز

13

سروه سعیدپور* سیروس فتحیمنش ،محمد فتحی

طراحی یک معماری بلاکچین برای اینترنت اشیاء به منظور بهینه سازی
دسترسی به اطلاعات

14

اعظم کربلایی حسنی* ،زهرا رئیس جعفری مطلق

بررسی کارکردهای اینترنت اشیا در حوزه بهداشت و درمان

15

پرستو جعفری* ،فرزین حقپرست و یاسر شهبازی

بررسی کنترل هوشمند انرژی در خانههای مبتنی بر اینترنت اشیا

16

مریم اسلامی ،مهدی سخائینیا و مهدی عباسی

بررسی مسئله استقرار سرویسهای اینترنت اشیاء برای کاربردهای
بهداشت و درمان در رایانش مه

17

بهرنگ برکتین ،سوگند ب جافری* ،ایمان مردانی و
ضیافت رحمتی

مروری بر ادغام اینترنت اشیاء ( )IoTبا مه( ، )Fogمزایای آنها  ،چالشها
آنها و آینده تحقیقاتی
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18

سعید جهانیان* ،آرمینا سادات دفتریان

بکارگیرى فناورى اینترنت اشیاء به منظور تولید دادههاى بلادرنگ در
نگهدارى و تعمیرات 4.1

19

سیما سلیمی* ،هیمن چوگلی

کاربرد دوقلوی دیجیتال پیشبینانه در ریختهگری مدام

21

آرمان حیدرزاده* ،شمیم شکری مطلق ،مرتضی
علی آبادی ،محمد حسین فرشیدیان فر

سیستم مانیتورینگ مبدلهای حرارتی بر بستر IoT

21

آرش سیدزاده ،میثم اللهی رودپشتی ،کمال
*
جمشیدی و علی بهلولی

مروری بر کاربردهای اینترنت اشیاء ( )IoTو دوقلوی دیجیتال ( )DTدر
صنعت فولاد

22

حانیه السادات جان نثاری* ،علیرضا حاجیان و
مهدی زادسر

مروری بر کاربرد اینترنت اشیا در بهرهوری و افزایش سهم انرژیهای
تجدید پذیر در ساختمان های هوشمند

23

مهسا علیزلفی  ،علی بهلولی* ،کمال جمشیدی،
اکبر گلبو

قابلیت همکاری با تجهیزات قدیمی توسط  OPC UAدر صنعت نسل 4.1

24

آرمین مختاری ،سید حامد موسوی راد* ،سیاوش
بیات و علیرضا افتخاری

کاربردهای اینترنت اشیاء در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه

25

ملیحه حریری* ،مصطفی نوری بایگی و سعید
ابریشمی

ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای زمانبندی وظایف جریان کاری علمی روی
بستر ابر محاسباتی با محدودیت مهلت زمانی و هدف کاهش هزینه اجرا

26

محدثه بیدی* ،محرم منصوریزاده

بازشناسی فعالیتهای انسانی در خانههای هوشمند با اینترنت هوشمند
اشیاء

27

ندا عباسی دشتکی* ،مریم باغ محمد

بررسی تولیدات علمی حوزه اینترنت اشیاء در پایگاه وباوساینس :رویکرد
علم سنجی

28

فاطمه علی عسگری رنانی* ،حسین غفاریان و
مستانه چگنی

ردیابی مکانهای حضور افراد به کمک مکانیابی درون ساختمانی و نمودار
وایتربی

29

علیرضا مودی* و مهری رجائی

یک روش گمنامسازی برای حفظ حریم خصوصی در انتشار دادههای
جریانی مسیر

31

چیمن علافی* ،سیروس فتحیمنش ،محمد فتحی

طراحی سیستم تشخیص نفوذ سبک وزن با روش آزمون فرض

31

ساناز زمانی* ،بهروز ترک لادانی و مائده عاشوری
تلوکی

روشی برای ایجاد انگیزه در کاربران برای مشارکت در شبکه اجتماعی
خودروها با حفظ حریم خصوصی مکانی

32

حمیدرضا خدمتگزار* ،ساناز قربانلو

ارائه یک چارچوب مفهومی برای دستهبندی تهدیدهای امنیتی در اینترنت
اشیاء
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Using the Cuckoo Algorithm to Optimizing the
Response Time and Energy Consumption Cost of Fog
Nodes by Considering Collaboration in the Fog Layer
Shakoor Vakilian
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Abstract—With the growth of the Internet of Things (IoT) technology, Fog computing has moved

the processing capability of generated data near IoT devices and objects. Therefore, fog nodes able
to reduce the response time to high volumes of generated data. As fog nodes extend from the edge
of the network to the cloud, their cooperation in workload processing can lighten processing queues
and further reduce response time. On the other hand, by increasing processing data in fog nodes,
the fog layer's energy consumption cost is increased. Therefore, to investigate this issue, in this
paper, an optimization problem for collaboration between fog nodes is presented to reduce the
response time and energy consumption cost. In this work, the goal is to make a balance between
these two parameters. Then, the proposed problem is solved using the Cuckoo evolutionary
algorithm. The evaluation results show that the proposed solution in solving the problem has been
able to have significant impacts in reducing response time and energy consumption cost compared
to competing works.
Keywords: Fog Computing; Optimization; Cuckoo Evolutionary Algorithm; Collaboration in
Fog Layer.
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MRMC-CAN: A Method to Improve RealTimeness and Response Time of CAN
Ismail Ghodsollahee
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Abstract—Although the Industrial Internet of Things (IIoT) has made great improvements in

factory automation, there are still many challenges in meeting the response time and
reliability requirements of IIoT communications. These challenges are because of the need
for real-time communications in an industrial environment with high electromagnetic
interferences. To meet these challenges, in the context of real-time industrial device
communications, Controller Area Network (CAN) protocol is commonly employed, which
is noise resistance, nevertheless, the presence of a faulty node in CAN networks can lead to
deadline violation of messages and timing failure. In this paper, to control the behavior of
nodes, message retransmission is performed based on the criticality of message reception
(MRMC-CAN). The proposed method in comparison with standard CAN and WCTERbased approaches reduces consumed bandwidth by an average of 10.5% and 4.4%,
respectively. Moreover, the proposed technique improves response time in comparison with
standard CAN by an average of 36.19%.
Keywords: Controller Area Network (CAN), Industrial Internet of Things (IIoT), RealTimeness, Reliability, Error Handling
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Abstract—The experience of deploying Smart Grids in many countries has shown that it has

many economic and environmental advantages such as reducing greenhouse emissions,
increasing network stability, merging distributed generations into power systems, and many
more. In this paper, a novel optimization model for the operation of smart grids is proposed.
It is introduced as a multi-objective optimization problem considering two main goals,
including the minimization of operation costs and the maximization of the power quality
under a day-ahead market perspective. To reach these goals, reducing power losses in
transmission lines, and minimizing the cost of the energy transmitted from the upstream
network as well as voltage deviation are considered as objectives function of the proposed
model. These two conflicting objective functions are then summed up through the Weighted
Sum Method (WSM) to create a single objective function to reduce the operational cost and
increase the power quality in the Smart Grid simultaneously. Moreover, renewable energy
resources such as wind turbines and photovoltaic arrays, and demand response programming
are raised in the model. To evaluate the effectiveness of the proposed model, it has been
tested on IEEE 33 bus system by using GAMS software. The simulation results show the
benefits and efficiency of the proposed model.
Keywords: Smart grid, operation, demand response programing, renewable energy,
optimization

38

IoT Services and Enabling Technologies  مقالات انگلیسی در حوزه-A نشست
IoT2021A

03:31 -01  ساعت0011  اردیبهشت92 چهارشنبه
 دکتر ندا مقیم:دبیر نشست
بازگشت به فهرست مقالات

Improving Multi-floor WiFi-based Indoor positioning systems
by Fingerprint grouping
Komeil Shah
Hosseini

Mohammad Hadi
Azaddel

Mohammad Amin
Nourian

Ahmad Akbari
Azirani

Iran University of
Science and
Technology, Tehran,
Iran

Iran University of
Science and
Technology, Tehran,
Iran

Iran University of
Science and
Technology, Tehran,
Iran

Iran University
of Science and
Technology,
Tehran, Iran

komeilsh@comp.iust.ac.ir

hadiazad@comp.iust.ac.ir

amin_nourian@comp.iust.ac.ir

akbari@iust.ac.ir

Abstract—Indoor localization has an important role in different applications of Internet of

Things (IoT). Wi-Fi fingerprinting indoor positioning systems (IPSs) have drawn a lot of
attention due to their low Cap-Ex, but these systems suffer severe signal fluctuations which
lead to accuracy reduction. In this paper Fingerprint (FP) grouping method is presented to
improve Wi-Fi fingerprinting IPSs in multi-floor buildings. The proposed method consists
of three sub-schemes. In each sub-scheme, FPs are grouped based on a different parameter,
then in the online phase, the positioning algorithm is confined to specific FP groups
determined by the method. Using this method, FPs which could reduce accuracy are filtered,
and positioning is done on a subset of FP-database. In the first sub-scheme, FPs are grouped
based on the received signal strength of Access Points (APs). In the second sub-scheme, FP
grouping is performed based on the last estimated location of the user. Using the mapconstrained graph, which is matched to the environment map, is the third sub-scheme. Not
only these methods have improved the accuracy but also decreased the execution time spent
in the positioning algorithm. The results of the practical tests indicate accuracy improvement
of 6%, 47%, and 67% for each of the sub-schemes respectively and execution time reduction
of 1.5 to 10 times.
Keywords: Multi-floor Indoor positioning, Wi-Fi Fingerprinting, Indoor maps
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Abstract—In this paper, we investigate the performance of downlink-uplink decoupled

(DUDe) user association in wireless powered full-duplex (FD) heterogeneous networks
(HetNets), where different association strategies are deployed for uplink and downlink. We
consider a two-tire HetNet with half duplex (HD) massive multiuser multiple-input multipleoutput (MIMO) macrocell base stations (MBSs) to relax the coverage reduction, FD small
cell base stations (SBSs) and FD user equipments (UEs) to improve spectral efﬁciency.
During the energy transmission phase, UEs are associated to MBSs/SBSs based on the mean
maximum received power (MMP) scheme and charge their batteries. During the data
transmission phase, each UE downloads packets from the same MBSs/SBSs, while UEs
upload packets to the nearest SBSs using the harvested energy. We develop an analytical
framework to analyze the average UL power transfer and derive closed form expressions for
the UL and DL coverage probabilities of the proposed DUDe in massive MIMO aided
HetNets.
Keywords: Heterogeneous networks, decoupled user associ-ation, full-duplex
communications, energy harvesting.
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Scalability Analysis of a LoRa Network Under Co-SF and InterSF Interference in Large-scale IoT Applications
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Abstract—This paper investigates the scalability of a single-gateway LoRa network in IoT

applications. The impact of interference on a LoRa network resulted from simultaneous
transmissions using the same spreading factors (co-SF) as well as different SFs (inter-SF)
interference. The interference field has been modeled as the Poisson point process. The
proposed method considers the Success Probabilities and device Density (SPD) in each area
in defining boundaries of SF regions. Simulation results have shown that in the proposed
SPD method, network performance under co-SF and inter-SF interference in terms of success
probability has improved 12.69% over compared SIR-based EIB method. Also, the coverage
probability of the SPD and EIB methods is compared, and it was concluded that the coverage
probability of EIB drops more than SPD as the number of end devices increases.
Keywords: LoRa; scalability; co-SF and inter-SF interference;success probability
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طراحی ساختار کلان هوشمندسازی انبارهای شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفاده
از تکنولوژیهای نوظهور
مهدی کفایت ،0محمد یزدانیان* ،9فاطمه امینی 3و الهام

انتشاری0

0مدیر کنترل مواد فولاد مبارکه اصفهانm.kefayat@msc.ir ،
9رییس واحد واردات و انبارهای فولاد مبارکه اصفهانm.yazdanian@msc.ir ،
3کارشناس شرکت مهندسی سامانههای پشتیبان تصمیم تاکبنaminifa1370@gmail.com ،
 0کارشناس شرکت مهندسی سامانههای پشتیبان تصمیم تاکبنelhamenteshari@gmail.com ،

چکیده :در انبارداری مبتنی بر پیشرانهای انقلاب صنعتی نسل  ،001کالاها بهطور هوشمند دریافت ،انباشت ،برنامهریزی ،ردیابی ،برداشت و
حمل میشوند .در این رویکرد تلاش میشود ،کلیه عملیات از تامینکننده تا مشتری نهایی با خطایی نزدیک به صفر بهصورت خودکار انجام
شود .هدف از انبارداری هوشمند ،افزایش کیفیت کلی خدمات ،افزایش بهرهوری و به حداقل رساندن هزینهها است .در راستای دستیابی به
این اهداف ،بحث تحول در مدیریت انبارهای فولاد مبارکه به عنوان یکی از نیازمندیهای اساسی مطرح گردیده است .در این طرح پس از
بررسی نمونههای جهان تراز انجام شده در حوزه انبارداری و شناسایی وضعیت موجود شرکت فولاد مبارکه و نواقص آن در این حوزه ،یک
ساختار کلان بهمنظور هوشمندسازی انبارها در راستای تحول دیجیتال در انقلاب صنعتی  001طراحی شده است .در این مقاله ابتدا وضعیت
کنونی مدیریت انبارهای کالای شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی و سپس طرح پیشنهادی برای هوشمندسازی انبارهای کالا ارائه گردیده
است .در شرح این ساختار کلیه ماژولهای انبار هوشمند بههمراه تکنولوژیهای مورد نیاز و مزایای هوشمندسازی آنها مطرح شده است.
کلید واژهها :انبارداری هوشمند ،انقلاب صنعتی  ،001اینترنت اشیا ،ساختار کل
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اينترنت اشياء صنعتي و نقش آن در صنعت فولاد
مهدی

طالبی*0

0استادیار ،گروه مهندسی کامپیوتر ،واحد لارستان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،لارستان ،ایرانmtalebi@iaularestan.ac.ir ،

چکیده :چشمانداز صنعت  0و یا انقلاب صنعتی چهارم ،ادغام گستردهی محاسبات هوشمند و فناوریهای شبکه در تولیدات صنعتی برای
اهداف اتوماسیون ،قابلیت اطمینان و کنترل است که باعث توسعهی اینترنت اشیاء صنعتی شده است .اینترنت اشیاء صنعتی ،همان کاربرد
اینترنت اشیاء در صنعت است که باید بتواند انقلابی در تولید ،با فراهمآوردن امکان دستیابی به مقادیر زیادی از دادهها ،با سرعتی بسیار بالاتر
و بهرهوری بیشتر به وجود آورد .این مقاله به مفهوم اینترنت اشیاء صنعتی با تمرکز بر صنعت فولاد میپردازد .ابتدا سیستمهای اینترنت اشیاء
صنعتی از جنبههای معماری ،کنترل ،شبکه و رایانش بررسی میشوند .سپس راهحلهای دو شرکت هیتاچی و کیینس جهت اینترنت اشیاء
صنعتی و هوشمندسازی کارخانههای فولاد مرور میگردند .هدف آن است که با استفاده از انواع حسگرها ،تکنولوژیهای مدرن شبکه ،رایانش
ابری و لبهای ،یادگیری ماشینی و تحلیل کلانداده ،بتوان کارخانههای هوشمند فولاد پدید آورد که با بهبود کارایی ،امنیت و هوش مصنوعی،
علت مشکل را قبل بروز آن و با کمترین دخالت انسان ،پیشبینی و رفع کرد.
کلید واژهها :انقلاب صنعتی چهارم ،اینترنت اشیاء ،اینترنت اشیاء صنعتی ،هوشمندسازی کارخانههای فولاد
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طرح نوآورانه نیروگاه خورشیدی متمرکز مبتنی بر اینترنت اشیاء جهت تامین بخشی از
الکتریسته فولاد مبارکه اصفهان
علیرضا حاجیان ،0محمدپروال ،9مهدی
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 9دانشجوی کارشناسی ارشد انرژیهای تجدیدپذیر ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسلامیmohmmad.parval@gmail.com ،
 3استادیار ،گروه فیزیک ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسلامیmphdzadsar@gmail.com ،

چکیده :در این مقاله طرحی نوآورانه جهت راه اندازی یک نیروگاه خورشیدی بر اساس سیستم متمرکز خورشیدی ( )CSPبه منظور تامین
بخشی از انرژی الکتریکی فولاد مبارکه اصفهان ارائه میگردد .در این طرح دو نوآوری مهم وجود دارد یکی اینکه برخلاف مرسوم نیروگاههای
خورشیدی متمرکز که از آینههای مقعر ثابت استفاده میشود از عدسیهای محدب قابل کنترل که این قطعه اپتیکی را خود طراحی نموده
ایم ،استفاده شده است و دیگر آن که پایش و کنترل جهتگیری بهینه عدسی های طراحی شده ،مدیریت ذخیره انرژِی و کنترل هوشمند
اجزای نیروگاه مبتنی بر اینترت اشیاء طراحی شده است .از مزایای سیستم طراحی شده علاوه بر نوآوریهای یاد شده میتوان به کارآیی بالای
این نیروگاه با توجه به موقعیت جغرافیایی فولاد مبارکه اشاره نمود که طبق گزارشهای هواشناسی ده ساله در بیش از  92درصد روزهای
سال آفتابی بوده است و نیز با توجه به طول و عرض جغرافیایی آن دارای زاویه تابش مناسب آفتاب می باشد .همچنین با توجه به رویکرد
اخیر صنعت فولاد مبارکه در دیجیتالی کردن لایههای مختلف صنعتی خود و نیز حمایت از انرژی های سبز دوستدار محیط زیست این طرح
بدلیل داشتن بستر اینترنت اشیاء میتواند نقش مهمی در راستای این دو مقوله مهم ایفا نماید.
کلید واژهها :اینترنت اشیاء ،نیروگاه خورشیدی ،فولاد مبارکه ،سیستم خورشیدی متمرکز
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سینا صمدزاد اتحادی *0و محمدحسین یغمایی

مقدم9

بازگشت به فهرست مقالات

0دانشجوی تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه فردوسی مشهدsina.sam@mail.um.ac.ir ،
9استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه فردوسی مشهدhyaghmae@um.ac.ir ،

چکیده :گسترش بیسابقه حسگرها و منابع تولید داده ،شبکههای ارتباطی ،بسترهای محاسبات قوی و پیشرفتهای چشمگیر در حوزه علوم
داده و هوش مصنوعی ،فرصتی طلایی جهت استقرار سیستمهای اینترنت اشیاء صنعتی به عنوان الگویی شایسته برای هوشمندسازی
کاربردهای صنعتی داده-محور را فراهم آورده است .زیرساختهای بزرگ-مقیاس اینترنت اشیاء صنعتی ،به صورت بیوقفه نسبت به تولید
دادههای کلان و جریانی اقدام میکنند که این امر در کنار چالشهای گوناگون ،موجب پیدایش فرصتهایی برای صنایع شده است تا در
راستای تکامل پارادایم صنعت  ،001در صدد دستیابی به اهداف خود از طریق کسب بینش نهفته در دادهها باشند .یکی از برجستهترین
کاربردهای این حوزه ،سیستمهای تعمیر و نگهداری پیشبینانه میباشد ،جاییکه تشخیص و پیشبینی زودهنگام نقصهای احتمالی تجهیزات
و به تبع آن ،اعمال اقدامات پیشگیرانه به عنوان امری حیاتی به شمار میرود .این مقاله با هدف بررسی رویکردهای غلبه بر این چالشها و
گذار به نسل جدید کاربردهای صنعتی هوشمند ،به طرح موضوع ادغام سیستمهای تعمیر و نگهداری پیشبینانه و اینترنت اشیاء صنعتی ورود
و علاوه بر ارائه یک دیدگاه و طبقهبندی جدید در زمینه مهندسی و تجزیهوتحلیل دادههای کلان و جریانی ،نسبت به معرفی چالشها ،فرصتها
و نقشهراه در زمینه الزامات پیادهسازی خط لوله پردازش داده در این بستر اقدام خواهد کرد.
کلید واژهها :اینترنت اشیاء صنعتی ،صنعت  ،001تعمیر و نگهداری پیشبینانه ،دادههای کلان و جریانی ،یادگیری ماشین
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چهارشنبه  92اردیبهشت  0011ساعت 03:31 -01
دبیر نشست :دکتر حسین ماهوش محمدی
بازگشت به فهرست مقالات

مروري بر مفهوم دوقلوي ديجيتال و اشاره به کاربرد آن در صنعت فولاد
سوده امیری ،*0میلاد حلاجیان ،9فرحناز

طاهری3

0کارشناس ارشد واحد تحول دیجیتال ایریساso.amiri@irisaco.com ،
9مدیر واحد تحول دیجیتال ایریساm.hallajian@irisaco.com ،
 3کارشناس واحد تحول دیجیتال ایریساfarahnaztaheri.sku@gmail.com ،

چکیده  :امروزه نسل چهارم انقلاب صنعتی در حال اجرا شدن در صنایع مختلف است و فناوریهای مختلفی برای رسیدن به آن ،تعریف
شده است .یکی از مفاهیم پیشران در انقلاب صنعتی چهارم ،دوقلوی دیجیتال است .فلسفه دوقلوی دیجیتال ،ایجاد یک رونوشت دیجیتال
و تصویری بسیار نزدیک به واقعیت ،از کارخانه ،اجزا ،سیستمها و فرآیندهای آن است ،تا تحلیلها و تصمیمگیریها ،به صورت دقیق و مناسب
انجام شود .انجام تصمیمگیریها در دوقلوی دیجیتال ،با جمعآوری داده به شکل مکانیزه ،شبیهسازی و استخراج دانش ،کنترل رفتارها و ارائه
بازخورد مجدد ،به سیستمها در دنیای واقعی ،انجامپذیر است .در این پژوهش ،به صورت مختصر به معرفی دوقلوی دیجیتال ،کاربردهای آن
در صنایع ،سلسه مراتب تکامل دوقلوی دیجیتال در کارخانه و بررسی معماریهای مطرح در آن پرداخته میشود .در قسمت انتهایی پژوهش،
به برخی از کاربردهای آن در صنایع فولادسازی اشاره میشود.
کلید واژهها :انقلاب صنعتی چهارم ،جمعآوی داده ،دوقلوی دیجیتال.
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چهارشنبه  92اردیبهشت  0011ساعت 03:31
دبیر نشست :دکتر علی بهلولی
بازگشت به فهرست مقالات

امنیت سامانههای و گجتهای اینترنت اشیاء در بیمارستان
کوروش داداش تبار احمدی ،*0سارا همت زاده

زارع9

0استادیار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوترdadashtabar@mut.ac.ir ،
9دانشجوی کارشناسی ارشد رایانش امن ،دانشگاه صنعتی مالک اشترhemmatzadeh.zare@gmail.com ،

چکیده :در عصر حاضر مسئله اینترنت اشیاء مرکز توجه اکثر محققین قرار گرفته است و از آن به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر اینترنت
نام برده می شود .دانش اینترنت اشیاء تا حدودی رویا های کودکی ما را به حقیقت نزدیک کرده است و مفهوم جدیدی است که باعث حضور
حسگرها در زندگی انسان شده است به طوری که تمامی اطلاعات توسط همین حسگرها جمع آوری ،پردازش و منتقل می شوند .پژوهش
حاضر از نوع تحقیقاتی است و با روش کتاب سنجی و علم سنجی انجام شده است .یافته ها نشان داد که مطالعه و تولید مقالات حوزه اینترنت
اشیاء رشد صعودی تصاعدی داشته و از طرف دیگر با ظهور پروندهی الکترونیکی بیماران در بیمارستان ها  ،نیاز به تبادل اطلاعات افزایش
یافته و در نتیجه محرمانگی در سیستم های اطلاعاتی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد .اینجاست که اهمیت اینترنت اشیاء مطرح می شود و
با استفاده از آن در حوزه سلامت ،بیماران می توانند خود کنترل وضعیت را در دست بگیرند و کادر درمان نیز قادر خواهند بود تا موثرترین
مراقبت ها را ارائه دهند و از راه دور بسیاری از بیماری ها را شناسایی کنند و بخشی از مراحل درمان را در منزل انجام دهند .از نقاط قوت
این پژوهش و اهمیت تحقیق ،مرور جامع و طبقه بندی مفهومی از مکانیسم های امنیت  IoTبود که بینش وسیعی را برای محققان و
متخصصان امنیت اطلاعات در جهت مقابله با تهدیدات و حملات امنیت  IoTفراهم میکند .هوشمندسازی سیستمهای ثبت اطلاعات منجر
به افزایش دقت در امور شده که از این طریق می توان بسیاری از بیماری ها را به سرعت پیش بینی و پایش کرد .در این مقاله به معرفی
اینترنت اشیاء و امنیت آن در بیمارستان و سامانههای بیمارستانی پرداخته خواهد شد.
کلید واژهها :امنیت اطلاعات  0امواج رادیویی) 0 (RFIDاینترنت اشیاء( 0 )IoTسیستم اطلاعات بیمارستانی .
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چهارشنبه  92اردیبهشت  0011ساعت 03:31
دبیر نشست :دکتر علی بهلولی
بازگشت به فهرست مقالات

تحليل اثر کانال بي سيم بر کارايي محاسبات لبه براي اينترنت اشياء
غزل جباری ،*0علی

قیاسیان9

0دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهرکردghazal_jabbari@stu.sku.ac.ir ،
9عضو هیات علمی ،دانشکده فنی و مهندسی  ،دانشگاه شهرکردghiasian.ali@sku.ac.ir ،

چکیده  :فناوری اینترنت اشیا باعث شده است تا دستگاههای مختلف به طور گسترده به اینترنت متصل بوده و با یکدیگر در تعامل باشند.
همین مسئله سبب تولید حجم زیادی از داده میشود که نیاز به پردازش دارند و این امر منجر به کاهش کیفیت سرویس میگردد .از سوی
دیگر محاسبات لبه منافع زیادی را به عنوان رویکرد امیدوار کننده برای افزایش توانایی محاسباتی و مدیریت حافظهی دستگاههای متصل به
اینترنت به ارمغان آورده است .انتظار میرود که این رویکرد به کاهش توان مصرفی و تاخیر محاسباتی منجر شود .لیکن شرایط کانال بیسیم
و به طور مشخص احتمال رخداد خطا در سیستم و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات ارسالی در رسیدن به هدف فوق کاملا تاثیرگذار است .در این
مقاله به بررسی و ارزیابی محاسبات در دو محیط محلی و لبه پرداخته میشود و بحث ارسال مجدد اطلاعات به منظور رفع خطای احتمالی و
نقش کانال بیسیم در کارایی واگذاری اطلاعات به محیط لبه مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج بدست آمده نشان میدهند که واگذاری اطلاعات
همیشه باعث کمینه شدن انرژی مصرفی و تاخیر نخواهد شد و تصمیمگیری بهینه در خصوص واگذاری وظایف به محیط لبه یا اجرای آن
درخود اشیاء باید با در نظر گرفتن شرایط کانال بیسیم باشد.
کلید واژهها :احتمال رخداد خطا  ،ارسال مجدد  ،اینترنت اشیا  ،کانال بیسیم ،محاسبات لبه
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چهارشنبه  92اردیبهشت  0011ساعت 03:31
دبیر نشست :دکتر علی بهلولی
بازگشت به فهرست مقالات

مکان يابي بهينه ايستگاههاي دوچرخه در سامانه هاي شهري به اشتراک گذاري
دوچرخه با توجه به مساله متعادلسازي مجدد
مجتبی آشنا *0و امید

بوشهریان9

 0کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار  ،دانشگاه شیرازmojtaba.ashena@yahoo.com ،
 9دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز ،دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطاتbushehrian@sutech.ac.ir ،

چکیده  :در سامانههای اشتراکگذاری دوچرخه ،مکانیابی ایستگاههای دوچرخه بهنحویکه درآمد اپراتور بیشینه گردد ،یکی از مسائل مهم
میباشد .در تحقیقات گذشته این مسئله به فرم یک مسئله بهینهسازی ،با تابع هدف حداکثر سازی میزان دسترسپذیری مشترکان فرموله
شده است .در این تحقیق چالش متعادلسازی مجدد دوچرخهها در ایستگاهها علاوه بر مسئله دسترسپذیری در سامانههای اشتراکگذاری
دوچرخه مطالعه شده و مدل بهینهسازی جامعی که هر دو چالش را در نظر میگیرد ،ارائه گردیده است .موضوع متعادلسازی مجدد ،موضوع
مهمی است که عدم توجه به آن هزینه اپراتور سامانه را بسیار بالا میبرد .بهمنظور پیشبینی میزان عدم تعادل ایستگاهها ،از یک مدل مارکوف
گسسته بهره گرفته شده است .مدل بهینهسازی پیشنهادی ،توسط الگوریتم ژنتیک حلشده است و نتایج نشان میدهند که در نظر گرفتن
موضوع متعادلسازی مجدد در مکانیابی محل ایستگاهها (علاوه بر موضوع دسترسپذیری) ،تأثیر بسزایی در درآمدزایی این سامانهها دارد.
کلید واژهها :اشتراکگذاری دوچرخه ،ایستگاه دوچرخه ،توزیع دوچرخه ،شهر هوشمند ،مکانیابی ایستگاه
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چهارشنبه  92اردیبهشت  0011ساعت 03:31
دبیر نشست :دکتر علی بهلولی
بازگشت به فهرست مقالات

يک چارچوب امنيتي نرمافزار-محور براي شبکه اينترنت اشيا
علی قدیمی ،*0مهدی امینیان 9و محمد

صالحی3

 0دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه گیلان ،رشت ،ایرانali.ghadimi.ir@gmail.ir ،
 9استادیار ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه گیلان ،رشت ،ایرانmahdi.aminian@guilan.ac.ir ،
 3استادیار ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه گیلان ،رشت ،ایرانmohammad.salehi@guilan.ac.ir ،

چکیده  :اینترنت اشیا زندگی روزانه ما را بهاندازه زیادی در حوزههای گوناگونی تحت تاثیر خود قرار داده است ،از دستگاههای پوشیدنی
کوچک گرفته تا سامانههای صنعتی بزرگ؛ درنتیجه ،انواع گستردهای از نرمافزارهای کاربردی در چارچوبهای مختلف اینترنت اشیا پیادهسازی
شدهاند .در کنار نیازمندیهای دیگر در اینترنت اشیا ،امنیت یکی از کلیدیترین نیازمندی و الزام برای برپایی شبکه اینترنت اشیا برای
کاربردهای مختلف است .در این مقاله ،جهت رفع محدودیتهای امنیتی موجود در پیادهسازی مناسب شبکه اینترنت اشیا ،روش جدیدی بر
پایه امنیت نرمافزار-محور با نام ویزا برای شناسایی و احراز هویت اشیای متصل به شبکه معرفی میگردد .نتایج آزمایشها نشان میدهد که
راهکار ارائهشده میتواند با کنترل دسترسی اشیا ،از شبکه در مقابل حملاتی چون جعل هویت ،داس ،شخص میانی و بازپخش محافظت نموده
و درعینحال تاثیر کمی در کاهش توان عملیاتی شبکه داشته باشد.
کلید واژهها:

احراز هویت ،امنیت ،اینترنت اشیا ،کنترل دسترسیSDN ،
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دبیر نشست :دکتر علی بهلولی
بازگشت به فهرست مقالات

ارزيابي تأثير بهرهبرداري از اينترنت اشياء در چرخهي حيات ساختمان

ساجده بحرینی مقدم

*0

 0کارشناسی ارشد معماری و انرژی ،دانشگاه تهرانsaj.bahraini132@ut.ac.ir ،

چکیده  :در این مقاله تلاش شده است با مرور مطالعات و دستاوردهای حاصل از بهکارگیری اینترنت اشیاء در ساختمانهای هوشمند ،اقداماتی
که منتهی به کاهش مصرف انرژی و بهبود شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ساختمانها میشوند ،شناسایی گردد .سپس با
نگاهی جامع ،تلاش شده است این دستاوردها در مدل چرخهی حیات ،به عنوان یکی از رویکردهای نوین ارزیابی موفقیت ساختمان از منظر
ارزشآفرینی و نیل به پایداری ،موردبررسی قرار گیرد تا ابعاد تازهای از فرصتها و تهدیدهای مرتبط به استفاده از اینترنت اشیاء در ساختمانها
چه در دورهی بهرهبرداری و چه در مراحل قبل و بعدازآن آشکار گردد .درنهایت ،با سنجش جایگاه کنونی اینترنت اشیاء در ارتقای مدیریت
هوشمند ساختمان در طول این چرخه ،تلاش شده است ابهامات و موضوعاتی که نیازمند مطالعات دقیقتر هستند شناسایی شده رویکردهای
پژوهشی جدیدی در این حوزه پیشنهاد گردد.
کلید واژهها :ارزشآفرینی ،پایداری ،چرخهی حیات ،ساختمان هوشمند ،مدیریت ساختمان.
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Ehsan Azizi

Elham Salarpour
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Malek Ashtar University of Technology
Tehran, Iran
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Malek Ashtar University of Technology
Tehran, Iran
Ehsanazizi423@Gmail.com

Faculty of Electrical and Computer
Malek Ashtar University of Technology
Tehran, Iran
Salarpoorelham@Gmail.com

Abstract—Internet of Things is a term used to describe a world, in which all disparate objects and

devices have ability to address, control, and share information. The technology brings a lot of
convenience to human life and consequently introduce a new level of threats, which can
simultaneously attack a wide range of facilities and stop providing services. Therefore,
investigating, analyzing and securing the types of channels in this growing technology and
improving their communication efficiency is of particular importance. In this paper, while
categorizing the types of important channels in IoT technology, we provide a solution to improve
communication efficiency of each of them. Then, we simulate and analyze the effects of our
suggestions for indoor and outdoor applications of IoT.
Keywords: Internet of Things (IoT), Outdoor, Indoor, Hostile, Communication Performance,
Communication Channel.
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Anomaly detection in Internet of Things using feature
selection and classification based on Logistic
Regression and Artificial Neural Network on N-BaIoT
dataset
Fereshteh Abbasi

Marjan Naderan

Seyed Enayatallah Alavi
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Shahid Chamran University of Ahvaz,
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Abstract—As technology advances and world population grows, there is greater need for power

consumption. From technologies used on a daily basis to the latest and most advanced all require
electrical power. Thus, there is a necessity for managing this power distribution in an optimal way.
To meet demands for electrical power, a reliable framework to monitor and analyze the grid
behavior is required. The purpose of this paper was to present a framework architecture, its
implementation, and evaluate its performance over a real-life dataset. This framework utilized the
latest technologies such as the Internet of Things (IoT), big data, fog and cloud computing to
decrease network traffic, increase data analysis speed and illustrate real-time data analysis on a
web-based dashboard on the current state of the power grid. These features give administrators the
ability to control the grid in a crisis situation and clients to consume electric power more
efficiently.
Keywords: Internet of Things (IoT), fog computing, cloud computing, demand side
management, smart grid.

55

 مقالات پوستری-P نشست
iot2021p1

03:31  ساعت0011  اردیبهشت92 چهارشنبه
 دکتر علی بهلولی:دبیر نشست
بازگشت به فهرست مقالات

An IoT-Fog-Cloud Framework for Demand Side
Management in Smart Grid
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Sadoon Azizi
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Abstract—As technology advances and world population grows, there is greater need for

power consumption. From technologies used on a daily basis to the latest and most advanced
all require electrical power. Thus, there is a necessity for managing this power distribution
in an optimal way. To meet demands for electrical power, a reliable framework to monitor
and analyze the grid behavior is required. The purpose of this paper was to present a
framework architecture, its implementation, and evaluate its performance over a real-life
dataset. This framework utilized the latest technologies such as the Internet of Things (IoT),
big data, fog and cloud computing to decrease network traffic, increase data analysis speed
and illustrate real-time data analysis on a web-based dashboard on the current state of the
power grid. These features give administrators the ability to control the grid in a crisis
situation and clients to consume electric power more efficiently.
Keywords: Internet of Things (IoT), fog computing, cloud computing, demand side
management, smart grid.
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A Survey on Deep Learning Applications for
Electric Vehicles in Micro Grids
Pooya Tahmasebi Zadeh
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Abstract—Due to the increasing demand for energy and the environmental and economic

challenges of reducing air pollution, while a large portion of the energy required comes from
fossil fuels, distributed renewable energy generation systems seem to be viable solutions to
this problem. Micro Grids are considered as the central part of the distributed generation
system's body, while their management and control are of great importance. In recent years,
the management and control of Micro Grids, their connection time to the leading network,
and their disconnection time have been considered by many researchers since the
optimization of these materials directly impacts economic benefits and consumer costs. In
the interest of electric vehicles' nature and characteristics, they are connected to the power
grid at the distribution level. The set of electric vehicles that are connected to the Micro Grids
can cause problems for the grid to operate, such as voltage drops, increased losses, and
unwanted clockwork during off-peak hours. In the last two years, deep learning methods
have been used to address these challenges and other security and management challenges.
This article surveys the applications of Deep Learning-based methods in Electric vehicles as
a part of the Micro Grid.
Keywords: component; Electric Vehicle Micro Grid; Deep Learning; CNN.
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ساخت یک "گلدان هوشمند" با استفاده از فناوری اینترنت اشیا مبتنی بر ابر و
شبیهسازی آن در ifogsim
زهرا دهقانی پور ،*0سلمان گلی

بیدگلی9

0دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه کاشان ،ایران
zahradehghanipour@gmail.com
 9هیئت علمی ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه کاشان ،ایران
salmangoli@gmail.com

چکیده  :امروزه استفاده از فناوری اینترنت اشیا بهمنظور ترغیب کاربران به انجام فعالیتهای روزمره جایگاه ویژهای یافته است .اینترنت
اشیا ،در حوزههای مختلف آموزشی ،پزشکی ،فرهنگی و شهری کاربرد دارد .از طرف دیگر ،از اینترنت اشیا و قابلیتهای آن بهعنوان ابزاری
در جهت توسعه کشاورزی میتوان نام برد .بدین منظور در این مقاله ،ضمن معرفی مختصر اینترنت اشیا ،معماری یک گلدان هوشمند نیز
معرفی میشوند .همچنین این سیستم در  ifogsimشبیهسازیشده است و ضمن نمایش توپولوژی آن ،مصرف انرژی در مقیاس بزرگتر
را بررسی میکنیم .طراحی سختافزاری و نرمافزاری این سیستم ،ضمن فراهم آوردن امکان استفاده از قابلیتهای اینترنت اشیا و ابرهای
محاسباتی ،میتواند به توسعه فرهنگ حفظ محیطزیست و آموزشهای این حوزه کمک کند.
کلیدواژهها :گلدان هوشمند ،اینترنت اشیا ،ابر محاسباتیifogsim ،
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افزایش امنیت سیستمهای  IoTدر صنعت نفت و گاز
3

امیر سرلک ،*0کامران عسگری 9و حسین محمدی نژاد

 0دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ،دانشگاه شیخ بهایی اصفهانamirsarlak@gmail.com ،
 9دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ،دانشگاه شیخ بهایی اصفهانkamran.asgari@gmail.com ،
 3استادیار دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شیخ بهایی اصفهانmohammadi.n@shbu.ac.ir ،

چکیده  :در صنایع نفت و گاز ،چالشهایی همچون بلایای طبیعی ،نشت لوله نفت و گاز و محدودیتهای ارتباطی و نظارتی مختلفی وجود
دارد که بدون استفاده از فناوری میتواند منجر به پیامدهای مالی و حتی جانی قابل توجهی شود .امروزه اینترنت اشیاء در صنایع نفت و گاز
به ردیابی و نظارت بر منابع ،جمعآوری گسترده دادهها ،کاهش هزینهها ،کاهش زمان نظارتی ،ایمنی بیشتر و به طور کلی افزایش بهرهوری
کمک میکند .در سالهای اخیر ،استفاده از فناوری نوین اینترنت اشیا به عنوان ارتباط دهنده هوشمند حسگرها و دستگاه ها در صنعت نفت
چه به صورت پایلوت و چه در مقیاس واقعی رو به گسترش بوده است .درواقع  IoTبا افزایش تعداد دستگاههای به هم پیوسته و متنوعسازی
برنامههای آن ،به سرعت در حال رشد در چندین مورد در صنعت نفت و گاز است ،در هرحالی که فناوریهای  IoTهنوز به بلوغ نرسیدهاند
و برای رفع آن چالشهای بسیاری وجود دارد .استفاده از فناوری اینترنت اشیا در حوزه صنعت نفت باعث افزایش امنیت میگردد ،به همین
علت در این مقاله ،به طور خلاصه در مورد دیدگاه فاوری امنیت اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز بحث میکنیم ،زیرا هنگامی که فقط دو
دستگاه به هم وصل شوند ،محافظت و امنیت یکی از نگرانیهای اصلی بوده اما امروزه ،میلیونها دستگاه متصل و میلیاردها سنسور در صنعت
نفت و گاز وجود دارد و تعداد آنها در حال رشد است .بنابراین نیاز است همه آن ها اتصال ایمن و مطمئن داشته باشند .در نتیجه صنعت نفت
و گاز ،به معماری امنیتی  IoTبا طراحی مناسب نیاز دارد ،بنابراین در این مقاله جهت افزایش امنیت سیستمهای  IoTدر صنعت نفت و گاز،
روش جدیدی را ارائه دادهایم که برای خوشهبندی امن در سیستمهای  IoTدر صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت .باتوجه به
ارزیابی ما از امنیت این پروتکل مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی ،این پروتکل برای برنامههای کاربردی که به امنیت بالایی نیاز دارند ،به
خصوص در صنعت نفت و گاز مناسب هستند .در نهایت جهت شبیهسازی از نرم افزار متلب استفاده شده است.
کلید واژهها :صنایع نفت و گاز ،اینترنت اشیا ،حسگرها و دستگاهها ،خوشهبندی ،رمزنگاری منحنی بیضوی ،افزایش امنیت.
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Information Gathering of Earthquake Disasters by
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Abstract—Natural disasters such as earthquakes have always threatened and victimized the

lives of humans and other creatures. After each earthquake, the environmental conditions
change and various information is required to carry out the rescue operation. A major part of
this information cannot be obtained from the knowledge that had already existed about the
disaster area. However, the disaster management organizations as well as rescue teams need
comprehensive information in the shortest possible time to be able to operate. Given the
progress of Internet of Things and ubiquity of smartphones, it is possible to obtain this
comprehensive information in the shortest time through crowd sourcing. In this article, the
requirement analysis of the earthquake information gathering system has been performed.
The requirements are generally classified into 4 groups including victims, facilities and
livelihood, security and health, and maps. Afterwards, a layered architecture is designed for
the earthquake information gathering system, which includes 4 layers including sensing, fog,
cloud and application. The scenario-based approach validates that the proposed architecture
satisfies the identified requirements. Finally, as selfish users could corrupt the whole
information of crowd sourcing systems, a simulation reveals that the system is able to detect
and eliminate these users.
Keywords: Disaster Management, Data acquisition, Mobile Crowd Sourcing,
Requirement analysis, Architecture, Smart city
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طراحي يک معماري بلاکچين براي اينترنت اشياء به منظور بهينه سازي دسترسي به
اطلاعات
سروه سعیدپور ،*0سیروس فتحیمنش ،9محمد

فتحی3

0کارشناس ارشد مهندسی برق-مخابرات ،دانشگاه کردستانserve.saeidpour@gmail.com ،
 9دکتری آمار ،دانشگاه کردستانs.fathimanech@uok.ac.ir ،
 3دکتری مهندسی برق-مخابرات ،دانشگاه کردستانmfathi@uok.ac.ir ،

چکیده  :در این مقاله به ارائه طرحی برای سرویس بلاکچین بر پایه اینترنت اشیاء پرداخته میشود .در این طرح یک مدل شبکه بر طبق
قانون صف ارائه شده است که اطلاعات دریافت شده و ثبت شده در گره های شبکه اینترنت اشیاء در شبکه را با بیشترین بهره وری در اختیار
سیستم بلاکچین قرار دهد .هدف اصلی این طرح بهینه سازی زمان رجوع سیستم بلاکچین به تراکنشهای موجود در گره های شبکه ،اندازه
بافر گره ها ،و تعداد گرههای ذخیره کننده تراکنشها میباشد .با توجه به غیرمحدب بودن مسئله ،یک روش عددی برای حل آن ارائه
میگردد.
کلید واژهها :اینترنت اشیاء ،بلاکچین ،قانون صف ،بهینه .
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Smart Urban Management and IoT; Paradigm of
E-Governance and Technologies in Developing
Communities
Mahdi Suleimany
Department of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan (AUI)
Email: mi.suleimany@gmail.com

Abstract—Technologies as one of the factors of smart urban governance have a critical role in the

accomplishment and development of smart cities. IoT and ICTs as an evolving technology can
assist governmental agencies in integrated urban management. Therefore, this study was designed
to answer two research questions of what application does IoT and generally ICT have in smart
urban governance? and what is their impact on citizens’ participation? For comprehensive analysis
of scientific documents and empirical evidence, two methods of review study and survey study on
400 residents of Isfahan city were used. The results of the review study show that online services,
monitoring, data gathering, public eparticipation, and cooperation enhancement are the five
potential uses of IoT and ICTs in smart urban administration. While survey outputs depict that for
efficient use of technology in management, the simultaneous development of technical and social
infrastructure is essential. In conclusion, the promotion of the IoT, like other technologies in smart
urban governance, needs the proper association with management, social, cultural, economic, and
environmental systems. Hence, the present study provides recommendations to develop this
alignment and to facilitate the use of IoT in urban governance.
Keywords: Smart urban governance, E-Governance, Internet of things, E-Participation,
Information and communication technologies
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Sensing, Wireless Transmission, and Smart Processing
of Heart Signals
Erfan mansoori

Alireza Siavashi

Mahdi Majidi

Electrical and Computer Engineering
University of Kashan
Kashan, Iran
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Electrical and Computer Engineering
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Kashan, Iran
Email: siavashiar@std.kashanu.ac.ir

Electrical and Computer
Engineering
University of Kashan
Kashan, Iran
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Abstract—In recent years, by increasing the number of epidemics, the concept of telemedicine and

its combination with the Internet of Things (IoT), has become a more prominent subject in
engineering. The purpose of this study is to implement an IoT system that can sense the heart
signal and detect the arrhythmia in a heartbeat by using smart signal processing and send them
through the internet to a relative of the patient or doctor. In this system, Electrocardiogram (ECG)
signals are received by electrodes and sent to the AD8232 chip. Then, by connecting to the ESP32
module, information through the Wi-Fi network and Message Queuing Telemetry Transport
(MQTT) protocol, is sent to the broker created on Raspberry Pi. Then, using Python and through
the Decision Tree algorithm, the heartbeat's performance is evaluated as a smart process. The
accuracy of the algorithm in detecting arrhythmias is over 95%. Finally, with an android
application and through the TCP/IP protocol, the health or arrhythmia of the heartbeat will be
informed on the doctor's or one of the patient's relative's cell phone, and its real-time display will
be provided. Also, the possibility of sending a command from a mobile to the broker has been
provided.
Keywords: Internet of things, Machine learning, MQTT protocol, Smart signal processing,
Android program.
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The role of the Internet of Things in the Educational
System during the Corona Pandemic
Mohammad Karimi Moridani
Department of Biomedical, Engineering, Faculty of Health, Tehran Medical Science Islamic Azad University, Tehran,
Iran
Email: karimi.m@iautmu.ac.ir

Abstract—One of the biggest consequences of the Coronavirus outbreak in Iran and the world was

universities and schools' closure. The threat of closure of educational institutions turned it into a
golden opportunity to use the Internet of Things to learn and progress. This paper aims to compare
traditional education and IoT-based education in learning and student participation in the classroom.
A questionnaire was prepared and distributed among students participating in both educational
systems to conduct this descriptive study. The data extracted from 400 returned questionnaires were
analyzed using descriptive and analytical statistical methods using SPSS and MATLAB software. The
paper results showed that the scores obtained by students in IoT-based tests were higher than
traditional tests. The percentage of students' attendance and participation in the classroom in the IoTbased education system showed a considerable increase. The midterm exam scores, homework scores,
online and quizzes, the final exam for the IoT-based and traditional education system was 2.39 ± 0.51,
2.02 ± 0.78, 2.50± 0.44, 5.20 ± 1.86 and 1.69 ± 0.83, 1.18 ± 1.05, 1.55±0.63, 3.70 ± 2.26 respectively.
Statistical analysis of the results showed a significant difference in the scores of students who
participated in the IoT-based educational system from students who traditionally participated in
classes (P <0.05). Given the brilliant results of using IoT-based education and also some of the
advantages of traditional education, it can be concluded that the combination of the two education
systems can cover the weaknesses of IoT-based and traditional education methods, and students can
benefit from IoT-based and traditional training at the same time.
Keywords: Corona Pandemic; IoT; Educational system; Statistical analysis.
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بررسي کارکردهاي اينترنت اشيا در حوزه بهداشت و درمان
اعظم کربلایی حسنی ،*0زهرا رئیس جعفری

مطلق9

 0دانشجوی دپارتمان کامپیوتر ،آموزشکده فنی دختران قم ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان قم ،ایرانakhasani1369@gmail.com ،
 9مدرس دپارتمان کامپیوتر ،آموزشکده فنی دختران قم ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان قم ،ایرانjafari.zrm@gmail.com ،

چکیده :استفاده از فناوری اینترنت اشیا در مراقبتهای پزشکی و درمانی ،تضمین میکند تا کیفیت مراقبت در حوزه سلامت افزایش یابد و
هزینهها با بهینهسازی منابع ارائه شده توسط آن به حداقل برسد .سیستمهای مبتنی بر اینترنت اشیا وظیفه مراقبت کامل از بیمار را برعهده
دارند و این سیستمها متناسب با شرایط بیمار ،انعطافپذیر هستند و میتوان پارامترهایی را برای هر بیمار تعیین کرد .با استفاده از این روش
در مورد وضعیت سلامتی حال و آینده بیمار اطمینان خواهیم داشت .در این مقاله ما به بررسی کاربردهای اینترنت اشیا در حوزه سلامت و
کارهای انجام شده در این زمینه پرداختهایم .در بخش نتیجهگیری به تحلیل کارکردهای نوظهور اینترنت اشیا در مقالات جدید در حوزه سلامت
میپردازیم.
کلید واژهها :اینترنت اشیا ،حوزه سلامت ،مراقبت بیمار ،وضعیت سلامتی
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بررسي کنترل هوشمند انرژي در خانه هاي مبتني بر اينترنت اشيا
پرستو جعفری ،*0فرزین حقپرست 9و یاسر

شهبازی3

0دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اسلامی تبریزjafariparasto@gmail.com ،
9دانشیار دانشکده معماری ،دانشگاه هنر اسلامی تبریزf.haghparast@tabriziau.ac.ir ،
3دانشیار دانشکده معماری ،دانشگاه هنر اسلامی تبریزy.shahbazi@tabriziau.ac.ir ،

چکیده  :بحث کنترل هوشمند فضاهای معماری به کمک حسگرها موضوع بدیعی بوده که این توانایی به کمک اینترنت اشیا و متصل کردن
اشیا به شبکه اینترنت و انتقال اطلاعات ساکنین به اشیا و بالعکس تسریع یافته است؛ با توجه به فراگیری استفاده از اشیا هوشمند و اینترنت،
استفاده از آن در طراحی معماری امری گریز ناپذیر خواهد بود؛ جهت تامین آسایش حرارتی ساکنین بر اساس روشهای موجود ،خود ساکنین
اقدام به ابراز آسایش حرارتی مینمایند حال آنکه می توان به وسیله حسگرها میزان آسایش حرارتی ساکنین را مورد بررسی قرار داد و سپس
با کمک یادگیری ماشین این احساس را به خانه منتقل نمود تا آن نیز بر اساس موارد دریافتی نسبت به ساکنین واکنش لازم را ارائه دهد .در
این پژوهش به بررسی احساسات انسان و چگونگی بررسی این احساسات با کمک حسگرها مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.
کلید واژهها :آسایش حرارتی ،ارزیابی احساسات ،اینترنت اشیا ،کنترل هوشمند
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بررسی مسئله استقرار سرویسهای اینترنت اشیاء برای کاربردهای بهداشت و درمان
مبتنی بر رایانش مه
مریم اسلامی ،0مهدی سخائینیا 9و مهدی عباسی

3

 0کارشناسی ارشد ،مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران m.eslami@eng.basu.ac.ir
 9استادیار ،مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران sakhaei@basu.ac.ir
 3دانشیار ،مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران abbasi@basu.ac.ir

چکیده  :در طی دهه گذشته ،رایانش ابری به عنوان یک فناوری توانمندساز اینترنت اشیاء بسیار مورد توجه قرار گرفته است ،با این حال
افزایش تعداد دستگاههای اشیاء و ارتباطات آنها با ابر راه دور منجر به افزایش سربار شبکه و سربار کارگزارهای ابری گردیده و مشکلاتی از
جمله تأخیر غیرقابل قبول را در کاربردهای بلادرنگ و حساس به زمان و مانند بهداشت و درمان موجب میشود .رایانش مه ،یک مدل
محاسباتی مکمل با استقرار منابع محاسباتی در موقعیتهایی نزدیک به لبه شبکه میتواند به طور قابل توجهی مشکلات رایانش ابری را
کاهش دهد .با توجه به ویژگیهای خاص منابع مه (ناهمگونی ،محدودیت و پویایی) ،استقرار سرویس به عنوان یکی از زیرحوزههای مدیریت
منابع ،تأثیر قابل توجهی بر مصرف پهنای باند ،تأخیر و بهرهوری منابع دارا میباشد .هدف از انجام این پژوهش بررسی مسئله استقرار
سرویسهای IoTدر رایانش مه و مرور روشها و تکنیکهای ارائه شده با هدف پاسخگویی به این سوال است که آیا روشهای ارائه شده،
الزامات کاربردهای بهداشت و درمان را لحاظ نموده اند؟ بررسیها نشان داد که مسائل این حوزه بیشتر به صورت تکهدفه بررسی شدهاند،
به علاوه معیارهای مقیاسپذیری و حریم خصوصی که از الزامات مهم این کاربردها میباشند ،در مطالعات کمی مورد توجه قرار گرفته است.
کلید واژهها :اینترنت اشیاء ،رایانش مه ،مدیرت منابع ،استقرار سرویس ،بهینهسازی چندهدفه
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IoT based smart surveillance monitoring by using
model-based human action recognition design
Amir Reza Ebrahimy

Ahmad Reza Naghsh Nilchi

Amir Hassan Monadjemi

Mohmmad Saeid Ehsani
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Abstract—In recent years, with the rapid development in IP camera usage, massive video

surveillance data are produced at an unprecedented speed. IP camera is one of the most important
elements in In Internet of things (IoT) and smart cities, in this era. IoT Based Smart Surveillance
provides resources over the Internet and allows a plethora of applications to be deployed to provide
services for different applications. Traditional solutions to deal with the big video data would require
a large amount of computing and storage resources.one of the major bottleneck being faced the
computational cost of spatio-temporal deep neural networks making them run as fast as their 2D
counterparts while preserving accuracy on video recognition benchmarks. To this end, we present
the new model-based human action recognition design. In this method we use fixed dimensional
representation for actions in video clips of varying lengths to decrees computational complexes. This
representation, simplify clustering and comparing between videos. In addition, the methods based
on CNN usually need manual annotation at the beginning and the meaning of characteristics is an
abstract wonder and subjective phenomenon and hence a manual annotation of attributes is highly
inconsistent [1]. Anyhow our proposed smart surveillance system is unsupervised and don't need
inconsistent manual annotation of video clips attributes. Many researchers believe smart surveillance
system is a critical component of smart cities and can be a solid foundation for future applications in
intelligent surveillance systems focuses on human action Recognition.
Keywords: Human Action Recognition, Smart Surveillance System, smart cities, Unsupervised
Feature Extraction, Gaussian mixture model
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A Decentralized Method for Detecting Clone ID
Attacks on the Internet of Things
Saeid Rafiei Taghanaki

Shohreh Behnam Arzandeh

Ali Bohlooli

Faculty of Computer Engineering
University of Isfahan, Isfahan,
Iran
Rafiei.saeid@yahoo.com

Department of Information
Technology Management,
SRBIAU,Tehran,Iran
shohreh.arzandeh@srbiau.ac.ir

Faculty of Computer
Engineering
University of Isfahan, Isfahan,
Iran
bohlooli@eng.ui.ac.ir

Abstract—One of the attacks in the RPL protocol is the Clone ID attack, that the attacker

clones the node's ID in the network. In this research, a Clone ID detection system is designed
for the Internet of Things (IoT), implemented in Contiki operating system, and evaluated
using the Cooja emulator. Our evaluation shows that the proposed method has desirable
performance in terms of energy consumption overhead, true positive rate, and detection
speed. The overhead cost of the proposed method is low enough that it can be deployed in
limited-resource nodes. The proposed method in each node has two phases, which are the
steps of gathering information and attack detection. In the proposed scheme, each node
detects this type of attack using control packets received from its neighbors and their
information such as IP, rank, Path ETX, and RSSI, as well as the use of a routing table. The
design of this system will contribute to the security of the IoT network.
Keywords: IOT; 6LowPAN; RPL; Security; Clone ID Attack
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مروري بر ادغام اينترنت اشياء ( )IoTبا مه ( ،)Fogمزاياي آنها ،چالشها و آينده
تحقيقاتي
بهرنگ برکتین ،0سوگند ب جافری ، *9ایمان مردانی 3و ضیافت

رحمتی 0

0دانشکده مهندسی کامپیوتر ،واحد نجف اباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد ،ایران
0مرکز تحقیقات کلان داده ،واحد نجف اباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد ،ایرانbehrang_barekatain@iaun.ac.ir ،
 9دانشجوی دکتری نرم افزار ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،واحد نجف اباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد ،ایران ،
Sogand.jaferi@Gmail.com
3دانشجوی دکتری نرم افزار ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،واحد نجف اباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد ،ایران ،
Iman.mardani2020@Gmail.com
0کارشناسی ارشد نرم افزار  ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،خرم آباد  ،ایران ،
ziafat.rahamati@Gmail.com

چکیده :اینترنت اشیا به کمک زیرساختهای اینترنتی این امکان را فراهم میکند تا اشیا مورد استفاده ،از راه دور مدیریت و کنترل شوند و
در خانهها ،مدارس ،محل کار ،صنایع و کارخانجات اتوماسیون و خودکارسازی افرایش یابد و موجب بهبود اتصال ،مقیاسپذیری ،بهرهوری،
صرفهجویی در هزینه و زمان برای سازمانهای صنعتی شود .اینترنت اشیا ( )IoTو محاسبات مه ( )FCبه سرعت در زمینه شبکه بیسیم
درحال رشد هستند .با این رشد سریع برنامههای کاربردی اینترنت اشیا ،الگوی محاسباتی ابری متمرکز سنتی با چالشهای متعددی مانند
تاخیر بالا ،ظرفیت پایین و شکست شبکه روبرو خواهد شد .استفاده از مه ( )Fogبه جای ابر ( ،)Cloudپردازش دادههای  ،IoTحفاظت و
ذخیرهسازی محلی دادهها را در دستگاههای  IoTفراهم میکند .در واقع مه پاسخهای سریعتر و عملکرد بهتر نسبت به ابر را برای کاربران
اینترنت اشیا فراهم میکند .بنابراین ،محاسبات مه ممکن است بهترین انتخاب برای قادر ساختن اینترنت اشیا به ارائه سرویسهای کارآمد و
امن برای بسیاری از کاربران نهایی در نظر گرفته شود .همچنین استفاده از محاسبات مه میتواند سبب کاهش تاخیر شود ،که این عامل
حیاتی در صنایع حساس کاربردهای فراوانی دارد که در این مقاله به آن پرداخته میشود .این مقاله همچنین بر معماری مه و برنامههای
کاربردی اینترنت اشیا در حال ظهور که با استفاده از مدل مه بهبود خواهند یافت ،تمرکز خواهد کرد .در نهایت ،مسائل باز و مسیرهای
تحقیقاتی جایگزین در زمینه مه و  IoTمورد بحث قرار میگیرند.
کلید واژهها :اینترنت اشیا  ،اینترنت اشیا صنعتی  ،محاسبات ابری  ،محاسبات مه.
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بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء به منظور تولید دادههای بلادرنگ
در نگهداری و تعمیرات 4.2
سعید جهانیان ، 0آرمینا سادات

دفتریان9

 0استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران s.jahanyan@ase.ui.ac.ir
 9کارشناس ارشد مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران a.daftarian@ase.ui.ac.ir

چکیده :افزایش رقابت و جهانیشدن کسب وکارها ،موجب بروز تغییرات بزرگی در ساختار سازمانها شده و آنها را وادار به توجه به تغییرات
فناوری ،مدیریت کیفیت ،امنیت و مسائل زیستمحیطی کرده است؛ در ابتدا این تغییرات به واحد تولید منتقل میشوند زیرا مستقیماً در کارایی
و پایداری فرآیندهای صنعتی نقش دارد و سپس به بخش نگهداریوتعمیرات انتقال مییابند چرا که این بخش ،منبع عظیمی از هزینهها
محسوب میشود .پیادهسازی صنعت  001در شرکتهای تولیدی که مقادیر زیادی داده از فرآیندهای تولیدی دارند ،میتواند در نگهداری
پیشبینانه و پیشبینی خرابی ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد .به همین منظور این مقاله با هدف شناسایى مفاهیم مرتبط با
نگهدارى و تعمیرات  001و تأثیر بکارگیرى اینترنتاشیاء صنعتى در تولید دادههاى بلادرنگ قصد دارد تا از طریق مرور ادبیات ،پژوهشهاى
انجام شده در حوزه نگهدارىوتعمیرات  001و فناورىهاى صنعت  001را بررسی کرده و همچنین نقش دادههای بلادرنگ حاصل از اینترنت
اشیاء در بهبود نگهدارى و تعمیرات را مشخص نماید .نتایج مطالعه حاکی از آن است که استفاده از دادههای بلادرنگ در نگهدارىو تعمیرات
 001میتواند علاوه بر کاهش زمان تدارک محصولات ،کاهش خطاهای سیستم و کاهش هزینهی توقفات از طریق حداکثرکردن فاصله بین
دو تعمیر و به حداقل رساندن زمان ازکارافتادگی برنامهریزی نشده ،بر بهرهوری در استفاده از منابع مالی و انسانی ،کیفیت محصولات و
اثربخشی کلی تجهیزات و فرآیندهای تولید نیز تأثیر گذاشته و آنها را بهبود بخشد.
کلید واژهها :اینترنت اشیاء صنعتی ،دادههای بلادرنگ ،سیستمهای فیزیکی-سایبری ،صنعت  ،001نگهداری و تعمیرات 001
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کاربرد دوقلوي ديجيتال پيش بينانه در ريخته گري مدام
سیما سلیمی ،*0هیمن

چوگلی9

0رئیس شبکه و زیرساخت فولاد هرمزگانSalimi.s@hosco.ir ،
9رئیس تعمیرات و نگهداری ریختهگری فولاد هرمزگانChogoli.h@hosco.ir ،

چکیده  :انقلاب صنعتی چهارم تحت تاثیر رشد سریع فناوری ،مروج استفاده از فناوریهایی همچون اینترنت اشیا ،کلان داده ،هوش مصنوعی
در تحلیل پیشرفته داده است .کارخانههای هوشمند مبتنی بر صنعت چهارم از فناوری نوظهور دوقلوی دیجیتال به منظور ایجاد ارزش رقابتی
استفاده میکنند .یکی از مزایای رقابتی تولید ،مدیریت شاخصهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات است .برای پیادهسازی دوقلوی دیجیتال
در فرا یند تولید کارخانه هوشمند از معماری مدل پنج وجهی بهره گرفته شده است تا در فضای داده ،نتایج حاصل از ارتباط اجزا معماری،
ذخیره ،تحلیل و پیشبینی دقیقتری از شاخصهای نگهداری امکانپذیر گردد .یکی از فرآیندهای اصلی در ساخت محصولات فولادی،
ریختهگری است که متغیرهای زیادی ازجمله دمای ریختهگری ،سرعت ریختهگری ،خصوصیات نوسان قالب ،گرید فولاد و ابعاد و طول
عمرغلتک درآن تأثیرگذار هستند .درشرکت فولاد هرمزگان به منظوردستیابی به شرایط ریختهگری پایدار و با استفاده از سنسورهای هوشمند،
دو مرحله ارتقا تعریف شده است .در مرحله اول ،آنالیز و تحلیل شاخصها ،بر اساس تناژ تولید و در مرحله دوم بر اساس متراژ محصول انجام
میگیرد .این ارتقاها با هدف کاهش زمان تعمیرات تجهیزات ،پیشبینی دقیق طول عمر تجهیزات و برنامهریزی دقیقتر انجام گرفته است.
کلید واژهها :اینترنت اشیا ،دوقلوی دیجیتال ،ریختهگری مداوم ،کارخانه هوشمند ،نگهداری پیش بینانه.
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سيستم مانيتورينگ مبدلهاي حرارتي بر بستر IoT
آرمان حیدرزاده ،*0شمیم شکری مطلق ،9مرتضی علی آبادی ،3محمد حسین فرشیدیان

فر0

0مدیرپروژه سیستم مانیتورینگ طاهاپایش شرکت طاهاقالب توسa.heidarzade@tgt-phe.com ،
9کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت طاهاقالب توسshamimsh73@yahoo.com،
9کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت طاهاقالب توسm.aliabadi1372@gmail.com،
9استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه مهندسی مکانیکfarshidianfar@um.ac.ir ،

چکیده  :در سایتهای صنایع مختلف مخصوصا صنعت فولاد ،بسیاری از مواد مختلف در فرآیندهای پیوسته مصرف میشوند که اگر شرایط
تولید به درستی تنظیم و پایش نشود ،خطر تولید محصولات معیوب افزایش مییابد .بدین سبب می بایست شرایط تولید به طور مداوم مدیریت
شوند لذا یکی از کاربردهای اینترنت اشیا در این زمینه می باشد که پایش مداوم تجهیزات را به درستی ممکن می کند .در این مقاله سیستم
مانیتورینگ مبدل های حرارتی بر بستر  IoTرا معرفی کرده و بخش های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری آن را شرح می دهیم .این
سیستم با استفاده از سنسورهای دما ،فشار و ...داده های مهم و حیاتی مبدل حرارتی را جمع آوری و به سمت سرور ارسال کرده و در نهایت
در پلت فرم نرم افزاری نمایش می دهد .این سیستم در شرکت طاهاقالب توس طراحی و اجرا شده است.
کلید واژهها ،IIoT :مانیتورینگ صنعتی ،مبدل های حرارتی.
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مروری بر کاربردهای اینترنت اشیاء ( )IoTو دوقلوی دیجیتال ( )DTدر صنعت فولاد
آرش سیدزاده ،0میثم اللهی رودپشتی ،9کمال جمشیدی 3و علی

بهلولی*0

0دانشجوی دکتری ،آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای رایانشی-فیزیکی ،دانشگاه اصفهانa.sayedzadeh@eng.ui.ac.ir ،
 9دانشجوی دکتری ،آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای رایانشی-فیزیکی ،دانشگاه اصفهانm.allahi@eng.ui.ac.ir ،
3دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر ،آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای رایانشی-فیزیکی ،دانشگاه اصفهانjamshidi@eng.ui.ac.ir ،
0استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر ،آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای رایانشی-فیزیکی ،دانشگاه اصفهانbohlooli@eng.ui.ac.ir ،

چکیده  :در سالهای اخیر ،با پیشرفت علمی در تولید تجهیزات ارتباطاتی و پردازشی پر سرعت ،افزایش تمایل کاربران به هوشمندسازی
ماشینها و فضاهای صنعتی ،اصطلاح صنعت  0/1در ادبیات صنعتی جهان وارد شده است .صنعت  0/1از فنّاوریهایی همچون هوشمصنوعی،
شبکه های بیسیم نسل پنجم و ششم ،دوقلوی دیجیتال ،واقعیت افزوده ،واقعیت مجازی ،سیستمهای بلادرنگ و نهفته ،اینترنت اشیاء صنعتی
و  ...در صنایع مختلف استفاده میکند .در میان این صنایع ،صنعت فولاد به عنوان یکی از اساسیترین پایههای اقتصادی کشورها و نیز زیر
بنای صنایع متعددی همچون نظامی ،نفت ،کشتیسازی ،خودروسازی و  ...است و میتواند بیش از هر صنعتی از مزایای انقلاب صنعتی اخیر
بهرهمند گردد .در این پژوهش نخست نگاهی مختصر به انقلابهای صنعتی اول تا چهارم میشود و سپس فنّاوریهای تاثیرگذار در صنعت
 0/1مورد بررسی قرار میگیرد .در انتهای این پژوهش به عنوان یک مطالعه موردی به برخی از کاربردهای اینترنت اشیاء و دوقلوی دیجیتال
در صنعت فولاد اشاره میشود.
کلید واژهها :اینترنت اشیاء صنعتی ،دوقلوی دیجیتال ،صنعت فولاد ،انقلاب صنعتی چهارم ،فناوری نسل پنجم و ششم ،هوش مصنوعی ،سیستم بلادرنگ و نهفته
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مروری بر کاربرد اینترنت اشیا در بهرهوری و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در
ساختمانهای هوشمند
حانیه السادات جان نثاری ،*0علیرضا حاجیان 9و مهدی

زادسر3

0دانشجوی ارشد مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسلامیhanieh.jannesari1994@gmail.com ،
 9دانشیار گروه فیزیک واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسلامیdralirezahajian@gmail.com ،
3استادیارگروه فیزیک واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسلامیzadsar@iaun.ac.ir ،

چکیده :فنآوری اینترنت اشیا پردازش انبوهی از اطلاعات درون شبکه ساختمانهای هوشمند را انجام میدهد .ایجاد توزیع اطلاعات و دادهها
از طریق نرمافزارها ،پلتفرمهای شبیهسازی شده در آنها عملکرد خود را در شهرهای هوشمند تکمیل کرده است .این فناوری در ساختمانهای
هوشمند مخصوصا از نوع صفر انرژی قدرت بهرهوری از مصارف انرژی در عرضه و تقاضای تولید و مصرف انرژی را با یکدیگر به حدی برابر
یا به میزان صفر رسانده است .در حقیقت این عملکرد ،کاربرد اینترنت اشیا را در بهرهوری انرژی در ساختمانهای هوشمند به کمک تجهیزات
هوشمند درون خود (نظیر صفحات خورشیدی ،آبگرمکنهای خورشیدی ،سیستمهای بازیافت بار حرارتی ،گرمایش و سرمایش و غیره) در
مصارف خانگی در بخش های روشنایی ،گرما و سرمایش و پخت و پز به حقیقت رسانده است .در این مقاله به کمک طراحی مدلهای
معمارگونه در این ساختمانها توانستهایم مبحث نظری مدیریت-ذخیره و کنترل انرژی را با اقدامات هوشمندانهی کار شده دانشمندان و
پژوهشگران با رویکرد اقتصادی صرفههای ناشی از به هدر رفتن انرژی در کنترل و نگهداری و ذخیره انرژی درون دستگاههای هوشمند حتی
از راه دور به کمک فناوری کاربرد اینترنت اشیا ،بررسی کرده و سهم استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در درسترس ،مخصوصا خورشیدی را
افزایش دهیم .دراین مقاله به بررسی کاربرد اینترنت اشیا در بهره وری و مدیریت انرژی در افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر به کمک
اسناد علمی پرداخته می شود.
کلید واژهها :اینترنت اشیا ،بهره وری ،انرژیهای تجدید پذیر ،ساختمان هوشمند
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IoT-Based ROVs Controlling System in
Underwater Vehicles
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Abstract—Nowadays, technologies demand for IoT applications is growing. Using

underwater vehicles, concentration on Remotely Operated Vehicles (ROVs) controlling
system, is an important issue because of high energy savings and efficient energy crisis
reasons. ROV, is designed to operate both in outer space under the frozen crust of poles, as
well as in the deep waters of the oceans. Angle (The ROVs name used in this research) is
designed for outer-space transport, and comes with tools for depths underwater exploration,
scientific study, equipment, oil sample recovery and deep water coral studies. Efficiently
organized into departments by specialty, including design, manufacturing, electronics,
software, and IoT-Based Controlling System, utilizes program management methods, along
with document and source code management systems, to manage the product development
cycle. Designs are produced completely in-lab, using custom-printed circuit boards,
composites materials and other specialized equipment. Angle is the result of two years of
planning, research and analysis, manufacturing, and testing under strict safety protocols. Its
light weight, compact design and IoT-Based controling system allows for increased speed,
maneuverability and power efficiency. This robot, along with a new custom-designed gripper
and improved electronics, make it most advanced vehicle.
Keywords: Underwater; ROV; Motors; Internet of Things; control
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قابلیت همکاری با تجهیزات قدیمی توسط  OPC UAدر صنعت نسل 4.2
مهسا علیزلفی ، 0علی بهلولی* ،9کمال جمشیدی ،3اکبر

گلبو0

 0دانشجوی ارشد ،آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای رایانشی -فیزیکی ،دانشگاه اصفهانmahsaalizolfi@eng.ui.ac.ir ،
 9استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر ،آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای رایانشی -فیزیکی ،دانشگاه اصفهانbohlooli@eng.ui.ac.ir ،
 3دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر ،آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای رایانشی-فیزیکی ،دانشگاه اصفهانjamshidi@eng.ui.ac.ir ،
0مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات شرکت فولاد مبارکه اصفهانa.golboo@msc.ir ،

چکیده  :انقلاب صنعتی چهارم ،چهارمین دوره اصلی از ابتدای انقلاب صنعتی است .در صنعت نسل  001با بهرهگیری از اینترنت اشیاء و سایر
تکنولوژیهای نوظهور ،دنیای دیجیتال با دنیای فیزیکی صنایع پیوند داده میشوند .تحقیقات اخیر نشان میدهد که صنایع برای افزایش
بهرهوری ،رقابت و عملکرد خود به سمت دیجیتالی شدن سوق پیدا کرده اند .از جمله این صنایع میتوان به صنعت فولاد اشاره کرد .اگرچه
تولید فولاد در حال حاضر تا حدی خودکار است ،اما استفاده از فناوریهای جدید میتواند باعث بهینهسازی کل زنجیره تولید آن میشود .و
این اجازه میدهد تا صنعت فولاد با رفتن به سمت صنعت چهارم هوشمندتر شود .بنابراین تولیدکنندگان برای حفظ سهم خود از بازار ،باید
نسل چهارم تکنولوژی را در صنعت فولاد پیادهسازی کنند .اما فناوری موج چهارم نیز مانند هر فناوری دیگری ،موجی از چالشها و فرصتها
را با خود به همراه دارد .یکی از این چالشها که این مقاله نیز بر روی آن متمرکز شده است ،حضور تجهیزات قدیمی نسل قبل در محیط
صنعت میباشد .این تجهیزات قدیمی یا زیرساخت قدیمی و میتواند مدیران کارخانه برای رسیدن و پیادهسازی صنعت نسل چهارم با مشکل
مواجه کند .از آنجایی که جایگزینی این تجهیزات قدیمی بسیار زمانگیر و پر هزینه است ،محققین بایستی به دنبال راهحلی برای ایجاد
قابلیت همکاری بین تجهیزات جدید و قدیمی باشند .یکی از راهحلهای موجود برای قابلیت همکاری سیستمهای صنعتی قدیمی ،استفاده از
فناوریهای رایج توصیه شده میباشد .از جمله این فناوریها میتوان به  OPC UAاشاره کرد ،که یک استاندارد برای تبادل داده ایمن و
مطمئن در اتوماسیون صنعتی میباشد OPC UA .مستقل از پلتفرم عمل میکند و تبادل داده بین سازندگان مختلف را به صورت یکپارچه
تضمین میکند .هدف این مقاله نیز معرفی فناوری  OPC UAو ارائه راه حلهای مربوط به این فناوری برای ایجاد این قابلیت همکاری
بین تجهیزات قدیمی و جدید میباشد.
کلید واژهها :صنعت  ،OPC UA ،001صنعت فولاد ،قابلیتهمکاری ،تجهیزات قدیمی
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Ranking Resilience Events in IoT
Industrial Networks
Maryam Nooraei Abadeh
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Abstract—Maintaining critical data and process availability is an important challenge of

Industry 4.0. Given the variety of smart nodes, data and the access latency that can be
tolerated by consumers in modern IoT-based industry, we propose a method for analyzing
the resiliency of an IoT network. Due to the complexity of modern system structures,
different components in the system can affect the system's resiliency. Therefore, a
fundamental problem is to propose methods to quantify the value of resilience contribution
of a node in each system effectively. This paper aims to identify the most critical vertices of
the network with respect to the latency constraint resiliency metric. Using important
centrality metrics, we identify critical nodes in industrial IoT networks to analyze the degree
of resiliency in the IoT environments. The results show that when nodes with the highest
value of Closeness Centrality (CC) were disrupted Resiliency of Latency (RL) would have
the lowest value. In other words, the results indicate the nodes with the high values for CC
are most critical in an IoT network.
Keywords: resiliency, centrality metrics, industrial IoT network
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Abstract—With developments in human societies and the information and communication

technology, the Internet of Things (IoT) has penetrated various aspects of daily life and
different industries. The newly emerging blockchain technology has become a viable
solution to the IoT security due to its inherent characteristics such as distribution, security,
immutability, and traceability. However, integrating the IoT with the blockchain technology
faces certain challenges such as latency, throughput, device power limitation, and scalability.
Recent studies have focused on the role of artificial intelligence methods in improving the
IoT performance in a blockchain. According to their results, there are only a few effects on
the improvement of IoT-based performance with limited power. This study proposes a
conceptual model to improve the blockchain throughput in IoT-based devices with limited
power through deep reinforcement learning. This model benefits from a recommender agent
based on deep reinforcement learning in the mobile edge computing layer to improve the
throughput and select the right mining method.
Keywords: IoT, blockchain, deep reinforcement learning
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Hossein Ghaffarian

PhD candidate, Arak University, Arak,
Iran
sadeghinasab.alireza@gmail.com

Assistant Professor, Arak University, Arak,
Iran
h-ghaffarian@araku.ac.ir

Abstract—The Internet of Things (IoT) plays an important role in human life today. Millions

of devices generate and transmit vast amounts of data. Exploring this data without
compromising privacy practices may expose to risk of users' identities. One of the measures
used to protect data privacy is anonymity methods. IoT data anonymization is not possible
using traditional methods because such data, unlike database data, are not static and are very
large. In this paper, we propose a new framework that can anonymize the received stream
data by considering their expiration time. This anonymization is performed using a new
clustering method using a streaming data processing engine. The introduced clustering
method has a significant effect on reducing data delay. It supports both numerical and
categorical data types too. Also, merging remaining clusters at the end of the method has
minimized information loss. Comparing the performance results of the introduced method
with similar methods shows that the proposed method performs better in terms of information
loss and data delay.
Keywords: Internet of Things; data privacy; streaming data; data anonymity.
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Abstract—Detecting anomalies in advanced metering infrastructure can lead to identifying

illegal cryptocurrency mining and electricity theft. Successful usage of statistical approaches
incorporation with AI models motivated us to propose a combined model on the subject of
power consumption in the smart grid. In this paper, we used upper/lower ﬁlters to detect
sudden and continuous changes in customers’ power usage. To improve the dynamic nature
of the ﬁlters and their accuracy, we clustered users based on extracted statistical features,
and ran the Genetic Algorithm to ﬁnd the optimal hyperparameters and tune the ﬁlter of each
cluster. Finally, we performed our proposed approach on a real dataset of 999 industrial users
measured in the last year
Keywords: anomaly detection, time-series, smart grid, electricity theft, cryptocurrency
mining
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Abstract—The considerable growth of the number of networked devices in the world has led

to the development of various and new programs in the field of IoT, which are often limited
to the current network infrastructure, on the other hand, force the network administrator to
implement complex network policies manually. Due to this congestion of equipment as well
as the increasing complexity of traditional network configuration, Software-Defined
Networks (SDNs) facilitate network management by separating the control and data layers
and creating network rules. For these facilities, these networks appear to be a good
infrastructure for IoT networks will enable network programming to develop new and more
efficient services to meet real needs. In addition, the variety of IoT equipment can increase
complex and inconsistent network rules in SDN-based switches, making network
management difficult. Accordingly, in this paper, we will try to model the behavior of
anomaly rules distributed in software-defined networks that have been created by different
apps in the Internet of Things. It can identify their relationship with other rules in the network
and avoid registering them.
Keywords: Internet of Things(IoT), Software-Defined Networks(SDN), Anomaly

83

چکیده مقالات نشست :D
سرویسها و تکنولوژیهای اینترنت اشیاء

شماره

عنوان مقاله

نام نويسنده

1

آرمین مختاری ،سید حامد موسوی راد* ،سیاوش
بیات و علیرضا افتخاری

کاربردهاي اينترنت اشياء در نگهداري و تعميرات پيشگويانه

2

ملیحه حریری* ،مصطفی نوری بایگی و سعید
ابریشمی

ارائه يک الگوريتم ترکيبي براي زمانبندي وظايف جريان کاري

3

محدثه بیدی* ،محرم منصوریزاده

4

ندا عباسی دشتکی* ،مریم باغ محمد

علمي روي بستر ابر محاسباتي با محدوديت مهلت زماني و هدف
کاهش هزينه اجرا
بازشناسي فعاليتهاي انساني در خانههاي هوشمند با اينترنت
هوشمند اشياء
بررسي توليدات علمي حوزه اينترنت اشياء در پايگاه وباوساينس:
رويکرد علم سنجي

84

نشست  -Dمقالات فارسی در حوزهIoT Services and Enabling Technologies
IoT2021D

چهارشنبه  92اردیبهشت  0011ساعت 00:31 -01
دبیر نشست :دکتر علی قیاسیان
بازگشت به فهرست مقالات

کاربردهای اینترنت اشیاء در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه
آرمین مختاری ،0سید حامد موسوی راد ،*9سیاوش بیات 3و علیرضا

افتخاری0

0دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمانmokhtari@eng.uk.ac.ir ،
9دانشیار بخش مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمانs.h. moosavirad@uk.ac.ir ،
3استادیار پژوهشکده الکترونیک ،دانشگاه صنعتی شریفbayat@sharif.ir ،
0کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،شرکت فولاد زرند ایرانیانeftekhari55@ut.ac.ir ،

چکیده  :نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ،متداولترین مثالی است که برای پیشنهادات بازار بر بستر اینترنت اشیاء صنعتی ذکر شده است و
در حال جذب سرمایه صنایع و توجه تحقیقات است .مرور نظاممند ادبیات حوزه نگهداری و تعمیرات با تمرکز بر اینترنت اشیاء جهت درک
بهتر این حوزه و یافتن شکافهای تحقیقاتی هدف اصلی این مقاله است .در این پژوهش ،مقالات اخیر در حوزه کاربردهای اینترنت اشیاء در
نگهداری و تعمیرات پیشگویانه استخراج شد و با طبقهبندی پژوهشها و شناخت شکافهای تحقیقاتی سه نتیجه حاصل شد . .اولاً ،بهرهگیری
از اینترنت اشیاء در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه از اهمیت ویژهای برخوردار است .دوماً ،اگرچه علیرغم استفاده از تکنولوژیهای اینترنت
اشیاء و الگوریتمهای یادگیری ماشین در پژوهشهای اخیر ،ارزیابی عملکرد این سیستمها و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد آنها ضروری
است .سوماً ،در تحقیقات آتی میتوان در زمینه انتخاب تکنولوژی و الگوریتم مطلوب از میان طیف وسیع گزینههای در دسترس ،اقدام کرد.
کلید واژهها :اینترنت اشیاء ،اینترنت اشیاء صنعتی ،نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ،پایش وضعیت
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ارائه يک الگوريتم ترکيبي براي زمانبندي وظايف جريان کاري علمي روي بستر ابر
محاسباتي با محدوديت مهلت زماني و هدف کاهش هزينه اجرا
ملیحه حریری ،*0مصطفی نوری بایگی 9و سعید ابریشمی

3

 0دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهدmalihe.hariri@mail.um.ac.ir ،
 9استادیار دانشگاه فردوسی مشهد nouribaygi@um.ac.ir ،
 3استادیار دانشگاه فردوسی مشهد s-abrishami@um.ac.ir ،

چکیده  :جریانهای کاری علمی برای پردازش دادههای عظیم و تحلیلها و شبیهسازیهای پیچیده استفاده میشوند ،درنتیجه نیازمند منابع
محاسباتی قدرتمندی هستند که بتوانند نتایج موردنظر را در زمان قابلقبول و با هزینه مطلوب تولید کنند .بهاین منظور از منابع زیرساختهای
توزیعشدهای چون ابر محاسباتی به دلیل مزایایی ازجمله دسترسی به منابع مجازی  ،نامحدود و کشسان برای اجرای جریانهای کاری،
استفاده میشود و وظایف جریانهای کاری برای اجرا روی منابع محاسباتی نگاشت میشود .برای نگاشت وظایف به منابع محاسباتی ،مسئله
بهصورت مسئله زمانبندی مدل میشود؛ اما مسئله زمانبندی با وجود محدودیتها و معیارهای مختلف یک مسئله  NP-hardاست.
بههمین جهت الگوریتمهای مختلفی برای حل مسئله زمانبندی در زمان چندجملهای ارائه شدهاست .الگوریتم ارائهشده در این پژوهش یک
الگوریتم ترکیبی مبتنی بر مدل ریاضی است که مسئله زمانبندی را با شکستن مسئله به زیرمسئلههای کوچکتر و زمانبندی بستههایی از
وظایف و مدل کردن مسئله با استفاده از یک مدل ریاضی خطی -صحیح انجام میدهد .مزیت این روش کاهش هزینه اجرای وظایف در
یک مهلت زمانی مشخص نسبت به الگوریتمهای زمانبندی ارائهشده است.
کلید واژهها :زمانبندی وظایف ،الگوریتم ترکیبی ،مدل ریاضی ،مهلت زمانی ،هزینه
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بازشناسي فعاليتهاي انساني در خانههاي هوشمند با اينترنت هوشمند اشياء
محدثه بیدی ،*0محرم

منصوریزاده9

0دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر ،گرایش هوش مصنوعی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدانmoh.hce@gmail.com ،
9دانشیار گروه کامپیوتر ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدانmansoorm@basu.ac.ir ،

چکیده  :تحلیل دادههای حاصل از حسگرها و وسایل اینترنت اشیاء توسط الگوریتمهای دانش هوش مصنوعی موجب ایجاد اینترنت هوشمند
اشیاء شده است .از کارکردهای مهم این مبحث میتوان به بازشناسی فعالیتهای انسانی در خانههای هوشمند اشاره کرد .بازشناسی فعالیت،
به پیشبینی :فعالیت فعلی ،فعالیت بعدی و طول مدت فعالیت فعلی و بعدی تقسیم میشود .از بهترین روشهای بازشناسی فعالیت ،استفاده
از یادگیری عمیق خصوصاً شبکههای عصبی بازگشتی است .در این راستا ما روشی را ارائه دادهایم تا بهوسیلۀ الگوریتم تکاملی ژنتیک ،نوع و
تعداد لایههای بازگشتی و تعداد نورونهای هر لایه را تعیین کند .ما این روش را روی مجموعه دادۀ معروف  CASASارزیابی کردهایم و
شاهد بهبود فوقالعادۀ نتایج در معیار ارزیابی  F1برای میانگین  31خانه بودهایم .اینگونه ،ما توانستهایم در طراحی سیستم  AIoTقوی
عملکرد خوبی داشته باشیم.
کلید واژهها :الگوریتم ژنتیک ،اینترنت هوشمند اشیاء ،بازشناسی فعالیتهای انسانی ،خانههای هوشمند ،شبکههای عصبی بازگشتی.
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بررسي توليدات علمي حوزه اينترنت اشياء در پايگاه وبآوساينس :رويکرد
علمسنجي
ندا عباسی دشتکی* ،مریم باغ محمد

9

 0دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه اصفهانnabbasi.d.69@gmail.com ،
 9کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه اصفهانmaryambaghmohamad@gmail.com ،

چکیده  :بررسی تولیدات علم ،ابزار مناسبی برای سیاستگزاری و برنامهریزی صحیح و شناخت وضعیت گذشته فراهم میآورد و موجب
هدفدار کردن حرکتهای علمی و تعیین اولویتهای پژوهشی و در کنار آن منجر به شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید
اطلاعات علمی میشود .بر این اساس ،مطالعات علمسنجی در سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است .از آنجا که امروزه اینترنت
اشیاء دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است و با ارائه راه حلهای نوین در بخشهای مختلف ،شرکتها و سازمانها را به استفاده و سرمایهگذاری
در این حوزه مجاب کرده است .مدارک نسبتا زیادی در این حوزه موضوعی در جهان منتشر شده است .لیکن ،با رویکرد علم سنجی به این
مدارک نگریسته نشده است .براین اساس ،بررسی این مدارک با رویکرد علمسنجی ،میتواند شناخت وضعیت این مدارک را فراهم آورد و
موجب هدفدار کردن حرکتهای علمی و تعیین اولویتهای پژوهشی و در کنار آن منجر به شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید
اطلاعات علمی در این حوزه شود .لذا پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی تولیدات علمی این حوزه در پایگاه وبآوساینس در بازه زمانی
 0221تا  ،9190با راین رویکرد انجام شد .جامعه این پژوهش شامل تمام مدارک موجود در وبآوساینس در این حوزه میباشد .یافتهها نشان
داد که بیشترین مدارک در سال  9191در این پایگاه نمایه شدهاند .همچنین ،دانشگاههای برتر ایران در رشته کامپیوتر ،در سال  9191بیشترین
مدارک را در این حوزه منتشر کردهاند .از بین این دانشگاهها ،دانشگاه تهران بیشترین تعداد مدارک را منتشر کرده و دانشگاه شریف پیشتاز
انتشار این مدارک در سال  9111میباشد .از بین دانشگاههای برتر جهان در این رشته نیز کمبریج بعنوان پرکارترین و پیشتاز انتشار این
مدارک در سال  0222شناسایی شد .نتایج حاصل از نرم افزار  vos viewerنشان داد که  Zhang, Y.با بیشترین مرکزیت درجه ،بعنوان
پرکارترین نویسنده در کل مدارک نمایه شده معرفی شد .و از بین نویسندگان دانشگاههای برتر ایران و جهان نیز به ترتیب،
 Dehghantanha, A.و  Benini, I.پرکارترین نویسندهها بودند .سایر یافتهها نیز نشان داد که کلیدواژههای ، internet of things
 cloud computingو  securityپرتکرارترین کلیدواژهها در این مدارک هستند .در این بررسی مشخص شد که نویسندگان بیشتر از
کلیدواژههای دوکلمهای استفاده کردهاند و تمایلی به کاربرد عبارتهای طولانی ندارند.
کلید واژهها :اینترنت اشیاء ،تولیدات علمی ،وبآوساینس ،علمسنجی
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شماره

عنوان مقاله

نام نويسنده

1

فاطمه علی عسگری رنانی * ،حسین غفاریان و
مستانه چگنی

نمودار وايتربي

2

علیرضا مودی* و مهری رجائی

يک روش گمنام سازي براي حفظ حريم خصوصي در انتشار داده

3

چیمن علافی*  ،سیروس فتحیمنش ،محمد فتحی

طراحي سيستم تشخيص نفوذ سبک وزن با روش آزمون فرض

4

ساناز زمانی* ،بهروز ترک لادانی و مائده عاشوری
تلوکی

روشي براي ايجاد انگيزه در کاربران براي مشارکت در شبکه
اجتماعي خودروها با حفظ حريم خصوصي مکاني

5

حمیدرضا خدمتگزار* ،ساناز قربانلو

ارائه يک چارچوب مفهومي براي دستهبندي تهديدهاي امنيتي در

رديابي مکانهاي حضور افراد به کمک مکانيابي درون ساختماني و

هاي جرياني مسير

اينترنت اشياء
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رديابي مکانهاي حضور افراد به کمک مکانيابي درون ساختماني و نمودار وايتربي
فاطمه علی عسگری رنانی  ،*0حسین غفاریان 9و مستانه

چگنی3

0کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی ،دانشگاه اراکFatemeh.aliasgari97@gmail.com ،
9استادیار گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی ،دانشگاه اراکh-ghaffarian@araku.ac.ir ،
3کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی ،دانشگاه اراکmastanehchegeni@yahoo.com ،

چکیده  :روشهای مکانیابی افراد در محیط های باز و بسته ،با یکدیگر متفاوت می باشند .در طرح حاضر تمرکز بر روی یافتن گره موردنظر
در محیط داخلی با استفاده از دنبالهی مشاهدات و سوابق حرکت کاربر میباشد .به این منظور از الگوریتم وایتربی استفاده شده است .با کمک
وایتربی قصد داریم میزان خطای الگوریتم های مبتنی بر اثرانگشت را کاهش دهیم .ابتدا سوابق حرکت کاربر در محیط داخلی با تعریف
مجموعه حالات و چند ماتریس است که ورودی های وایتربی هستند ،ثبت میشود .الگوریتم  KNNنیز به عنوان یک الگوریتم مبتنی بر
اثرانگشت به طور موازی به کار برده میشود تا میزان دقت هر دو الگوریتم بررسی و رفتار  KNNبه وسیلهی وایتربی اصلاح شود .به همین
دلیل برای ثبت اثرانگشت های محیط ،یک گره در کل مختصات ساختمان حرکت میکند و در هرگام ،اثرانگشت در آن نقطه ثبت میشود.
در مرحلهی تست و اجرا یک گرهی آزمایشی به محیط وارد شده و در جهت دلخواه حرکت میکند .سپس الگوریتمها اجرا شده و مکان فعلی
گره و محتملترین مکان وی در گام بعدی تخمین زده میشود .نتایج پیادهسازی و آزمایش الگوریتم پیشنهادی در دانشکده فنی دانشگاه
اراک نشان دهنده کارایی مطلوب ایدهی پیشنهادی برای پیشبینی مکان و مسیر حرکت گره میباشد.
کلید واژهها :مکانیابی درون ساختمانی ،دنبالهی مشاهدات ،محتملترین مسیر ،وایتربی
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يک روش گمنامسازي براي حفظ حريم خصوصي در انتشار دادههاي جرياني مسير
9

علیرضا مودی *0و مهری رجائی

 0دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه فناوری اطلاعات ،دانشگاه سیستان و بلوچستان  ،زاهدانalireza_moodi@pgs.usb.ac.ir،
 9استادیار ،گروه فناوری اطلاعات ،دانشگاه سیستان و بلوچستان  ،زاهدانrajayi@ece.usb.ac.ir،

چکیده :امروزه حجم انبوهی از دادههای مسیر حرکت افراد و اجسام از طریق اتصال به اینترنت به طور پیوسته و جریانی تولید و ذخیره
میشود .تجزیه و تحلیل و استخراج دانش از دادههای مسیر بهروز میتواند برای پشتیبانی برنامههای مختلف اشیاء درحال حرکت و تحلیلگران
مفید باشد .از سوی دیگر به دلیل اینکه دادههای مسیر دارای ابعاد بالایی است و در بسیاری موارد پس از گذر زمان ممکن است جذابیت و
اعتبار خود را از دست بدهد بنابراین انتشار دادههای جریانی مسیر مورد توجه است اما ،انتشار دادههای مسیر حرکت اجسام مخاطرهآمیز است.
در این مقاله برای حل این مشکل ،راهکاری برای گمنامسازی دادههای جریانی مسیر بر اساس مدل حریم خصوصی -kگمنامی و -lگوناگونی
ارائه شده است .دادههای مسیر درون پنجرههای لغزان بصورت پویا بروزرسانی میشوند .برای مقابله با دادههای با ابعاد بالا ترکیب زمان و
مکان ،و افزایش کارایی در روش پیشنهادی هر مسیر درون یک پنجره به یک رشته بیتی نگاشت میشود .سپس برای گروهبندی مسیرها
یک الگوریتم حریصانه ارائه شده است که براساس معیار و شاخص تفاوت با سایر مسیرها که با استفاده از عملیات بیتی بر روی رشتههای
متناظر بدست میآید ،مسیرها را در گروههایی که نیازمندیهای -kگمنامی و -lگوناگونی برآورده شده باشد ،تقسیم میکند .و برای هر گروه
یک مسیر برگزیده منتشر میشود .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که روش پیشنهادی با برآورده کردن نیازمندیهای حریم خصوصی بهطور
قابل توجهی زمان اجرا و اتلاف اطلاعات ناشی از گمنامسازی را در مقایسه با روشهای موجود کاهش داده است.
کلید واژهها :دادههای جریانی مسیر  ،حفظ حریم خصوصی  ،حملات حریم خصوصی ،جریان داده ،از دست رفتن اطلاعات  ،انتشار داده.

91

نشست  -Eمقالات فارسی در حوزه IoT Security and Privacy
IoT2021E

چهارشنبه  92اردیبهشت  0011ساعت 00:31 -01
دبیر نشست :دکتر حمید ملا
بازگشت به فهرست مقالات

طراحي سيستم تشخيص نفوذ سبک وزن با روش آزمون فرض
چیمن علافی ، *0سیروس فتحیمنش ،9محمد

فتحی3

0کارشناس ارشد مهندسی برق_مخابرات ،دانشگاه کردستانalafi.chiman@yahoo.com ،
 9دکتری آمار ،دانشگاه کردستانs.fathimanech@uok.ac.ir ،
 3دکتری مهندسی برق_مخابرات ،دانشگاه کردستانmfathi@uok.ac.ir ،

چکیده  :شبکه اینترنت اشیاء به دلیل کاربردهای وسیعی که دارد ،تهدیدات امنیتی زیادی را نیز به همراه دارد .این تهدیدات امنیتی به
عنوان عامل مهمی توسعهی اینترنت اشیاء را محدود میکند .شبکه اینترنت اشیاء ،معمولا به دلیل محدود بودن منابع محاسباتی دستگاهها
این شبکه ،در معرض حملات سایبری است .یکی از این حملات ،حمله  Packet floodingاست که باعث افزایش نرخ ورود بسته و در
نهایت ایجاد ترافیک کاذب در شبکه میشود .یکی از راههای جلوگیری از حملات استفاده از سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه است .برای
کاهش این دست از حملات  ،یک سیستم تشخیص نفوذ سبک وزن برای شناسایی حملات و فیلتر کردن بسته های بیش از نرخ ورود مجاز
در شبکه هستند طراحی شده است .این سیستم تشخیص نفوذ سبک وزن به یک مسئله بهینه سازی متکی است که احتمال هشدار کاذب را
به حداقل می رساند در حالی که احتمال تشخیص از دست رفته را زیر سطح مطلوب حفظ می کند .با استفاده از یک روش جستجو مشکل
حل می شود .نتایج شبیه سازی تأثیر سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی را نشان می دهد .
کلید واژهها :اینترنت اشیاء ،تهدیدات امنیتی ،سیستم تشخیص نفوذ ،سیستم تشخیص نفوذ سبک وزن.
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روشي براي ايجاد انگيزه در کاربران براي مشارکت در شبکه اجتماعي خودروها با
حفظ حريم خصوصي مکاني
ساناز زمانی ،*0بهروز ترک لادانی 9و مائده عاشوری

تلوکی3

0دانش آموخته کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه اصفهانzamani.sanaz.11@gmail.com ،
9استاد ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه اصفهانladani@eng.ui.ac.ir ،
3استادیار ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه اصفهانm.ashouri@eng.ui.ac.ir ،

چکیده  :امروزه با گسترش استفاده از اینترنت در محیط خودرویی ،مفهوم شبکههای اجتماعی خودرویی به عنوان نمونهای از کاربرد اینترنت
اشیاء در صنعت حمل و نقل ،مورد توجه قرار گرفته است .تبادل اطلاعات میان کاربران در شبکههای خودرویی ،باید با حفظ حریم خصوصی
مکانی کاربران صورت بگیرد .همچنین برای مشارکت هرچه بیشتر کاربران در سامانهی تبادل اطلاعات ،نیاز به ایجاد انگیزه داریم .در این
مقاله ،روشی برای تبادل اطلاعات میان کاربران در شبکهی اجتماعی خودرویی ارائه میشود که در آن ضمن حفظ حریم خصوصی کاربران،
برای مشارکت در سامانه ،انگیزهی کافی ایجاد میشود .در این سامانه برای تبادل اطلاعات به جای استفاده از ارتباطات کوتاه-برد ،از بستر
اینترنت استفاده میشود (اینترنت خودروها) .جهت ایجاد انگیزه در کاربران برای مشارکت در سامانه از پاداشدهی استفاده میشود .کاربران
در ازای مشاهده شدن اطلاعاتشان ،بلیط دریافت میکنند .جهت ارزیابی روش ارائه شده ،از ابزار شبیهسازی  Veinsبه همراه دادههای واقعی
موجود در مجموعه داده ای کرِتِی استفاده شده است .نتایج ارزیابی و تحلیل روش ارائه شده نشان میدهد که میزان کیفیت پیام بر میزان
پاداش دریافتی کاربران تاثیرگذار است و همچنین این سامانه منصفانه است.
کلید واژهها :اینترنت خودروها ،انگیزه در شبکههای اجتماعی خودرویی ،تبادل اطلاعات ،حریم خصوصی مکانی ،شبکههای اجتماعی خودرویی
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ارائه يک چارچوب مفهومي براي دستهبندي تهديدهاي امنيتي در اينترنت اشياء
حمیدرضا خدمتگزار ،*0ساناز

قربانلو9

 0استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)khedmatgozar@irandoc.ac.ir ،
 9پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)sghorbanloo@gmail.com ،

چکیده :یکی از موضوعات مهم در حوزه اینترنت اشیاء ،مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات است .یکی از اقدامات کلیدی در این حوزه،
شناسایی و تحلیل تهدیدهای امنیتی اینترنت اشیاء است .در این مطالعه مبتنی بر مرور پیشینه و نظر متخصصان چارچوب مفهومی پیشنهادی
به منظور دستهبندی تهدیدهای امنیتی حوزه اینترنت اشیاء ارائه شده است .مبتنی بر این چارچوب تهدیدهای حوزه اینترنت اشیاء بر پایه معیار
انگیزههای حملات احتمالی و نوع صدمه به قربانی ،در سه دسته اصلی شامل تهدیدهای امنیتی سیستم (شامل سه دسته تهدیدهای دستکاری،
اختلالی و تصرفی) ،حریم خصوصی (شامل چهار دسته تهدیدهای نظارت ناخواسته /غیرقانونی ،نمایهسازی کاربر ،نفوذ فعال ،و ردپای ماندگار)،
و اعتماد انعکاسی و شهرت (شامل سه دسته تهدیدهای سوءرفتار موجودیتهای وابسته ،سوءاستفاده از کالا یا خدمات ،و ارائه نادرست) جای
گرفتند .این چارچوب مفهومی پیشنهادی میتواند مورد استفاده پژوهشگران و متخصصان حوزه مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات در حوزه
اینترنت اشیاء قرار گیرد.
کلید واژهها :اینترنت اشیاء ،امنیت اطلاعات ،تهدید
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