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 خالصه
این پتانسیل را دارد  IOTما تحلیل خواهیم کرد که  .می پردازد هوشمنداین مقاله به بررسی و گسترش زیر ساخت ها،خدمات و عملکرد برای شهر های 

این پتانسییل را  کالن داده ایجاد کند  و تجزیه و تحلیل شهر هوشمندی به هم متصل و سنسور های هوشمند  برای سترس از دستگاه هاکه شبکه ای در د

متمرکیز شیدن بیر روی تییوری از مزایای رایانش ابیری و  ومنتقل کند شهر هوشمند به محیط کنترلی واقعی برای  IOTدارد که خواسته ها را از  

 .آن ها را ذخیره و مدیریت نماییم داده ها استفاده نموده تا به خوبی بتوانیماستخراج و پاالیش 

 شهر هوشمند ، اینترنت اشیا ، کالن داده ، ابر ،  شهر دیجیتال کلمات کلیدی:

 

 

 چکیده
 
 

درخواست رشد سریع جمعیت در شهر ها ، خدمات و زیرساخت های قابل قبولی را اقتضا  می کند  تا بتواند نیازهای آن شهر را برطرف سازد. بنابراین        

الوه بر آن همه  ، رو به افزایش است . ع IOT1دستگاه هایی مثل سنسورها ، محرک ها ، نلفن های هوشمند و ... به منظور پیشبرد تجارت و بیزینس به سمت 

اد و اشتراک راه این دستگاه ها قابلیت به هم پیوستن و ارتباط به یکدیگر از طریق اینترنت را دارند .بنابراین تکنولوژی های اینترنت مسیری به سمت ایج

 . ارتباطی مشترک ، فراهم می سازند

پتانسیل  کالن داده ها و سیر تکاملی فناوری اینترنت اشیا نقش مهمی در ممکن شدن شهرهای هوشمند بازی می کند.   2کالن داده گسترش                 

، شناسایی بدست آوردن بینش هایی ارزشمند از حجم زیاد داده های جمع اوری شده از منابع مختلف را ارائه کرده است، و اینترنت اشیا ادغام حسگرها 

و اینترنت اشیا  کالن داده هابلوتوث را در محیط دنیای واقعی با استفاده از خدمات شبکه های سطح باال اجازه داده است. ترکیب فرکانس رادیویی و 

 .موضوعات تحقیقاتی کشف نشده ای هستند که که چالش های جدید و جالب برای رسیدن به شهر هوشمند در آینده به ارمغان می آورند

ایش تا باعث افز ود ببخشندرا بهب... آموزش و وبرند که کارایی حوزه سالمت، حمل و نقل، انرژی تکنولوژی بهره می شهرهای هوشمند از چندین

بع هم و مصرف منا هش هزینهچنین شامل کاشود همشود. این مسیله عالوه بر این که باعث مشارکت فعال و اثرگذار شهروندان می انسطح راحتی شهروند

له کاربرد این مقا است. هادادهالن کنند آنالیز  کهای شهرهای هوشمند ایفا میهای اخیر که پتانسیل زیادی در افزایش سرویسکنولوژیباشد. یکی از تمی

 .کندهای کالن را برای پشتیبانی شهرهای هوشمند مرور میداده

 راز محرک ها و هدف  از ساخت این شهر های هوشمند در این مقاله در مورد شهر هوشمند بحث خواهیم کرد و خالصه ای از گسترش و آنالی

ده که بر پایه ارائه می دهیم و همچنین تکنولوژی هایی پشتیبان این نوع از شهر ها را بررسی خواهیم کرد . سپس زیر ساخت یک شهر هوشمند را پیشنهاد دا

را شرح داده و بدین وسیله به کنترل اتوماتیک و سرویس های هوشمند  4ابریبنا شده و یکپارچه کردن اینترنت و تکنولوژی محاسبات 3مفهوم شهر دیجیتال 

 .اطالعاتی و منطق در شهر های فیزیکی دست خواهیم یافت

                                                 
1 Internet Of Things : اینترنت اشیا 
2 Big data 
3 Digital City 
4 . Cloud computing 



 
 

  مقدمه.       1
مند را امکان افزایش قابل توجه در دستگاه های متصل و حسگرها چشم انداز زندگی در محیط هوشواخیرا به علت رشد سریع جمعیت شهری و شهر نشینی 

 ، بهداشت و درمان هوشمند  شبکه های هوشمند، حمل و نقل هوشمند ، دده است من جمله : خانه های هوشمنپذیر ساخته است برنامه های مختلفی معرفی ش

در هسته خدمات ارائه شده  ها کالن دادهوعده شهر هوشمند موجب افزایش نمایی داده ها شده است در نتیجه این حجم عظیم داده ها یا  .و شهرهای هوشمند

توسط حجم، سرعت و گوناگونی انواع داده که با نرخ روز افزون در حال ساخته شدن هستند ، مشخص شده  کالن داده هاتوسط اینترنت اشیا هستند. پدیده 

ر ان برنامه های هوشمند مختلف برای اطالعات را و محاسبات ابری را نشان می دهد که د کالن داده هاچشم اندازی از فناوری های هوشمند با  1شکل  اند.

برای تولید مقدار زیادی داده بدون ساختار مبادله می کنند.  5با استفاده از دستگاه ها و حسگرها و دیگر دستگاه های یکپارچه با زیرساخت محاسبات ابری

که  NOSQL این حجم عظیم داده های بدون ساختار جمع آوری شده و در ابر یا مرکز داده با استفاده از پایگاه داده های تحمل خرابی توزیع شده مانند

استفاده می شود، ذخیره می شوند. بنابراین مدل برنامه نویسی برای پردازش  برای بهبود یک سرویس یا برنامه خاص و اشتراک بین برنامه های مختلف 

 . مجموعه داده های عظیم با الگوریتم های موازی می تواند برای تحلیل داده ها برای بدست اوردن ارزش از داده های ذخیره شده استفاده شود

را برای کاهش هزینه و مصرف منابع به کار میی بیرد. در حیال حاضیر مقیدار  6های حسگر بیسیم شهر هوشمند مزایای فناوری های نوظهور مانند شبکه            

تمیاعی، زیاد داده توسط منابع مختلف مانند تلفن های هوشمند،کامپیوترها، حسگرها، دوربین ها، سیسیتم هیای موقعییت ییابی جهیانی، سیایت هیای شیبکه اج

که های سنسوری بی سیم وتکنولوژی های مرتبط با آن ، به صیورت یکپارچیه و بیی عیبیی ، پوسیته دیجیتیالی شب معامالت تجاری و بازی ها  تولید می شود .

و برنامیه هیای  روی شهر ایجاد میکنند ، همچنین حجم زیادی از اطالعات که با استفاده از دستگاه های فراگیر و جاسازی شده ایجاد می شود در پلت فیرم هیا

تحلیل این اطالعات بیر اسیاس  و تا شهر ها را هوشمند تر کند و بتواند نتیجه حاصل از برنامه ریزی های توسعه را پیش بینی کند .کاربرد ی مناسب منتشر شده 

و اطالعات تحلیلی آنها ,  می تواننید بیه زییر  IOT انتخاب و نیار کاربران ، شهرها را هوشمند تر خواهد ساخت. بنابراین تکنولوژی های قدرتمند و گوناگون

می تواند اطالعیات معنیی داری  کالن داده هاتجزیه و تجلیل  ایجاد کند را کامل اینترنتی و ساخت های  شبکه های سنتی غلبه کرده ویک شبکه به هم پیوسته

بیه ییک عامیل کلییدی  کیالن داده هیاتجزیه و تحلیل موثر و استفاده از  و همچنینرا از اقیانوس داده های تولید شده توسط دستگاه های حسگر استخراج کند

 .(Ibrahim Abaker et al.,2016) برای موفقیت در بسیاری از حوزه های خدماتی و تجاری به عنوان مثال شهرهوشمند تبدیل شده است

 

 کالن داده ها. دورنمای شهر هوشمند و فناوری 1شکل

به عنوان چشم انداز بزرگی از دنیای اینترنت در نظر گرفته شده است . بنابراین  ناخودآگاه به سمت  مفاهیم  IOTاین حقیقت را در نظر بگیرید که             

رتباط متقابل خانه های هوشمندی هدایت می شویم که درآن وسایل الکتریکی مختلفی با هم در ارتباط بوده وبه خدمات چند رسانه ای و با کیفیت باال  و ا

                                                 
5 Cloud Computing 
6 wireless  sensor  networks  (WSN) 



 
 

ن . در بعضی از سیستم ها که تعداد زیادی از دستگاه ها باهم در ارتباط هستند ، حجم زیادی از دیتا را تولید می کنند ،) که اصطالحا همادست پیدا می کنیم 

و عات داده بزرگ نامیده می شود (. برای رسیدن به این تکنولوژی هوشمندی ، تحلیل هرچه بهتر داده های بزرگ نقش اساسی در پیشرفت فناوری اطال

بدهد . به همین  ارتباطات خواهد داشت . بعضی از تحلیل این داده های بزرگ می تواند درک و اطالعات بهتری درباره برنامه ریزی و توسعه در  آینده به ما

هیل کارها  در نظر طریق ایده خانه هوشمند به جامعه هوشمند توسعه یافت که خودش از خانه و انجمن و خدمات متشکل شده و برای خدمت رسانی و تس

از جمله این که با استفاده از زیر ساخت های مشترک ) مثل وب مرکزی( بتوانیم   بودهایی داردگرفته شده است .اگرچه ایده این تکنولوژی هنوز یکسری کم

 (.M. Mazhar Rathore et al ،2015و. IOTبرنامه ریزی شهری و ساخت شهرهای هوشمندبراساس )و... متصل شویم gpsوسایل نقلیه ،واحد های کنارجاده،به 

یین ااند. شمند در سراسر جهان نمودههای کالن جهت پشتیبانی گسترش و پایدار کردن شهرهای هوبرداری از دادهها شروع به بهرهبسیاری از دولت                

هر هوشیمند داده شخصات اصلی شیبه کاربرد شهرهای هوشمند را با فهمیدن م های مربوطمسیله به شهرها اجازه در نظر گرفتن استانداردها، قوانین و نیازمندی

هر شیباشید. اجیزا یپذیری، حکومت, افزایش کیفیت زندگی و مدیریت هوشمند منابع طبیعی و امکانات شیهر میاست. این مشخصات شامل پایداری، انعطاف

الت هوشیمند و هیای بهداشیتی، حمیل و نقیل، تحصییهیایش از قبییل مراقبیترویسهوشمند از قبیل، حرکت حکومت، محیط و مردم به خوبی کاربردها و س

دن این بسیتر برای فراهم کر باشد. یک راهسازی نیاز میها محاسبات زیاد و امکانات ذخیرهاند. برای فراهم کردن این کاربردها و سرویسانرژی مشخص شده

نشیان  2د.شیکل باشاربردها مییهای ابری به منظور پشتیبانی مدیریت داده کالن شهر هوشمند و کرویسبردن از بسیاری از سو بهره  استفاده از محاسبات ابری

)کیاربرد  نمایید مکانات آن فراهمسازی و آنالیز آنها را در راستای نودهای ابر و اهای کالن، ذخیرهآوری دادهتواند جمعدهد که چگونه محاسبات ابری میمی

در شیهر و ابیر IOTو  کیالن داده هیاهدف این مطالعه ارائیه ییک بررسیی جیامع از  (.Eiman Al Nuaimiet al ،2015کالن داده برای شهر هوشمند ،   

 برای پایداری و بهبود استاندارد زندگی در شهرهاو شهرستان ها است. IOTو  داده هاکالن  کاربردهوشمند ، به طور خاص تر،

 هوشمند شهر  .2
 ت و ناوری اطالعافشهر هوشمند می تواند به عنوان ابداع مناطق شهری جدید در نظر گرفته شود و تغییراتی که سبب کنترل زیر ساخت های فیزیکی، 

 ی بهتر شهر و مدیریت زیر ساخت ها شود. مفهوم و منابع اطالعاتی و زیر ساخت های اجتماعی برای احیای اقتصادی، هم بستگی، اداره،7ارتباطات

 
 : استفاده از تکنولوژی ابر جهت ذخیره اطالعات تولید شده توسط اجزاء مختلف شهر هوشمند2شکل 

 و  تغییرات زندگیر مورد دهای برجسته شهر هوشمند مرکزیت مردم و یا رفاه شهروندان می باشد، همچنین در شهر های هوشمند نگرانی هایی ویژگی         

 ی شهر هی نوین سازندشهروندان وجود دارد. از نظر مفهومی شهر هوشمند اثرات متقابل بین تکنولوژی های نو، سازمان دهی های جدید و سیاست ها شغل

 .( Edward Curry et al. ،2016،   شهرهای هوشمند ایجاد سرویس ها و کاربردها)هوشمند به صورت سیستم اجتماعی و فنی مجتمع هستند های

که کشورها اقدامات اولیه را برای تبدیل مفهوم شهر هوشمند از نگاه افراد نسبت به دیدگاه تکنولوژی معانی متفاوتی دارد. این مشخص است وقتی            

گرچه بحث شهر هوشمند در دنیا رواج پیدا کرده است، دهند انظرهای متفاوتی در مورد شهر هوشمند ارائه میدهند آنها نقطهشدن به شهر هوشمند انجام می

. به عبارت دیگر، هنوز مفهوم مشترکی برای شهر است چنان مهم است. شهر هوشمند هنوز در فازی قرار دارد که بدون مفهوم توافقی جهانیاما مفهوم آن هم

                                                 
7 . Information and Communication Technologies(ICT) 



 
 

ها و ، ویژگی اندهای رایج را پر رنگ کردهاین وجود، اکثر مفاهیم ویژگیهوشمند ارائه نشده است، و ارائه یک مفهوم استاندارد جهانی مشکل است. با 

های آن شامل افزایش کیفیت زندگی برای یک بخش خاص شهروندان شهر خواهد انداز شهر هوشمند را مشخص نمایند. مثالچشم  تواننداجزایی که می

تواند شامل اجزای مختلف شهر چنین میبرد. همها بهره میهای مناطق مختلف شهر و سرویسهافزار، شبکه و دادافزار، نرمسخت ،بود که از فناوری اطالعات

معانی مختلف شهر هوشمند که بر روی  1ها، برق، حمل و نقل، آموزش، بخش سالمت دولت و امنیت عمومی شود. جدول شامل منابع طبیعی، زیرساخت

 .دهداین نواحی مختلف تمرکز دارند را نشان می
اسییت ، کییه بییاالخص بییر روی بییه کییار گییرفتن  IBMهییر هوشییمند اسییتراتژی مهییم 

ها و تکنولوژی های نسل بعد در تمام جنبه های زندگی تمرکز دارد، جاسازی حسگر

 ده هییا ،تجهییزات بیرای بیمارسییتانها ، شیبکه هیای نیییرو ،راه آهین ،پلهیا ،تونلهییا ،جیا

یین او هر شی در چهار گوشه ساختمان ها، سیستم های آب، سدها ،خطوط لوله گاز 

 دنیا و ایجاد اینترنت اشیاء بوسیله اینترنت. 

عدی براه حل جنبه های تکنولوژی شهر هوشمند و تمرکز بر روی اینکه چگونه نسل 

 تکنولوژی اطالعات کمک خواهد کرد .

دگی یک شهر برای رفتن رو به جلو در اقتصاد،مردم ،دولت،سییار بیودن،محیط،و زنی

اطع، کردن،ساخته شده بر اساس ترکیب هوشمندی از دارایی ها و فعالیت های خودق

 .مستقل وشهروندان آگاه 

 نشان دادن شهر هوشمند یک مدل آینده از اجزای همکار

کندکه ا مانیتور کرده و یکپارچه مییک شهر که شرایط همه زیرساخت های بحرانی ر

آب،  تباطیات،شامل جاده ها ، پلها ،تونلها،ریل ها، بزرگیراه ها،فرودگاههیا ،بنیادر، ار

امیه د ، برننیرو، حتی ساختمان های بزرگ، می تواند بهتر منابع را بهینیه سیازی نماینی

منیتیی ا ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه آن، ونظارت بر جنبه هیای

 .در حالی که خدمات به شهروندان خود را حداکثرمیکند 

نیابع تمرکز بر روی یکپارچه سازی زیرساخت ها و سیستم های که نظارت و کنترل م

 .را برای دستیابی به پایداری به عنوان جنبه اصلی یک شهر هوشمند

 اتصییییییال زیرسییییییاخت هییییییای فیزیکییییییی، زیرسییییییاخت هییییییای فنییییییاوری، 

عی ، و زیرسیاخت هیای کسیب و کیار بیه اهیرم جمعیی شیهر زیرساخت های اجتمیا

 .هوشمند

 

 نمیییایی کلیییی تیییر کیییه بیییا هیییم تمیییام جنبیییه هیییای اصیییلی ییییک شهرهوشیییمند را

ری از به نظر می رسد تعریف جیامع تی .برای رسیدن به هدف در کنار هم قرار میدهد

 شهر هوشمند است.

فناوری اطالعیات یک شهری است که سرمایه گذاری در افزایش  یک شهر هوشمند

 و ارتباطات حکومت کرده است وفرآیندهای مشارکتی برای تعریف خدمات عمومی

 ومناسب وسرمایه گذاری حمل و نقیل کیه میی توانید در پیشیرفت پاییدار اجتمیاعی 

 . بیعیطاقتصادی اطمینان ایجاد کند، افزایش کیفیت زندگی ومدیریت هوشمند منابع 

 عو محیدود، از مجموعیه ای از منیاب وان خیاص،نمایشی از شهرهای هوشمند بیه عنی

 خدمات همکاری با یکدیگر برای رسیدن به یک زندگی بهتر .

 تعاریف شهر هوشمند و تفاوت ها و شباهت های بین آنها 1جدول 

ها را بهم حمل و نقل و ساختمان حل برای زندگی از جمله برق،توانیم متوجه شویم که شهر هوشمند به عنوان یک راهاز معانی مختلف ارائه شده را می

تواند باشد عالوه بر این مفاهیم با تاکید کردن بر پایداری منابع و کاربردها ای برای افزایش کیفیت زندگی مردم آن شهر میکنند و روش بهینهمرتبط می

-گویند. این منابع داده همه جا در اطراف ما هستند، گوشیمی 8داده دهد که به آن کالنشود تشکیل آن چیزی را میهای که از منابع مختلف تولید میداده

های دیجیتال و عکس 11های رسانه اجتماعیو حتی مردم. کاربردهای مختلفی مثل سایت GPSها، ، دوربین10، کامپیوترها، سنسورهای محیطی9های هوشمند

. های اخیر افزایش داده استدر سالها و خیلی موارد دیگر سرعت  ایجاد و تولید داده را های تجاری، کاربردهای تبلیغاتی بازیو ویدئوهای تراکنش

چنین به خوبی آنها را برایدید شوند وجود دارد و همها جهت حل کردن مشکالتی که مستقیما از منابع ایجاد میدادهکالن های مختلفی از استفاده این پتانسیل

                                                 
8 Bigdata 
9 Smartphones 
1 0 Environmental sensors 
1 1 social media 



 
 

داده  کند. برای آسان کردن این حجم عظیم تقاضا برای منابع جهت پشتیبانی آنالیز کالنداده، هوش داده و کاوش داده استفاده میتر با استفاده از آنالیز عمیق

 .دهدحل زیبا و موثر را ارائه میشود و یک راهوارد می 12، روش ابر
هییای دیدقیقییا بییرای نیازمنیی بردهییای مختلییف داشییته باشییند. اییینابییر یییک بسییتر مناسییب بییرای کاربردهییایی اسییت کییه باییید همکییاری متییوالی بییا کار        

ای ولوژیییک، شییهرههییای تکنهییا کمییک کنیید. در راسییتای اسییتفادهتوانیید بییه حییل برخییی از چییالشکاربردهییای شییهر هوشییمند بسیییار مناسییب اسییت و مییی

 3 د یافییت. شییکلر و مییوثرتر دسییت خواهنییهوشییمند، امکانییات زیییادی بییرای هوشییمندتر بییودن از قبییل دارنیید و بییه اهدافشییان بییه صییورت کارآمییدت

 رده است. کدهد. برای نسل آینده، بر روی آینده نیز تمرکز استفاده از کاربردهای داده کالن را در شهرهای هوشمند نشان می

 
 : ارتباط شهر هوشمند و کالن داده 3شکل            

ر دهییا یم. بیه صییورت کلیی دولییتنظیر گییرفتن سییایز مکیان و منییابع در دسیترس مشییاهده نمییودمیا اییین مسیائل را در هییر طییرح پیشینهادی بییدون در             

شیود. در جیاد مییت و انسیان ایهیای متفیاوت میالی و کمبیود منیابع طبیعیهیایی هسیتند کیه توسیط شیهر هوشیمند در قبیال توانیاییسراسر دنییا نگیران هزینیه

-یمیییسییتم قییانونی هییای سییاخت و نگهییداری شییهر هوشییمند اسییت. چییالش دیگییر سچییالش دسییترس بییودن و سییایز  منییابع و توانییایی آنهییا یکییی دیگییر از

هییای حییلاهرکییه نیازمنیید  هییای تکنیکییی وجییود داردتوانیید بییر روی شییانس موفقیییت تییاثیر چشییمگیری بگییذارد. بییاالتر از همییه اینهییا چییالشباشیید کییه مییی

د و در هییای جدیییولییوژی. در مقابییل، تکنهییا مفصییال توضیییح خییواهیم دادکه البتییه دراییین مقالییه در مییورد اییین چییالش باشییدپیشییرفته تکنولوژیییک مییی

 ها را به فرصت تبدیل نماییم. تواند کمک کند که این چالشحال ظهور می

م کییردن هییا بییرای فییراهاز اییین داده داده هییا هییای کییالنکییه سیسییتمکننیید مییادامیکاربردهییای شییهر هوشییمند مقییداری عظیمییی از داده را تولییید مییی

 برند.ت جهت افزایش کاربردهای هوشمند بهره میاطالعا

-را بیرای افیزایش سیرویس کنند تا اطالعیاتیروش موثری ذخیره و پردازش و کاوش می داده اطالعات کاربردهای شهر هوشمند را با های کالنسیستم              

رییزی رنامیهشهر هوشمند ب کند تا برای گسترش سرویس منابع یا نواحیک میداده به تصمیم گیرندگان کم های شهر هوشمند تولید کند. عالوه بر این، کالن

 شود.داده نامیده می ها و مشخصات داده کالن وجود دارد که مدیریت کالنکنند.عالوه بر این، برخی از ویژگی

 شود و در تقابل دیگر:می حجم،سرعت،تنوع داده شامل سه تقابل اصلیکالن بر طبق  اینها

 شود. هایی دارد که از منابع تولید میاشاره به سایز دادهحجم: که  .1

ده کیالن نی آنیالیز داها، ذخییره شیدن آنیالیز و پیردازش آنهیا دارد. و تمرکیز آن اخییرا بیر روی پشیتیباسرعت: اشاره به سرعت ایجاد شدن داده .2

 باشد.بالدرنگ می

-ند و نمییباشخت یافته میها به صورت غیرساحاضر این مرسوم است که بیشتر دادههای مختلف داده تولید شده دارد. در حال تنوع: اشاره به نوع .3

 بندی شود.بندی و جدولتوانند به راحتی دسته

بیان طبیعیی زده از آنیالیز هیای تولیید شیکه بیا دادهکند به خصوص زمانیتغییرات: اشاره دارد که ساختار و مفهوم داده به صورت پیوسته تغییر می .4

 ستیم.رو هروبه

 یت والن داده ، میدیرآوری مناسب کیتواند به کسب و کار ارائه دهد که بر اساس جمعداده می های ممکن که کالنارزش: اشاره دارد به مزیت .5

 آنالیز میشود.

 اشاره به قوانین نگهداری داده های ساخت یافته که از منابع مختلف پیاده سازی شده است، دارد. :نوسانات   .6

                                                 
1 2 cloud 



 
 

 اشاره به درست بودن، دقت و اعتبارسنجی داده دارد. اعتبار که   .7

شخصات الت دارد. مرخی مشکصحت که اشاره به دقت و امکان اطمینان به درستی داده های کپچر شده و با معنی بودن نتایج تولد شده از داده برای ب

یشتری را های بم فرصتتوانیا میهای موجود، مها و محدودیتقابلیتباشد.با دریافتن مختلف کالن داده نشانگر پتانسیل عظیم آن برای سود و پیشرفت می

،  ای هوشمندا برای شهرههالن داده کنند، فراهم نماییم)کاربرد کها و کاربردهای بهتر که برای شهرهای هوشمند که از کالن داده استفاده میبرای سرویس

Eiman Al Nuaimi et al. ،2015 ). 

 

 تکنولوژی های پشتیبان برای شهر های هوشمند.     معماری کلی و 3

 ، کاربرد ک شهر هوشمندیشهر ها عملکرد هایی برای تولید مثل انسانی ، نوسعه افتصادی ، تعامل های اجتماعی و عالقه های فرهنگی فراهم می سازند . 

 .اعث میشودبان و اجتماع این وسیله توسعه بیشتری را بین انس های هوشمند و سرویس های متنوعی را در این چهار حوزه فراهم می سازد ، بنا براین به 

 YUNCHUANSUN etجزیه و تحلیل داده های بزرگ و..)تمی توان دید 2به وجود آمده را در جدول  هوشمندکاربرد های هوشمندی که توسط یک شهر

 al. ،2016.) 

 عملکرد شهری کاربردهای هوشمند

مراقبت از هوشمند/انرژی هوشمند/مدیریت شهری هوشمند/بازنشستگی هوشمند/امنیت عمومی هوشمند/محیط 

 سالمتی هوشمند/ارتباطات هوشمند/خانه هوشمند....

 بازآوری

 پیشرفت اقتصادی تولید هوشمند/صنعت هوشمند/تدارکات هوشمند/نقشه شهری هوشمند...

 تعامالت اجتماعی حمل و نقل هوشمند/خرید هوشمند/مدیریت اجتماعی هوشمند....

 لذت بردن از فرهنگ آموزش هوشمند/صنعت توریسم هوشمند/رسانه های بیرونی هوشمند...

 : عملکرد شهری و کاربردهای شهر هوشمند2جدول 

یک شهر هوشمند بر مفهوم زیر ساخت های یک شهر دیجیتال استوار است ، به طوری که موقعیت مکانی اشییا و اشیخاص را میدیریت کیرده و مطیابق 

 دایت مییموقعیت جغرافیایی ، اطالعات و داده را از طریق اینترنت اشیا جا به جا می کند . حجم زیادی از محاسبات بال درنگ توسط محاسبات ابری ه

ورد . شوند  و بازخوردی را فراهم می سازند . واحد کنترل اتوماتیک و هوشمندانه را هدایت می کند و از این طریق یک شیهر هوشیمند را پدیید میی آ

بیرای  برای انتقال دادن اطالعیات   ییک الییه سیرویس 14برای به دست آوردن دیتا ها ، یک الیه شبکه ای13ساختار کلی شهر هوشمند ، یک الیه آگاهی 

 را شامل می شود . 4ذخیره سازی حجم دیتا ها ، آنالیز بال درنگ و پردازش و یک الیه برنامه کاربردی برای کاربران نهایی مطابق شکل 

 
 . معماری شهر هوشمند 4شکل 

 بری می باشد .او محاسبات  شهر دیجیتال اینترنت اشیا تکنولوژیبخش تکنولوژی های پشتیبان شهر هوشمند که شامل یک  3بخش های ذیل شامل 

 

 

                                                 
1 3 . Precaption layout 
1 4 . Network layout 



 
 

 هوشمندتکنولوژی شهر   3-1
ربیوط بیه انیواع اطالعات پخش شیده م هوشمندشهر تاسری کامال فراگیر کل شهر است .یک مدل اطالعاتی از پوشش سریا هوشمندیک شهر دیجیتال 

هر هیا ) شیتلیف اطالعیات اطالعات بر پایه موقعیت های جغرافیایی را مدیریت می کند .این مدیریت فقط شامل پاسخ گویی به اتصال ذاتی و انیواع مخ

 ی گیرد .را نیز در بر م طبیعی ، فرهنگی ، اجتماعی و ... ( نبوده و همچنین بازیابی آسان و استفاده از مختصات های جغرافیایی

داده هیای نمیای خیابیان ، داده هیای  ortho -photoبر اساس موقعیت جغرافیایی ، یک شهر دیجیتال داده های پایه ای جغراقیایی داده هیای              

میدیریت  شهر دیجیتال را نیز در یک عکس های پانوراما ، داده های عکس ها و مدل های سه بعدی ، داده های موضوعی و دیگر اطالعات و داده های

د . فیراهم میی شیو و هدایت می کند . از طریق معماری سرویس گرا ، برای کاربر ها داده های متنوعی همچیون داده هیای مکیانی مشخصیات داده هیا

شیهر ک در غالیب یی Geospatial Framework Platformبیر روی  ییکاربرد های مختلف در شبکه و انتشار این اطالعات به شکل سرویس ها

ون حمیل و ه مسیائلی همچیولت ، صنایع ، عموم مردم و دیگر کاربران به راحتی می توانند اطالعیات مفییدی را دربیارد.دیجیتال به اشتراک می گذارند

 نقل شهری ، توریسم ، بخش سالمت و بهداشت ، آموزش ، خدمات فوریتی و دیگر سرویس های مرتبط به دست آورند .

 ترنت اشیااین  3-2
 یق اینترنت اشیا به هماسکنر های لیزری و دیگر حسگر های اطالعاتی از طر GPS، حس گر های مادون قرمز ،  RFIDاستفاده از شناسایی امواج رادیویی 

 ومانیتورینیگ  ،موقعیت دهی  متصل می شوند . اینترنت بر پایه پروتکل هایی است و هدایت مبادالت اطالعاتی و ارتباطات را برای تحقق شناسایی هوشمند ، 

 7بیود کیه توسیط  اهیددنیا ییک دنییای شیبکه هیای فراگییر خو 2017مجمع تحقیقات وایرلس دنیا پیش بینی کرده است که تا سال  .مدیریت انجام می دهند 

بیرای  سیتفاده میی کننید کیهامیلیارد انسان روی کره زمین خودمان را ارائه می کند . این سنسور ها از شیبکه هیای بیی سییم و سییم داری  7تریلیون حسگر به 

   کاربران با نقاط ثابت و متحرک بی سیم سرویس ها و ضمانت ارائه می کند .

برای دستگاه های محرک و حسگر برای ارتباط بدون نشت در محیط شهرهوشمند فراهم می کند و بیه اشیتراک گیذاری  اینترنت اشیا یک چارچوب            

اشییا را اطالعات در سرتاسر چارچوب را به طوریکه مرتب در حال راحت تر شدن است ممکن می سازد. توافقات اخیر فناوری های بیسیم مختلیف، اینترنیت 

بعدی با استفاده از فرصت های ارائه شده توسط اینترنت قرار می دهد. اینترنت اشیا شیاهد پییاده سیازی هیای اخییر در شیهر هوشیمند به عنوان فناوری انقالبی 

شیت و برای توسعه سیستم های هوشمند مانند شبکه های هوشمند، خورده فروشی های هوشمند، خانه های هوشمند، آب هوشمند، حمل و نقل هوشیمند، بهدا

. با این حال یک تعریف جامع توافقی برای شهر هوشمند هنوز بدست نیامیده اسیت و   (Gubbi et al., 2013)ند و انرژی هوشمند بوده استدرمان هوشم

. شهر هوشمند روی استفاده از فناوری اطالعات نسل بعدی برای تمام جنبه هیای زنیدگی ، تعبییه حسیگرها و   شناخت روند مشترک جهانی یک چالش است

اشییا  ات در بیمارستان ها ، شبکه های قدرت، راه آهن، پل ها، تونل ها، جاده ها ، ساختمان ها سیستم های آب ، سیدها ، خطیوط نفیت و گیاز، همچیینتجهیز

ه شیده اسیت. انقالب اینترنت منجر بیه اتصیال بیین میردم در مقییاس و سیرعتی بیی سیابق . دیگر در سرتاسر جهان و در نتیجه تشکیل اینترنت اشیا تمرکز دارد

اطالعیات انقالب بعدی اتصال بین اشیا برای ایجاد یک شهر هوشمند است. شهر هوشمند بر اتصال دستگاه های حسی و محرک تکیه دارد در نتیجه اشیتراک 

ا ، تحلییل داده و در سرتاسر پلتفرم از طریق یک چارچوب یکپارچه را اجازه می دهد. چنین اشتراک گذاری با حسیگرهای بیدون نشیت موجیود در همیه جی

اسیت کیه در آن تلفین هیای هوشیمند و PC 15نمایش اطالعات با محاسبات ابری به عنوان چارچوب یکپارچه سازی، قابل دسترسی است. اکنون زمیان بعید از 

 Ibrahim Abaker Targio هوشیمند،)نقیش کیالن داده هیا در شیهر  دیگر دستگاه های دستی محیط ما را با اطالعاتی و تعاملی تر کیردن آن تغیییر میی دهنید

Hashem et al.  ،2016) . 

 تکنولوژی محاسبات ابری  3-3         
وییا پمگیی دینامییک یک محاسبات بر پایه اینترنت است برای مشارکت منابع محاسباتی آن شامل قدرت محاسیباتی ، حجیم ذخییره سیازی ، تعیامالت و .. ه

ی و توزییع احاسیبه توسیعه مجازی شده مقیاس پذیر هستند و به عنوان یک سرویس فراهم شده اند . محاسبات ابری یک مدل از محاسبات بر پایه اینترنیت ، م

ند کیه شتیبانی می کپشده ، محاسبات شبکه ای می باشد و محاسبات ابری که عمومی سازی ، یکپارچه و اختصاصی شده برای سرویس های اطالعاتی است ، 

 فرآیند های سرویس و نو سازی را از طریق دوباره به کارگیری و انعطاف تشخیص نرم افزاری بهبود دهد 

                                                 
1 5 post-PC 



 
 

در واقع یکپارچگی منابع ، اشتراک گذاری اطالعات ، همکاری نرم افزاری را بهبود می بخشید . همچنیین ایین نیوع از محاسیبات ابیری  محاسبات ابری         

را نیز انجام می دهد . محاسبات ابری می تواند به سرعت حجم عظیمی از دیتا را در سراسر دنیا پردازش کیرده و هیم زمیان بیه میلییون 16محاسبات سرویس گرا 

 .ا کاربر سرویس دهد ه
را  17محاسبات ابری برای توصیف انواع مختلف مدل های محاسباتی که کامپیوترهای زیاد یا خوشه های متصل شیده از طرییق شیبکه ارتبیاطی بالدرنیگ       

های شبکه های اجتمیاعی بیزرگ کیه  درگیر می کند به کار رفته است. محاسبات ابری خدماتی برای اجرای محاسبات مقیاس وسیع پیچیده مانند کاوش داده

. ( Chang, Bacigalupo et al., 2010; Chang, Walters et al., 2010) توسط برنامه های گوشی های هوشمند تولید شیده انید ارائیه میی کنید

( ، نرم افزار به عنوان یک سرویس، و زیر ساخت به عنوان یک سرویس می توانید بیا PaaSخدمات محاسبات ابری مانند یک پلتفرم به عنوان یک سرویس )

افیزاری کیه  اینترنت اشیا ترکیب شود. چنین ادغامی می تواند هر کسب و کاری را دگرگون کند. عالوه بر این محاسبات ابری می تواند برای محاسیبات نیرم

ارهای تحلیل پلتفرم های بصری سازی و تحویل مشتری را ادغام می کنند، زیرساخت های مجازی فیراهم دستگاه های نظارتی، دستگاه های ذخیره سازی ، ابز

ن مدل مبتنی بر هزینه که از یک چارچوب تجاری استفاده می کند و این چارچوب می تواند محاسبات ابیری ارائیه دهید، بیرای کسیب و کیار و کیاربرا. کند

ا در هر جایی خدمات انتها به انتها را  امکان پذیر خواهد. محاسبات ابری همچنین میی توانید ییک موتیور اصیلی از جهت دسترسی به کاربردها بر اساس تقاض

. هدوپ برای ارائه مدل های برنامیه نویسیی و ییک پلتفیرم  بیرای (  ,.2015Hashem et al) ارائه کند18داده ها مانند چارچوب هدوپ کالن طریق فناوری 

عه داده های عظیم در سرتاسر خوشه های متفاوت معرفی شد. هدوپ شامل دو جز اصلی است: سیستم فایل توزییع شیده هیدوپ و پردازش توزیع شده مجمو

MapReduce که بسیار به یکدیگر مرتبط هستند (Hashem et al., 2016, 2015 )رچه نیازمندی های بالدرنگ ذخیره سازی داده هیا و پیردازش گ. ا

حسگر درون شبکه شهر هوشمند را تضمین میی  یفته شده است، پذیرش معماری جریان، ارتباط کارا و بدون نشت بین دستگاه هادر شهر هوشمند در نظر گر

اتخیاذ شیده اسیت کیه میی توانید ذخییره سیازی و  21و اسیپارک20، اسیتورم4S19کند. چنین فناوری به تازگی با معرفی پلتفرم هیای پیردازش جرییان ماننید آپیاچی

 .(Ibrahim Abaker Targio Hashem et al.  ،2016 )نقش کالن داده ها در شهر هوشمند،رتاسر گره های مختلف متصل را امکان پذیر سازدپردازش داده در س

   کالن داده ها در شهر های هوشمند.     4
 وشپیردازش و کیا داده ها در شهرهای هوشمند برای تولید اطالعات به منظور افزایش خدمات شهرهای هوشیمند مختلیف  ذخییره سیازی،کالن سیستم های 

ری کننیده باشیند. هر هوشیمند ییاداده ها می توانند به برنامه های تصمیم گیری برای هرگونه توسعه در خدمات، منابع و مناطق شی کالنشده اند. عالوه بر این 

ل آنهیا توسیط ند. بیا ایین حیاجه آن برای ترقی و منفعت را نشان می دهید. امکانیات بیی پاییان هسیتو، پتانسیل بالقوه قابل تداده ها  کالنژگی های مختلف وی

مند بیا در شیهرهای هوشی داده ها می تواند به اهداف خیود برسید و در  خیدمت رسیانی  کالندسترس پذیری فناوری ها و ابزارهای پیشرفته محدود شده اند. 

ا را تشیویق میی ین موجودیت هیباستفاده از ابزارها و روش های  مناسب  برای تحلیل موثر و کارامد داده ها پیشرفت کند. چنین اثر مطلوبی همکاری و تعامل 

ربردی اکیبرنامیه هیای  ی اضافه که می توانند موجب افزایش بیشتر شهر هوشمند شوند را تسیهیل بخشید.کند ومی تواند ساخت خدمات و برنامه های کاربرد

بیود عملکیرد کند که بیه به داده ها می تواند به بسیاری از بخش های یک شهر هوشمند خدمت رسانی کند، در نتیجه تجربه بهتری برای مشتریان فراهم  کالن

ارهیای تشیخیص و شیگیرانه، ابزال سود بیشتر یا افزایش سهم بازار( بهداشت و درمان می تواند با بهبود خدمات مراقبتی پیتجارت کمک می کند. )به عنوان مث

ای بهینیه کیردن داده هیا بیر نکیالدرمان ، مدیریت سوابق سالمتی و مراقبت از بیمار  افزایش یابد. سیستم های حمل و نقل می تواند تا حد زییادی از مزاییای 

 .(Ibrahim Abaker Targio Hashem et al. ، 2016)دی و مسیر، همسان سازی تقاضاهای مختلف، و افزایش دوستی با محیط زیست بهره ببردزمان بن

شریه وییژه ای نیز ن Scienceمجله  2011یک نشریه ویژه ای را با عنوان کالن داده منتشر کرد . در فوریه  natureمجله ژورنال  2008در سپتامبر                  

 2012منتشر نمود . این نشریه ها نشان می داد که به عصر کالن داده ها رسیده اییم . در میار   Dialing With Dateرا با عنوان سر و کار داشتن با داده ها 

را بیه  Big research and development Initiativeرئیس جمهور اوباما به صورت رسمی گسترش ابتکیار عمیل و تحقییق و توسیعه کیالن داده هیا 

عیاتی قیرن بیسیتم قابیل رسمیت اعالم نمود .این ابتکار کالن داده به عنوان پیشرفت برای آینده دنیا در نظر گرفت . مفهوم این ابتکار بیا برنامیه بیزرگ راه اطال

                                                 
1 6 Service oriented computing 
1 7 real-time 
1 8 Hadoop   
1 9 Apache  S4 
2 0 Storm 
2 1 Spark   



 
 

رای پیاالیش اطالعیات و علیوم اسیت . در کنیار اجیرا و مقایسه است .دانشمندان و دیپلمات ها به این باور رسیدند که کالن داده ها ییک گنجینیه ارزشیمند بی

ییره ساخت تدریجی شهر های هوشمند ، وجود انسان و انواع مختلف حسگر ها برای داده های بیشتر خواهد شید . ییک افیزایش چشیمگیری از داده هیای ذخ

ها را آنیالیز افزایش خواهد یافت . اگر ما بتوانیم به طور کامل این داده  EBو  PBبه  TBو از  TBبه  GBشده و یک مقیاس عظیمی از داده ها به تدریج از 

کیه  ساختار های پیچیده ای است و در سایز های بزرگی هستند و یکپارچه کنیم آیا این آنالیز ها از طریق محاسبات ابری ، ما قادر خواهیم بود کنیم که دارای

رو بیه رو  یسودمند و ارزشمند تبدیل نموده و قانون تغییر طبیعت و اجتماع را استخراج نماییم . میا بیا عصیر به سرعت این داده ها را به یک سری از اطالعات

را مرسیوم  عصر جدییدی از قیوانین جدیید کههستیم که مدل های قابل پیش بینی را از خیل عظیمی از داده های معتبر جدا کرده و مورد استفاده قرار می دهد

 .(LI DeRen et al. ،2015در شهر هوشمند، )کالن داده  می سازد 

 افزایش میزان کالن داده ها   4-1
یزان کالن داده هیا ا ، افزایش مشهر هوشمند یک شهر دیجیتال است که از پیوند دادن شهر از طریق اینترنت فراگیر اشیا به هم پدید آمده است . در سراسر دنی

 تصورات عمومی است .در حال رخ دادن است . به میزانی که خارج از 

انجیام میی در همه زمان ها مردم تبادل نظر می کنند ، داده ها و اطالعاتی را در وب رد و بدل می کنند و در ییک دقیقیه ، گوگیل ، دو میلییون سیر  را          

شش میلیارد سر  را انجام میی دهید و بییش از  Baiduمیلیون ایمیل ارسال می شود . هر روز  200پست جدید را دارد و بیش از  680000دهد   فیس بوک ، 

100PB  تریلییون تخمیین زده شیده کیه  1از داده ها را پروسس می کند و یک ترابایت را پدید می آورد . اخیرا مجموع صفحات اینترنتی چیزی نزدیک بیه

است . روزانه در اینترنت هزاران میلییون و  100PBبالغ بر نیز مجموع اندازه داده ها حدودی  Tensentoaداده را شامل می شود .  1000PBچیزی بالغ بر 

داده به آن اضافه می شود . داده های دو بعدی و سه بعدی در فضای دیجیتال ، زمیین  200TBصورت می پذیرد و بیش از  Queryمیلیاردها پرسش و پاسخ 

یگابایت از داده ها را در هر ساعت ایجیاد میی کنید و از آنجیایی کیه در گ 3,6،  22ا  دی وب کم ها می رسند . یک PBها به  TBبه سرعت رشد می کند و 

نیز برساند . هواپیما ها به تعدادی زیادی سنسیور مجهیز  EBحتی به  PBمیلیون از این وب کم ها وجود دارد که می تواند دیتا ها را از سطح  20چین بیشتر از 

را تولید می کنید . ایین  640TBساعت تولید می کند .برای مثال از لندن تا نیویورک داده هایی بالغ بر  از داده را در هر پرواز بر 20TBشده اند . هر موتور 

 وضعیت داده های موتور به وسیله ماهواره به سازندگان موتور هواپیما به جهت مانیتورینگ ارائه می گردد . 

 چالش های کالن داده ها در شهر های هوشمند 4-2

 ، اینترنت اشیا پیوسته در حال جمع آوری میزان زیادی از داده ها از تعداد زیادی از حسگر ها می باشد . کالن داده ها باید ذخیره شیونددر شهر های هوشمند 

نییاز بیرای براین ای هوشیمند اسیتفاده میی شیوند . بنیااکیاربرد هیت استفاده برای انواع سیرویس هیا ورا ارسال نمایند و پس از آنالیز جه آنشوند ، 23، پروسس 

 :شوندموضوعات باعث ایجادچالش های می ، پروسه پرسش و پاسخ و آنالیز آن ها برای کالن داده ها افزایش می یابد . این  24هدایت ذخیره سازی بال درنگ

عهیده توسیعه تکنولیوژی  : اینکه چگونه می توان نرخ هزینه های ذخیره سازی داده هیا را کیاهش داد بیه هزینه های باالی ذخیره سازی اطالعات  .1 

، بودجیه ای 25دخیره سازی است . در حال حاضر هزینه ذخیره سازی از چالش های کالن داده هاست برای مثال سیسیتم هیای امنیتیی شیهرداری شیهر تییانجین 

دازه داده ها و هزینه هیای سینگین حاصیل از داده را ذخیره سازی نماید که ایده آل است . رشد سریع ان 4.6ESمیلیارد یوان چین هزینه می کند تا  50بالغ بر 

 .آن یک عامل مهم است که محدودیت هایی را برای گسترش امنیت شهری و دیگر سیستم ها به وجود می آورد 

 : در عصر کالن داده هیا ، گسیترش سیریع دیتیا هیایی بیا مقایسیه هیای . سطح پایین اتوماسیون در پرسش و پاسخ سریع و بازیابی کلی داده ها2

داده هیا را هیر  بزرگ مثل اطالعات فضایی و ویدیو ها ، بعد ها در محدودیت های متد های سنتی ظاهر شدند . انواع گوناگون میاهواره هیا هیزاران میلییارد از

گر ه ییک سیسیتم آنیالیزادارروز به زمین ارسال می کنند . کپچر و ویدئو های شهرداری روزانه چند اگزوبایت داده را جمع آوری می کند . در حیال حاضیر 

قرار گیرند . بیرای اتوماتیک و مفسر از جمله سختی و مشکالت در این زمینه می باشد کالن داده ها برای تشخیص و اعالم خطر ها نیز می توانند مورد استفاده 

اتوماسیون ها برای تشیخیص موضیوعات و رفتیار هیا ، مثال در دزدی های کالن و بزرگ معموال با یک شوک اولیه همراه می باشد . به وسیله استفاده موثر از 

بیه ایین این امکان وجود دارد که اطالعات مفهومی را از کالن داده ها استخراج نمود و یک پییش اخطیار را داده و جلیوی ییک جناییت و جیرم را گرفیت . 
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ل و در انتها نیز عواقب اتفاق را اندازه گیری کرد . و در نهاییت از صورت می توان فعالیت های پیشگیرانه انجام داده و استخراج اطالعات در حین ارتکاب عم

 این طریق می توان از زندگی اشخاص محافظت نمود و از حوادث جلوگیری نمود .

نین و بسیار دشوار است . کیالن داده فقیط حیاوی داده و اطالعیات نیسیت بلکیه سیرمایه ای از قیوا داده پاالیش و استخراج اطالعات از یک کالن .3

ن هیا را دانش است . در هر حال قسمت عمده ای از خواص کالن داده ها باعث دشواری این موضوع شده و نمی توان به خوبی پروسس اتوماتیک و آنیالیز آ

میی 26عیات فضیایی ک دیتابیس کیه شیامل اطالیکپارچه کرد و مدیریت نمود . به طور خاص این کار دشوار است که بخواهیم داده های استخراج شده را در ی

داده هیا و بازییابی آن باشد ، بیاوریم . برای استخراج قوانین و دانسته ها از یک کالن داده عالوه بر معضالت در ارتباط با عدم تجانس داده ها همچنین نبیودن 

 .معانی و مفاهیم آن ها و ارائه دانسته ها برخورد می کنیمها در پاالیش عمیقی داده ها همچنین باید مشکالتی از قبیل انتخاب داده ها ، تعاریف آن ها ، تفسیر 

بنیا  .کالن داده ها وجیود نیدارد ی در حال حاضر امکان اجرای تکنیک سنجش شده و موثر در انتخاب داده ها ، تعاریف مفاهیم و تفسیر مفاهیم برا               

 .کامل نمی توانند مورد استفاده قرار گیرنداین قوانین و دانسته های مربوط به کالن داده ها به طور برا

 

  بر پایه بستر سرویس کالن داده ها.     رایانش ابری 5 
چیالش  وشیتری بیه معضیالت ما باید توجیه بیاست که داده های ساخت نیافته از کهتعداد زیادی و انواع مختلفی از کالن داده ها در یک شهر هوشمند وجود 

وثر آن هیا را ذخییره و به خوبی و می ز مزایای رایانش ابری و متمرکز شدن بر روی تیوری استخراج و پاالیش داده ها استفاده نموده تاکنیم . ما باید اان هاهای 

 هیا ببیریم . بیهه از آن نیاسیتفاده بهی ،مدیریت نماییم تا به سرعت آن ها را بازیابی و پروسس کرده تا از طریق پاالیش این داده ها و دانسته ها در کالن داده ها 

ن و هیر مکیان و در هیر زمیا وسیله پشتیبانی ابری تکنولوژی و استخراج و پاالیش داده ها ، سرویس های هوشمند مدل سرویس ها را از مدل تکی به چند تایی

 ( . LI DeRen et al. ،2015)کالن داده در شهر هوشمند، تغیر دهند

 ذخیره سازی  5-1
ر کابر مجیاز هشفاف است .  طور کامل ذخیره سازی را مجازی سازی کند . تمامی دستگاه ها به طور کامل برای کاربران ابریذخیره سازی ابری می تواند به 

بیر میدل هیای  . ایین ویژگیی می تواند به این انبارش ابری از طریق شبکه وصل شود و این گونه کاربر یک منبع ذخیره به اندازه کیل منبیع ذخییره ابیری دارد

 ارش اطالعات فائق آمده و به یک سرعت و گسترش خطی از اجرا و حجم ذخیره سازی تبدیل شده است .قدیمی انب

ای سینتی و متد های فشرده سازی هوشمند طراحی شده که به فراوانی این کالن داده ها در سطح یکپارچه دست یابد و الیه کدگذاری را از حالت سییگنال هی

ه هیای بسط دهید . ایین سیسیتم همچنیین مشخصیه هیای افزونگیی جهیانی را نییز بازییابی کیرده و الیی27کدگذاری ویژگی ها به یک الیه کد گذاری مفهومی 

   .کاهش دهدمفهومی را رمز گذاری می کند . با ترکیب ذخیره سازی ابری با فشرده سازی هوشمند ، هزینه های ذخیره سازی را به طور چشمگیری می تواند 
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س از رار گییرد . پیقیسرعت پردازش اطالعیات بایید میورد توجیه  پس از حل مشکالت پایه ای ذخیره سازی ، مشکالتی از قبیل کاربرد محور ، کار آمدی و

ا کیه در رییل موضیوعاتی ذاستخراج موثر دیتا ، مجموعه داده هایی الزم است تا بر اساس احتیاج کاربرد های هوشمند متنوع و متفیاوت پروسیس شیوند . در 

 شده است . ی و موقعیت یابی می باشد که به عنوان مثال آوردهارتباط با بازیابی پردازش عکس های حس شده از راه دور و سرویس های مکان

پشتیبانی می شود ، یک سرویس بازیابی ابری تنها نمی تواند به صورت اتوماتیک ویژگی هیا  Elaslic computring power: توسط  بازیابی ابری.1

ر رفتیار هیا را را از یک تصویر با یک ویدئو استخراج کند بلکه می تواند فعالیت هایی همچون از دیوار باال رفتن ، دویدن ، اجتماعیات ، سیرگردانی و دیگی

ت تهیه کند . برای استخراج و پاالیش و بازیابی ویدئو ها ، پردازش اول وییدئو را بیه تعیدادی  فیریم تقسییم نمیوده استخراج و از آن ها فهرس 5مطابق شکل 

ایی ، ییک سپس ویژگی ها را استخراج تا از آن ها اطالعات الزم را درباره ویژگی فضایی که محتوی آن بر می گرداند را به دست آورد . این ویژگیی فضی

آوری و استخراج و بازیابی اطالعات .استخراج این ویژگی ها از فریم های کلیدی شامل استخراج طیرح هیا و ویژگیی هیای بصیری اساس است برای جمع 

 همچون رنگ ها ، بافت ها ، اشکال و حرکت یک فریم می شود . استخراج ویژگی حرکت به وسیله تحلیل اولییه حرکیت هیا در ییک فیریم انجیام شیده و

ا و ویژگی های ثابت را فهرست بندی می کند و یک کاربر به سادگی رفتار مورد نظر و محیل میورد عالقیه خیود را انتخیاب میی سپس ویژگی های فریم ه
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ی و ویدئو هیای کند . برای مثال برای در نظر گرفتن رفتاری مانند دویدن در بین جمعیت ، یک نفر به راحتی و پر سرعت می تواند مکان را و فریم های اصل

 موضوع دویدن همه اشیا را استخراج نماید . مربوط به

 
 : استخراج کردن اتوماتیک حرکات از قبیل باال رفتن از دیوار و دویدن 5شکل 

: استفاده از مزایای مقیاس پذیری پلتفرم رایانش ابری ، سنجش ابری از راه دور یک مکانیزم اتوماتیک و بیه اشیتراک گیذاری  سنجش ابری از راه دور.2

غرافییایی یافتن منابع شبکه و منابع ذخیره سازی است . این رایانش قابلیت به سزایی در مدیریت منابع توزیع شده در موقعیت هیای مختلیف و متفیاوت جمنابع ،

فیزاری ، منیابع علیم ، الگوریتم هایی برای پروسس کردن ، منیابع نیرم ا 29، منابع داده های فضایی28دارد که شامل حسگر های موقعیت های جغرافیایی زمین فضا 

ماژول بندی می شود . این منابع در یک مرکز ثبت سرویس بارگیذاری میی شیوند . عیالوه بیر آن سینجش ابیری از راه دور  30زمین شناسی و منابع گردش کار

. نقشه جهان ، پلتفیرم سیرویس برای عموم کاربران از طریق شبکه های گوناگون و سرویس های متفاوت تهیه می کند  Geo-Spatialاطالعاتی را در مورد 

، نقشیه بیرداری و  national geographic information public service platformهای جغرافیایی که به وسیله مدیریت ملی تحقییق جغرافییایی 

شیه هیای اطالعات جغرافیایی ساخته شده ، کیه کید سیرویس منبیع داده اولییه را از طرییق پرتیال فیراهم میی آورد و داده هیای موجیود جغرافییایی هماننید نق

هیای سیه بعیدی شیهری ، داده هیای الکترونیکی و تصاویر و نواحی هموار تمامی استان ها و شهر های چین آماده میی کنید . ایین داده هیا میی توانید بیه داده 

 بارندگی و دیگر انواع داده ها بسط پیدا کند .

بران دیگیر مجبیور رایانش ابری تصویر سیازی میی کنید .از ایین رو ، کیار Webdesktopداده ثبت شده و الگوریتم هایی در قالب سرویس تحت پشتیبانی 

ودکیار منیابع بیر بیه صیورت خایک سنجش ابری از راه دور و الگوریتم ها را انتخاب میی کننید ، نیستند تا یک پلتفرم حرفه ای بسازند . یک بار که کاربران 

زمیین  ضیا ، آسیمان ،فرایانش را به کاربر اختصاص داده به سرعت پروسه ها و تحلیل های مربوط را هدایت می کند . یک شبکه حسگر مالحضات یکپارچه 

بشیر  یی را در دسیت. این شبکه تمامی اطالعات فراگیر آب و هوا در هر زمان و مکان و اطالعیات فضیابرای مالحضات بر روی زمین در دست ساخت است 

ارسیال ییک  ای جیو فضاییقرار می دهد . این سیستم به عنوان یک اصول پایه ای در سنجش ابری از راه دور برای به دست آوردن داده هایی همچون داده ه

ی شین میاهواره احوادث و امنیت منابع و اداره این مشکالت به پیشرفت دنیا کمک خواهد کرد . عکیس هیای رو پاسخ سریع جهت اخطار دادن در خصوص

طق بسییار مینیان در منیادر تاریکی شب توانست یک حضور موثری را در بحران سوریه و جنگ آن ایفا کند . زمانی که به دست آوردن این اطالعات قابل اط

 دیده می شود . 6ره ای از مناطق جنگی در زمان های مختلف در شکل سخت بود. یک عکس در شب ماهوا
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: به دلیل خطا های متفاوت ، دقت موقعیت دهی سیستم جهت یابی ماهواره های جهانی نمی تواند تمامی خواسیته هیای خیلیی از فیلید هیای حرفیه  31ابرمکان.3

همواره به کار گرفته شد . در حال حاضر ، کیاربران میی تواننید اطالعیات  32ایستگاهی مرجع ای را بر آورده کند . برای افزایش دقت موقعیت دهی یک سیستم

تیر ، موقعییت دقییق را ماهواره ای موقعیت دهی را به سرویس مرکزی ابری منتقل کنند و سرویس ابری می تواند در کمتر از یک ثانییه در مقییاس کمتیر از م

دسیت  Berdoو ناوبری مثیل  GPSهای ایستگاهی جهان ، این که به دقت زیادی در مقیاس متر در سیستم های با افزایش سرویس ها ، سیستم  محاسبه کند.

ژایروسیکف و یافت امکان پذیر می باشد . در فضا های دور از محدوده تحت پوشش سیگنال ماهواره مثل فضا های بسته یا زیر زمینی می توان از حسگر های 

یکی دوربین ها و حسگر ها و شبکه های ارتباطی وایرلس ، بلوتوث و دیگر سیگنال های وایرلس برای موقعییت ییابی پیوسیته شتاب سنج و قطب نمای الکترون

ر و فضا های بسته و خارج از آن استفاده نمود . این متد ها تمامی خواست های بخش دولتی ، بخش صنعت و عموم میردم از جهیت نظیارت و کشیش و گیذا

 .زیست جنگل ها و سیار بخش ها مدیریت شهری و امنیت عمومی را بر آورده می کند  تحقیق در زمینه محیط
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علیوم  چهار الگوی پیشرفت علمی را پیشنهاد داد . هزاران سال پیش علوم بیشتر بر پایه تجارب و از راه تجربی اثبیات میی شیدند . چنید صید سیال پییش 33گِری

دیق بیه وسییله بیشتر بر پایه های تیوری و آزمون و خطا و فرضیه ها استوار بود .در چند دهه اخیر علوم بر حسب محاسبات و شیبیه سیازی هیا و بررسیی و تصی

ه سیازی هیا و رایانش پیش می رفته است . اما در حال حاضر علوم بر پایه جست و جو و استخراج و پاالیش داده های علمی و یکپارچه کردن تیوری ها ، شیبی

 تصدیق های تجربی پیش می رود .

ه هیا و راهیی بیرای حیل ت علمیی و جسیت و جیو و اسیتخراج کیالن دادپاالیش و استخراج داده ها یکی از مهمترین وسیله ها بیرای هیدایت اکتشیافا          

وانین تغیییر قیمیی تیوان در  معضالت هم بوده که می تواند نیاز های ما را بر آورده کند . با تحلیل و پاالیش و استخراج کیالن داده هیای شیهر هیای هوشیمند

 و...و هنجار های اجتماعی ، اولویت ها و تقدم ها اجتماعی و محیط زیستی کند و کاوش کرد مثل زندگی مردم ، رفتار ها 

 ائه می دهد .سنجش های ذیل یک سری از جزئیات تحلیلی از کالن داده ها و پاالیش و پروسه آن ها و پاالیش داده های فضایی و ویژگی ها ار

حلییل مل تجزییه و تط پیدا کند . این پروسیس خیاص شیاس: الزم است تا کل فر آیند مطابق با خواص کالن داده ها ب کردن استخراج داده ها فرایند.1

یحی بیه وسییله والگو هیای تلی ،داده های حجیم و چند منبعی می شود و به صورت اتوماتیک با اکتشاف و اکتساب داده ها ، مفاهیم نا آشکار و قوانین و علوم 

ت .پیاالیش و اسیتخراج آورده شیده اسی6می کند . فر آیند خاص آن در شکل  یکپارچه سازی و شبیه سازی آن ها به یک مفاهیم قابل فهم برای انسان تبدیل

ییوری و ه پشیتیبانی تداده ها و پروسس کردن آن ها و استخراج اطالعات از آن ها به مراتب سخت تر از اداره کیردن آن هاسیت ایین پروسیس کیردن نییاز بی

 ار دانش می باشد .تکنولوژی بر پایه استدالل های علمی بر روی کالن داده ها و انب
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 پروسه داده کاوی داده کالن : 6شکل 

کاوی ، داده ها جمیع  اضا برای دادهپروسه پاالیش داده کاری و استخراج داده ها اول دیتا های الزم را به دست آورده و آن ها را ذخیره می کند. مطابق با تق  

غیام و دافیلترینیگ ،  ،شود و انتخاب داده ها انجام می شود که شیامل حیذف نمونیه بیرداری آوری شده ، استخراج شده و به صورت کالن داده یکپارچه می 

ییر خطیی غل های خطی و استاندارد سازی می شود .با حذف داده های زائد و اضافی و تکراری ، دیتابیس آماده پروسس می شود . سپس داده ها توسط تحلی

 ی گیرد .مون خطی ، منحنی های متغیر ، آمار دو متغیره و ... در تجزیه و تحلیل قرار و تحلیل فاکتور ها و تحلیل زنجیره ای ، رگرسی

ن داده هیا بیه د . یک رابطه حقیقی بیبر حسب متد خاص استفاده شده در کالسه بندی داده ها ، ارتباط بین داده ها و انواع آن ها تجزیه و تحلیل می شو          

ا بیه شناسیایی تن را می دهد تصمیم ، الگوریتم های ژنتیک و دیگر متد ها پدید می آید . این تحلیل ها به شما این امکا وسیله شبکه عصبی مصنوعی ، درخت

یین الگیو هیا ، ها از کشف ا بر اساس روابط بین مشخصه ها ، پروسه داده کاوی یک تحلیل از روابط بین شاخصه ها و دانش و قوانین دست بیابید. عمقی الگو

ک ارتبیاط یتویات که در دانش ارائه می دهد که توسط بشر به صورت بصری قابل فهم است . پروسه داده کاوی همچنین می تواند انواع مختلف مح قوانین و

 خاص با هم هستند را تلفیق کرده تا یک تصویر قابل درک را برای بشر به وجود آورد .

 نتیجه گیری

 تصیمیم ییک ایجیاد ابی جوامیع گیری تصمیم افزایش قدرت مستقیم و اصلی روی پیشرفت جوامع دارد  و باعثشهر های هوشمند و برنامه ریزی شهری تاثیر 

هیا و لشو چیا یمکردقایسه را بحث و م و اینترنت اشیا دادهکالن  مقاله معانی مختلف شهر هوشمند و دراین.می شود مناسب زمان و در موثر و هوشمند گیری

ییک  اینترنیت وهمچنیین اینترنیت اشییابه عنیوان چشیم انیداز بزرگیی از دنییای .یمکیرد بیانبرای شهرهای هوشمند را داده ها کالنترکیب کاربردهای  فواید

شیهر سرتاسیر  فراهم می کنید و بیه اشیتراک گیذاری اطالعیات در رادر محیط شهرهوشمند ایمنچارچوب برای دستگاه های محرک و حسگر برای ارتباط 

لیی کدر حالیت  .ی بخشیدهمکاری نرم افزاری را بهبود م ومحاسبات ابری در واقع یکپارچگی منابع ، اشتراک گذاری اطالعات  .می سازد  ممکنرا هوشمند

 شده است. رائها و کالن داده درشهر هوشمند ابر ،فناوری های اینترنت اشیا تجزیه و تحلیل بگارگیری از با هدف یک دید جامع این مقاله

 مراجع
 NilsWalravens  ،2014، شهر هوشمند یتواقع یها و بررسچالش ها،یریگشهروندان بروکسل: جهت یشهر هوشمند برا هاییکشناپل

 LI DeRen et al. ،2015کالن داده در شهر هوشمند، 

 YUNCHUAN SUN et al. ،2016تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و..، 

 Ibrahim Abaker Targio Hashem et al.  ،2016 نقش کالن داده ها در شهر هوشمند،

 M. Mazhar Rathore et al ،2015و. IOTبرنامه ریزی شهری و ساخت شهرهای هوشمندبراساس 

  Edward Curry et al. ،2016،   شهرهای هوشمند ایجاد سرویس ها و کاربردها

  Eiman Al Nuaimi et al. ،2015کاربرد کالن داده ها برای شهرهای هوشمند ، 

 Nils Walravens ،2014 ،شهر هوشمند یتواقع یها و بررسچالش ها،یریگجهت



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

