اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺒﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ :راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮی
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد.
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ) (IoTدر اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  20021ﺑﯿﺶ از  23ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آیﭘﯽ
) (Internet Protocolﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی  Gartnerﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  20.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﺳﺎل
 2020و  IDCاﯾﻦ رﻗﻢ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﺎل  28.1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ارﻗﺎم وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ را دارد ﺗﺎ
ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری ،ﺳﻮدﻣﻨﺪی و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از دادهﻫﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ،
ﭘﺮدازش و ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻟﺒﻪ اﺳﺖ.

شکل  :1متخصصان Vertiv
یک ابزار مدیریت
دروازه )(Gateway
عمومی به نام Avocent
را ارائه کردهاند.
همانگونه که در شکل
مشخص استAvocent ،
امکان نظارت یکپارچه
آنی ،دسترسی و کنترل
دسترسی  ITو سیستمهای
مورد نیاز در مركز
داده را فراهم میکند.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﻣﺮﻛﺰ داده
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم  Cisco Visual Networking Indexﺗﺮاﻓﯿﮏ آیﭘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ از  1.2زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ  3.3زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ
در ﺳﺎل  2021اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ رﺷﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،درﺻﺪ زﯾﺎدی از دادهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در
ﻟﺒﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺮدازش و ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮای آرﺷﯿﻮ
ﮐﺮدن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻛﺮدن دادهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Research 451از  700ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮔﺰارش Data at the Edge: The Impact of Cloud
 and IoT on Data Center Location and Demandﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دادهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮود اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻇﺮف ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  27درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﻃﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ آن اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻮارد ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺪهال
ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺮاﮐﺰ داده ،از ﺳﺮورﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺮارت ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم دادهﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،دﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی در ﺣﺎل
اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻤﻠﯿﺎت داده در آن در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
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به تاخیر برای کاربر انسانی ،حساسیت به تاخیر ماشينبهماشین و ضروریات مرتبط با حیات.
گذرگاههای داده محلی نقشی حیاتی در مدیریت پهنای باند و هزینه و ساماندهی میزان تاخیر با
نیازهای کاربردی ایفا میکنند.
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﺎراﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ
از ﻗﺒﯿﻞ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮارت ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دروازهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ داده ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻧﻈﺎرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ واﻗﻌﯽ،
ﺑﻼدرﻧﮓ و ﮐﻨﺘﺮل در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دروازهﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ،
دادهﻫﺎی ورودی را ﺟﻤﻊ آوری و ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﻠﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻟﺒﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دروازهﻫﺎ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دروازهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از دادهﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻼود ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪون
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺷﻮم

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﻟﺒﻪ
رﺷﺪ دادهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﻫﯽ ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﮔﺰارش
 Research 451ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ 56 ،درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﮐﻼود آﻧﻬﺎ
از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮده اﺳﺖ.
 64درﺻﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﻘﺮار را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻗﺼﺪ
اﻧﺠﺎم آن را دارﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺤﺪود در آﯾﻨﺪه ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮﮐﺰ داده ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از دادهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺟﻤﻠﻪ  Vertivو ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ،
ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و آﯾﻨﺪه از ﻓﻨﺎوری ﻟﺒﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﯿﻪ از ﺑﯿﺶ
از ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪ  24ﻧﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ روی ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﺪ دادن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و ﻣﺠﺎزی و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ  24ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮل آن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮد و آن ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی دادهﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎری داده ﻣﺤﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺰاﻣﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر ﻃﺮح و اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ از ﻓﻨﺎوری ﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻟﺒﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺮح و اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 .1داده ﭘﺮدازی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ – در ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدهای ﮐﻪ ﻣﯿﺰان داده ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و اﺑﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
 .2ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺴﺎن – ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ روی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
 .3ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ – ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﺮدازش داده در آﻧﻬﺎ از ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺖ.
 .4ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت – ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ
زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺮح و اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ از ﻓﻨﺎوری ﻟﺒﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی داده ﻣﺤﻠﯽ را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ادارات
راه دور و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان دﯾﺪ ﺑﺼﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی راه دور ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻟﺒﻪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ راﻫﮑﺎری را ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎ در ﻟﺒﻪ
داده و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﯾﮏ اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺮ ﻧﯿﺰ
دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داراﯾﯽﻫﺎ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﯽ داده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﯾﮑﺴﺎن در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﯾﺎ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ آﯾﻨﺪه را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺧﻮد را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ  CloudIoTآﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺮدازش اﺑﺮی در ﻋﺼﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮوه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺷﮑﺎﻻت اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی داده ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای
اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از داده را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻏﻠﺐ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی راه دور ﻣﻨﺘﻘﻞ،
ﭘﺮدازش ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
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